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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
A pesar que la influència de la temperatura ambient en l’ésser humà és coneguda 

des de l’antiguitat, ha sigut durant els últims 25 anys quan han proliferat de manera 

important les investigacions efectuades en la matèria, com a conseqüència de les 

evidències cada vegada més altes de canvi climàtic.  

Innombrables estudis científics han mostrat els efectes negatius de les temperatures 

extremes en la salut. En aquest sentit, cal indicar que a més de les defuncions per 

colp de calor o per deshidratació, cobra gran importància l’increment de la mortalitat i 

morbiditat observat com a conseqüència de l’agreujament de malalties cròniques 

(principalment circulatòries i respiratòries), sobretot en majors, causades pels 

períodes de calor intensa. 

L’exposició a temperatures excessives afecta especialment els xiquets, les dones 

embarassades, les persones majors i les que tenen patologies cròniques de base. 

Des d’un punt de vista social, la marginació, l’aïllament, la dependència, la 

discapacitat, les condicions d’habitabilitat de les persones amb menys recursos, 

afigen factors de risc que fan encara més vulnerables aquests col·lectius. 

Les evidències dels efectes negatius en la salut derivats de l’exposició a 

temperatures elevades requereix la posada en marxa d’actuacions d’adaptació. 

D’una banda, el calfament del sistema climàtic és inequívoc i ja està afectant de 

manera negativa la salut de la població del planeta. Els informes del Panell 

Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic exposen que durant els últims 50 

anys ha augmentat la freqüència dels dies i nits càlides, així com la de les onades de 

calor. Així mateix, indiquen que la durada, freqüència i/o intensitat de les onades de 

calor és molt probable que augmenten durant el segle XXI. D’altra banda, els canvis 

sociodemogràfics que afecten una part important del planeta està previst que 

provoquen un envelliment de la població, amb un increment important en els majors 
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de 65 anys, que constitueix un grup de població especialment vulnerable a l’efecte 

de la calor. 

A partir de l’onada de calor que va patir Europa l’estiu de 2003, molts països i 

regions del nostre continent van començar a desenvolupar i a posar en marxa plans 

de prevenció davant de les temperatures elevades. Tothom sap que els efectes de 

les temperatures extremes en la salut es poden reduir posant en marxa plans de 

prevenció adequats i adaptats a les particularitats de cada zona i de la seua 

població.  

En el nostre àmbit territorial, i en coordinació amb el pla nacional, des de l’estiu de 

2004 s’ha activat cada any el Programa de prevenció i atenció als problemes de 

salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana. El programa 

recull mesures per a reduir els efectes en la salut associats a les temperatures 

elevades i per a coordinar a les diverses institucions i entitats amb implicació. Les 

accions previstes s’estructuren en diversos nivells d’actuació segons el nivell de risc 

previst d’increment de temperatures, que proporciona el Sistema de Vigilància 

Meteorològic de la Fundació CEAM, específicament desenvolupat per al territori de 

la Comunitat.  
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2. OBJECTIUS 

 
 GENERAL: 

o Reduir l’impacte en la salut associat a l’increment de les temperatures 

elevades i les possibles onades de calor durant l’època estival. 

 ESPECÍFICS: 

o Preveure les situacions de risc per excés de temperatures amb la 

màxima antelació i garantia. 

o Establir un sistema de coordinació i intercanvi de la informació entre les 

diverses institucions implicades. 

o Proporcionar informació a la població, especialment als grups de més 

risc així com als professionals sociosanitaris, sobre els nivells d’alerta 

declarats i les mesures de prevenció. 

o Investigar i avaluar l’impacte de calor intensa en la salut. 

 

3. ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL 

 

El pròxim 15 de juny es posarà en marxa el Programa de prevenció i atenció dels 

problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana, 

2018, que romandrà actiu fins al 30 de setembre d’enguany, llevat que les condicions 

meteorològiques n’impliquen una modificació puntual. Es desenvoluparà en tot el 

territori de la Comunitat, amb les especificacions necessàries en cada departament 

de salut.  
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4. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 

 
La Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció dels problemes 

de salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana, està 

formada pels membres següents: 

• La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció 

General de Salut Pública i de la Direcció General d’Assistència Sanitària, 

incloent representació d’Atenció Primària, d’Assistència Especialitzada i del 

Servei d’Assistència Sanitària d’Urgències i Emergències (SASUE), així com 

del Gabinet de Premsa. 

• La Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). 

• La Presidència de la Generalitat, per mitjà de l’Agència de Seguretat i 

Resposta a les Emergències i la Direcció General de Turisme. 

• La Vicepresidència, d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per mitjà de la Direcció 

General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència i la 

Direcció General de Diversitat Funcional. 

• La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural, per mitjà de la Direcció del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i de la 

Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals. 

• La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 

per mitjà de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), 

com a organisme científic tècnic de la Generalitat per a la prevenció de riscos 

laborals. 

• La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per mitjà de la 

Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General 

d’Esport. 

• La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per als serveis municipals i 

la informació als ciutadans. 

• La Creu Roja de la Comunitat Valenciana, com l’organització no 

governamental especialitzada en l’atenció a persones majors més 

representativa de la Comunitat. 
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Com a titular de la presidència de la comissió de coordinació actuarà la directora 

general de Salut Pública. En els departaments de salut, la persona titular de la 

direcció del centre de salut pública respectiu assumirà la transmissió i la recollida de 

la informació i la coordinació dels organismes i recursos corresponents. 

 

5. NIVELLS DE RISC I ACTIVACIÓ DE LES ALERTES 

 
Amb les previsions de temperatura i sobre la base de les temperatures llindars 

definides per a cada zona termoclimàtica de la Comunitat, s’elaboren de manera 

diària mapes de risc que amb quatre colors (verd – groc – taronja – roig), que 

mostren els nivells de temperatura previstos (fig. 1 i fig. 2). Aquests nivells de 

temperatura s’associen a quatre nivells d’intervenció, cadascun dels quals porta 

vinculats una sèrie d’actuacions.  

 

Els nivells de temperatura es consideren com d’intervenció en salut pública quan les 

prediccions són del mateix nivell en els dos primers dies (“HUI” i “DEMÀ” amb el 

MATEIX NIVELL), mentre que un únic dia en un nivell superior implicarà només un 

estat d’alerta per a atendre la possible concreció de l’excés de temperatures.  

(Taula 1). 

 

En el cas que en una zona es presenten durant dos dies consecutius, nivells 

diferents (taronja-roig, per exemple), es declararà el nivell d’actuació corresponent al 

nivell de risc més baix (taronja, en aquest exemple), llevat d’excepcions o necessitats 

que es faran públiques, i s’haurà de prestar una atenció especial a l’evolució de la 

situació. 

Així mateix, la Direcció General de Salut Pública podrà incrementar els nivells de risc 

previstos pel sistema de vigilància meteorològic, si la informació epidemiològica així 

ho aconsella. 
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Taula 1. Correspondència general entre els nivells de temperatura i els nivells d’intervenció. 

NIVELL DE T HUI NIVELL DE T DEMÀ NIVELL D’ACTUACIÓ 

VERD VERD NIVELL 0 / NORMAL 

GROC GROC NIVELL 1 / MODERAT 

TARONJA TARONJA NIVELL 2 / ALT 

ROIG ROIG NIVELL 3 / EXTREM 

 

Els mapes de temperatura proporcionen informació per a tres dies consecutius i 

s’actualitzen diàriament. Estan disponibles en les pàgines web respectives de la 

Direcció General de Salut Pública (http://www.sp.san.gva.es/?Idioma=va&perfil=inst) i 

de la del CEAM (http://www.ceam.es/ceamet/val/index.html). 

 

 
Figura 1. Informació diària referent als nivells de temperatura per a tres dies consecutius en el web. 
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Figura 2. Informació diària referent als nivells de temperatura per a cada zona disponible en el web. 
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Es defineixen quatre nivells d’intervenció preventiva per al fenomen d’onada de 

calor: nivell normal (verd), moderat (groc), alt (taronja) i extrem (roig), les definicions 

dels quals es presenten a continuació. 

 

NIVELL 0 NORMAL 

De manera general, i basant-se en la temperatura màxima prevista, si durant els dos primers dies no 

s’ultrapassen els 35 ºC, el nivell assignat és “ZERO”, encara que com cada zona climatològica té 

adjudicats uns llindars específics de risc en funció de les seues característiques, es pot superar el 

nivell 0 sense arribar a aquesta temperatura. També se supera aquest nivell, encara que no 

s’ultrapassen els llindars propis de cada zona ni els 35 ºC de màxima general, si hi ha un increment 

significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial, relacionades amb l’excés de 

temperatures. 

 

NIVELL 1 MODERAT 

De manera general, sempre que s’espere que la temperatura màxima excedisca els 35 ºC els dos 

primers dies, el nivell assignat serà almenys el “NIVELL 1”, encara que algunes zones 

climatològiques l’assoleixen amb temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la 

DGSP si es produeix un increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial 

relacionades. 

 

NIVELL 2 ALT 

Sempre que s’espere que durant els dos primers dies la temperatura màxima excedisca els 39 ºC, el 

nivell assignat seria almenys el “NIVELL 2”, encara que algunes zones climatològiques l’assoleixen 

amb temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la DGSP si es produeix un 

increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial relacionades. 

 

NIVELL 3 EXTREM 

Sempre que s’espere que durant els dos pròxims dies la temperatura màxima excedisca els 41 ºC, el 

nivell assignat seria “NIVELL 3”, encara que algunes zones climatològiques l’assoleixen amb 

temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la DGSP si es produeix un increment 

significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial relacionades. 

 

Per mitjà de la pàgina web de la Fundació CEAM es pot accedir a informació 

científica més detallada sobre el funcionament del sistema de vigilància meteorològic. 
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Tenint en compte els criteris establits en els nivells de risc i en funció de la 

temperatura real i del nivell de risc del dia anterior, es durà a terme l’activació de 

l’alerta en Salut Pública. L’alerta s’activa amb el temps suficient perquè es puguen 

posar en marxa les accions preventives o d’intervenció de les diverses institucions 

implicades i que formen part de la comissió. 

 

A partir dels butlletins de vigilància i els de comunicació d’alerta definits, des de la 

Fundació CEAM i la DGSP respectivament, es dóna trasllat de la informació 

meteorològica i de les principals mesures de prevenció als participants en la comissió 

de coordinació del programa i als centres de salut pública (annex 3). 

 

6. RECURSOS 

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública proporciona per mitjà de la seua 

pàgina web, consells i mesures preventives als professionals sociosanitaris, així com 

a la població en general. Aquesta informació es pot accedir per mitjà del següent 

enllaç: 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/portEntrada.jsp?Idioma=va&perfil=inst&Opcion=SANMS5193

00&Nivel=2&Seccion=SANPS51931&Pag=punto.jsp%3FCodPunto%3D2364&MenuSup=S

ANMS519100&menuRaizPortal=SANMS50000&Portal=EPIDEMIOLOGIA&CodPor=121 

Amb aquest enllaç es té, igualment, accés a la informació diària sobre els nivells de 

temperatura, proporcionats pel sistema de la Fundació CEAM. 

• "Gaudeix de l’estiu amb salut." Cartell.(Valencià)  (Anglés)  

• "Gaudeix de l’estiu amb salut." Fullet. (Valencià) (Anglés) 

• Informació sobre el bon ús dels medicaments en cas d’onada de calor 

• Consells per a protegir de la calor i del sol a bebés, xiquets i xiquetes 

• Consells per a la futura mare i el seu bebé 

• Protocol d’actuació davant d’una onada de calor en residències de persones 

majors 
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• Recomanacions per a la informació a establiments turístics sobre una onada 

de calor. 

• Recomanacions per a grans esdeveniments 

• Recomanacions generals per a personal de centres docents enfront de 

temperatures altes 

• Protocol per al treball en èpoques d’altes temperatures 

 

7. ACTIVITATS DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ  

 

 



 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA (DGSP) 
 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Coordinar les actuacions amb el Pla nacional d’excés de temperatures. 

- Declarar diàriament i registrar els nivells de risc a Comunitat Valenciana, a partir de la informació de la Fundació CEAM. 

- Emetre informació a la població per mitjà de la pàgina web i el portal “Cuida’t CV”. 

- Proporcionar informació tecnicoprofessional mitjançant les pàgines webs de la DG de Salut Pública i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

- Promoure la realització de plans d’actuació davant de l’onada de calor en residències per a persones majors. 

 
- Formació a professionals sanitaris. 
- Organització de jornades dirigides a diversos col·lectius. 
 
- Investigar sobre altres possibles efectes del canvi climàtic en la salut dels valencians. 
- Incorporar la informació epistemològica de demanda assistencial al Sistema de Vigilància Meteorològic. 
 
- Emetre informés a la comissió de 

coordinació. 
 

- Emetre informés a la 
comissió de coordinació. 
 

- Contactar amb e CIAM per a conéixer una precisió més detallada de la situació.  
- Mantindre una coordinació permanent amb la comissió de coordinació. 
- Informar de les situacions directament per mitjà d’un correu electrònic als 
components de la comissió de coordinació i als directors i tècnics dels centres de 
salut pública. 
- Emetre recomanacions específiques quan la situació ho requerisca. 

    
- Emetre avisos i anuncis en els mitjans de 
comunicació. 
- Avaluar i proposar mesures excepcionals. 



 

 

DIRECCIONS DE SALUT PÚBLICA DELS DEPARTAMENTS 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Coordinar el subprograma en cada departament o de salut. 

- Emetre informes mensuals a la DGSP. 
 

 - Emetre informes setmanals i puntuals
a la DGSP. 

 

- Avaluar diàriament la situació i emetre’n 
informe a la DGSP. 

- Realitzar actuacions d’educació per a la salut. 

 - Avaluar la situació i les demandes sanitàries de la població d’alt risc* del seu àmbit territorial, en funció de la informació municipal i d’altres fonts. 

- Informar els municipis sobre el 
programa i sobre la necessitat de 
censar la població de risc**. 
 

 
- Informar els municipis sobre 
el programa i sobre la 
necessitat de censar la 
població de risc **. 
 

 
- Informar del nivell de risc als ajuntaments i organismes locals (centres sanitaris i 

socials amb persones institucionalitzades i altres centres del seu àmbit territorial). 
 
- Reforçar la informació. 

  - Supervisió de les condicions 
ambientals dels centres sanitaris i 
socials destinats a la població de 
risc**. 

 

- Informar i fer recomanacions als 
ajuntaments sobre les activitats en locals 
de concurrència pública que puguen 
comportar un increment del risc. 

* Població d’alt risc: majors de 65 anys que visquen a soles i patisquen problemes de salut, pacients immobilitzats, malalts terminals, xiquets menors d’un any.  
** Població de risc: majors de 65 anys, xiquets menors de 4 anys, persones amb obesitat excessiva, malalts amb determinats tractaments, persones amb malalties 
cròniques i embarassades.  



 

 

DIRECCIÓ GENERAL D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 
 

NIVELL 1  NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

 - Informar la DGSP de la sobrecàrrega assistencial relacionada. 

 - Avaluar les possibles necessitats de reforç assistencial. 

 
- Actualitzar l’estudi de les 

condicions ambientals dels 
centres sanitaris amb població de 
risc*. 

- Informar la població atesa. 
- Actualitzar el programa d’actuacions 
pròpies davant de les temperatures 
extremes. 
- Estudiar l’increment de la demanda 
assistencial relacionada amb les 
modificacions de les temperatures. 
- Possibilitat de cens propi de la 

població d’alt risc** 
des dels equips d’atenció primària 
que puguen atendre. 

- Emetre protocols als professionals 
sanitaris. 

 

 

 

- Avaluar diàriament l’assistència sanitària relacionada. 
- Aplicar els protocols específics per a atenció primària, assistència 
hospitalària i atenció d’urgències i emergències. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

DIRECCIÓ GENERAL D’AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 
 
 
 
 

 
NIVELL 0 

 
NIVELL 1 

 
NIVELL 2 

 
NIVELL 3 

Participar en la comissió de 
coordinació. 
Informar la població que ho 
sol·licite dins dels protocols 
112. 
Actualitzar el programa 
d’actuacions pròpies davant 
d’una onada de calor. 

Aplicar el programa 
d’actuacions pròpies 
davant de l’onada de 
calor. 

Valorar la posada en 
marxa de mesures 
excepcionals en el marc 
de les emergències a 
petició de la conselleria 
competent en sanitat. 

Valorar la posada en 
marxa de mesures 
excepcionals en el marc 
de les emergències a 
petició de la conselleria 
competent en sanitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (CEAM ) 
 

 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Mantindre el Sistema de Vigilància Meteorològic. 

- Mantindre un registre amb els nivells de temperatura assolits. 

- Elaborar informes davant de situacions puntuals. 

- Informar la DGSP davant de qualsevol desviació del sistema. 

 
- Avaluar l’eficàcia del model proposar i 
comparar-ho amb els resultats dels 
sistemes utilitzats per l’Administració
central. 
 

 

- Comunicació directa i urgent a la DGSP. 



 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL 
 
NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

 
-  Fomentar l’intercanvi d’informació i sinergies entre 
diversos organismes que estudien matèries 
relacionades amb efectes del canvi climàtic a la CV. 

-  Informació a la població per mitjà de jornades de 
sensibilització, cursos de formació, pàgina web... sobre 
les mesures d’adaptació al canvi climàtic a la CV, 
entre les quals es troba el Programa de prevenció i 
atenció als problemes de salut derivat de les 
temperatures extremes. 

-  Suport a la definició dels indicadors i paràmetres crítics 
per a la realització d’informes de seguiment. 

-  Incorporar la subministrada per la comissió en 
l’informe anual de seguiment de l’Estratègia valenciana 
per al canvi climàtic (EVCC). 

- Consideració en la revisió de l’EVCC de les conclusions 
derivades dels informes del comité. 

-  Mantindre la coordinació permanent amb el Comité 
d’Estudi per al Canvi Climàtic a la Comunitat 
Valenciana. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

 
- Actualitzar l’estudi de les 

condicions ambientals dels 
centres, tant propis com 
concertats, d’atenció a les 
persones majors. 

- Actualitzar el pla de mesures davant 
d’una onada de calor per a cada 
centre. 

- Informar la població de risc**. 
- Formar i informar els professionals 
sociosanitaris. 
- Invertir per a completar la 

instal·lació de sistemes d’aire 
condicionat als centres on 
s’institucionalitza població major. 

 
- Actuacions pròpies segons el 
seu pla de mesures davant d’una 
onada de calor. 

 
- Aplicar el pla de mesures davant d’una onada de calor en centres socials de 
població en risc. 
 
- Realitzar una avaluació mèdica individualitzada de la població de risc alt dels 
seus centres propis i concertats. 
 
- Augmentar la vigilància sanitària establint un mínim de dos contactes 
infermer/resident/dia. 

 
 

* Població d’alt risc: majors de 65 anys que visquen a soles i patisquen problemes de salut, pacients immobilitzats, malalts terminals, xiquets menors d’un any.  
 

** Població de risc: majors de 65 anys, xiquets menors de 4 anys, persones amb obesitat excessiva, malalts amb determinats tractaments i persones amb malalties cròniques. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

- Informar la població que ho sol·licite. 

 
- Actualitzar el programa 
d’actuacions pròpies davant d’una 
onada de calor. 

 

 
- Aplicar el programa 
d’actuacions pròpies segons el seu 
pla de mesures davant d’una 
onada de calor. 

 
 

- Valorar la posada en marxa de mesures excepcionals eventuals a 
proposta de la persona titular de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 
     

- Prendre mesures en població acampada i altres activitats a l’aire lliure. 
 



 

 

AJUNTAMENTS 
 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la comissió de coordinació per mitjà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

- Informar la població que ho sol·licite. 

 
- Actualitzar el programa 

d’actuacions pròpies davant 
d’una ona de calor. 
 

- Censar la població de ris alt* de la 
seua població. 

. 
 

- Formar i informar els seus 
professionals sociosanitaris. 

 
- Activitats corresponents segons els seu programa d’actuacions 
davant d’una ona de calor. 
 

 
 

 
- Realitzar recomanacions a la 
 població, especialment a la població de 
risc**. 
- Supervisar i impulsar l'assistència 
social a població d'alt risc, incloent-hi 
transeünts, en funció dels serveis 
socials municipals. 
- Posar en marxa mesures per a 
minimitzar el risc en les 
activitats d'oci i concurrència pública. 

 
* Població d’alt risc: majors de 65 anys que visquen a soles i patisquen problemes de salut, pacients immobilitzats, malalts terminals, xiquets menors d’un any.  
 
** Població de risc: majors de 65 anys, xiquets menors de 4 anys, persones amb obesitat excessiva, malalts amb determinats tractaments i persones amb malalties cròniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ENTITATS D’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ DE RISC (CREU ROJA I ALTRES) 
 
 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

- Aplicar el programa propi. 

- Distribuir informació a la població atesa. 
 
- Actualitzar el programa d’actuacions 
pròpies davant d’una ona de calor. 
- Formar i informar els professionals 
sociosanitaris. 
- Realitzar un cens propi de la població 
de risc alt*. 

  
- Vigilància de la població de risc alt 

(ancians i malalts que viuen a 
soles) mitjançant els sistemes de 
teleassistència o visita 
domiciliària. 

 
- Realitzar actuacions en els seus 

centres i serveis. 
- Intensificar les accions sobre la 

població de risc alt acollida a 
sistemes de teleassistència o 
visita domiciliària, amb l'objectiu 
de dur a terme un contacte diari 
per personal sanitari. 

 
 

* Població d’alt risc: majors de 65 anys que visquen a soles o i patisquen problemes de salut, pacients immobilitzats, malalts terminals, xiquets menors d’un any.  
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
CONSELL VALENCIÀ DE PERSONES MAJORS 

 
 
 
NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

- Participar en la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la CV. 

- Informar la població. 

  - Reforçar la informació a la població. 
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ANNEX 1. PRINCIPALS GRUPS DE RISC 

 

Els períodes calorosos i les onades de calor poden agreujar problemes de salut 

existents i poden arribar a ocasionar la mort. Els efectes en salut poden aparéixer en 

tots els grups d’edat com a resultat d’una varietat de factors àmplia. No obstant això, 

algunes persones presenten un risc més elevat enfront dels efectes de la calor. Els 

motius d’aquesta variació estan relacionats amb les condicions individuals, el nivell 

d’exposició i la capacitat d’adaptació. 

El grup més sensible està constituït per les persones majors, i són moltes les 

circumstàncies que conflueixen per a fer d’elles el grup de risc per excel·lència:  

• Els seus sistemes de termoregulació estan alterats. Els ancians tenen una 

capacitat de sudoració més baixa, i tenen reduïda la sensació de calor, per la 

qual cosa no actuen per a protegir-se. A més, tenen disminuïda la sensació 

de set, la qual cosa comporta també un perill de deshidratació més elevat. 

• Tenen una percepció alterada: no són conscients del risc i no actuen per a 

evitar l’exposició. 

• La majoria pateixen malalties cròniques i estan en tractament amb fàrmacs. 

També poden presentar dificultats importants en la mobilitat o estar enllitats. 

• Una proporció creixent presenta demència. 

• Cada vegada és més gran el nombre de persones ancianes que viuen a 

soles. Moltes d’elles presenten dependència física, la qual cosa dificulta el 

canvi de vestimenta i la seua adaptació a l’entorn. 

• Moltes viuen a residències o habitatges mal condicionats. 

• Són un col·lectiu amb menys nivell cultural i adquisitiu que la mitjana de la 

població.  

A continuació es mostra un resum esquemàtic dels principals factors de risc durant 

una onada de calor.  

 



 

 

FACTORS DE RISC PERSONALS 

Persones majors 

(especialment > 65 

anys) 

Xiquets < 4 anys 
Dependència o 

invalidesa 

Desconeixement de 

les mesures de 

prevenció 

Etilisme crònic o agut 

Consum de drogues 

(cocaïna, heroïna, 

LSD…) 

Habitatge mal 

condicionat 

Indigència o 

precarietat 

Antecedents de 

problemes per calor 

Dificultat per a 

adaptar-se als canvis 

de temperatura 

Consum de certs 

fàrmacs: diürètics, 

neurolèptics, 

tranquil·litzants 

Embarassades 

 

FACTORS DE RISC LOCALS 

Demografia: piràmide 

poblacional, grups vulnerables 
Climatologia 

Equipament domèstic i nivell de 

renda 

 

 

  



 

 

FACTORS DE RISC MEDIAMBIENTALS 

Falta d’arbres a 

l’entorn de 

l’habitatge 

Orientació al sud 

sense protecció 

Habitatge sense 

climatització 

Absència 

d’habitatge 

Falta d’accés a una zona 

fresca durant la jornada 

laboral 

Viure en els últims 

pisos d’un immoble 

Entorn molt 

urbanitzat (asfalt), 

gran ciutat 

Contaminació 

ambiental 

Treball que 

requereix 

vestimenta 

gruixuda o 

impermeable 

Exposició excessiva a la 

calor per raons laborals, 

esportives o d’oci 

 

PROBLEMES DE SALUT EXISTENTS 

Diabetis mellitus Aterosclerosi 
Hipertensió arterial 

no controlada 
Insuficiència cardíaca 

Insuficiència respiratòria. 

EPOC 

Patologia vascular 

perifèrica 
Insuficiència renal 

 

Hipertiroïdisme 

 

Malaltia psiquiàtrica 
Malaltia 

d’Alzheimer 
Malaltia de Parkinson Trastorns de memòria 

Obesitat excessiva 
Trastorns de 

l’alimentació 

Trastorns del sistema 

nerviós autònom 
Infecció greu 

Deshidratació 

Lesions extenses 

de la pell (escares, 

cremades) 

Vòmits i diarrees 

importants 

Mucoviscidosi, 

drepanocitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 2. RELACIÓ DE MUNICIPIS PER ZONES TERMOCLIMÀTIQUES 
 

 

ZONA 1 

Cinctorres, Forcall, Herbés, la Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores, 

Zorita del Maestrazgo. 

 

ZONA 2 

Ares del Maestrat, Benafigos, Benassal, Castell de Cabres, Catí, Culla, la Pobla de 

Benifassà, la Torre d´en Besora, Vallibona, Vilar de Canes, Xodos. 

 

ZONA 3 

Albocàsser, Alcalà de Xivert, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, la Jana, la Salzadella, les 

Coves de Vinromà, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, Sant Rafael del Río, Santa Magdalena 

de Pulpis, Sierra Engarcerán, la Serratella, Tírig, la Torre d’en Doménec, Traiguera, Vilanova 

d´Alcolea, Xert. 

 

ZONA 4 

Benicarló, Càlig, Peníscola, Alcalà de Xivert (Alcossebre i litoral), Vinaròs. 

 

ZONA 5 

Caserios altos de Alpuente i La Yesa, Castellfort, Castielfabib alto (El Hontanar), Portell de 

Morella, Puebla de San Miguel, Vallanca i Negrón, Vilafranca, Vistabella del Maestrat. 

 

ZONA 6 

Arañuel, Barracas, Bejís, Benafer, Castillo de Villamalefa, Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, 

El Toro, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Higueras, Ludiente, Montán, Montanejos, 

Pavás, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Teresa, Torás, Torralba del Pinar, 

Torrechiva, Villahermosa del Río, Villanueva de Viver, Viver, Zucaina. 

 

 

ZONA 7 

Atzeneta del Maestrat, Aín, Alcudia de Veo, Algímia d’Alfara, Alfondeguilla, Algar de 

Palancia, Algímia de la Baronia, Algimia de Almonecid, Almedíjar, Altura, ArgelIta, Artana, 

Ayódar, Azuébar, Benlloc, Betxí, Borriol, Cabanes (poble), Castellnovo, Chóvar, Costur, 

Eslida, Espadilla, Estivella, Fanzara, Figueroles, Gaibiel, Gàtova, Geldo, Jérica, l’Alcora, la 



 

 

Pobla Tornesa, les Useres, Llucena, Matet, Navajas, Onda, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, 

Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Suera, Tales, Toga, Torres, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, 

Vallat, Vilafamés, Villamalur. 

 

ZONA 8 

Almassora, Benicàssim, Castelló de la Plana, Orpesa, platja de Cabanes, Torreblanca, Vila-

real. 

 

ZONA 9 

Albalat dels Tarongers, Almenara, les Alqueries, Benavites, Benifairo de les Valls, Borriana, 

Canet d´en Berenguer, Faura, Gilet, la Llosa, la Vall d´Uixó, Moncofa, Nàquera, Nules, 

Petrés, Puçol, el Puig de Santa Maria, Quart dels Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Serra, la 

Vilavella, Xilxes.  

 

ZONA 10 

Ademuz, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Calles, Casas Altas, 

Cases Bajas, Castielfabib (zona baixa), Chelva, Chera, Higueruelas, La Yesa, Sinarcas, 

Titaguas, Torrebaja, Tuéjar. 

 

ZONA 11 

Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas (oest), Utiel, 

Venta del Moro, Villagordo del Cabriel. 

 

ZONA 12 

Alaquàs, Aldaia, Benaguasil, Benissanó, Bétera (oest), Bugarra, Casinos, Cheste, Chiva, 

Chulilla, Domeño, Gestalgar, Godelleta, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Llíria, Loriguilla, la 

Losa del Obispo, Manises, Marines, Olocau, Paterna, Pedralba, Riba-roja del Túria, Sant 

Antonio de Benagéver, Sot de Chera, Torrent, Vilamarxant, Villar del Arzobispo. 

 

ZONA 13 

Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfafar, Alfara del 

Patriarca, Almàssera, Almussafes, Benifaió, Benetússer, Beniparrell, Bétera (est), Bonrepòs i 

Mirambell, Burjassot, Carpesa, Catarroja, Corbera, Cullera, Emperador, Foios, Fortaleny, 

Godella, la Pobla de Farnals, Llaurí, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, 



 

 

Mislata, Montcada, Museros, Paiporta, Picanya, Polinyà de Xúquer, Quart de Poblet, 

Rafelbunyol, Riola, Rocafort, Sant Isidre de Benaixeve, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, 

Tavernes Blanques, València, Vinalesa, Xirivella. 

 

ZONA 14 

Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallàs, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra. 

 

ZONA 15 

Alboraig, Bicorp, Buñol, Dos aguas, Macastre, Millares, Enguera (Navalón i serra), Quesa, 

Siete Aguas (este), Turís, Yátova. 

 

ZONA 16 

Alberic, Alcàsser, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Anna, Benicull de Xúquer, Benimodo, 

Benimuslem, Bolbaite, Carcaixent, Carlet, Catadau, Chella, Enguera (poble i est), 

Guadassuar, l´Alcúdia, Llombai, Massalaves, Montroi, Montserrat, Navarrés, Picassent, el 

Real de Montroi, Sumacàrcer, Tous. 

 

ZONA 17 

Alcàntera de Xúquer, Alcúdia de Crespins, Antella, Barxeta, Bellús, Beneixida, Canals, 

Càrcer, Cerdà, Cotes, Estubeny, Gavarda, Genovés, l’Ènova, la Granja de la Costera, la 

Pobla Llarga, Llocnou d’en Fenollet, la Llosa de Ranes, Manuel, Novetlè, Rafelguaraf, Rotglà 

i Corberà, Sellent, Senyera, Torrella, Vallés, Villanueva de Castellón, Xàtiva. 

 

ZONA 18 

Atzeneta d´Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alcosser de Planes, 

Alfarrasí, Almudaina, l’Alqueria d´Asnar, Bèlgida, Beniarrés, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, 

Benillup, Benimarfull, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, 

Cocentaina, el Palomar, Gaianes, Guadasséquies, l´Orxa, la Pobla del Duc, Llutxent, 

Moixent, Montaverner, Montesa, Montitxelvo, Muro d’Alcoi, l’Olleria, Ontinyent, Otos, Pinet, 

Planes, Quatretonda, Ráfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig, Vallada. 

 

ZONA 19 

Ador, l’Atzúbia, Alcalalí, Alfauir, Almiserà, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, 

Castell de Castells, Castellonet de la Conquesta, Gata de Gorgos, la Vall de Laguar, Llíber, 



 

 

Llocnou de Sant Jeroni, Murla, Ondara, Orba, Palma de Gandia, Parcent, Pedreguer, Pego, 

El Ràfol d´Almúnia, Rótova, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada (interior i poble), 

Tormos, la Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, Vilallonga, Xaló. 

 

ZONA 20 

Almoines, l´Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, 

Benirredrà, Daimús, Dénia, el Verger, els Poblets, Favara, Gandia, la Font d´en Carròs, 

Miramar, Oliva, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Simat de la Valldigna, 

Tavernes de la Valldigna, Xàbia, Xeraco, Xeresa. 

 

ZONA 21 

Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, la Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, 

Villena. 

 

ZONA 22 

Agres, Alcoi, Alcoleja, Alfafara, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Benifallim, 

Benilloba, Benimassot, Bocairent, Facheca, Famorca, Gorga, la Vall d´Alcalà, Millena, 

Penàguila, Quatretondeta, Tollos. 

 

ZONA 23 

Benifato, Castalla, Confrides, Ibi, la Torre de les Maçanes, Onil, Tibi. 

 

ZONA 24 

Agost, Beniardá, Benimantell, Bolulla, Busot, Callosa d´en Sarrià, el Castell de Guadalest, la 

Nucia, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena, Xixona. 

 

ZONA 25 

Altea, Benidorm, Benissa, Calp, l’Alfàs del Pi, el Poble Nou de Benitatxel, Teulada (Moraira). 

 

ZONA 26 

Aigües, Alacant, el Campello, Finestrat, la Vila Joiosa, Mutxamel, Orxeta, Sant Joan 

d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig. 

 



 

 

 

ZONA 27 

Algueña, el Pinós, Elda, el Fondó de les Neus, Hondón de los Fraile, la Romana, Monòver, 

Petrer, Salinas, Sax. 

 

ZONA 28 

Alacant (pedanies de l’interior-oest), Aspe, Crevillent, Elx, Monforte del Cid, Novelda. 

 

ZONA 29 

Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, 

Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 

Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, San Isidro. 

 

ZONA 30 

Alacant (sud), Elx (platges), Guardamar del Segura, Orihuela (litoral), Pilar de la Horadada, 

Rojales, Sant Fulgencio, San Miguel de Salinas, Santa Pola, Torrevieja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEX 3: MODEL DELS BUTLLETINS DE COMUNICACIÓ/ALERTA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 4. ENLLAÇOS D’INTERÉS 

 

 

• Onada de calor. Direcció General de Salut Pública. Generalitat Valenciana. 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/portEntrada.jsp?Idioma=va&perfil=inst&Opcion=SAN

MS519300&Nivel=2&Seccion=SANPS51931&Pag=punto.jsp%3FCodPunto%3D2364

&MenuSup=SANMS519100&menuRaizPortal=SANMS50000&Portal=EPIDEMIOLO

GIA&CodPor=121 

• Portal Cuida’t CV. http://cuidatecv.es/va/vida-saludable/ola-de-calor/ 

• Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani. 

http://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/temperatura.html 

• Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Prevenció Efectes Altes 

Temperatures 

http://www.msssi.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPromocion/calor.ht

m 

• Creu Roja Espanyola. Ola de calor. 

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=174,12072941,174_12074147&_doneu=

portal30&_schema=PORTAL30 

• Medline Plus. Enfermedades causadas por el calor. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/heatillness.html 

• Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Observatori de Salut i Canvi 

Climàtic. 

http://www.oscc.gob.es/va/general/home_va.htm 

 

 

 



 

 

 


