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ACORD de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual 
s’inicien les actuacions per a pal·liar els danys produ-
ïts pel temporal de neu, vent, pluja i fenòmens costaners 
ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 de gener de 2017. [2017/759]

ACUERDO de 27 de enero de 2017, del Consell, por el 
que se inician las actuaciones para paliar los daños pro-
ducidos por el temporal de nieve, viento, lluvia y fenóme-
nos costeros ocurridos en la Comunitat Valenciana los 
días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017. [2017/759]

Des del 18 fins al 23 de gener de 2017, de manera especial, la 
Comunitat Valenciana s’ha vist afectada per un temporal de neu, vent, 
pluja i fenòmens costaners d’una intensitat, extensió i abast inusitats, 
que han afectat milers de ciutadans i ciutadanes en la seua capacitat de 
transport, o en el seu accés a serveis bàsics com ara l’aigua, la llum o les 
comunicacions. Però, a més, el temporal ha ocasionat importants danys 
a béns i infraestructures, així com ha provocat importants despeses, 
derivades de les actuacions urgents posades en marxa per part de les 
diferents administracions, per a pal·liar els danys i efectes del temporal.

Davant d’aquesta situació, és procedent començar les accions per a 
aconseguir, com més prompte millor, la tornada a la normalitat de totes 
les zones que han estat afectades a tota la Comunitat Valenciana.

S’inicia, per tant, un procés en què els municipis afectats inclosos 
en l’annex del present acord disposaran fins al dia 31 de març de 2017, 
perquè, amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat, i, si és el 
cas, de les diputacions provincials, presenten les estimacions de danys 
en les infraestructures i béns públics que hagen estat afectats, així com, 
si és el cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, 
s’hagueren d’efectuar com a conseqüència del temporal. I això, a fi que, 
per part dels serveis tècnics de la Generalitat, amb el suport, si és el cas, 
dels serveis tècnics de les diputacions provincials, siguen avaluats, s’es-
tudien els procediments i es determinen els departaments competents 
per a dur a terme les mesures procedents, i, així mateix, s’estime l’im-
port global aproximat que s’haja d’atendre pressupostàriament a càrrec 
del Fons de Contingència per a l’exercici 2017. Tots aquests aspectes, 
en el cas d’actuacions de competència de la Generalitat o de les admi-
nistracions locals, hauran d’establir-se en un posterior pronunciament 
del Consell.

D’una altra banda, i pel que fa a l’àmbit de competència de l’Ad-
ministració general de l’Estat, l’article 23 de la Llei 17/2015, de 9 de 
juliol, del sistema nacional de protecció civil, estableix el procediment 
de declaració de zona afectada greument per una emergència de protec-
ció civil, i preveu que aquesta declaració s’efectue per acord del Con-
sell de Ministres, i les administracions públiques interessades la podran 
sol·licitar. És per això, que el present acord també estableix que s’inste 
l’Administració general de l’Estat a efectuar aquesta declaració.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i en virtut del que 
disposa l’article 28.c, en relació amb l’article 12.2, els dos de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta 
del president de la Generalitat, el Consell, prèvia deliberació, en la reu-
nió del 27 de gener de 2017,

ACORDA

Primer
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/2010, 

de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emer-
gències, i d’acord amb el que estableix la Resolució de 12 de febrer de 
2016, del president de la Generalitat, per la qual es deleguen determi-
nades atribucions en diferents òrgans de l’Administració de la Gene-
ralitat, el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les 
Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments 
del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les 
accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la tornada a la 
normalitat, el més prompte possible, de totes les zones que han estat 
afectades pel temporal a què fa referència aquest acord

Segon
S’estableix fins al dia 31 de març de 2017, inclusivament, com a ter-

mini perquè els municipis afectats, que són els que s’indiquen en l’an-

Desde el 18 al 23 de enero de 2017, de manera especial, la Comu-
nitat Valenciana se ha visto afectada por un temporal de nieve, vien-
to, lluvia y fenómenos costeros de una intensidad, extensión y alcance 
inusitados, que han afectado a miles de ciudadanos y ciudadanas en 
su capacidad de transporte, o en su acceso a servicios básicos como el 
agua, la luz o las comunicaciones. Pero, además, el temporal ha ocasio-
nado importantes daños a bienes e infraestructuras, así como ha provo-
cado importantes gastos, derivados de las actuaciones urgentes puestas 
en marcha por parte de las diferentes administraciones, para paliar los 
daños y efectos del temporal.

Ante esta situación, procede comenzar las acciones para conseguir, 
lo antes posible, la vuelta a la normalidad de todas las zonas que se han 
visto afectadas en toda la Comunitat Valenciana.

Se inicia, por tanto, un proceso en el que los municipios afectados 
incluidos en el anexo del presente acuerdo dispondrán hasta el 31 de 
marzo de 2017, para que, con el apoyo de los servicios técnicos de la 
Generalitat, y, en su caso, de las diputaciones provinciales, presenten las 
estimaciones de daños en las infraestructuras y bienes públicos, que se 
hayan visto afectados así como, en su caso, de los gastos extraordinarios 
que, con carácter urgente, se hubieran tenido que efectuar como conse-
cuencia del temporal. Y ello, a fin de que, por los servicios técnicos de la 
Generalitat, con el apoyo, en su caso, de los servicios técnicos de las dipu-
taciones provinciales, sean evaluados, se estudien los procedimientos y se 
determinen los departamentos competentes para llevar a cabo las medidas 
procedentes, y, asimismo, se estime el importe global aproximado que 
haya de atenderse presupuestariamente con cargo al Fondo de Contingen-
cia para el ejercicio 2017. Todos estos aspectos, en el caso de actuaciones 
de competencia de la Generalitat o de las administraciones locales, debe-
rán establecerse en un posterior pronunciamiento del Consell.

Por otra parte, y por lo que se refiere al ámbito de competencia de 
la Administración General del Estado, el artículo 23 de la Ley 17/2015, 
de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil, establece el pro-
cedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emer-
gencia de protección civil, y prevé que dicha declaración se efectúe por 
acuerdo del Consejo de Ministros, pudiendo solicitarse por las admi-
nistraciones públicas interesadas. Es por ello, que el presente acuerdo 
también establece que se inste a la Administración General del Estado 
a efectuar dicha declaración.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
28.c, en relación con el artículo 12.2, ambos de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, del Consell, y a propuesta del president de 
la Generalitat, el Consell, en la reunión del 27 de enero de 2017,

ACUERDA

Primero
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 13/2010, 

de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de 
emergencias, y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 12 de 
febrero de 2016, del president de la Generalitat, por la que se delegan 
determinadas atribuciones en diferentes órganos de la Administración 
de la Generalitat, el director general de la Agencia de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias coordinará todas las actuaciones de los diferen-
tes departamentos del Consell y con otras administraciones públicas, en 
relación con las acciones que deban desarrollarse para conseguir la vuelta 
a la normalidad, lo más pronto posible, de todas las zonas que se vieron 
afectadas por el temporal al que se refiere este acuerdo

Segundo
Se establece hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, como plazo 

para que los municipios afectados, que son los que se relacionan en el 



anexo de este acuerdo, puedan presentar sus estimaciones de daños. En 
ellas, deberán incluir la siguiente documentación:

a) Memoria valorada de la estimación de daños, con la relación 
detallada de las infraestructuras afectadas y su localización, preferen-
temente cartográfica.

b) Declaración de que todos los daños se han producido como con-
secuencia del temporal descrito en este acuerdo.

c) Declaración de cualquier otra ayuda o subvención recibida o 
solicitada para la misma finalidad ante otros organismos públicos o pri-
vados o, en su caso, declaración indicando que no se ha solicitado ni 
recibido ninguna otra ayuda.

Para la estimación de daños, las entidades locales podrán pedir el 
apoyo de los servicios técnicos de la Generalitat y, en la medida en que 
corresponda, de las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana.

Tercero
Una vez presentadas las solicitudes, se evaluarán por parte de 

una comisión técnica, presidida por la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, 
y formada por la persona que desempeñe la Subdirección General de 
Emergencias, que actuará con funciones de Secretaría, así como por una 
persona con rango mínimo de jefe o jefa de servicio, designada por cada 
conselleria o departamento competente.

A la comisión mencionada le corresponderá efectuar una estimación 
presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia para el ejercicio 
2017, que se someterá a la aprobación por el Consell, así como deter-
minar aquellas actuaciones que sean competencia de la Administración 
General del Estado para su remisión.

En caso de superarse la dotación presupuestaria prevista, se podrá 
establecer un prorrateo entre todas las actuaciones financiables, las cua-
les se imputarán a cargo del Fondo de Contingencia para el ejercicio 
2017, previsto en el artículo 43 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, todo ello sin perjuicio de que los departamentos compe-
tentes puedan cofinanciar, con cargo a sus fondos propios ordinarios, las 
actuaciones previstas, hasta el 100 por 100 de su coste.

La ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo 
a través del procedimiento de inversión directa o por el procedimiento 
de subvención.

Las actuaciones que se desarrollen a través de inversión directa 
podrán llevarse a cabo mediante el encargo a medios propios a que 
se refieren los artículos 4.1.n y 24.6 del texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Cuarto
Considerando los daños materiales que se han producido como 

consecuencia del episodio de nevadas, vientos, lluvias y fenómenos 
costeros, que han perturbado gravemente las condiciones de vida de la 
población de los municipios incluidos en el anexo del presente acuerdo, 
se insta al Gobierno de España a proceder, con carácter urgente, a la 
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de pro-
tección civil en dichos municipios.

Quinto
Desde la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta 

a las Emergencias, y a los efectos previstos en este acuerdo, se coor-
dinará la actuación de las oficinas municipales de atención a afectados 
que se abran en los municipios en los que, por el volumen de daños, así 
se establezca, las cuales deberán comunicar a la Dirección General de 
la Agencia tanto su apertura como su actividad.

Sexto
Este acuerdo, que no tiene efectos económicos concretos, ya que estos 

se acordarán por el Consell después de la realización de las actuaciones que 
se indican en el apartado tercero, producirá efectos desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 27 de enero de 2017

La consellera secretaria,
MÓNICA OLTRA JARQUE

nex d’aquest acord, puguen presentar les seues estimacions de danys. 
En aquestes, hauran d’incloure la documentació següent:

a) Memòria valorada de l’estimació de danys, amb la relació deta-
llada de les infraestructures afectades i la seua localització, preferent-
ment cartogràfica.

b) Declaració que tots els danys s’han produït com a conseqüència 
del temporal descrit en aquest acord.

c) Declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·li-
citada per a la mateixa finalitat davant d’altres organismes públics o 
privats o, si és el cas, declaració on s’indique que no s’ha sol·licitat ni 
s’ha rebut cap altra ajuda.

Per a l’estimació de danys, les entitats locals podran demanar el 
suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, en la mesura que corres-
ponga, de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.

Tercer
Una vegada presentades les sol·licituds, s’avaluaran per part d’una 

comissió tècnica, presidida per la persona titular de la Direcció General 
de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i formada per 
la persona que exercisca la Subdirecció General d’Emergències, la qual 
actuarà amb funcions de Secretaria, així com per una persona amb rang 
mínim de cap de servei, designada per cada conselleria o departament 
competent.

A la comissió mencionada correspondrà efectuar una estimació 
pressupostària a càrrec del Fons de Contingència per a l’exercici 2017, 
que se sotmetrà a l’aprovació pel Consell, així com determinar aquelles 
actuacions que siguen competència de l’Administració General de l’Es-
tat per a la seua remissió.

En cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà 
establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, les quals 
s’imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l’exercici 2017, 
previst en l’article 43 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, tot 
això sense perjuí que els departaments competents puguen cofinançar, 
a càrrec dels seus fons propis ordinaris, les actuacions previstes, fins al 
100 per 100 del seu cost.

L’execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme 
a través del procediment d’inversió directa o pel procediment de sub-
venció.

Les actuacions que es desenvolupen a través d’inversió directa es 
podran dur a terme mitjançant l’encàrrec a mitjans propis a què fan 
referència els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

Quart
Considerant els danys materials que s’han produït com a conseqüèn-

cia de l’episodi de nevades, vents, pluges i fenòmens costaners, que han 
pertorbat greument les condicions de vida de la població dels municipis 
inclosos en l’annex del present acord, s’insta el Govern d’Espanya a 
procedir, amb caràcter urgent, a la declaració de zona afectada greument 
per una emergència de protecció civil en aquests municipis.

Cinqué
Des de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a 

les Emergències, i als efectes previstos en aquest acord, es coordinarà 
l’actuació de les oficines municipals d’atenció a afectats que s’òbriguen 
en els municipis en què, pel volum de danys, així s’establisca, les quals 
hauran de comunicar a la Direcció General de l’Agència tant la seua 
obertura com la seua activitat.

Sisé
Aquest acord, que no té efectes econòmics concrets, ja que aquests 

seran acordats pel Consell després de la realització de les actuacions 
que s’indiquen en l’apartat tercer, produirà efectes des de l’endemà de 
la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de gener de 2017

La consellera secretària,
MÓNICA OLTRA JARQUE



ANNEX / ANEXO

RELACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS

RELACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS

PER NEVADES (MUNICIPIS INCLOSOS EN UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA DECLARADA)

POR NEVADAS (MUNICIPIOS INCLUIDOS EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DECLARADA)

Província d'Alacant / Provincia de Alicante

Beneixama L'Alt Vinalopó

Biar L'Alt Vinalopó

Cañada L'Alt Vinalopó

El Camp de Mirra / Campo de Mirra L'Alt Vinalopó

Salinas L'Alt Vinalopó

Sax L'Alt Vinalopó

Villena L'Alt Vinalopó

Agres El Comtat

Alcocer de Planes El Comtat

Alcoleja El Comtat

Alfafara El Comtat

Almudaina El Comtat

Balones El Comtat

Benasau El Comtat

Beniarrés El Comtat

Benilloba El Comtat

Benillup El Comtat

Benimarfull El Comtat

Benimassot El Comtat

Cocentaina El Comtat

Facheca  El Comtat

Famorca El Comtat

Gaianes El Comtat

Gorga El Comtat

L'Alqueria d'Asnar El Comtat

L'Orxa / Lorcha El Comtat

Millena El Comtat

Muro de Alcoy El Comtat

Planes El Comtat

Quatretondeta El Comtat

Tollos El Comtat

L'Atzúbia La Marina Alta

Alcalalí La Marina Alta

Beniarbeig La Marina Alta

Benidoleig La Marina Alta

Benigembla La Marina Alta

Benimeli La Marina Alta

Benissa La Marina Alta

Calp La Marina Alta

Castell de Castells La Marina Alta

Dénia La Marina Alta

El Poble Nou de Benitatxell / Benitachell La Marina Alta

El Ráfol d'Almúnia La Marina Alta

El Verger La Marina Alta

Els Poblets La Marina Alta

Gata de Gorgos La Marina Alta

La Vall d'Alcalà La Marina Alta

La Vall de Laguar La Marina Alta

Llíber La Marina Alta

Murla La Marina Alta

Ondara La Marina Alta

Orba La Marina Alta

Parcent La Marina Alta

Pedreguer La Marina Alta

Pego La Marina Alta

Sagra La Marina Alta

Sanet y Negrals La Marina Alta

Senija La Marina Alta

Teulada La Marina Alta

Tormos La Marina Alta

La Vall d'Ebo La Marina Alta

Vall de Gallinera La Marina Alta

Xàbia / Jávea La Marina Alta

Xaló La Marina Alta

Altea La Marina Baixa

Beniardá La Marina Baixa

Benidorm La Marina Baixa

Benifato La Marina Baixa

Benimantell La Marina Baixa

Bolulla La Marina Baixa

Callosa d'En Sarriá La Marina Baixa

Confrides La Marina Baixa

El Castell de Guadalest La Marina Baixa

Finestrat La Marina Baixa

La Nucia La Marina Baixa

La Vila Joiosa / Villajoyosa La Marina Baixa

L'Alfás del Pi La Marina Baixa

Orxeta La Marina Baixa

Polop La Marina Baixa

Relleu La Marina Baixa

Sella La Marina Baixa

Tàrbena La Marina Baixa

Alcoi / Alcoy L'Alcoià

Banyeres de Mariola L'Alcoià

Benifallim L'Alcoià

Castalla L'Alcoià

Ibi L'Alcoià

Onil L'Alcoià

Penàguila L'Alcoià

Tibi L'Alcoià



Província de Castelló / Provincia de Castellón

Castellfort Els Ports

Cinctorres Els Ports

Forcall Els Ports

Herbés Els Ports

La Mata de Morella Els Ports

Morella Els Ports

Olocau del Rey Els Ports

Palanques Els Ports

Portell de Morella Els Ports

Todolella Els Ports

Vallibona Els Ports

Villores Els Ports

Zorita del Maestrazgo Els Ports

Albocàsser L'Alt Maestrat

Ares del Maestrat L'Alt Maestrat

Benassal L'Alt Maestrat

Catí L'Alt Maestrat

Culla L'Alt Maestrat

La Torre d'En Besora L'Alt Maestrat

Tírig L'Alt Maestrat

Vilar de Canes L'Alt Maestrat

Villafranca del Cid / Vilafranca L'Alt Maestrat

Atzeneta del Maestrat L'Alcalatén

Benafigos L'Alcalatén

Costur L'Alcalatén

Figueroles L'Alcalatén

L'Alcora L'Alcalatén

Les Useres / Useras L'Alcalatén

Llucena / Lucena del Cid L'Alcalatén

Vistabella del Maestrat L'Alcalatén

Xodos / Chodos L'Alcalatén

Arañuel L'Alt Millars

Argelita L'Alt Millars

Ayódar L'Alt Millars

Castillo de Villamalefa L'Alt Millars

Cirat L'Alt Millars

Cortes de Arenoso L'Alt Millars

Espadilla L'Alt Millars

Fanzara L'Alt Millars

Fuente la Reina L'Alt Millars

Fuentes de Ayódar L'Alt Millars

Ludiente L'Alt Millars

Montán L'Alt Millars

Montanejos L'Alt Millars

Puebla de Arenoso L'Alt Millars

Toga L'Alt Millars

Torralba del Pinar L'Alt Millars

Torrechiva L'Alt Millars

Vallat L'Alt Millars

Villahermosa del Río L'Alt Millars

Villamalur L'Alt Millars

Villanueva de Viver L'Alt Millars

Zucaina L'Alt Millars

Algimia de Almonacid L'Alt Palància

Almedíjar L'Alt Palància

Altura L'Alt Palància

Azuébar L'Alt Palància

Barracas L'Alt Palància

Bejís L'Alt Palància

Benafer L'Alt Palància

Castellnovo L'Alt Palància

Caudiel L'Alt Palància

Chóvar L'Alt Palància

El Toro L'Alt Palància

Gaibiel L'Alt Palància

Geldo L'Alt Palància

Higueras L'Alt Palància

Jérica L'Alt Palància

Matet L'Alt Palància

Navajas L'Alt Palància

Pavías L'Alt Palància

Pina de Montalgrao L'Alt Palància

Sacañet L'Alt Palància

Segorbe L'Alt Palància

Soneja L'Alt Palància

Sot de Ferrer L'Alt Palància

Teresa L'Alt Palància

Torás L'Alt Palància

Vall de Almonacid L'Alt Palància

Viver L'Alt Palància



Província de València / Provincia de Valencia

Ademuz El Racó d'Ademús

Casas Altas El Racó d'Ademús

Casas Bajas El Racó d'Ademús

Castielfabib El Racó d'Ademús

Puebla de San Miguel El Racó d'Ademús

Torrebaja El Racó d'Ademús

Vallanca El Racó d'Ademús

Alcublas Els Serrans

Alpuente Els Serrans

Andilla Els Serrans

Aras de los Olmos  Els Serrans

Benagéber Els Serrans

Bugarra Els Serrans

Calles Els Serrans

Chelva Els Serrans

Chulilla Els Serrans

Domeño Els Serrans

Gestalgar Els Serrans

Higueruelas Els Serrans

La Yesa Els Serrans

Losa del Obispo Els Serrans

Pedralba Els Serrans

Sot de Chera Els Serrans

Titaguas Els Serrans

Tuéjar Els Serrans

Villar del Arzobispo Els Serrans

Camporrobles La Plana d'Utiel-Requena

Caudete de las Fuentes La Plana d'Utiel-Requena

Chera La Plana d'Utiel-Requena

Fuenterrobles  La Plana d'Utiel-Requena

Requena La Plana d'Utiel-Requena

Sinarcas La Plana d'Utiel-Requena

Utiel La Plana d'Utiel-Requena

Venta del Moro La Plana d'Utiel-Requena

Villargordo del Cabriel La Plana d'Utiel-Requena

Alborache La Foia de Bunyol

Buñol La Foia de Bunyol

Cheste La Foia de Bunyol

Chiva La Foia de Bunyol

Dos Aguas La Foia de Bunyol

Godelleta La Foia de Bunyol

Macastre La Foia de Bunyol

Siete Aguas La Foia de Bunyol

Yátova La Foia de Bunyol

Ayora La Vall de Cofrents-Aiora

Cofrentes La Vall de Cofrents-Aiora

Cortes de Pallás La Vall de Cofrents-Aiora

Jalance La Vall de Cofrents-Aiora

Jarafuel La Vall de Cofrents-Aiora

Teresa de Cofrentes La Vall de Cofrents-Aiora

Zarra La Vall de Cofrents-Aiora

Anna La Canal de Navarrés

Bicorp La Canal de Navarrés

Bolbaite La Canal de Navarrés

Chella La Canal de Navarrés

Enguera La Canal de Navarrés

Millares La Canal de Navarrés

Navarrés La Canal de Navarrés

Quesa La Canal de Navarrés

Barxeta La Costera

Canals La Costera

Cerdà La Costera

Estubeny La Costera

Genovés La Costera

La Font de la Figuera La Costera

La Granja de la Costera La Costera

La Llosa de Ranes La Costera

L'Alcúdia de Crespins La Costera

Llanera de Ranes La Costera

Llocnou d'En Fenollet La Costera

Moixent / Mogente La Costera

Montesa La Costera

Novetlè / Novelé La Costera

Rotglà i Corberà La Costera

Torrella La Costera

Vallada La Costera

Vallés La Costera

Xàtiva La Costera

Agullent La Vall d'Albaida

Aielo de Malferit La Vall d'Albaida

Aielo de Rugat La Vall d'Albaida

Albaida La Vall d'Albaida

Alfarrasí La Vall d'Albaida

Atzeneta d'Albaida La Vall d'Albaida

Bèlgida La Vall d'Albaida

Bellús La Vall d'Albaida

Beniatjar La Vall d'Albaida

Benicolet La Vall d'Albaida

Benigánim La Vall d'Albaida

Benissoda La Vall d'Albaida

Benissuera La Vall d'Albaida

Bocairent La Vall d'Albaida

Bufali La Vall d'Albaida

Carrícola La Vall d'Albaida

Castelló de Rugat La Vall d'Albaida

El Palomar La Vall d'Albaida

Fontanars dels Alforins La Vall d'Albaida

Guadasséquies La Vall d'Albaida

La Pobla del Duc La Vall d'Albaida

L'Olleria La Vall d'Albaida

Llutxent La Vall d'Albaida

Montaverner La Vall d'Albaida

Montitxelvo/Montichelvo La Vall d'Albaida

Ontinyent La Vall d'Albaida

Otos La Vall d'Albaida

Pinet La Vall d'Albaida

Quatretonda La Vall d'Albaida

Ráfol de Salem La Vall d'Albaida

Rugat La Vall d'Albaida

Salem La Vall d'Albaida

Sempere La Vall d'Albaida

Terrateig La Vall d'Albaida



PER FENÒMENS COSTANERS (MUNICIPIS AFECTATS PER PREEMERGÈNCIA NIVELL TARONJA)

POR FENÓMENOS COSTEROS (MUNICIPIOS AFECTADOS POR PREEMERGENCIA NIVEL NARANJA )

Província d'Alacant
Provincia de Alicante

L'Alfás del Pi

Benissa

Torrevieja

La Vila Joiosa / Villajoyosa

Pilar de la Horadada

Alacant / Alicante

Altea

Benidorm

El  Poble  Nou  de  Benitatxell  /

Benitachell

Calp

El Campello

Dénia

Elx / Elche

Guardamar del Segura

Xàbia / Jávea

Orihuela

Santa Pola

Teulada

Els Poblets

Província de Castelló
Provincia de Castellón

Alcalà de Xivert

Benicàssim / Benicasim

Vinaròs

Almassora

Almenara

Benicarló

Borriana/Burriana

Cabanes

Castelló de la Plana /  Castellón de la

Plana

Xilxes / Chilches

La Llosa

Moncofa

Nules

Orpesa / Oropesa del Mar

Peníscola / Peñíscola

Torreblanca

Província de València
Provincia de Valencia

Alboraia / Alboraya

Albuixech

Bellreguard

Canet d'En Berenguer

Cullera

Daimús

El Puig de Santa Maria

Foios

Gandia

Guardamar de la Safor

La Pobla de Farnals

Massalfassar

Massamagrell

Meliana

Miramar

Oliva

Piles

Puçol

Sagunt / Sagunto

Sueca

Tavernes de la Valldigna

València

Xeraco

PER VENT I PLUJA
POR VIENTO Y LLUVIA

Tots els municipis de la Comunitat Valenciana, amb l'acreditació prèvia d'haver patit un fenomen extraordinari, per

mitjà d'un informe tant de la intensitat com de l'amplitud del fenomen meteorològic.

Todos  los  municipios  de  la  Comunitat  Valenciana,  previa  acreditación  de  haber  padecido  un  fenómeno

extraordinario, mediante un informe tanto de la intensidad como de la amplitud del fenómeno meteorológico.
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