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Meteorologia
El Servei Meteorològic de Catalunya és l’organisme
oficial en matèria de meteorologia i climatologia a
Catalunya.
L’objectiu és garantir una informació meteorològica de
qualitat a la ciutadania en l’àmbit de Catalunya.
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Observació
meteorològica
Nombre d’estacions
i de dades
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El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
disposa de les següents infraestructures:

2018

Les 189 estacions meteorològiques
automàtiques permeten conèixer l’estat de
l’atmosfera a temps real arreu de Catalunya.
Enregistren dades de temperatura, humitat
relativa, precipitació, pressió atmosfèrica,
radiació solar, velocitat i direcció del vent
cada mitja hora.

Xarxa d’Observadors
Meteorològics (XOM)
L’SMC disposa també de 126 estacions
manuals i 215 observadors i vigilants que
anoten dades complementàries, com ara
la visibilitat, el gruix de neu i la calamarsa
o la pedra, i fan avisos meteorològics.

Xarxa de Radars (XRAD)

1 Estació meteorològica automàtica d’alta
muntanya
2 Radar de la Panadella
3 Detector de llamps
4 Estació meteorològica automàtica
5 Equip de radiosondatge

La Xarxa de Radars identifica la precipitació a través de l’eco de la radiació de
microones enviada. En combinació amb
les dades de les estacions permet conèixer
en detall la distribució de la precipitació a
Catalunya.

3

Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE)
La Xarxa de Detecció de Descàrregues
Elèctriques permet conèixer els punts
d’impacte dels llamps, l’activitat
elèctrica de les tempestes i les seves
característiques.

Radiosondatge
El radiosondatge de Barcelona es llança de
forma automàtica dos cops al dia i arriba
a més de 20 km d’altitud, cosa que permet
conèixer l’estructura vertical de l’atmosfera i inicialitzar models meteorològics.

Base de dades
Totes les dades obtingudes s’emmagatzemen i es preserven a la base de dades meteorològiques per al seu posterior control
de qualitat i consulta.

Climatologia
Butlletins
Els butlletins meteorològics mensuals,
estacionals i anuals descriuen l’estat de
les variables meteorològiques en aquests
períodes de temps. Són una bona eina per
analitzar els episodis ocorreguts, i identificar extrems i anomalies.
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Dades i serveis a la carta

Projeccions

Cal definir i dissenyar productes i serveis
ad hoc encaminats a satisfer les necessitats de cada usuari, per facilitar la gestió
i un òptim aprofitament dels recursos naturals i de les energies alternatives.

Els models climàtics d’alta resolució
espacial permeten estimar quines seran
les característiques del clima a Catalunya a
finals de segle XXI, per engegar polítiques
d’adaptació i mitigació més efectives.

Rescat de dades

Predicció

Identificar, preservar i digitalitzar documentació meteorològica antiga permet
ampliar la cobertura temporal i espacial de
les sèries meteorològiques, i millorar els
processos posteriors de control de qualitat
i homogeneïtat.

Canvi climàtic
Monitoratge
Els butlletins d’indicadors climàtics permeten comprovar i quantificar els canvis
observats en el clima recent de Catalunya,
tant pel que fa a les condicions mitjanes
com per als extrems.

Fenologia
Canvis en les dates de les fenofases de les
espècies vegetals (floració, decaïment...) i
de l’arribada/marxa de determinats animals
són el millor indicador dels efectes del
canvi climàtic en els éssers vius.

A partir de les sortides dels diferents models meteorològics amb què es treballa a
l’SMC, i afegint-hi l’experiència d’un equip
de predictors experimentats i coneixedors
de les característiques geogràfiques de
Catalunya, s’elaboren, diàriament, una
sèrie de productes de predicció. Els més
importants són:
El butlletí general a 3 dies vista, la predicció
comarcal, la predicció marítima i la predicció per al Pirineu, i les més concretes per
a les estacions d’esquí i per a les platges.
La predicció municipal és automàtica i prové directament de les sortides dels models.
També es realitzen prediccions específiques locals per a certs esdeveniments, així
com diversos productes de predicció en
format audiovisual (TV i ràdio).

0,25ºC
/decenni

Des del 1950 l’increment de la
temperatura mitjana a Catalunya
ha estat de 0,25ºC/decenni

3 cm/decenni
El nivell de l’aigua del mar
a l’Estartit s’ha incrementat a
un ritme de 3 cm/decenni des
del 1990

6 Efectes de la sequera
7 Anomalia PPT, agost de 2018
8 Rescat de dades antigues
9 Puigmal nevat (Foto: Emili Vilamala)
10 Tempesta elèctrica (Foto: Carlos Castillejo)
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Vigilància

Modelització

Recerca aplicada

De manera permanent, els membres de
l’Equip de Predicció i Vigilància fan un seguiment de l’evolució de l’estat del temps,
ajudant-se d’eines de teledetecció i observació com ara els radars, els detectors de
llamps, el radiosondatge, les imatges de
satèl·lit i les dades de les estacions meteorològiques, així com dels observadors
manuals. En certs casos, si es considera
que es poden estar superant certs llindars,
aquesta tasca pot donar com a resultat
l’emissió d’avisos d’observació.

La predicció numèrica del temps consisteix a simular l’estat futur de l’atmosfera mitjançant models meteorològics.
Aquests models són l’eina fonamental de
la predicció meteorològica, i, per la seva
complexitat, requereixen l’ús de màquines
de càlcul.

Des de l’Àrea de Modelització i Recerca
Aplicada s’impulsen estudis i projectes de
recerca en l’àmbit de la modelització, la
meteorologia i la climatologia. Les principals línies de recerca són les següents:

Avisos de Situació
Meteorològica de Perill (SMP)
Quan es preveu que en els següents dies
se superi algun dels llindars establerts per
certes variables, s’emeten avisos de
SMP per advertir d’aquesta possibilitat.
Protecció Civil de Catalunya avalua el risc
associat i activa, si és necessari, algun
dels plans d’emergència existents. Això fa
possible actuar preventivament i reduir els
efectes negatius.

A partir d’unes condicions inicials i de
contorn, és possible modelitzar l’atmosfera sobre una determinada zona. Les
condicions inicials s’obtenen de combinar
les simulacions precedents amb dades
d’observacions mitjançant el que es coneix com a assimilació de dades.
La verificació de les sortides dels models
numèrics és imprescindible per saber fins
a quin punt estan funcionant satisfactòriament, alhora que permet fixar les línies de
treball futures.

• Obtenir prediccions a mitjà termini a
partir de sortides concretes dels models
mitjançant metodologies de predicció
per anàlegs.
• Aplicar tècniques de downscaling estadístic per determinar prediccions a llarg
termini i projeccions de canvi climàtic.
• Tractament de les sortides dels models
per generar nous productes d’interès per
als usuaris.
• Participar en projectes d’RDI nacionals
i internacionals relacionats amb meteorologia i climatologia en col·laboració amb
altres institucions.
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Model numèric de pronòstic del temps
Temporal marítim (Foto: Rubèn Seriol)
Model d’onatge
Pedregada a Mollerussa (Foto: F.F. Teixidó)
Predicció per anàlegs a partir del GEFS

