BUTLLETÍ CLIMÀTIC DE L’ANY 2015
Data del document: 15 de febrer de 2016
L’any 2015 ha estat càlid a tot Catalunya, un dels 4 anys més càlids que s’han enregistrat
mai.
Pel que fa a la pluviometria, el 2015 ha estat un any sec a la major part del territori, amb
excepcions al Pirineu i a punts del Prepirineu, prelitoral Sud i Tarragonès, on ha estat normal
o fins i tot plujós.
A escala planetària, el 2015 ha estat definit com el més càlid d’ençà que hi ha registres. Al
conjunt del continent europeu, finalment l’any 2015 ha superat lleugerament el 2014, a
causa de la temperatura excepcionalment alta del desembre, i ha resultat també el més càlid
des que hi ha registres.

INTRODUCCIÓ
Aquest informe té com a objectiu caracteritzar climàticament l’any 2015, la qual cosa es realitza després
d’una anàlisi de les dades de temperatura i precipitació enregistrades a les estacions integrades a la
XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) i de precipitació registrades a la Xarxa
d’Observadors Meteorològics (XOM) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les quals
cobreixen de manera prou homogènia gran part del territori. Així, en una primera part, es presenta el
resum general de l’any, amb el balanç de temperatura i precipitació i, posteriorment, es comenta
l’evolució mensual amb l’esment d’aquells fenòmens rellevants que s’hagin produït.
En una segona part, s’analitza l’evolució històrica de la temperatura i la precipitació d’acord amb les
dades de l’Observatori de l’Ebre1 i de l’Observatori Fabra2, dos observatoris de Catalunya que disposen de
sèries històriques amb dades que es remunten a l’inici del segle XX. La sèrie de l’Observatori de l’Ebre,
situat a Roquetes (el Baix Ebre), s’inicia el juliol de l’any 1905, i la de l’Observatori Fabra, situat a
Barcelona (el Barcelonès), l’agost de l’any 1913.
Finalment, es duu a terme una anàlisi de l’evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar
mesurada a l’Estació Meteorològica de l’Estartit 3 (el Baix Empordà), únic indret de Catalunya on s’han fet
aquests tipus de mesuraments durant un període llarg de temps (la temperatura superficial de l’aigua des
del 1969 i la temperatura a una fondària de 80 metres des del 1973). Aquests mesuraments es realitzen
a una milla a llevant de les illes Medes.
La informació del butlletí s’estructura de la manera següent:
1. Caracterització climàtica de l’any 2015
1.1 Resum general de l’any 2015
1.2 Balanç de la temperatura i la precipitació de l’any 2015 a tot Catalunya
1.2.1 Temperatura
1.2.2 Precipitació
1.3. Anàlisi mensual
1
2
3

http://www.obsebre.es
http://www.fabra.cat
http://www.meteolestartit.cat
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2. L’any 2015 en relació amb dues de les sèries climàtiques més antigues de Catalunya
2.1 Evolució històrica de la temperatura i la precipitació anual a l’Observatori de l’Ebre i a
l’Observatori Fabra
2.1.1 Temperatura
2.1.2 Precipitació
3. Evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
Al llarg de tot l’informe:
S’expressa la temperatura (T) en graus Celsius (°C) i la precipitació (PPT) en mil·límetres (mm),
unitat equivalent al litre per metre quadrat.
Quan s’efectua la comparació entre la precipitació acumulada i la temperatura mitjana i els seus
corresponents valors mitjans climàtics 4, s’adopten els criteris següents:
Qualificació
molt sec
sec
normal
plujós
molt plujós

PPT total enregistrada
respecte de la mitjana
climàtica
< 30%
entre 30% i 90%
entre 90% i 110%
entre 110% i 190%
> 190%

Qualificació
molt càlid
càlid
normal
fred
molt fred

Diferència entre la
temperatura mitjana i
la mitjana climàtica
≥ +3 °C
entre +3 °C i +0,5 °C
entre +0,5 °C i -0,5 °C
entre -0,5 °C i -3 °C
≤ -3 °C

Sempre s’entén per anomalia d’una determinada variable (temperatura mitjana, temperatura
mitjana màxima, precipitació,...) la diferència resultant entre el seu valor i el que li correspon a
la seva normal climàtica o mitjana climàtica calculada per a un cert període de referència de 30
anys (1961-1990).
En el cas de la precipitació, l’anàlisi de les dades es realitza majoritàriament en termes del
percentatge que suposa el valor de precipitació acumulada en relació amb el corresponent valor
de la mitjana climàtica d’un període de referència.
L’SMC vol agrair a l’Observatori de l’Ebre, a l’Observatori Fabra i a l’Estació Meteorològica de l’Estartit la
cessió de les dades i el suport facilitat tant en l’obtenció de les sèries de dades com en l’obtenció de la
informació necessària per valorar la qualitat i l’homogeneïtat de les sèries climàtiques pertinents.

4

Pel conjunt de Catalunya els valors mitjans climàtics de temperatura i precipitació que s’utilitzen s’extreuen de Martín-Vide, J.;
Raso Nadal, J. M. (2008): Atles climàtic de Catalunya. Període 1961-1990, mentre que per a les sèries dels observatoris de l’Ebre i
Fabra, s’actualitzen anualment d’acord amb els resultats de les anàlisis d’homogeneïtat que es detallen en el Butlletí Anual
d’Indicadors Climàtics (BAIC).
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1. Caracterització climàtica de l’any 2015
1.1 Resum general de l’any 2015
A grans trets, l’any 2015 ha estat càlid i sec, amb algunes excepcions.
La temperatura mitjana (figura 1) ha estat clarament superior a la mitjana climàtica del període de
referència 1961-90. Els valors de les anomalies han estat per sobre de 0,5 °C a gairebé tot el territori, de
manera que el 2015 es pot qualificar indubtablement d’any càlid. L’anàlisi de les sèries històriques indica
que ha estat un dels 4 anys més càlids d’ençà que hi ha registres (figura 2), darrere de 2006, 2011 i
2014.
Els sectors on aquestes anomalies positives han estat més marcades es situen a punts del Prepirineu,
Pirineu oriental, plana de Vic, prelitoral Central i Sud i litoral Central. En canvi, la temperatura ha estat
més propera a la normalitat climàtica en alguns sectors del pla de Lleida i del litoral Sud, on els valors
d’anomalia positiva s’han mantingut propers a +0,5 °C. Cal subratllar que cap estació de la Xarxa
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) ha enregistrat anomalia negativa; fet que no es
produïa des del 2011.
El desglossament mensual mostra una persistència de l’anomalia positiva al conjunt del país, de març a
juliol i als mesos de novembre i desembre. Pel que fa a mesos normals o freds globalment, només es
poden esmentar el febrer i el setembre.
La precipitació acumulada anual (figura 3) ha estat per sota de la mitjana a la major part del territori. Les
àrees on s’ha recollit menys precipitació en comparació amb el valor mitjà climàtic són punts del Pla
d’Urgell, del Bages, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat i del Baix Empordà, amb quantitats inferiors
al 50%. En contrast, hi ha certs sectors on s’han recollit quantitats semblants a la mitjana climàtica o fins
i tot lleugerament superiors: indrets del Pirineu, Prepirineu i punts del litoral i prelitoral Sud.
La irregularitat en la distribució de la precipitació no permet fer una comparació global amb les sèries
històriques per al conjunt de Catalunya, però sí que es poden analitzar sèries històriques concretes.
L’Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des de l’any 1914, ha tingut l’any més sec de la seva sèrie,
amb només 345,8 mm, i analitzant la sèrie de precipitació reconstruïda per a la ciutat de Barcelona, l’any
2015 ha estat el més sec des de 1878. En altres punts del país, en canvi, no ha resultat un any
excepcionalment sec.
Els mesos que han resultat secs a pràcticament tot el Principat han estat l’abril, l’octubre i molt
especialment el desembre, amb una gran persistència de dies sense pluja. No es pot destacar cap mes
que hagi resultat plujós a la major part del país; juliol i novembre sí que van ser plujosos o molt plujosos
en algunes àrees, però van resultar secs en altres sectors del territori català.
Pel que fa als principals episodis meteorològics que han afectat Catalunya durant l’any 2015, han estat
els següents, en ordre cronològic:
Inversió tèrmica entre l’1 i 15 de gener, amb nombrosos bancs de boira a planes i depressions de
l’interior del país. La temperatura en aquests indrets es va mantenir baixa tant de dia com de nit.
Rècord de pressió atmosfèrica alta el dia 9 de gener: les estacions de la XEMA situades a nivell del
mar van registrar fins a 1040 hPa a la Costa Brava i 1043 hPa a l’extrem sud, la més alta en 25 anys.
Pluja i neu el 16 i 17 de gener que va afectar gairebé tot el país; quantitats més importants al terç
nord. Localment van anar acompanyades de tempesta i de calamarsa i/o calabruix.
C. de Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: smc@meteo.cat

3

Pluja i neu entre el 18 i el 20 de gener: precipitació més important al quadrant nord-est, neu a partir
dels 800 m, amb l’excepció d’algunes valls del Pirineu i Prepirineu.
Vent fort entre els dies 24 i 27 de gener, es va superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill
(SMP) per vent (més de 90 km/h de ratxa màxima) a molts sectors del nord del país. En alguns
sectors del Prepirineu cal retrocedir més de 10 anys per trobar ratxes de vent més fortes.
Vent fort entre els dies 29 i 30 de gener, especialment fort als dos extrems del país i a la serralada
Prelitoral; es va superar el llindar d’SMP per vent.
Episodi de neu els dies 29 de gener i 2 de febrer: es va acumular més d’1 m de neu nova en zones
elevades de la Val d’Aran, del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.
Episodi de fred entre els dies 1 i 9 de febrer. La meitat de les estacions de la XEMA van registrar
almenys un dia amb una temperatura mínima inferior al llindar d’SMP (percentil 2 de la temperatura
mínima diària dels mesos de desembre a març). Molt puntualment es podria parlar d’onada de fred.
Vent fort entre els dies 1 i 5 de febrer, amb mestral a l’extrem sud del país que va assolir ratxes
superiors als 100 km/h. Es va superar el llindar d’SMP a la vall de Cerdanya.
Pluja i neu a cotes baixes entre els dies 3 i 7 de febrer. Va afectar bona part del centre i sud del país,
cota de neu entre els 100 i els 200 m, en alguns casos pràcticament fins a nivell del mar.
Pluja i neu entre els dies 21 i 28 de febrer, marcat flux del nord que va afectar Catalunya i va deixar
quantitats importants al Pirineu.
Vent fort entre els dies 22 i 27 de febrer que va afectar gran part del país. Es va superar el llindar
d’SMP per vent a punts del Segrià i del Berguedà.
Episodi destacat de neu entre els dies 23 i 27 de febrer, el més important de la temporada a bona
part del Pirineu. Acumulació de més d’1 metre de neu nova a cotes altes del Pirineu occidental.
Episodi de precipitació els dies 4 i 5 de març, entre 20 i 40 mm a punts del quadrant nord-est. Ruixats
acompanyats de calamarsa o calabruix al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme, al Bages, a Osona,
al Baix Llobregat i al Barcelonès. La cota de neu va baixar fins als 600 metres.
Episodi de vent els dies 4 i 5 de març, ratxes fortes o molt fortes de vent a l’Alt Empordà, Pirineu,
Prepirineu i a les parts més elevades del massís del Port.
Episodi de precipitació del 13 al 17 de març amb xàfecs acompanyats de calamarsa, calabruix, neu,
aiguaneu o neu granulada.
Important episodi de precipitació entre els dies 18 i 28 de març, quantitats més importants als relleus
del prelitoral dels dos extrems del país, registres excepcionals de fins a 700 mm al massís del Port.
Episodi de temperatura alta entre els dies 28 i 31 de març, rècords per a un mes de març de
temperatura mínima el dia 30 i de temperatura màxima el dia 31.
Episodi de vent els dies 30 i 31 de març, en relació amb el flux del nord-oest i de l’oest que es va
generar en relació amb l’anticicló atlàntic que abraçava la península Ibèrica en forma de falca.
Episodi de precipitació entre els dies 15 i 17 d’abril. Intensitat entre feble i moderada, acompanyada
de tempesta i localment de calamarsa.
Episodi de precipitació entre el 18 i 20 d’abril: precipitació abundant a la meitat nord de Catalunya, de
neu al Pirineu i Prepirineu al voltant dels 1.700 m. Localment, va anar acompanyat de calamarsa.
Episodi de precipitació entre els dies 24 i 27 d’abril que va deixar precipitació abundant. Superació de
llindar d’SMP per intensitat de precipitació a la Terra Alta i al Priorat.
Calorada els dies 4 i 5 de maig: el radiosondatge de Barcelona del dia 4 va registrar a 850 hPa un valor
13 °C superior a la temperatura mitjana de principis de maig. Rècords de temperatura màxima per a
una primera quinzena de maig, bàsicament a estacions situades al prelitoral Central.
Calorada entre els dies 10 i 14 de maig, temperatura d’estiu a bona part del país. Màximes entre els
30 i els 35 °C a molts indrets. Rècord per a un mes de maig al radiosondatge de Barcelona.
Precipitació entre els dies 19 i 20 de maig, quan un solc va creuar Catalunya i va deixar precipitació
abundant al nord i nord-est del país. Màxim al nord de la ciutat de Barcelona de més de 50 mm.
Episodi de precipitació entre els dies 1 i 6 de juny al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. Els xàfecs
van anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.
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Episodi de precipitació el dia 7 de juny a l'interior (meitat nord). Ruixats i xàfecs d’intensitat localment
forta al Prepirineu i al centre i est de la depressió Central. Acompanyats de tempesta i localment de
calamarsa.
Episodi de ruixats i xàfecs el dia 8 de juny al Pirineu, Prepirineu, quadrant nord-est, depressió Central i
serralada Prelitoral. Localment van ser d'intensitat forta, anaren acompanyats de tempesta i localment
de calamarsa, quantitats localment abundants.
Xàfecs i tempestes el 9 de juny al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. Intensitat localment forta i
acompanyats de tempesta i calamarsa.
Episodi de ruixats i tempestes el dia 10 de juny a molts indrets del Pirineu, Prepirineu, nord de la
depressió Central i serralada Transversal, especialment al centre de la Garrotxa. L’estació d’Olot va
recollir 73,9 mm en només 30 minuts, registre excepcional, sense precedent a l’històric de la XEMA.
Episodi de ruixats i tempestes el dia 11 de juny que van afectar sobretot el Pirineu, Prepirineu i la
meitat oest del país. Localment van ser abundants i d’intensitat forta.
Episodi de ruixats el dia 12 de juny al quadrant nord-est, prelitoral i terç oest. Les precipitacions van
ser localment fortes i abundants, i van arribar a intensitat torrencial a l'Alt Empordà.
Episodi de precipitació entre els dies 13 i 17 de juny quan una pertorbació desenganxada del corrent
general va deixar tempestes d’intensitat molt forta i acompanyades de calamarsa.
Episodi de ruixats entre els dies 21 i 25 de juny, acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.
Onada de calor del 26 de juny al 8 de juliol. La temperatura màxima va assolir els 40,0 °C a més d’un
terç de les estacions de la XEMA, a l’interior del país i al prelitoral Nord.
Episodi de temperatura alta entre els dies 9 i 18 de juliol. 56 de les 178 estacions de la XEMA van
superar almenys un dia el llindar d’SMP per calor.
Episodi de vent fort el dia 18 de juliol, fruit de les tempestes que van afectar la plana de Lleida, el
Prepirineu i les parts més elevades del massís del Montseny, on es va superar el llindar d’SMP.
Episodi de vent fort relacionat amb tempestes els dies 21 i 22 de juliol a la plana de Lleida, on es va
superar el nivell d’SMP per vent, al Prepirineu i nord del cap de Creus.
Episodi de temperatura elevada entre el 19 i 23 de juliol, com a conseqüència de la subsidència
provocada per la falca anticiclònica retirada cap al sud d’Europa.
Episodi de precipitació entre el 19 i 23 de juliol, en molts casos acompanyat de tempesta i, fins i tot,
de calamarsa i pedra.
Episodi de precipitació els dies 25 i 26 de juliol, amb ruixats que van afectar molts indrets, sobretot el
nord-est i punts del sector central del litoral i prelitoral, on van ser localment forts.
Episodi de tempestes entre els dies 29 i 31 de juliol. A les parts més elevades del Pirineu occidental es
van superar els 100 mm. A la resta de la serralada, al Prepirineu i punts del pla de Lleida i de l’extrem
sud del país van superar-se els 50 mm.
Episodi de precipitació el dia 1 d’agost, intensitat localment forta al quadrant nord-oriental,
acompanyat de ratxes de vent fort o fins i tot molt fort.
Episodi de tempestes importants entre els dies 8 i 9 d’agost, pas d’un front acompanyat d’un
embossament d’aire fred en altura, que va afectar sobretot el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany. La
intensitat va ser localment forta o fins i tot torrencial.
Episodi de ruixats i tempestes del 13 al 15 d’agost, més abundants al quadrant nord-est. Localment
van anar associats a temps sever, amb caiguda de calamarsa o pedra, vents forts i intensa activitat
elèctrica. La intensitat de precipitació va arribar a ser forta o puntualment torrencial.
Episodi de temperatura alta el dia 13 d’agost, quan 8 de les 176 estacions disponibles de la XEMA van
superar el llindar d’SMP per calor. Algunes estacions van registrar la temperatura més alta de l’any.
Episodi general de precipitació entre el dia 17 i 19 d’agost. Localment d’intensitat forta o torrencial,
algunes estacions de la XEMA van superar l’SMP per intensitat de precipitació.
Episodi de precipitació entre els dies 21 i 24 d’agost, amb el pas d’una pertorbació acompanyada
d’aire fred en altura. Localment va ser d’intensitat forta i acompanyada de tempesta.
Episodi de xàfecs i tempestes el dia 31 d’agost al sud i meitat oest del país, puntualment d’intensitat
forta i amb calamarsa o pedra a les Terres de l'Ebre, on aquest dia va ser el més plujós de tot el mes.
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Episodi de vent fort i molt fort el dia 31 d’agost, associat a les tempestes que van afectar Catalunya,
sobretot al quadrant nord-occidental. Es va superar el llindar de 90 km/h a molts indrets.
Episodi de precipitació entre els dies 1 i 4 de setembre, sobretot al litoral tarragoní. La intensitat va
ser localment forta o fins i tot torrencial.
Episodi de vent molt fort entre els dies 1 i 4 de setembre, acompanyant l’episodi de tempestes fortes
que van afectar especialment el Camp de Tarragona, sobretot durant la tempesta del dia 2.
Primera nevada de la temporada entre el 15 i 18 de setembre. Neu a partir dels 2.000 metres, algunes
estacions d’alta muntanya de la XEMA van registrar gruixos al voltant d’1 cm al Pirineu occidental.
Episodi de vent molt fort els dies 16 i 17 de setembre.
Primer temporal de llevant de la tardor entre el 26 i el 30 de setembre, precipitacions extremadament
abundants a l’extrem nord de la Costa Brava i a punts del Prepirineu i de la conca del riu Francolí.
Sovint fortes i acompanyades de tempesta. Onades de fins a 3 m a la costa.
Episodi de precipitació intensa entre els dies 1 i 4 d’octubre, que va deixar quantitats molt abundants.
Precipitacions sovint acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra.
Episodi de precipitació entre els dies 5 i 9 d’octubre, en forma de ruixats acompanyats de tempesta a
l'extrem nord-est del país. Localment van ser d'intensitat forta i van anar acompanyats de calamarsa.
Episodi de vent molt fort el dia 5 d’octubre a les parts més elevades del país.
Episodi de temperatura alta el 5 d’octubre, una massa d’aire procedent d’Àfrica va afectar Catalunya.
Flux en superfície de ponent, la temperatura es va enfilar al litoral i prelitoral Central i Nord.
Episodi de precipitació entre el 12 i 15 d’octubre, un front fred va creuar Catalunya i va provocar
precipitació abundant al quadrant nord-est del país.
Primera glaçada de la temporada el dia 15 d’octubre a diverses valls del Pirineu i Prepirineu (al fons de
la Cerdanya ja feia setmanes que glaçava), i fins i tot en algunes fondalades de l’interior.
Episodi de precipitació entre els dies 25 i 28 d’octubre, amb el pas d’un front de procedència atlàntica.
Intensitat entre feble i moderada, puntualment forta i acompanyada de tempesta i calamarsa.
Episodi de precipitació entre els dies 1 i 4 de novembre, flux del sud-est que va deixar quantitats
extremadament abundants al prelitoral, Prepirineu i punts de l’altiplà Central. Va ser especialment
intensa el dia 2 a les Terres de l’Ebre i al prelitoral, on van anar acompanyats de tempesta.
Episodi de vent fort de component est el 2 de novembre. Ratxes de 70 a 100 km/h a diversos sectors
del prelitoral, i superiors als 100 km/h a cotes altes del Pirineu, Prepirineu i als cims del Montseny. A
Mont-roig del Camp (el Baix Camp), un possible tornado va causar alguns desperfectes.
Episodi de calor entre el dia 6 i el 20 de novembre, un potent anticicló càlid va provocar inversió
tèrmica, amb nombrosos bancs de boira a molts sectors de l’interior, del litoral i del prelitoral i una
temperatura excepcionalment alta per l’època a les zones de muntanya.
Episodi de vent fort als dos extrems del país i a les parts més elevades el dia 21 de novembre, amb el
pas d’una baixa procedent de l’interior del continent europeu.
Episodi de neu els dies 21 i 22 de novembre al Pirineu, la cota de neu va baixar fins a situar-se als
600 metres durant la nit, i a totes les cotes del vessant nord de la serralada.
Fredorada durant la matinada del 24 de novembre, amb glaçades generals a l’interior, a bona part del
prelitoral i fins i tot a molts punts de la Costa Brava.
Episodi de pluja i neu entre els dies 24 i 28 de novembre, sobretot al vessant nord del Pirineu, molt
localment (a la vall de Toran) quantitats extremadament abundants.
Episodi de vent fort del nord els dies 25 i 26 de novembre.
Episodi de temperatura alta de l’1 al 4 de desembre, sobretot a les parts elevades del país, per una
falca anticiclònica que va provocar subsidència. En canvi, l’aire fred va quedar reclòs als fons de les
valls i planes interiors del país, provocant inversió tèrmica i boira.
Del 9 al 31 de desembre, anomalies tèrmiques per sobre de la mitjana climàtica a gran part del país,
especialment a les parts més elevades, a causa de les altes pressions que van dominar el panorama
meteorològic, inhibint el pas de pertorbacions i intrusions fredes procedents d’altes latituds.
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1.2 Balanç de la temperatura i la precipitació de l’any 2015 a tot Catalunya
1.2.1 Temperatura
A Catalunya la temperatura mitjana de l’any 2015 (figura 1) ha estat clarament superior a la mitjana
climàtica del període de referència 1961-90, amb anomalies positives de més de 0,5 °C a gairebé tot el
territori, de manera que el 2015 es pot qualificar d’any càlid. De fet, ha estat un dels 4 anys més càlids
d’ençà que hi ha registres (figura 2), darrere de 2006, 2011 i 2014.
L’anomalia positiva ha estat especialment important a punts del Prepirineu, Pirineu oriental, plana de Vic,
prelitoral Central i Sud i litoral Central. En aquests sectors, la diferència respecte de la mitjana climàtica
ha estat superior a +1,5 °C, arribant a superar localment +2,0 °C. Destaca, com és habitual, la ciutat de
Barcelona, probablement com a conseqüència de l’illa de calor urbana, però també diversos sectors
elevats del territori, com el Montseny, la serra del Montsec, la serra de Queralt o Montserrat. En canvi, la
temperatura ha estat més propera a la normalitat climàtica en alguns sectors del pla de Lleida i del litoral
Sud, on l’anomalia positiva ha estat força més modesta, propera a +0,5 °C.
Cal remarcar que cap estació de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) ha
enregistrat anomalia negativa pel que fa a la temperatura mitjana anual, fet que no es produïa des del
2011.
L’anàlisi mensual evidencia la persistència dels valors d’anomalia positiva a pràcticament tot el territori al
llarg de l’any: cal destacar el període de març a juliol, així com els mesos de novembre i desembre.
Només es poden qualificar de normals o freds al conjunt de Catalunya els mesos de febrer i setembre.
En valors absoluts, la temperatura mitjana anual ha igualat o superat els 17 °C a molts punts del litoral
Central i Sud, on normalment s’enregistren els valors de temperatura més alts del Principat: comarques
del Barcelonès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Destaquen els 18,2 °C enregistrats per
l’estació meteorològica automàtica de Barcelona – el Raval, que ha igualat els valors del 2011 i 2009.
En canvi, gran part del Pirineu, Prepirineu i els punts més elevats del Montseny ha presentat valors de
temperatura mitjana anual inferiors a 10 °C, com és habitual, per efecte de l’altitud. Per sobre de 2.000
m, la temperatura mitjana ha estat inferior a 6 °C.
La taula 1 mostra les estacions de la XEMA que han enregistrat una anomalia positiva de temperatura
més important, per sobre de +1,6 °C:
Nom de l’EMA
Puig Sesolles (1.668 m)
Barcelona - el Raval
la Quar
Pantà de Siurana
Montsec d'Ares (1.572 m)
Santuari de Queralt
Montserrat - Sant Dimes
Vallirana
Barcelona - Observatori Fabra
Gisclareny
Sant Romà d'Abella
Malniu (2.230 m)
C. de Berlín, 38-48
08029 Barcelona
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Comarca
Vallès Oriental
Barcelonès
Berguedà
Priorat
Pallars Jussà
Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Pallars Jussà
Cerdanya

Anomalia (°C)
+2,1
+2,1
+2,0
+2,0
+1,9
+1,9
+1,9
+1,7
+1,7
+1,7
+1,7
+1,7
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PN del Garraf - el Rascler

Baix Llobregat

+1,7

Taula 1: Estacions de la XEMA on s’ha enregistrat una anomalia de temperatura més gran durant l’any 2015.

Cap estació de la XEMA ha enregistrat valors d’anomalia negativa, de manera que la taula següent recull
els valors d’anomalia positiva més baixos, de +0,5 °C o lleugerament inferiors:
Nom de l’EMA
Amposta
Alfarràs
Maials
Prades
els Alamús
els Alfacs
Seròs
el Perelló

Comarca
Montsià
Segrià
Segrià
Baix Camp
Segrià
Montsià
Segrià
Baix Ebre

Anomalia (°C)
+0,4
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5

Taula 2: Estacions de la XEMA on l’anomalia de temperatura de l’any 2015 ha estat més baixa.

Figura 1
Mapes de temperatura mitjana de l’any 2015 i de diferència respecte de la mitjana climàtica

Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques)
gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que disposen de tots els valors mensuals.
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Figura 2
Evolució de l’anomalia de temperatura anual al conjunt de Catalunya (període 19502015)

Gràfic obtingut a partir de les dades de 15 sèries climàtiques d’arreu del país. Les anomalies s’expressen
respecte de la temperatura mitjana anual del període 1961-1990. Les barres de color vermell indiquen
diferència positiva, és a dir, anys més càlids, mentre que les barres de color blau indiquen anys més freds.

Principals episodis de fred
Continuant amb la tendència observada els darrers anys, durant el 2015 els episodis de fred no han estat
freqüents ni tampoc extraordinaris. En alguns punts del litoral Central i Sud no ha arribat a glaçar en tot
l’any.
L’any va començar amb una situació sinòptica dominada per un potent anticicló sobre gran part d’Europa
occidental que impedia l’arribada de masses d’aire fred del nord sobre Catalunya. Així, no es van produir
grans fredorades, tot i que a causa de la inversió tèrmica, la temperatura es va mantenir baixa a les
planes i depressions. En contrast, a les zones més enlairades es va enregistrar una temperatura suau.
Encara que a finals de gener la retirada de l’anticicló cap a l’oest i el seu posicionament nord-sud sobre
l’Atlàntic va facilitar que les masses d’aire més fredes d’altes latituds afectessin Catalunya, provocant una
normalització dels valors termomètrics i la dissipació de la boira, tampoc es van arribar a produir
fredorades remarcables.
Al mes de febrer, en canvi, va predominar l’arribada de masses d’aire fred sobre el Principat, procedents
d’altes latituds i del centre del continent europeu, com a conseqüència d’una ondulació molt marcada del
corrent en jet a les capes mitjanes de la troposfera. Així, durant els primers nou dies del mes, Catalunya
va quedar afectada per una massa d’aire molt fred que va provocar un ambient de rigorós hivern arreu
del país. Tot i que no va arribar a ser una fredorada excepcional, va esdevenir la més destacada de l’any,
ja que posteriorment no se’n va produir cap de més important. Tot i no ser tan fredes, les pertorbacions
que van afectar Catalunya durant la segona quinzena també van contribuir a l’anomalia negativa de la
temperatura mitjana del febrer.
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Durant el mes de març no es van produir fredorades importants, ja que la situació va estar
caracteritzada, d’una banda, per una dorsal anticiclònica que va afectar el Principat durant gran part de la
primera quinzena del mes, i de l’altra, per les pertorbacions humides i càlides provinents de la
Mediterrània que van visitar Catalunya durant la segona quinzena. El dia 25 de març es va produir una
baixada de la temperatura, que es va mantenir fins al dia 28, però no va ser especialment important.
Del mes d’abril, tot i resultar càlid en general, s’ha de destacar la temperatura mínima que es va registrar
durant els dies 7 i 8, quan es van produir glaçades a molts sectors de l’interior, algunes fondalades del
prelitoral i fins i tot a alguns punts arran de costa. Tot i no tractar-se d’un episodi de fred excepcional,
aquest va quedar magnificat pel fet que en els últims 10 anys no se n’hagués produït cap de més
important a Catalunya en un mes d’abril. Aquest va ser l’últim episodi de fred abans de l’estiu.
El novembre va tenir una temperatura clarament per sobre de la mitjana climàtica, com a conseqüència
del potent anticicló càlid que va afectar Catalunya entre els dies 6 i 20 de novembre. Tot i així, la situació
va canviar a partir del dia 21 i fins al dia 28, quan una baixa procedent de l’interior del continent
europeu, juntament amb l’anticicló atlàntic amb una disposició nord-sud, va provocar un descens molt
significatiu de la temperatura, precipitació, neu al Pirineu i vent fort del nord.
El desembre també va estar marcat per un potent anticicló càlid a gairebé a tot Catalunya, de manera
que no es van produir fredorades; al contrari, es van enregistrar valors de temperatura molt per sobre de
la mitjana. Aquest fet es va produir especialment a l’alta muntanya, on l’anomalia va estar al voltant de
+6 °C per sobre de la normalitat, valors més propis del mes d’octubre. Aquestes anomalies positives
exagerades a l’alta muntanya van ser amb diferència les més elevades dels darrers 18 anys, quan es van
començar a instal·lar les estacions automàtiques de la XEMA en aquests indrets. La configuració general
va provocar inversió tèrmica i boira a les planes i fondalades de l’interior de Catalunya, essent aquesta
persistent a la plana de Lleida, on els valors de temperatura van estar més propers a la mitjana climàtica.
Així doncs, els principals episodis de fred de l’any 2015 han estat els següents:
Entre els dies 1 i 10 de febrer, Catalunya va quedar afectada per una fredorada que, si bé no
va ser excepcional, a la meitat de les estacions de la XEMA es va registrar almenys un dia
(principalment entre els dies 6 i 7) amb una temperatura mínima inferior al llindar d’SMP per fred
(percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos de desembre a març). 5 de les 174
estacions van superar aquest llindar durant almenys 3 dies seguits, de manera que molt
puntualment es podria parlar d’onada de fred. Són les EMA d’Ulldeter (2.410 m, el Ripollès), Vilarodona (l’Alt Camp), Pinós (el Solsonès), la Llacuna i la Panadella (Anoia). L’ambient va ser de
rigorós hivern arreu del país, i malgrat que no va arribar a ser una fredorada extraordinària, va
resultar la més destacada de l’any, a causa de la manca de fredorades importants durant els
mesos posteriors.
Durant els dies 7 i 8 d’abril es van produir glaçades a molts sectors de l’interior, algunes
fondalades del prelitoral i fins i tot punts arran de costa. Tot i que no va ser una massa d’aire
molt freda, tal com indicava la temperatura a uns 1.500 m d’altura del radiosondatge de
Barcelona (al voltant d’1 °C), a 18 de les 127 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de
dades es va mesurar la temperatura més baixa de la seva sèrie en un mes d’abril, ubicades
fonamentalment al litoral, prelitoral, les Garrigues i el Pla d’Urgell. No es va tractar d’un episodi
de fred excepcional, però la manca de fredorades en un mes d’abril en els últims 10 anys va
magnificar aquest episodi.
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Entre els dies 21 i 28 de novembre una baixa procedent de l’interior del continent europeu,
juntament amb l’anticicló atlàntic amb una disposició nord-sud, va provocar un descens molt
significatiu de la temperatura, a més de precipitació, neu al Pirineu i vent fort del nord. Cal
destacar el dia 24, amb una matinada molt freda, glaçades generals a l’interior, a bona part del
prelitoral i fins i tot a molts punts de la Costa Brava (llevat de la zona del cap de Creus, on
encara bufava una mica de tramuntana). No es van superar rècords de novembre a les estacions
amb més de 10 anys de dades (per exemple, a mitjans de novembre de 2007 hi va haver una
fredorada més important), però localment feia gairebé 4 anys, des del 13 de febrer de 2012, que
la mínima no baixava tant.
La taula 3 mostra la temperatura mínima absoluta (TNN) enregistrada a les estacions d’alta muntanya de
la XEMA (situades per sobre dels 1.800 metres d’altitud) al llarg de l’any 2015 i la data en què es va
produir. En tots els casos es va assolir entre els dies 5 i 6 de febrer.
Nom de l’EMA
Boí (2.535 m)
Espot (2.519 m)
la Tosa d'Alp 2500
Salòria (2.451 m)
Certascan (2.400 m)
Ulldeter (2.410 m)
Bonaigua (2.266 m)
el Port del Comte (2.316 m)
Sasseuva (2.228 m)
Lac Redon (2.247 m)
Malniu (2.230 m)
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
Núria (1.971 m)

Comarca
Alta Ribagorça
Pallars Sobirà
Cerdanya
Pallars Sobirà
Pallars Sobirà
Ripollès
Pallars Sobirà
Solsonès
Val d'Aran
Val d'Aran
Cerdanya
Cerdanya
Ripollès

TNN (°C)
-19,2
-18,5
-18,4
-18,1
-17,6
-17,2
-17,0
-16,9
-16,9
-16,8
-16,5
-16,3
-13,9

6
5
6
6
5
5
6
5
6
5
6
6
5

Data
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer
de febrer

Taula 3: Temperatura mínima absoluta (TNN) de l’any 2015 a les EMA d’alta muntanya i data en què es va assolir.

Pel que fa a la resta d’estacions de la XEMA, la taula 4 mostra la temperatura mínima absoluta (TNN) de
les estacions que han enregistrat els valors més baixos durant l’any 2015 (inferiors a -8,0 °C), així com la
data en què es van assolir, corresponent majoritàriament a l’episodi de principis de febrer i puntualment
al 24 de novembre:
Nom de l’EMA
Das - Aeròdrom
Prades
Montsec d'Ares (1.572 m)
Vielha
Sant Pau de Segúries
Gisclareny
Puig Sesolles (1.668 m)
Pinós
la Llacuna
Guardiola de Berguedà
Viladrau
Oliola
el Pont de Suert

Comarca
Cerdanya
Baix Camp
Pallars Jussà
Val d'Aran
Ripollès
Berguedà
Vallès Oriental
Solsonès
Anoia
Berguedà
Osona
Noguera
Alta Ribagorça

TNN (°C)
-13,1
-11,6
-10,7
-10,4
-10,3
-10,0
-9,5
-9,2
-9,1
-9,0
-9,0
-9,0
-8,9

Data
24 de novembre
6 de febrer
6 de febrer
7 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
4 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
7 de febrer
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PN dels Ports
la Granadella
Molló - Fabert
la Panadella
la Vall d'en Bas
Baldomar

Baix Ebre
Garrigues
Ripollès
Anoia
Garrotxa
Noguera

-8,7
-8,5
-8,4
-8,2
-8,2
-8,1

6 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
6 de febrer
24 de novembre
6 de febrer

Taula 4: Temperatura mínima absoluta (TNN) a les estacions que han enregistrat una temperatura mínima inferior a
-8,0 °C durant l’any 2015 (fora de l’alta muntanya) i data en què es va assolir

Dies de glaçada
Comparant el 2015 amb els valors mitjans climàtics de les sèries, els dies de glaçada han estat relativament
escassos a bona part del territori, però amb matisos. Si bé als sectors muntanyosos, especialment al
Pirineu, el nombre de dies en què la temperatura ha baixat de 0 °C ha estat clarament més baix, certs
punts del país, com alguns indrets del prelitoral, han arribat a presentar més dies de glaçada. Aquest fet,
aparentment contradictori amb el caràcter càlid del 2015, es podria explicar per un mes de febrer
especialment fred i, en menor mesura, pel mes de gener, fred en alguns sectors. Cal remarcar que respecte
de l’any 2014, la majoria del territori ha tingut més dies de glaçada, ja que aquell any va destacar per
l’escàs nombre de dies en què la temperatura va arribar a ser negativa.
En relació amb la durada del període de glaçades, durant els dos primers mesos de l’any va arribar a glaçar
a gairebé tot el territori, excepte a bona part del litoral, sobretot al Central i Sud, indrets on les glaçades no
són habituals. A la major part del Principat, en canvi, el nombre de dies de glaçada va ser remarcable, i de
fet, el gener i febrer van ser els mesos que més van contribuir al nombre anual de dies de glaçada.
Al mes de març els dies de glaçada van baixar apreciablement arreu del territori, i es va ampliar l’àrea lliure
de glaçades cap a sectors del prelitoral. Tot i així, a sectors del Pirineu, sobretot l’occidental, encara es
superaven els 20 dies de glaçada al mes.
A l’abril, els dies en què es va enregistrar temperatura negativa es van reduir notablement, però a
diferència de l’any 2014, molts sectors de l’interior, fora de l’alta muntanya, encara van tenir algun dia de
glaçada.
El mes de maig va ser quan les glaçades van quedar restringides a l’àmbit del Pirineu, i molt puntualment, a
la serra de Prades.
Entre el juny i l’agost va ser un període lliure de glaçades. Dins aquest període, només al juny, una estació
de la XEMA (Boí, a una altitud de 2.535 m, a l’Alta Ribagorça) va enregistrar un dia de glaçada.
Al setembre la temperatura va començar a baixar per sota de 0 °C algunes nits, de manera que en sectors
del Pirineu ja es van comptabilitzar alguns dies de glaçada, entre 1 i 7.
Al mes d’octubre, les àrees afectades per glaçades es van ampliar a una part de Ponent, del Prepirineu i
molt puntualment a les serralades del prelitoral. Al Pirineu els dies de glaçada van ser aproximadament
entre 5 i 15, mentre que en els altres sectors van ser més testimonials.
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El mes de novembre ja va presentar com a mínim algun dia de glaçada a la major part del Principat. Tot i
això, pràcticament tota la franja litoral Central i Sud no va tenir dies de glaçada, ni tampoc part del litoral
Nord i prelitoral Central i Sud.
Al desembre es va accentuar el contrast entre les diferents àrees del territori, amb un augment dels dies de
glaçada respecte del mes anterior (tot i que per sota de la normalitat climàtica) al Pirineu, part del
Prepirineu, plana de Vic, sectors de la Catalunya Central, Ponent i puntualment al prelitoral, i una lleugera
ampliació dels sectors on no es va donar cap dia de glaçada. Aquestes últims van incloure el litoral, punts
del prelitoral o fins i tot van arribar al Prepirineu oriental, a causa de la inversió tèrmica que es va donar
durant aquest mes.
Pel que fa al nombre total de dies de glaçada (figura 3), a gairebé tot Catalunya ha glaçat almenys un dia al
llarg de l’any 2015, amb les esmentades excepcions que es localitzen a la franja litoral, sobretot Central i
Sud, i més puntualment al Nord.
Segons els registres de la XEMA, no s’ha enregistrat cap dia de glaçada a alguns punts elevats de l’Alt
Empordà, així com a punts del Maresme, Barcelonès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià.
Altres punts del litoral sí han presentat alguns dies de glaçada, entre 1 i 10, augmentant de manera
progressiva des del litoral cap a l’interior. Bona part de la Costa Brava, però, ha tingut entre 10 i 25 dies de
glaçada, els mateixos que s’han observat a bona part del prelitoral Central i Sud, i puntualment al prelitoral
Nord.
A Ponent s’han enregistrat, a grans trets, entre 30 i 70 dies de glaçada, més nombrosos com més al nord,
com és habitual. Aquestes xifres serien semblants als valors mitjans dels darrers anys.
A la Catalunya Central, la comarca d’Osona i el prelitoral Nord, el nombre de dies de glaçada s’ha trobat
entre uns 20 i 85 dies, depenent del sector. Han tingut més incidència a les planes que als punts més
elevats, a causa de la inversió tèrmica que va afectar Catalunya en alguns moments de l’any.
Pel que fa a l’àrea prepirinenca, el nombre de dies de glaçada s’ha trobat aproximadament entre 35 i 100, i
també ha estat superior en zones depressionàries en relació amb les zones elevades pròximes a causa de la
inversió tèrmica.
El nombre màxim de dies de glaçada s’ha trobat, com és habitual, a l’alta muntanya pirinenca. Aquest any,
a les estacions emplaçades entre 2.000 i 2.500 m d’altitud, els dies anuals de glaçada han estat entre 135 i
185 aproximadament, lleugerament més baixos que l’any anterior. Són xifres inferiors a la normalitat
climàtica, i reflecteixen el caràcter càlid de l’any, amb especial incidència a l’alta muntanya els dos darrers
mesos de 2015.
Com és habitual, deixant de banda les altituds de l’alta muntanya, ha destacat la depressió de la Cerdanya,
on s’ha donat un nombre de dies de glaçada comparable als sectors elevats del Pirineu i fins i tot superiors
en molts casos. Així, l’EMA de Das, emplaçada a una altitud de 1097 m, ha enregistrat 174 dies de glaçada.
D’altra banda, destaca també la serra de Prades, al prelitoral, on l’estació de la XEMA, emplaçada a 928 m
d’altitud, ha enregistrat 108 dies de glaçada. A les parts més elevades del Montseny s’ha arribat a 75 dies.
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Figura 3
Nombre de dies de glaçada
Mapa elaborat amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques)
gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Principals episodis de calor
A diferència dels anys 2013 i 2014, al llarg de 2015 sí que s’han produït calorades molt remarcables i
onades de calor pròpiament dites (superació durant tres dies consecutius del percentil 98 de la
temperatura màxima diària dels mesos d’estiu).
De fet, ja a principis de maig van tenir lloc les primeres calorades de l’any, quan una massa d’aire càlid
va provocar una anomalia de temperatura molt marcada a Catalunya. Aquesta situació va ser causada
per una àmplia àrea de baixes pressions ubicada a l’Atlàntic, la qual advectava aire molt càlid procedent del
continent africà. Aquest tipus de configuracions tan càlides normalment afecten Catalunya a partir de finals
de maig i fins al setembre i no són habituals en dates tan primerenques, ja que les masses càlides del nord
del continent africà encara estan molt debilitades. Com a conseqüència d’aquestes calorades, es van
superar rècords de calor al maig a algunes de les sèries més llargues d’arreu del país.
El mes de juny, tot i ser càlid arreu, no va presentar episodis excepcionalment calorosos, i només cal
destacar l’augment tèrmic esdevingut a finals de mes. Entre els dies 7 i 16, un bloqueig anticiclònic al
nord del continent europeu va inhibir una baixada de la temperatura. El balanç càlid del mes va ser
causat principalment, doncs, per la persistència de períodes de temperatura lleugerament per sobre de la
mitjana, més que per grans calorades.
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La calor intensa que es va donar durant el mes de juliol va ser determinada per la persistència d’una
dorsal anticiclònica que va afectar Catalunya fins al dia 21, la qual va comportar l’arribada d’una massa
d’aire molt càlid provinent del nord d’Àfrica. Altres factors que van contribuir al fet que la temperatura
diürna assolís valors molt destacats són, d’una banda, la proximitat del solstici d’estiu, quan la insolació
és més important i el dia és encara molt llarg i, de l’altra, l’escassa nuvolositat que hi va haver. Així, al
juliol es poden comptabilitzar diversos episodis de calorada, i fins i tot, d’onada de calor. A partir del 21,
però, es va començar a produir una normalització de la temperatura.
La temperatura de l’agost va resultar molt més suau que la del mes anterior. La situació sinòptica va
estar marcada durant bona part del mes per àrees anticiclòniques a la franja occidental del continent
europeu i l’arribada d’aire fred en capes mitjanes i altes de la troposfera, impedint que els valors de
temperatura s’enfilessin al nivell dels enregistrats durant el juliol.
Pel que fa al setembre, tampoc es van produir onades de calor, i va resultar fins i tot lleugerament fred.
Una ondulació del corrent en jet a les capes mitjanes de la troposfera va facilitar l’entrada de depressions
fredes procedent d’altes latituds i va inhibir l’entrada de masses d’aire càlid provinent del nord d’Àfrica.
Així, els principals episodis de calor de l’any 2015 han estat els següents:
Entre els dies 4 i 5 de maig va tenir lloc una calorada causada per la presència d’una massa d’aire
càlid, que va provocar una anomalia de temperatura molt marcada a Catalunya, típica d’onada de
calor a la Mediterrània occidental. El dia 4, el radiosondatge de Barcelona va registrar 21,0 °C a 850
hPa, un valor 13 °C superior a la temperatura mitjana de principis de maig. Com a conseqüència, 18
de les 129 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van registrar la temperatura màxima
més alta de la seva sèrie en una primera quinzena de maig, bàsicament situades al prelitoral Central.
A 6 de les 128 estacions amb més de 10 anys de dades es va superar la temperatura mínima més alta
en un mes de maig el dia 5.
Del dia 10 al 14 de maig, es va produir una nova calorada com a conseqüència d’una massa d’aire
molt càlid provinent del nord d’Àfrica, amb valors de temperatura de ple estiu a bona part del país,
especialment els dies 13 i 14, amb màximes que es van situar entre els 30 i els 35 °C a molts indrets.
L’estació de radiosondatge de Barcelona va mesurar el dia 14 a les 00h UTC una temperatura de 24,6
°C a 850 hPa (a uns 1.580 m d'altura). Es tracta d’un nou rècord de la sèrie en un mes de maig,
superant els 23,8 °C del 18 de maig de 2006 i els 23,0 °C del 22 de maig de 2009. A dos terços de les
estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades es va registrar la temperatura màxima més alta
de la seva sèrie en una primera quinzena de maig.
Episodi d’onada de calor entre els dies 26 de juny i 8 de juliol, sobretot entre el 4 i el 7 de
juliol. El dia 7 l’estació de radiosondatge de Barcelona gestionada per l'SMC va mesurar el segon
valor més elevat de la seva sèrie de 17 anys de dades a 850 hPa (uns 1.500 m d'altura), 27,4 °C.
Aquest valor és més de 10 °C superior a la mitjana del període 1998-2015. La temperatura màxima va
assolir els 40,0 °C a més d’un terç de les estacions de la XEMA, situades a l’interior del país i a les
comarques del prelitoral Nord. Al llarg de l’episodi, 149 de les 175 estacions de la XEMA (85%) van
superar almenys un dia el llindar d’SMP per calor, definit com el percentil 98 de la temperatura
màxima diària dels mesos d’estiu (juny-agost). Només en alguns sectors del litoral i prelitoral la
temperatura es va mantenir per sota d’aquest llindar. Poc més de la meitat de les estacions de la
XEMA disponibles (89 de 175) van superar el llindar de calor com a mínim 3 dies consecutius, de
manera que a molts sectors del país es pot parlar d’una autèntica onada de calor. A més, la
temperatura màxima va assolir els 43,0 °C a Banyoles (el Pla de l’Estany) i Artés (el Bages), valor que
no s’assolia a Catalunya des del juliol de 1994.
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Entre els dies 9 i 18 de juliol, episodi de temperatura alta, per l’arribada d’aire càlid a les capes
mitjanes de la troposfera i el domini d’una dorsal anticiclònica en superfície juntament amb un flux del
sud-oest. Entre els dies 9 i 15 de juliol les màximes es van enregistrar a Ponent, afectant les
comarques del Pallars Jussà (38,1 °C a Sant Romà d’Abella el dia 10), el Segrià (37,5 °C Seròs el dia
11) o la Ribera d’Ebre (40 °C a Vinebre el dia 13). A partir del 15 la presència d’una zona de baixes
pressions al sud-oest de les illes Britàniques va provocar un canvi de situació i una pujada encara més
acusada de la temperatura. L’estació de radiosondatge de Barcelona mostrava un valor de 22,8 °C a
850 hPa. Cal destacar els 39,3 °C a la Pobla de Segur i Tremp el dia 16 (el Pallars Jussà), 39,1 °C a
Artés el dia 18 (el Bages) i 37,9 °C a Torroja del Priorat el dia 19 (el Priorat). A més, 56 de les 178
estacions de la XEMA van superar almenys un dia el llindar d’SMP per calor.
Del 19 al 23 de juliol, episodi de temperatura elevada, com a conseqüència de la subsidència
provocada per la falca anticiclònica retirada cap al sud d’Europa. Un total de 36 de les 178 estacions
de la XEMA van superar almenys un dia el llindar d’SMP per calor, si bé només 2 de les estacions de la
XEMA disponibles, Espolla (l’Alt Empordà) i Viladecans (el Baix Llobregat), van superar el llindar de
calor com a mínim 3 dies consecutius, de manera que tan sols a la serra de l’Albera i al delta del
Llobregat es pot parlar d’onada de calor durant aquest episodi.
Entre els dies 11 i 12 d’agost, episodi de temperatura alta, sobretot pel que fa a la mínima, que va
ser superior als 25 °C a diversos sectors del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el
Tarragonès, a banda del centre de Barcelona. La nit del 12 al 13 d’agost cal destacar mínimes de més
de 22 °C en indrets on això és poc habitual, com per exemple el Gironès, la Selva o el Segrià. A Aitona
(el Segrià) es van registrar 22,7 °C de mínima, la nit més càlida registrada al llarg de la seva sèrie de
17 anys. Igualment, la de Vilobí d’Onyar (la Selva) va registrar 22,2 °C de mínima i es tracta també la
nit més càlida de la seva sèrie de 17 anys.
El dia 13 d’agost, episodi de temperatura alta: 8 de les 176 estacions disponibles de la XEMA van
superar el llindar d’SMP per calor. A algunes estacions es va registrar la temperatura més alta de
l’any. És el cas dels 35,9 °C de l’Aldea (el Baix Ebre) o els 34,1 °C de l’Illa de Buda (el Montsià).
Pel que fa als valors assolits, al contrari que en l’any 2014, nombroses estacions de la XEMA han igualat o
superat el llindar de 40 °C, arribant puntualment a 42 °C o 43 °C.
La taula 6 mostra les estacions de la XEMA que han enregistrat una temperatura màxima absoluta (TXX)
igual o superior a 41,0 °C al llarg de l’any 2015:
Nom de l’EMA
Banyoles
Artés
Anglès
Tàrrega
Sant Salvador de Guardiola
Torroja del Priorat
Castellnou de Bages
Tremp
Navata
Alcarràs
Sant Romà d'Abella
Margalef
Pantà de Darnius - Boadella

Comarca
Pla de l'Estany
Bages
Selva
Urgell
Bages
Priorat
Bages
Pallars Jussà
Alt Empordà
Segrià
Pallars Jussà
Priorat
Alt Empordà

TXX (°C)
43,0
43,0
42,9
42,5
42,5
42,2
42,1
42,1
42,0
41,9
41,8
41,7
41,5

5
7
5
7
7
7
7
7
5
7
7
7
5

Data
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
de juliol
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Pantà de Siurana
Falset
Santa Coloma de Farners
Mollerussa
Vilablareix
Vilanova de Meià
la Pobla de Segur
Monells
Castellbisbal
Girona
el Poal
Torroella de Fluvià
Organyà
el Pont de Vilomara
Pantà de Riba-roja
Oliana
Vinebre
la Granadella

Priorat
Priorat
Selva
Pla d'Urgell
Gironès
Noguera
Pallars Jussà
Baix Empordà
Vallès Occidental
Gironès
Pla d'Urgell
Alt Empordà
Alt Urgell
Bages
Ribera d'Ebre
Alt Urgell
Ribera d'Ebre
Garrigues

41,5
41,5
41,4
41,4
41,3
41,3
41,3
41,2
41,2
41,2
41,2
41,1
41,1
41,1
41,1
41,1
41,0
41,0

7
7
5
7
5
7
7
5
5
5
7
5
7
7
7
7
7
7

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol
juliol

Taula 5: Estacions de la XEMA que han assolit una temperatura màxima absoluta (TXX) igual o superior a 41,0 °C
durant l’any 2015
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La temperatura de l’any 2015 a escala planetària i europea
A escala planetària, l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) ha qualificat l’any 2015 com el més
càlid d’ençà que es van iniciar els registres moderns l’any 1850. Així, s’ha batut el rècord de l’any
anterior; cal destacar, a més, que el 2015 ha estat notablement més càlid que el 2014.
La temperatura global en superfície ha estat 0,76±0,1°C superior a la mitjana del període de referència
1961-1990.
Continua d’aquesta manera la tendència observada en les darreres dècades: quinze dels setze anys més
càlids s’han donat en segle XXI, i el període 2011-2015 és el més càlid des que hi ha registres si es tenen
en compte finestres de 5 anys de dades.
Els valors elevats de temperatura, observats tant a la superfície terrestre com oceànica, han anat
acompanyats de molts episodis extrems, com onades de calor, inundacions i sequera.
La causa d’aquest rècord de temperatura seria la confluència d’un episodi excepcionalment fort de “El
Niño” i l’escalfament global causat pels gasos amb efecte d’hivernacle.
Per altra banda, la nord-americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) també
qualifica l’any 2015 com el més càlid a escala planetària d’una sèrie iniciada l’any 1880, i bat el rècord de
l’any anterior. Cal remarcar que no només ha estat l’any més càlid, sinó que s’ha donat la màxima
temperatura tenint en compte qualsevol finestra de 12 mesos.
L’anomalia de la temperatura global anual (combinació de la temperatura superficial terra – oceà) ha
estat de +0,90 °C per sobre de la mitjana del segle XX, que és de 13,9 °C.
El 2015 és el 39è any consecutiu, des de 1977, en què la temperatura mitjana planetària supera la
mitjana climàtica del segle XX. Comptant l’any 2015, 15 dels 16 anys més càlids han tingut lloc en el
segle XXI.
L’alta temperatura global del 2015 ha estat influenciada per l’episodi fort de “El Niño” que es va
començar a desenvolupar a la primavera i que encara es troba actiu.
La distribució de les anomalies de temperatura al conjunt del planeta mostra com l’any 2015 ha estat
especialment càlid a moltes regions del món, com Amèrica Central, la meitat nord de Sud-Amèrica,
sectors del nord, sud i est d’Europa, estenent-se fins a l’oest del continent asiàtic, gran part de l’est de
Sibèria central i regions de l’est i del sud d’Àfrica. Moltes altres regions arreu del món també han tingut
valors de temperatura molt per sobre de la mitjana climàtica, excepte part del Quebec, al nord-est de
Canadà i l’extrem sud d’Argentina, on hi ha hagut una temperatura per sota de la mitjana climàtica.
Al conjunt del continent europeu, l’any 2015 finalment ha estat el més càlid d’ençà que hi ha
registres instrumentals (figura 4), segons les dades proporcionades pel projecte ECA&D (European
Climate Assessment & Dataset) del qual el Servei Meteorològic de Catalunya és contribuïdor de dades per
a Catalunya. L’any 2014 va ser molt semblant al 2015, però aquest últim ha resultat lleugerament més
càlid, a causa de la temperatura excepcionalment elevada del desembre.
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L’informe mostra un clar contrast entre la part oriental i occidental del continent. Mentre que la major
part d’Europa de l’est ha tingut una temperatura excepcionalment alta, als països de la meitat occidental
l’any 2015 no ha estat tan càlid.
Figura 4
Mitjana de la temperatura a l’Europa continental, expressat com a anomalia respecte de
la mitjana 1981-2010
Les temperatures per sota de la mitjana estan indicades en blau, les temperatures per damunt de la mitjana en
vermell, i la mitjana del 2015 en verd.
Font: http://cib.knmi.nl/mediawiki/index.php/2015:_joint_warmest_year_on_record_in_Europe

Els informes complets es poden consultar a:
http://www.wmo.int/media/content/2015-hottest-year-record
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513
http://cib.knmi.nl/mediawiki/index.php/2015:_joint_warmest_year_on_record_in_Europe
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1.2.2 Precipitació
Pel que fa a la precipitació (figura 5), l’any 2015 es pot qualificar de sec a la major part del territori, amb
algunes excepcions, on ha estat normal o fins i tot plujós.
La major part del país (entorn del 85% de la superfície del territori) ha recollit quantitats de precipitació
anuals inferiors al 90% respecte de la mitjana climàtica, i per tant, en aquests indrets l’any 2015 es pot
qualificar de sec. Les excepcions es situen en punts del Pirineu occidental i el massís dels Ports, on ha
estat plujós, i sectors del Pirineu, Prepirineu i litoral i prelitoral Sud, on les quantitats acumulades es
poden considerar normals.
En relació amb les àrees més seques, gairebé la meitat del Principat ha recollit una precipitació inferior al
70% respecte de la mitjana climàtica del període de referència 1961-90, i fins i tot certs sectors
emplaçats al Pla d’Urgell, el Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Baix Empordà, presenten
quantitats inferiors al 50%.

Figura 5
Mapes de precipitació acumulada durant l’any 2015 i de percentatge respecte de la mitjana
climàtica

Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques)
i a la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics), gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No
inclouen els valors de precipitació d’una estació concreta si no es disposa de les dades d’un episodi significatiu
d’aquesta estació.
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Entre els mesos que van ser secs a gairebé tot el territori destaquen l’abril, l’octubre i especialment el
desembre, que va ser molt sec, amb registres inferiors a 5 mm a la major part del país. Cal tenir en
compte que l’octubre és, a bona part de Catalunya, un dels mesos que climàticament aporta més
precipitació al total anual.
No hi va haver cap mes que resultés plujós al conjunt de Catalunya: si bé el març, el juliol o el novembre
van ser plujosos o fins i tot molt plujosos en determinats sectors del territori, van resultar secs en altres
punts del país, observant-se una gran irregularitat en la distribució de la precipitació.
D’altra banda, s’ha de remarcar també la persistència de període sense pluja a finals d’any, fins a prop de
60 dies en alguns sectors.
Pel que fa a les quantitats de precipitació que s’han acumulat al llarg del 2015 són d’una gran variabilitat,
com és característic en la climatologia de Catalunya.
Ha estat un any especialment escàs a punts del centre del país: cal remarcar els registres
excepcionalment baixos, inferiors a 200 mm, en alguns punts del Pla d’Urgell, com els 167,8 mm de
Castellnou de Seana. També destaca per l’escassa precipitació recollida, inferior a 300 mm, bona part del
pla de Lleida i punts del Vallès Occidental i del Bages.
La taula 6 mostra la precipitació acumulada anual enregistrada a les EMA i les estacions de la Xarxa
d’Observadors Meteorològics (XOM) 5 gestionades per l’SMC on s’han acumulat menys de 250 mm al llarg
del 2015:

Nom de l’EMA
Castellnou de Seana
Golmés
Mollerussa
Pantà de Riba-roja
Tornabous
el Poal
Ivars d'Urgell (XOM)
Seròs
Riba-roja d'Ebre - Dipòsits d'aigua (XOM)
els Alamús
Tàrrega
el Canós
Aitona
Juneda (XOM)
Lleida - Torre Ribera (XOM)
Maials

Comarca
Pla d'Urgell
Pla d'Urgell
Pla d'Urgell
Ribera d'Ebre
Urgell
Pla d'Urgell
Pla d'Urgell
Segrià
Ribera d'Ebre
Segrià
Urgell
Segarra
Segrià
Garrigues
Segrià
Segrià

PPT (mm)
167,8
168,3
199,7
199,9
201,1
202,6
210,7
212,4
221,2
230,1
236,4
239,1
239,9
240,1
244,9
249,3

Taula 6: Estacions de la XEMA i la XOM en què la precipitació acumulada durant l’any 2015 no ha assolit els 250 mm

5

Les estacions de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) registren la precipitació en base al dia pluviomètric
(de 07 a 07 h T.U), mentre que les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques la registren en
base al dia civil (de 00h a 24h T.U). És per això que no es presenten els valor anuals de precipitació de les estacions
de la XOM que van enregistrar precipitació significativa durant les primeres set hores del primer dia del període o
durant les últimes set hores de l’últim dia pluviomètric.
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En l’altre extrem, s’han superat els 1.200 mm a les parts més elevades del Pirineu i del massís dels Ports,
però els registres del Pirineu no han resultat, en general, superiors als dels anys 2014 i 2013. La màxima
precipitació enregistrada per les estacions de la XEMA ha estat de 1.560,7 mm a l’EMA de Lac Redon
(2.247 m), a la Val d’Aran. A banda, s’han superat els 1.000 mm a punts del Pirineu oriental i del Ripollès.
La taula 7 mostra la precipitació acumulada durant l’any 2015 a les estacions de la XEMA i la XOM que
han superat els 1.000 mm:
Nom de l’EMA
Lac Redon (2.247 m)
Espot (2.519 m)
Certascan (2.400 m)
PN dels Ports
Ulldeter (2.410 m)
Bonaigua (2.266 m)
Setcases-Hostal Pastuira (XOM)
Molló - Fabert
Sasseuva (2.228 m)
Gisclareny
Malniu (2.230 m)
Beget (XOM)
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
el Port del Comte (2.316 m)

Comarca
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Pallars Sobirà
Baix Ebre
Ripollès
Pallars Sobirà
Ripollès
Ripollès
Val d'Aran
Berguedà
Cerdanya
Ripollès
Cerdanya
Solsonès

PPT (mm)
1.560,7
1.394,5
1.381,3
1.326,8
1.263,5
1.210,7
1.147,9
1.105,4
1.101,3
1.082,5
1.067,5
1.050,1
1.031,2
1.010,3

Taula 7: Precipitació acumulada durant l’any 2015 a les estacions de la XEMA i la XOM que han superat els 1.000 mm

Una part gens menyspreable del territori, localitzada entre el Pla d’Urgell i l’Urgell, el Bages, el Baix
Llobregat i el Vallès Occidental i localment al Vallès Oriental, al Baix Empordà, a l’Alt Penedès i al Priorat
ha recollit menys d’un 50% de la precipitació mitjana climàtica del període de referència 1961-90. La
taula 8 mostra les estacions de la XEMA per sota d’aquest llindar:
Nom de l’EMA
el Pont de Vilomara
Castellnou de Seana
el Prat de Llobregat
Vacarisses
Golmés
Castellbisbal
Torroella de Montgrí
Barcelona - Zona Universitària
la Granada
Tornabous
Margalef
Parets del Vallès

Comarca
Bages
Pla d'Urgell
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Pla d'Urgell
Vallès Occidental
Baix Empordà
Barcelonès
Alt Penedès
Urgell
Priorat
Vallès Oriental

% PPT respecte de
la mitjana climàtica
41,9
43,7
43,7
44,3
44,6
46,0
47,2
49,4
49,6
49,7
49,8
49,8

PPT (mm)
251,3
167,8
276,6
293,6
168,3
289,1
293,9
302,5
295,0
201,1
259,6
323,4

Taula 8: Estacions de la XEMA on la precipitació acumulada l’any 2015 no ha superat el 50% respecte de la mitjana
climàtica
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Només al massís dels Ports i a certs punts del Pirineu ha resultat un any plujós, amb quantitats de
precipitació superiors al 110% respecte de la mitjana climàtica de referència. La taula 9 mostra les
estacions de la XEMA on s’ha superat aquest llindar:
Nom de l’EMA
PN dels Ports
Lac Redon (2.247 m)
Certascan (2.400 m)
Espot (2.519 m)
Ulldeter (2.410 m)

Comarca
Baix Ebre
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Pallars Sobirà
Ripollès

% PPT respecte de
la mitjana climàtica
151,9
140,0
129,8
114,4
111,7

PPT (mm)
1.326,8
1.560,7
1.381,3
1.394,5
1.263,5

Taula 9: Estacions de la XEMA on la precipitació acumulada l’any 2015 ha superat el 110% de la mitjana climàtica

Principals episodis de precipitació de l’any 2015
Els episodis en què s’han donat la majoria dels valors de precipitació màxima diària són:
Del dia 18 al 28 de març i especialment entre el 21 i el 23, es va produir un important episodi
de precipitació quan una profunda depressió a tots els nivells va impulsar vent de llevant sobre el
litoral mediterrani. Les quantitats més importants es van enregistrar als relleus del prelitoral dels dos
extrems del país, amb acumulacions superiors als 200 mm a l’interior de les terres de l’Ebre i
registres excepcionals de fins a 700 mm a les zones altes del massís del Port.
Entre els dies 19 i 20 de maig, episodi de precipitació quan un solc va creuar Catalunya i va
deixar precipitació abundant al nord i nord-est del país, amb un màxim al nord de la ciutat de
Barcelona de més de 50 mm segons l’estimació obtinguda combinant les dades de la xarxa de
radar i dels pluviòmetres de la XEMA. L’episodi es va allargar fins al dia 26 com a conseqüència
del flux del nord que es va generar després del pas de la pertorbació, provocant precipitacions a
la meitat septentrional del país, especialment al vessant nord del Pirineu.
El dia 8 de juny es va produir un episodi de ruixats i xàfecs al Pirineu, Prepirineu, quadrant
nord-est, depressió Central i serralada Prelitoral. Localment van ser d'intensitat forta i van anar
acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, sobretot al Gironès, la Selva, el Vallès o el
Bages. Van acumular quantitats localment abundants. Destaquen els 44,0 mm recollits a l’estació
de Vilobí d’Onyar (la Selva), dels quals 37,8 mm es van registrar només en 30 minuts.
El dia 9 de juny, nou episodi de xàfecs i tempestes al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est, i
de manera més aïllada al nord de la depressió Central i al terç oest. Van ser d'intensitat
localment forta i acompanyats de tempesta i calamarsa. Destaquen les tempestes que van
afectar el centre del Berguedà, acumulant més de 100 mm a Berga i fins a 87,3 mm a l’estació
de la XEMA situada al Santuari de Queralt, dels quals 45,0 mm van caure en 30 minuts. A més,
una pedregada va causar danys significatius a cultius de les comarques de la Noguera i del
Segrià.
Dia 10 de juny: episodi de ruixats i tempestes a molts indrets del Pirineu, Prepirineu, nord de la
depressió Central i serralada Transversal, si bé les tempestes van afectar especialment el centre
de la comarca de la Garrotxa, quan un “tren convectiu” va provocar acumulacions extraordinàries
al voltant de la ciutat d’Olot, on l’estació de la XEMA va recollir fins a 115,2 mm, dels quals 73,9
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mm van caure en només 30 minuts. Aquest registre en 30 minuts és excepcional, ja que a
l’històric de la XEMA no hi ha precedents d’un registre tan elevat en mitja hora.
Entre els dies 13 i 17 de juny, episodi de precipitació quan una pertorbació desenganxada del
corrent general va deixar tempestes d’intensitat molt forta i acompanyades de calamarsa.
Destaquen els 110,0 mm acumulats a la Vall de Bianya (XOM, la Garrotxa), els 106,3 mm de
Certascan (2.400 m, el Pallars Sobirà), els 94,9 mm d’Olot (la Garrotxa) o els 83,1 mm de la
Bisbal del Penedès (el Baix Penedès).
Del 21 al 25 de juny es va produir un episodi de ruixats, acompanyats de tempesta i localment
de calamarsa. Destaquen els 78,3 mm de Molló - Fabert (el Ripollès) o els 51,8 mm d’Oix - Vila
(XOM, la Garrotxa).
Entre el 19 i 23 de juliol, episodi de precipitació acompanyat de tempesta i, fins i tot, de
calamarsa i pedra. Destaquen els 141,4 mm de Gisclareny (el Berguedà), els 119,5 de Cardona
(XOM, el Bages), o els 91,6 mm d’Alinyà (l’Alt Urgell).
Del dia 29 al 31 de juliol, episodi de tempestes; a les parts més elevades del Pirineu
occidental es van superar els 100 mm, mentre que a la resta de la serralada, al Prepirineu i punts
del pla de Lleida i de l’extrem sud del país van superar-se els 50 mm. Destaquen els 162,5 mm al
Lac Redon (2.247 m, la Val d’Aran); els 110,6 mm a Espot (2.519 m, el Pallars Sobirà) i 108,0
mm a Bonaigua (2.266 mm).
Entre els dies 8 i 9 d’agost, episodi de tempestes importants amb el pas d’un front
acompanyat d’un embossament d’aire fred en altura que va afectar sobretot el Gironès, la Selva i
el Pla de l’Estany. En poques hores es van acumular 90,0 mm a Canet d’Adri (el Gironès), 73,7
mm a Anglès (la Selva) o 58,2 mm a Banyoles - Mata (el Pla de l’Estany). La intensitat va ser
localment forta o fins i tot torrencial (quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts): l’estació
d’Anglès va enregistrar 43,3 mm en només 30 minuts. D’altra banda es va superar el primer
nivell d’SMP per intensitat de precipitació (més de 20 mm en 30 minuts) a Banyoles (el Pla de
l’Estany) amb 27,9 mm, a Girona (el Gironès) amb 21,2 mm i a Santa Coloma de Farners (la
Selva) amb 21,1 mm.
Del dia 13 al 15 d’agost, episodi de ruixats i tempestes amb el pas d’un solc acompanyat d’aire
relativament fred a les capes mitjanes i altes de l’atmosfera. Les precipitacions més abundants
van caure al quadrant nord-est. Localment els xàfecs van anar associats a temps sever, amb
caiguda de calamarsa o pedra, vents forts i intensa activitat elèctrica. La intensitat de precipitació
va arribar a ser forta o puntualment torrencial, i es va superar el llindar d’SMP a diverses
estacions de la XEMA. Cal destacar l’excepcional acumulació de precipitació en alguns sectors del
vessant oriental del massís del Montseny el dia 14, on es van arribar a acumular fins a més de
150 mm en menys de 3 hores, amb registres a les estacions de Breda (la Selva) i Campins (el
Vallès Oriental) de 182,7 mm i 145,0 mm, respectivament. També va ser destacable l’activitat
elèctrica de les tempestes.
Entre els dies 1 i 4 de setembre va tenir lloc un episodi de precipitació, sobretot al litoral
tarragoní. Destaquen els 126,5 mm de Constantí (el Tarragonès), dels quals 95,9 mm van caure
el dia 2, acompanyats a més de fortes ratxes de vent. Altres quantitats destacades van ser els
87,8 mm a Camarasa (la Noguera) i els 84,5 mm a Bagà (el Berguedà). La intensitat va ser
localment forta o fins i tot torrencial: l’estació d’Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes (la
Noguera) va enregistrar 40,6 mm en només 30 minuts durant el dia 3, de manera que va superar
el nivell alt d’SMP.
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Els dies 10 i 11 de setembre, episodi de precipitació sobretot al litoral i prelitoral. Destaquen
els 51,4 mm d’Olesa de Bonesvalls (XOM) (l’Alt Penedès), els 41,8 mm de Sitges - Port
d'Aiguadolç (XOM) (Garraf), o els 35,8 mm de Barcelona - Can Bruixa (XOM).
Entre els dies 26 i 30 de setembre, una àrea de baixes pressions de caràcter retrògrad va
afectar Catalunya, acompanyada d’un flux de llevant en superfície. Va deixar quantitats de
precipitació extremadament abundants a l’extrem nord de la costa Brava i a punts del Prepirineu i
de la conca del riu Francolí. Sovint van ser fortes i van anar acompanyades de tempesta.
Destaquen els 145,1 mm a Sant Pere Pescador (l’Alt Empordà), dels quals 140 mm van caure en
5 hores. Es va superar el llindar d’SMP de nivell 1 per intensitat de precipitació a diverses
estacions. Va ser el primer temporal de llevant de la tardor i va provocar onades de fins a 3
metres a la costa.
Del dia 1 al 4 d’octubre, episodi de precipitació intensa que va deixar quantitats molt
abundants. La precipitació va anar sovint acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o
pedra, en especial el dia 3. Destaquen els 70,4 mm a Cunit (el Baix Penedès), 49,7 mm dels
quals es van acumular només en 30 minuts, superant així el llindar alt d’SMP (40 mm en 30
minuts). També els 63,6 mm a Calafell (el Baix Penedès) i els 58,1 mm a Badalona - Museu (el
Barcelonès).
Entre els dies 1 i 4 de novembre, episodi de precipitació caracteritzat per un flux del sud-est
que va deixar quantitats extremadament abundants al prelitoral, Prepirineu i punts de l’altiplà
Central. Destaquen els 220,7 mm al PN dels Ports (el Baix Ebre), els 199,6 mm a Viladrau
(Osona) o els 187,2 mm a Gisclareny (el Berguedà). Van ser especialment intensos el dia 2 a les
Terres de l’Ebre i al prelitoral, on van anar acompanyats de tempesta. Es va superar el llindar
d’SMP per precipitació intensa a moltes EMA situades al centre i sud del país.
Entre el 24 i 28 de novembre, episodi de precipitació, sobretot al vessant nord del Pirineu, on
es van acumular quantitats abundants, i molt localment (a la vall de Toran), quantitats
extremadament abundants. A la resta de la serralada van ser febles i poc abundants.
L’any 2015 aproximadament un 13% de les estacions de la XEMA han superat el llindar dels 100 mm en
24 h, percentatge molt semblant a l’any anterior.
La taula 10 mostra la precipitació diària en aquelles estacions de la XEMA que durant l’any 2015 han
superat aquest llindar de 100 mm en 24 hores (0-24 hores T.U.).
Nom de l’EMA
PN dels Ports
PN dels Ports
Pantà de Darnius - Boadella
Gisclareny
Viladrau
el Port del Comte (2.316 m)
Sant Pere Pescador
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
la Panadella
Molló - Fabert
Sant Pau de Segúries

Comarca
Baix Ebre
Baix Ebre
Alt Empordà
Berguedà
Osona
Solsonès
Alt Empordà
Cerdanya
Anoia
Ripollès
Ripollès

PPTx24h (mm)
219,8
195,1
190,1
182,0
179,0
159,8
145,1
141,0
135,8
132,8
130,0

Data
23 de març
2 de novembre
21 de març
2 de novembre
2 de novembre
2 de novembre
29 de setembre
2 de novembre
2 de novembre
2 de novembre
2 de novembre
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Santa Coloma de Queralt
Olot
Sant Salvador de Guardiola
Ulldeter (2.410 m)
Prades
Olot
Alinyà
el Montmell
Roses
Horta de Sant Joan
Portbou
la Llacuna
Falset
Puig Sesolles (1.668 m)

Conca de Barberà
Garrotxa
Bages
Ripollès
Baix Camp
Garrotxa
Alt Urgell
Baix Penedès
Alt Empordà
Terra Alta
Alt Empordà
Anoia
Priorat
Vallès Oriental

129,7
118,9
118,0
116,7
116,4
115,2
114,1
111,3
109,9
103,7
103,5
103,2
102,8
100,2

2 de novembre
21 de març
2 de novembre
2 de novembre
2 de novembre
10 de juny
2 de novembre
2 de novembre
29 de setembre
2 de novembre
29 de setembre
2 de novembre
2 de novembre
2 de novembre

Taula 10: Precipitació màxima (0-24 hores T.U.) a les estacions de la XEMA que han superat els 100 mm en un dia
durant l’any 2015

Els episodis que van provocar les precipitacions màximes diàries més destacades van ser, d’una banda, el
del 18 al 28 de març, sobretot els dies 21 i 23, i el de l’1 al 4 de novembre, centrat en el dia 2.
Pel que fa al primer d’aquests episodis, es va tractar d’una llevantada causada per una depressió molt
profunda a tots els nivells, estancada al sud de la península Ibèrica. Va destacar per la seva espectacular
acumulació de precipitació, de fins a 700 mm a les zones altes del massís del Port. A més, en només en
un dia (23 de març) es van acumular 219,8 mm a l’EMA del PN dels Ports.
D’altra banda, l’episodi de l’1 al 4 de novembre, i en concret el dia 2, va ser quan més de la meitat de les
estacions de la XEMA va enregistrar el dia més plujós de l’any. Aquest episodi va ser provocat per una
baixa ubicada al sud de la península Ibèrica, la qual va causar un flux del sud-est a Catalunya. El
temporal va deixar vent i pluja general a Catalunya, amb acumulacions molt abundants (superiors als 50
mm en 24 hores al llarg del dia 2) a la majoria de comarques, i fins i tot superiors als 100 mm a diversos
sectors del Prelitoral, Pirineu i Prepirineu, així com a punts de l’altiplà Central (nord de la Conca de
Barberà i zones altes de l’Anoia i la Segarra). Al llarg de l’episodi, la pluja acumulada va superar els 200
mm al massís dels Ports, a l’extrem sud del Principat. En alguns casos, la pluja recollida al llarg de
l’episodi va significar més de la meitat de la precipitació que s’havia acumulat en 10 mesos, de l’1 de
gener al 31 d’octubre. En alguns punts de les comarques de Ponent feia diverses dècades que no hi
plovia tant en un sol dia.
Deixant de banda els rècords, durant l’any 2015 una mica més del 60% d’estacions de la XEMA han
superat el llindar de 50 mm de precipitació màxima diària (que es pot qualificar de molt abundant),
percentatge lleugerament inferior respecte de l’any anterior, quan es va situar entorn del 75%. Enguany
l’estació de la XEMA on s’ha enregistrat la precipitació màxima diària més baixa és la de Torroella de
Montgrí (el Baix Empordà), amb 24,0 mm el 22 de març.

Dies de precipitació
Pel que fa al recompte de dies de precipitació, caldria diferenciar entre el nombre de dies amb
precipitació igual o superior a 0,1 mm i els dies en què aquesta ha estat superior a 0,2 mm. El primer cas
inclouria, a més dels dies de pluja i neu, la precipitació procedent de meteors com la rosada, que aporta
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quantitats molt exigües, mentre que amb un llindar de 0,2 mm es comptabilitzarien més purament els
dies de pluja i neu.
De manera global, durant l’any 2015 hi ha hagut un nombre inferior de dies de precipitació respecte de la
mitjana dels darrers anys, fet especialment constatable si es considera el llindar de 0,2 mm.
El nombre de dies de pluja més escàs, comptabilitzant la precipitació igual o superior a 0,1 mm, s’ha
produït a punts del litoral i prelitoral Central i Sud, on s’ha enregistrat precipitació entre 50 i 70 dies. En
canvi, les àrees on el nombre de dies de precipitació ha estat més alt, superior a 150, se situen al Pirineu
occidental i Prepirineu oriental. Altres sectors amb un nombre remarcable de dies de precipitació han
estat punts del litoral i prelitoral Nord, part de la plana de Vic, de la Catalunya Central, de Ponent i
puntualment al Prepirineu occidental, amb valors per sobre de 110 i localment de 130.
Considerant el llindar de 0,2 mm, la distribució dels dies precipitació al territori ha estat molt més
esquemàtica, sense grans particularitats locals: una gran part de Catalunya ha mostrat valors entre 50 i
70 dies. Certes àrees han presentat valors inferiors, entre 40 i 50: sector entre el prelitoral Central i la
Catalunya Central, àrees entre el prelitoral Sud i Ponent, litoral Sud i puntualment al litoral Central. Pel
que fa als valors superiors, han mostrat una clara zonificació, augmentant de sud a nord, des de valors
entre 70 i 90 dies al Prepirineu, fins a més de 150 a les parts més elevades del Pirineu occidental.
Entre els mesos amb menys dies de precipitació destaca el maig, però també molt especialment el
novembre i el desembre, durant els quals va es van donar llargs períodes sense pluja. En els sectors on
la boira té especial incidència, sí que es van comptabilitzar al desembre dies de precipitació (de 0,1 mm o
més) iguals o superiors a la mitjana dels darrers anys.

Intensitats màximes de precipitació
Pel que fa a les intensitats de precipitació més elevades, la taula 11 mostra les estacions de la XEMA que
durant l’any 2015 han enregistrat una precipitació màxima igual o superior a 4 mm en 1 minut. Aquests
valors s’han produït entre finals del mes de juliol i principis d’octubre, de manera que van començar de
manera més tardana que en anys anteriors. Corresponen a xàfecs tempestuosos, d’intensitat localment
forta, i no necessàriament han de coincidir amb els episodis de precipitació més abundant, esmentats en
un apartat anterior.
Nom de l’EMA
Sant Martí de Riucorb
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes
Alcarràs
els Alamús
Solsona
Lleida - la Bordeta
Alinyà
Sant Pau de Segúries
Oliola
Sant Pau de Segúries
Cervera

Comarca
Urgell
Noguera
Segrià
Segrià
Solsonès
Segrià
Alt Urgell
Ripollès
Noguera
Ripollès
Segarra

PPTx1min (mm)
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,5
4,4
4,3
4,2
4,2
4,0

Data
31 de juliol
3 de setembre
31 de juliol
31 de juliol
3 de setembre
31 de juliol
22 de juliol
3 d'octubre
3 de setembre
18 d'agost
31 de juliol

Taula 11: Estacions de la XEMA que han enregistrat una precipitació màxima en 1 minut més elevada durant el 2015
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Entre els episodis durant els quals s’ha enregistrat una precipitació màxima minutal més important a un
número més gran d’EMA destaquen el 31 de juliol i el 3 de setembre.
El dia 31 de juliol es van produir precipitacions al Pirineu i Prepirineu occidental, que van ser més
freqüents durant la segona meitat de la jornada. Durant la tarda aquestes es van anar estenent a les
comarques del terç oest i finalment a la resta del territori. En general, van tenir una intensitat entre feble
i moderada i puntualment forta. Van anar acompanyades de tempesta, i localment de calamarsa o pedra
a partir de la tarda. Es van acumular quantitats de precipitació entre poc abundants i abundants, si bé
foren molt abundants a punts del Pirineu i del Prepirineu.
Pel que fa al dia 3 de setembre, durant les primeres hores d’aquell dia van arribar bandes de precipitació
que van seguir una trajectòria de sud-oest a nord-est, més extenses i intenses durant la matinada i més
disperses a partir de les primeres hores del matí. A partir del migdia es van desenvolupar ruixats i xàfecs
a punts del prelitoral, del Pirineu i del Prepirineu, més extensos a partir de mitja tarda. En conjunt van
tenir una intensitat entre feble i moderada, localment forta de matinada, i puntualment amb tempesta.
Van acumular quantitats entre minses i poc abundants, localment abundants o molt abundants al
Prepirineu i punts del nord de la depressió Central.
Entre els episodis que van deixar uns valors d’intensitat de precipitació més elevats cal esmentar també
el del 10 de juny: a l’EMA d’Olot (la Garrotxa), encara que la precipitació màxima minutal no va arribar a
4,0 mm (3,6 mm), la quantitat acumulada en 30 minuts va ser de 73,9 mm, rècord absolut per a les
estacions de la XEMA.

Principals episodis de neu de l’any 2015
Globalment, els gruixos de neu del 2015 no han estat gaire destacables, i en general han estat inferiors
als dels anys anteriors, tot i que en altres anys recents com el 2012 van ser encara menys importants.
Durant els dos primers mesos de 2015 encara es van produir nevades remarcables, sobretot al febrer,
però la primavera seca i càlida va provocar una fusió molt ràpida de la neu. Després de l’estiu i fins a
finals d’any les nevades van ser, en general, poc importants, sobretot al desembre. Ara bé, es dóna la
circumstància que l’any anterior les nevades durant els darrers mesos també van ser especialment
escasses, de manera que, tot i no haver-se produït gruixos importants aquest any, en alguns casos el
gruix de neu ha estat superior al de 2014.
Tot seguit es detallen alguns d’aquests aspectes:
-

Del mes de gener cal destacar les successives nevades que van afectar el Pirineu al llarg de la
segona quinzena. Tot i així, aquestes no van arribar a acumular neu suficient per a superar, en
general, els gruixos assolits durant el gener de 2014, a excepció del vessant sud del Pirineu
occidental i parts més elevades del Pirineu oriental. Els gruixos de neu van ser sensiblement
inferiors a les EMA ubicades al vessant nord del Pirineu.

-

Al febrer, el pas de diverses pertorbacions amb un marcat flux del nord va provocar importants
nevades al Pirineu, tant en la seva banda més occidental com al seu vessant nord. D’aquesta
manera, en aquests indrets els gruixos acumulats van ser superiors als que es van enregistrar
durant el febrer de 2014.

-

Durant el març, els gruixos màxims de neu van ser inferiors als de l’any anterior, excepte al
Pirineu més oriental i punts del vessant sud del Pirineu occidental, probablement en relació amb
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l’episodi de precipitació que va afectar Catalunya entre els dies 22 i 28 de març, caracteritzat per
un marcat flux del sud-est.
-

Al mes d’abril els gruixos màxims de neu van ser sensiblement inferiors als que es van enregistrar
l’any 2014, a causa de l’escassa precipitació acumulada durant aquest mes.

-

Al maig, els gruixos de neu van continuar sent inferiors als de l’any 2014 en les mateixes dates,
com a conseqüència de les dues calorades que es van produir durant la primera quinzena del
mes. A finals de mes ja s’havia fos la neu a totes les estacions de la XEMA, excepte a Bonaigua
(2.266 m), al Pallars Sobirà, on es va acabar de fondre el dia 1 de juny.

-

Després de l’estiu, la primera nevada de la temporada va arribar a mitjan setembre. D’altra
banda, la nit del dia 29 al 30 va arribar a nevar molt dèbilment al Pirineu a cotes superiors als
2.400-2.500 metres.

-

A l’octubre es van arribar a produir algunes nevades que van deixar gruixos poc importants a
estacions de la XEMA del Pirineu occidental. Aquestes van ser provocades per pertorbacions que
van afectar Catalunya els primers i els últims dies del mes i que van deixar precipitació a
pràcticament tot el Principat.

-

Al novembre les acumulacions de neu van ser contrastades, ja que van estar determinades pels
fluxos del nord que acompanyaven les pertorbacions que van afectar Catalunya durant els
darrers deu dies del mes. Així, va haver-hi acumulacions de neu destacables al vessant nord de la
serralada, les quals van ser significativament superiors a les registrades durant el novembre de
l’any passat en aquestes zones. En canvi, a la meitat oriental del Pirineu i especialment al seu
vessant sud, els gruixos registrats van ser inferiors.

-

Durant el desembre, els gruixos van ser sensiblement inferiors als registrats durant el desembre
de l’any 2014 (a excepció del vessant sud de la Val d’Aran), com a conseqüència d’una absència
quasi total de precipitació i una temperatura molt alta al Pirineu. Aquesta situació va ser més
marcada al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu.

A continuació es descriuen cronològicament els episodis de neu més remarcables de l’any 2015:
Episodi de neu entre el 18 i el 20 de gener, quan un front va creuar Catalunya. Destaquen els
gruixos de neu següents: 18 cm a Ulldeter (2.410 m) o 17 cm a Núria (1.971 m), totes dues al
Ripollès.
Episodi de neu del dia 29 de gener al 2 de febrer: entre el 29 de gener al vespre i el dia 2 de
febrer a primera hora es va acumular més d’1 m de neu nova en zones elevades de la Val d’Aran, del
Pallars Sobirà i de l’Alta Ribagorça. Destaquen els següents gruixos: 126 cm al Lac Redon (2.247 m)
(la Val d’Aran), 111 cm a Certascan (2.400 m) o 91 cm a Bonaigua (2.226 m), ambdues al Pallars
Sobirà. Destaca també la precipitació acumulada al llarg de tot l’episodi a Vielha (la Val d’Aran), de
85,4 mm i de fins a 61 cm de gruix màxim de neu.
Episodi de neu del dia 14 al 16 de febrer, provocat per una nova pertorbació que es va aprofundir
a la Mediterrània occidental, portant un flux del primer quadrant a les nostres contrades. Els gruixos
de neu més destacables enregistrats per les estacions de la XEMA van ser de 19 cm a Certascan
(2.400 m) al Pallars Sobirà i 18 cm a Sasseuva (2.228 m) a la Val d’Aran.
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Neu a cotes baixes entre els dies 3 i 7 de febrer. Destaca la nevada a primeres hores del matí del
dia 4, que va afectar bona part del centre i sud del país, amb una cota de neu que es va acabar
situant entre els 100 i els 200 m, tot i que en alguns casos va nevar pràcticament fins a nivell del mar.
A les comarques del prelitoral Central és on el gruix de neu va ser més important durant tot l’episodi,
no hi nevava tant des de l’any 2010. Al Segrià i zones pròximes, on es van mesurar gruixos de neu al
voltant dels 10 cm, feia més de 13 anys, des del 14 de desembre de 2001, que no hi nevava tant.
Destaquen els 35 cm de neu al Pla de Manlleu (l’Alt Camp), el 28 cm a la Llacuna (l’Anoia) o els 27 cm
a Rocallaura (l’Urgell).
Episodi destacat de neu entre el 23 i el 27 de febrer, el més important de la temporada a bona
part del Pirineu. Concretament, entre el dia 23 de febrer al vespre i el 27 al migdia es va acumular
més d’1 metre de neu nova a les cotes altes del Pirineu occidental, especialment al seu vessant nord,
on la nevada va ser pràcticament ininterrompuda al llarg d’aquests dies. Destaquen els gruixos
màxims de neu nova de 159 cm a Lac Redon (2.247 m) (la Val d’Aran) o els 113 cm a Bonaigua
(2.266 m) i 100 cm a Certascan (2.400 m) (el Pallars Sobirà).
Episodi de pluja i neu els dies 4 i 5 de març, amb un front que va creuar Catalunya. Els ruixats van
anar acompanyats de calamarsa o calabruix al Vallès Occidental i Oriental, Maresme, Bages, Osona,
Baix Llobregat i Barcelonès. La cota de neu va baixar fins als 600 metres. Els gruixos de neu més
importants enregistrats per les estacions de la XEMA van ser: 36 cm a Malniu (2.230 m) a la Cerdanya
i 34 cm a Bonaigua (2.266 m) al Pallars Sobirà.
Episodi de pluja i neu entre els dies 13 i 17 de març que va provocar xàfecs, que fora del Pirineu
també van anar molt sovint acompanyats de calamarsa, calabruix, neu, aiguaneu o neu granulada. Els
gruixos van ser en general inferiors als 2 cm (amb l’excepció del Montseny, amb 6 cm a l’EMA del Puig
Sesolles). Pel que fa a l’alta muntanya, destaquen els 22 cm a Ulldeter (2.410 m, el Ripollès) i 21 cm a
Bonaigua (2.266 m, el Pallars Sobirà) i Sasseuva (2.228 m, la Val d’Aran).
Important episodi de precipitació entre els dies 18 i 28 de març que va ser en forma de neu a cotes
altes, si bé el dia 24 la cota de neu va arribar a baixar fins als 800 metres al vessant nord del Pirineu,
coincidint amb l’arribada d’una massa freda.
Primera nevada de la temporada entre el 15 i 18 de setembre, quan una pertorbació va afectar
Catalunya. La precipitació va ser en forma de neu a partir dels 2.000 metres i algunes estacions d’alta
muntanya de la XEMA van registrar gruixos de neu al voltant d’1 cm al Pirineu occidental.
Episodi de neu els dies 21 i 22 de novembre, causat per una baixada notable de la temperatura.
Destaquen els 33 cm de neu nova a Certascan (2.400 m), els 24 cm a Bonaigua (2.266 m), ambdues
al Pallars Sobirà o els 18 cm a Sasseuva (2.228 m) a la Val d’Aran.
Entre els dies 24 i 27 de novembre, nevades que van deixar els següents gruixos de neu nova
molt destacats: 123 cm al Lac Redon (2.247 m), a la Val d’Aran, 60 cm a Certascan (2.400 m) al
Pallars Sobirà i 47 cm a Malniu (2.230 m), a la Cerdanya.
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Finalment, en relació amb la neu acumulada, la taula 12 mostra el gruix de neu màxim anual (GNEUXX)
enregistrat a totes les estacions de la XEMA que disposen de sensor de neu, juntament amb la data en
què es va assolir.
Nom de l’EMA
Bonaigua (2.266 m)
Lac Redon (2.247 m)
Certascan (2.400 m)
Sasseuva (2.228 m)
Boí (2.535 m)
Ulldeter (2.410 m)
Malniu (2.230 m)
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
Vielha
Espot (2.519 m)
Núria (1.971 m)
Salòria (2.451 m)
Prades
PN dels Ports
el Port del Comte (2.316 m)
Puig Sesolles (1.668 m)
Das - Aeròdrom
Sort

Comarca
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Alta Ribagorça
Ripollès
Cerdanya
Cerdanya
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Ripollès
Pallars Sobirà
Baix Camp
Baix Ebre
Solsonès
Vallès Oriental
Cerdanya
Pallars Sobirà

GNEUXX (cm)
323
240
200
197
161
108
101
73
61
58
48
33
24
19
18
13
4
1

Data
27 de febrer
27 de febrer
27 de febrer
25 de febrer
25 de febrer
23 de març
26 de febrer
24 de març
1 de febrer
25 de març
26 de febrer
25 de febrer
4 de febrer
4 de febrer
25 de març
19 de gener
25 de febrer
22 de febrer

Taula 12: Gruix de neu màxim enregistrat durant l’any 2015 a les estacions de muntanya.
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1.3 Anàlisi mensual
A continuació, s’analitzen mes a mes els trets més significatius de l’any 2015. Per a una informació més
extensa, es pot consultar el butlletí climàtic mensual corresponent.
Gener
Va resultar termomètricament normal o fred a la depressió Central, la Val d’Aran, la desembocadura del
Llobregat i del Francolí, delta de l’Ebre i punts del Prelitoral, però càlid a la resta de Catalunya.
Pluviomètricament, va ser sec a gran part del país i molt sec al Montsec i àrees pròximes, zones del
quadrant nord-est, Garraf, Barcelonès i punts de l’Alt Penedès, Maresme, Vallès Occidental i delta de l’Ebre.
Va ser plujós al vessant nord del Pirineu i massís dels Ports.
El dia 25 de gener Catalunya va quedar afectada per un episodi molt destacat de vent. En alguns sectors
del Prepirineu cal retrocedir més de 10 anys, fins a finals de gener de 2003, per trobar-ne un de més
important.
Febrer
Va ser fred a Catalunya, i molt fred a les parts més elevades del Pirineu i massís dels Ports.
Pel que fa a la precipitació, es va caracteritzar per una distribució irregular, si bé en general va ser sec i fins
i tot molt sec al Prepirineu, extrem sud del país i punts del litoral i prelitoral Central. En canvi, va ser molt
plujós al Pirineu, i normal o plujós a punts de la depressió de l’Ebre.
El febrer va ser ventós com a conseqüència del flux del nord que va caracteritzar la meteorologia del mes.
S’han d’assenyalar dos episodis on es van enregistrar ratxes de vent per sobre dels 90 km/h, de l’1 al 5 de
febrer i del 22 al 27 de febrer.
Març
Termomètricament, el mes va resultar càlid al conjunt del Principat.
Pluviomètricament es va caracteritzar per una distribució molt irregular, si bé en general va ser normal o
plujós, i fins i tot molt plujós al litoral i prelitoral Sud, nord del cap de Creus, plana interior de l’Alt Empordà,
serra de l’Albera, serralada Transversal, Alta Garrotxa i extrem oriental del Pirineu. En canvi, va ser sec al
Prepirineu, a àmplies zones de la Noguera, prelitoral Central i a la depressió Central.
El mes va ser moderadament ventós en relació amb les pertorbacions que van afectar Catalunya. S’han
d’assenyalar tres episodis en què es van enregistrar ratxes de vent per sobre dels 90 km/h, els dies 4-5, 2528 i 30-31 de març.
Abril
El mes d’abril va resultar càlid, a excepció d’àmplies zones del litoral, on va ser normal.
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Pel que fa a la pluviometria, s’ha de qualificar de sec i fins i tot de molt sec a gran part del litoral i la plana
de Lleida, prelitoral Central i Nord, extrem oriental de la serra del Montsec i punts de les comarques de la
Ribera de l’Ebre i la Terra Alta.
S’han d’assenyalar dos episodis de vent durant els quals es van enregistrar ratxes de vent per sobre dels 90
km/h i que van afectar els dos extrems del país: el primer el dia 1 d’abril i el segon els dies 27 i 28 d’abril.
Maig
El maig va ser càlid a Catalunya, i fins i tot molt càlid a àmplies zones del Prepirineu i del Prelitoral, però
normal a les parts més elevades del Pirineu occidental.
S’ha de qualificar de molt sec, a excepció del Pirineu, Prepirineu i de la franja compresa entre el delta del
Llobregat i el prelitoral Central on ha estat sec. Cal remarcar que a la comarca del Barcelonès va resultar
normal o plujós.
Cal destacar dos episodis de vent amb ratxes de vent superiors als 90 km/h, que van afectar les parts més
enlairades de Catalunya i els dos extrems del país: el primer els dies 4 i 5 de maig i el segon entre els dies
14 i 16 de maig.
Juny
Va resultar càlid, i fins i tot molt càlid al Montseny i en alguns sectors de l’Alt Empordà, del Barcelonès i del
Prepirineu.
La pluviometria del mes va ser molt irregular quant a la distribució espacial com a conseqüència del caràcter
tempestuós de la precipitació. Va ser molt plujós a cavall del Baix Ebre, la Ribera de l’Ebre i la Terra Alta,
també a la desembocadura del Francolí i a punts de l’Alt Empordà, el Baix Penedès, la Garrotxa i la
Noguera. En canvi, va ser molt sec al litoral Central i Nord.
Al llarg del juny no es va produir cap episodi de vent en què la ratxa màxima diària superés els 90 km/h.
Juliol
Al conjunt del país va ser un mes gairebé tan càlid com el juliol de 2006. Ara bé, a diversos sectors del
Pirineu i Prepirineu occidental i en alguns punts de l’interior i del prelitoral no s’havia mesurat mai un mes
tan càlid. És el cas de l’Observatori de l’Ebre (el Baix Ebre), que va enregistrar una temperatura mitjana 0,2
°C més alta que la de l’agost de l’any 2003.
Pluviomètricament, el juliol va ser plujós o molt plujós a gran part de la meitat occidental de Catalunya. En
canvi, va ser sec al sud de la Costa Brava, nord del cap de Creus, conurbació de Barcelona, sud del pla de
Bages i la zona a cavall de les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Finalment, el juliol va ser molt
sec a punts de la Selva.
Cal assenyalar dos episodis de vent amb ratxes de vent superiors als 90 km/h, que van afectar les parts
més enlairades de Catalunya, al nord del cap de Creus i punts de la plana de Lleida: el primer el dia 18 de
juliol i el segon els dies 21 i 22 de juliol.
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Agost
L’agost s’ha de qualificar de lleugerament càlid a més de la meitat del territori, abastant gairebé tot el
prelitoral, trams de litoral, àrees de Ponent, de la Catalunya Central, del Prepirineu i també de la Val d’Aran.
A la resta s’ha de qualificar de normal, excepte a les zones elevades de la Ribagorça i del Pallars on va ser
fred.
Pel que fa a la precipitació, va ser sec a bona part de Catalunya, i fins i tot molt sec a punts de la Ribera
d’Ebre i del Priorat. En canvi, va resultar plujós o normal en àrees localitzades del litoral i prelitoral de la
meitat nord, al litoral tarragoní, a punts de l’extrem sud, a bona part de la Noguera, nord de les Garrigues,
a la zona a cavall del Solsonès i el Berguedà, així com a punts del Pallars. Va ser molt plujós a la Selva i
nord del Maresme.
Cal remarcar les ratxes de vent molt fort associades a les tempestes que van afectar el país durant el dia
31.
Setembre
S’ha de qualificar de lleugerament fred a bona part de Catalunya. En general va ser el més fred des del
setembre de 2001 i a punts del litoral Sud i de l’interior cal retrocedir fins al 1996 per trobar un setembre
més fred.
Pluviomètricament, es va caracteritzar per una distribució molt irregular. Va ser normal o plujós a bona part
de la meitat nord de Catalunya i punts del litoral de Tarragona, i fins i tot molt plujós a l’extrem nord de la
Costa Brava, part central de la comarca del Berguedà i la conca del riu Francolí. En canvi, el mes va ser sec
a la resta i molt sec a àmplies zones de la depressió de l’Ebre.
Les tempestes que van afectar el camp de Tarragona el dia 2 van anar acompanyades de ratxes de vent
molt fortes. A Constantí (el Tarragonès) es va registrar una ratxa màxima de 97,9 km/h.
Octubre
El mes d’octubre s’ha de qualificar de termomètricament normal a bona part de Catalunya. Va ser
lleugerament càlid a punts de la depressió Central, del litoral i prelitoral. En canvi, va ser lleugerament fred
a les parts més elevades del Pirineu occidental, Prepirineu central, serra de Prades, massís del Port, cap de
Creus i extrem sud-occidental de la comarca del Segrià.
Va ser sec a gran part del país i fins i tot molt sec a la depressió de l’Ebre, àmplies zones de la depressió
Central i del quadrant nord-est del país. A punts aïllats del Pirineu, Prepirineu, nord del Barcelonès i sud del
Maresme va ser normal o plujós.
Va resultar poc ventós i tan sols cal assenyalar l’episodi de vent del dia 5, quan es van enregistrar ratxes
molt fortes (per sobre del llindar de 90 km/h) a les parts més enlairades del país.
Novembre
S’ha de qualificar de càlid a bona part de Catalunya i molt càlid a les parts més elevades del país.
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Pluviomètricament, el mes va ser sec al litoral Central i Nord, desembocadura del Francolí i de l’Ebre, meitat
oriental de la Catalunya Central, Prepirineu occidental, Altiplà Central i punts de la Terra Alta. Va ser plujós
al Pirineu, massís del Montseny, meitat occidental de la depressió Central, conca superior del riu Segre i
extrem sud del Vallès Occidental; i molt plujós a les parts més elevades del Ripollès i Pallars Sobirà, la plana
de Lleida, massís dels Ports, altiplà Central i extrem sud de la Ribera d’Ebre.
Durant el mes es van enregistrar tres episodis de vent fort a Catalunya, associats a les pertorbacions que
van afectar al país: el primer (al llarg del dia 2) amb flux del sud-est i de l’est afectant el prelitoral i vessant
sud del Pirineu, i els dos últims (dia 21 i els dies 25 i 26) relacionats amb un flux del nord afectant les parts
més enlairades i els dos extrems del país.
Desembre
Va ser càlid a Catalunya en general, però molt càlid a les parts més elevades del país. En canvi, va ser
normal a la plana de Lleida.
El mes va ser sec a Catalunya, a excepció de l’extrem nord de la Costa Daurada.
Durant el desembre no es va registrar cap episodi destacat de vent, com a conseqüència de les condicions
anticiclòniques que van caracteritzar el mes, amb absència de gradient bàric.
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2. L’any 2015 en relació amb dues de les sèries climàtiques més antigues de
Catalunya
2.1 Evolució històrica de la temperatura i la precipitació anual a l’Observatori de
l’Ebre i a l’Observatori Fabra
2.1.1 Temperatura
Pel que fa a la temperatura, el 2015 ha estat un dels anys més càlids de les sèries dels observatoris de
l’Ebre i Fabra (figura 6).
A l’Observatori de l’Ebre, la temperatura mitjana de l’any ha estat de 18,5 °C, el 3r any més càlid des de
1905, juntament amb 2006 i 2009. L’any 2014, amb una mitjana anual de 18,7 °C és el més càlid de la
sèrie. L’anomalia respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 ha estat de +1,6 °C. Durant l’any s’han
donat diversos mesos amb temperatures clarament per damunt de la mitjana. Així, els mesos de maig i
juliol van ser els més càlids de les respectives sèries.
A l’Observatori Fabra, la temperatura mitjana de l’any ha estat de 16,6 °C, la més elevada de la sèrie
juntament amb 2006. L’anomalia respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 ha estat de +1,8 °C. Al llarg
de l’any s’han donat diversos mesos amb valors de temperatura clarament per damunt de la mitjana: el
mes de maig va ser el segon més càlid de la sèrie, mentre que els mesos de juny, juliol i novembre van
ser els tercers més càlids de les respectives sèries. El mes de desembre, amb una mitjana de 12,6 °C, va
ser clarament el més càlid de la sèrie, i representa una anomalia de +3,9 °C respecte de la mitjana
climàtica 1961-1990.

2.1.2 Precipitació
La precipitació de l’any 2015 ha estat per sota de les respectives mitjanes climàtiques als dos
observatoris (figura 8), encara que l’anomalia negativa ha estat molt més acusada a l’Observatori Fabra.
A l’Observatori de l’Ebre, la precipitació acumulada (figura 7) l’any 2015 ha estat de 449,6 mm, el 37è
valor més baix de tota la sèrie. L’anomalia és de -110,4 mm respecte de la mitjana climàtica 1961-1990.
Pel que fa a l’Observatori Fabra, la precipitació acumulada (figura 7) l’any 2015 ha estat de 345,8 mm, el
valor més baix de tota la sèrie. L’anomalia és de -296,0 mm respecte de la mitjana climàtica 1961-1990.
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Figura 6
Evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre (19052015) i a l’Observatori Fabra (1914-2015)
Les anomalies s’expressen respecte de la temperatura mitjana anual del període 1961-1990.
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Figura 7
Evolució de la precipitació anual a l’Observatori de l’Ebre (1905-2015) i a l’Observatori Fabra
(1914-2015).
L’Observatori de l’Ebre no disposa de dades corresponents al 1938, per això la gràfica queda interrompuda durant aquell any.
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Figura 8
Evolució de l’anomalia de la precipitació anual a l’Observatori de l'Ebre (1905-2015) i a
l’Observatori Fabra (1914-2015).

Els valors s’expressen en percentatge respecte de la mitjana climàtica anual del període 1961-1990. Les barres de color verd
indiquen percentatges positius, és a dir, anys més plujosos, mentre que les barres de color carbassa indiquen anys més secs. La
corba negra contínua expressa la mitjana mòbil de cinc anys del període. L’Observatori de l’Ebre no disposa de dades completes el
1938, raó per la qual el valor és nul aquell any.
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3. Evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit (latitud 42° 03’; longitud 3° 15’ 15’’) durant
l’any 2015 ha estat superior a la mitjana climàtica (1981-2010) a totes les fondàries, encara que no ha
arribat als valors de l’any 2014, el més càlid de la sèrie. En superfície, el 2015 va ser el tercer any més
càlid, juntament amb 2006 i 2011, i darrere de 2014 i 1990.
La taula 13 mostra la temperatura mitjana anual enregistrada a les diferents fondàries, la mitjana
climàtica del trentenni 1981-2010, l’anomalia corresponent, el valor anual més alt de la sèrie i l’any en
què es va assolir.

Superfície
20 m de fondària
50 m de fondària
80 m de fondària

T mitjana
T mitjana climàtica
any 2015 (°C) 1981–2010 (°C)
17,5
16,9
16,7
16,2
15,0
14,6
14,1
13,7

Anomalia
2015 (°C)
+0,6
+0,5
+0,4
+0,4

Valor més alt
de la sèrie (°C)
17,9
17,2
15,8
14,5

Any
2014
2014
2014
2014

Taula 13. Temperatura mitjana de l’aigua del mar a l’Estartit l’any 2015, mitjana climàtica (1981-2010) a diferents fondàries,
anomalia tèrmica respecte del període de referència 1981-2010, valor més alt de la sèrie i any en què es va enregistrar

Tot seguit es mostra el gràfic d’evolució de la temperatura mitjana anual del mar a diferents fondàries
des de l’any 1974 (figura 9).
Figura 9
Evolució de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit (1974-2015)

40

La figura 10 mostra els gràfics d’evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual del mar a
diferents fondàries des de l’any 1974.
Figura 10
Evolució de l’anomalia de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit (1974-2015) a
diferents fondàries, en relació amb la mitjana climàtica del període 1981-2010
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