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BOLETÍN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

RIESGOS NIVEL AMARILLO (*) 
Previsión para el día: 25/01/2023        

ALICANTE 

 Riesgo de FENÓMENOS COSTEROS  nivel amarillo en   TODA LA COSTA       
 

(*) Los riesgos de nivel amarillo no activan la preemergencia. El peligro es bajo, pero los bienes y la población 
vulnerables o en zonas expuestas a  los fenómenos meteorológicos adversos podrían sufrir algunos impactos.  Se 
aconseja que permanezcan atentos a las actualizaciones que se realicen. 

- Si se producen incidencias importantes en su ámbito competencial, deberá facilitar información al Centro de 
Coordinación de Emergencias por los canales habituales o a través del Teléfono de Emergencias 1·1·2 CV 

- Este documento ha sido elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) a partir 
de la predicción de AEMET. Se autoriza su uso y difusión citando al CCE como autor del mismo. 

- Para información meteorológica detallada, consulten la web  www.aemet.es  

 
 

  

http://www.aemet.es/
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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ METEOROLÒGICA 

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat informa: 

RISCOS NIVELL GROC (*) 
Previsió per al dia: 25/01/2023 

ALACANT 
 Risc de FENÒMENS COSTANERS   nivell groc en  TOTA LA COSTA       
 

(*) Els riscos de nivell groc no activen la preemergència. El perill és baix, però els bens i la població vulnerables o en 
zones exposades als fenòmens meteorològics adversos podrien patir alguns impactes. S’aconsella que estiguen atents 
a les actualitzacions que es realitzen. 

- Si es produeixen incidències importants en el seu àmbit competencial, ha de facilitar informació al Centre de 
Coordinació d'Emergències pels canals habituals o mitjançant el Telèfon d'Emergències 1·1·2 CV 

- Aquest document ha sigut elaborat pel Centre de Coordinació d’Emergnències de la Generalitat a partir de la 
predicció d'AEMET. S’autoritza el seu ús i difusió citat al CCE com a autor d’aquest. 

- Per a informació meteorològica detallada, consulteu la web www.aemet.es  

 
 


