2.12 SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, va crear el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat
jurídica pròpia i adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La finalitat d’aquesta Llei és assegurar la prestació d’un servei públic de qualitat en matèria de
meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i climàtica de la societat,
com a element bàsic de suport, assessorament i informació en aquesta matèria en l’àmbit de la
Generalitat.
En aquest sentit, el servei d’informació i assessorament meteorològic es considera un servei
públic.
La Llei de meteorologia queda desplegada pel Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels
Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya, a fi d’assolir els objectius fixats en la Llei; i pel
Decret 255/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova el traspàs de les instal·lacions
meteorològiques vinculades a la funció de predicció d’allaus.

Funcions
D’acord amb l’article 2 del Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels Estatuts del Servei
Meteorològic de Catalunya, l’ esmentat Servei porta a terme un seguit de funcions, les quals es
detallen a continuació:

Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i
climàtica i col·laborar-hi.

Establir col·laboracions, si escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat i amb la resta
d’institucions autonòmiques, estatals, europees i internacionals que compleixen funcions
meteorològiques.

Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya
(XEMEC).

Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.

Explotar i gestionar la base documental provinent del Servei de Meteorologia del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Mantenir la base de dades meteorològiques de Catalunya.

Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.

Programar, implantar i gestionar un sistema de prediccions i seguiment de fenòmens
meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.

Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc,
coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT).

Prestar, permanentment, quan es prevegin situacions meteorològiques de risc,
assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en
matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar en aquests casos, si escau, amb l’autoritat
meteorològica de l’Estat.

Promoure activitats d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia.

Realitzar estudis per millorar el coneixement del clima i de la meteorologia de Catalunya.

Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats amb
l’estudi del clima i del canvi climàtic.
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Assessorar i assistir les administracions públiques competents, i col·laborar-hi en matèria
de vigilància i predicció de fenòmens i episodis de contaminació atmosfèrica.

Analitzar i vigilar les característiques de la columna d’ozó a Catalunya amb relació a
l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne la població.

Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya, i participar i col·laborar en les recerques
sobre aquesta matèria que duen a terme diversos grups a Catalunya.

Promoure activitats d’investigació en matèria de predicció numèrica, meteorologia sinòptica
i modelització de fenòmens locals.

Estructura del Servei Meteorològic de Catalunya
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Objectius principals de 2017
ÀREA DE PREDICCIÓ

 Productes de predicció.


Posada en marxa del projecte d’Avisos de temps sever, que té com a objectiu elaborar i
posar operatiu un sistema d'avisos de temps sever basats en la tècnica de Lightning Jump
(alerta basada en l’increment sobtat de llamps, previ a ocurrència del fenomen de temps
sever). Aquest projecte pretén arribar a disposar d’un sistema d’avisos a curt termini de
pedregades, ventades fortes, esclafits o tornados.



Posada en marxa de la campanya Plega la pedra, que té com a objectiu l’obtenció de
dades en temps real de pedregades mitjançant la participació ciutadana, per tal d’utilitzar
aquesta informació per validar i millorar els productes de predicció meteorològica.



Implementació de noves aplicacions específiques.



Visor GeoPlus: incorporació de novetats en el visor meteorològic per tal de tenir, en una
sola pantalla, tota la informació necessària per fer una diagnosi en temps real de qualitat.
Les noves prestacions són:

1. Canvi de projecció de EPSG:3856 (Web Mercator) a EPSG:4326 per utilitzar els productes
que ja estan en producció al webserver que fa servir l'apliacació VIGIS.
2. Implementació del producte PdC (Probabilitat de calamarsa).
3. Implementació de les capes d'interpolació de temperatura, humitat, satèl·lit i l'acumulació
de precipitació donada per l'EHIMI i la XEMA del webserver.
4. Implementació de la interpolació del vent com a animació amb les dades de vent i ratxa.
5. Implementació de la capa del producte boira per poder superposar carreteres i autopistes
d'Abertis i fer servir el mapa del Cartogràfic com a base.
6. Implementació de la capa del producte de probabilitat de calamarsa/pedra a 35 i 45 dBz.
7. Els percentils per a cada estació pel seguiment dels avisos fred/calor actualitzats pel 2017.
8. Botó per buscar municipi.
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9. Botó per visualització en pantalla completa.

 Millora del sistema d’avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP)


Aprovació i posada en operatiu del nou Pla d’Emergències VENTCAT, que ja incorpora els
nous llindars per vent, així com del protocol d’actuació amb Protecció Civil en cas de
ventades fortes.
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 Productes de predicció per a mitjans de comunicació


Renovació del contingut i grafisme del vídeo de Predicció per al Pirineu: el producte del
vídeo del Pirineu canvia d’enfoc i es basa en els transsectes, és a dir, talls virtuals en la
vertical per oferir la predicció de diferents punts de l’ascens de diverses muntanyes.



Augment de les prediccions en format vídeo i ràdio
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 Augment i consolidació de les prediccions específiques


















Assessorament meteorològic per URBASER.
Assessorament meteorològic al Festival Musical SONAR.
Assessorament meteorològic al Minimúsica.
Assessorament meteorològic pel trofeu Compte de Godó.
Assessorament meteorològic per Road Publicidad.
Assessorament meteorològic per la Festa Major i Fira Modernista de Terrassa.
Assessorament meteorològic per la Festivitat de la Mercè a Barcelona.
Assessorament meteorològic pel Primavera Sound.
Assessorament meteorològic pel Marnaton.
Assessorament meteorològic per Música als Parcs.
Assessorament meteorològic per Ajuntament de Terrassa.
Assessorament meteorològic per les eleccions 2016.
Assessorament meteorològic pel Campus Blanes Barça.
Assessorament meteorològic per ABERTIS.
Assessorament meteorològic pels actes de l’11 de setembre.
Assessorament meteorològic pels actes de la Mercè a Barcelona.
Assessorament meteorològic per l’ascens a l’Everest de Ferran Latorre.



Formació.



ESSLTestbed. European Severe Storms Laboratory Dates: September 2017. Lloc: Pula.
Croatia.
ICAM Conferència Internacional sobre Meteorologia Alpina. Dates: juny 2017. Lloc:
Reykjavik. Iceland.
HYMEX workshop. Dates: juliol 2017. Lloc: Barcelona.
2n European Hail workshop. Dates: abril 2017. Lloc: Bern, Switzerland.
ANYWHERE Workshop. Dates: setembre 2017. Lloc: Helsinki, Finland.
Curs d'especialista en cinema 4D. Dates: març a maig de 2017. Lloc: Barcelona.
Presentacions eficaces. Dates: maig 2017. Lloc: Barcelona.
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Publicació d’estudis i treballs tècnics.



An unexpected severe downslope wind event in Catalonia
Oriol Argemí, Montse Aran, J.Ramon Miró, Manuel Álvarez (ICAM-2017)



Synoptic analysis of heat waves in the Barcelona city (Catalonia, Spain) during 21st century
Amaro J., J.C. Peña , J.R. Miró, M. Aran and N. Pérez-Zanón (EGU-2017)



Condicions meteorològiques en alçada favorables per a les tempestes tornàdiques a
Catalunya.
Oriol Rodríguez, Joan Bech.
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AREA DE RECERCA APLICADA I MODELITZACIÓ
Durant els últims anys s'ha establert dins l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM) una
dinàmica de treball orientada a dues línies d’actuacions:
- Gestionar l'operativa dels models numèrics de pronòstic del temps i dels models oceànics de
l'SMC i millorar contínuament els resultats que aquests proporcionen, amb la finalitat de garantir la
bona qualitat dels productes derivats.
- Promoure activitats de recerca en matèria de predicció numèrica i meteorologia sinòptica
elaborant un bon nombre de projectes de recerca interns i/o nacionals i internacionals que des de
l’SMC s'han liderat produint extensa producció científica.

Operativa
La gestió de l’operativa es fa contínuament utilitzant una interfície web per controlar i garantir la
disponibilitat de totes les dades d’observacions i les simulacions dels models operatius de l’SMC.

Fig1. control de simulacions dels models operatius de l’SMC
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Projectes Externs
 Sistema de predicció costanera a la costa Catalana: Es tracta de la continuació del
projecte iniciat el 2014 conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya en el
marc del Pla de Doctorats Industrials per desenvolupar un sistema de predicció costanera
a la costa catalana. Aquest sistema està format per una combinació de tres mòduls:
meteorològic (WRF), onatge (SWAN) i corrents (ROMS). Durant el 2017, les actuacions
dutes a terme es resumeixen en: la posada en marxa el model de corrents a molt alta
resolució (400m) a la costa catalana i el pas del model SWAN a model de referència
oceanogràfic del Servei Meteorològic de Catalunya.
 Projecte VIAMET-ABERTIS:. Abertis va contractar l'SMC per generar un producte
VIAMET especial pels seus proveïdors de vialitat hivernal. Durant aquest any es va dur a
terme el mapa tèrmic a partir de les dades recollides per les campanyes de mesura en
carretera i es va crear una base de dades combinant les dades d’estacions de carretera, la
sortida del model de carretera i el mapa tèrmic. Al final del 2017 es va posar en marxa una
versió preliminar del producte VIAMET-ABERTIS.
 Projecte ATMOUNT (Analyzing ATmosphere-surface interactions in MOUNTain areas for
improved understanding of global change impacts): Aquest projecte està dividit en subprojectes ATMOUNT-I i ATMOUNT-III. ATMOUNT-I es centra en l’estudi dels processos (
turbulència, intercanvi sòl-atmonsfera) a la capa fronterera atmosfèrica, mentre que
l’ATMOUNT-III es centra en l’estudi de les ones de gravetat, precipitació orogràfica i
processos associats en àrees de muntanya. Durant el 2017, es va posar en marxa la
Campanya d’observacions a la zona de la Cerdanya amb la col·laboració de Meteo France,
UIB, UB i AEMET. L’objectiu d’aquesta Campanya d’observacions és de mesurar els
processos que tenen lloc en entorns muntanyosos i estudiar la seva influència en la
microescala i l’anàlisi de les interaccions atmosfera-superfície per millorar el coneixement
dels impactes del canvi global.
 Seguiment de la campanya de Calamarsa: A més de les diferents aplicacions
desenvolupades per a la detecció i el seguiment de la calamarsa, el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) està realitzant estudis de recerca per analitzar les situacions
meteorològiques que poden provocar tempestes amb calamarsa. Per a la verificació
d’aquestes aplicacions i estudis, és necessari disposar de dades reals obtingudes a la
superfície. Cada any es fa un seguiment de la campanya de granímetres de Lleida arrel de
la col·laboració entre l’SMC, l’ADVTP i la ULE.
 Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de
ciencias de la vida y medioambientales. (TIN2014-53234-C2-1-R): L’objectiu d’aquest
projecte és incloure una branca important de la ciència computacional que es basa en el
desenvolupament de models numèrics de simulació per ajudar a predir diferents fenòmens
físics, com és el cas de l'evolució d'incendis forestals. Durant el 2017 s'ha fet diferents
desenvolupaments en el terreny de previsió d'incendis sobretot en diferents cassos d'estudi
en els quals s'ha usat el WRF-SFIRE. També s'ha plantejat l'estratègia de cara a la millora
de les previsions que fa el model i l'Àngel Farguell ha anat a fer una estada al NCEP per tal
de millorar el seu coneixement del model WRF-SFIRE.
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Projectes Interns:
 Model WRF Versió 3.9: Aquest projecte té l’objectiu d’actualitzar i millorar la versió del
WRF operativa (WRF3.5). S’han fet proves per buscar una configuració òptima de la versió
3.9 del model WRF-ARW, amb la intenció que tingui un encert igual o millor que la versió
operativa actual (3.5). Les proves s’han centrat en investigar la sensibilitat dels pronòstics
als esquemes de PBL i superfície, d’una banda, i convecció i microfísica de l’altra. El
resultat final dependrà de la verificació de diferents simulacions combinant els esquemes
que han resultat més satisfactoris en les proves anteriors.
 Dades ECMWF d'Eslovènia: Fruit de la col·laboració entre l’SMC i el Servei Meteorològic
d’Eslovènia (ARSO), l’SMC té accés a les dades processades del model IFS de l’ECMWF
a 0.1º. En aquest sentit, SMC i ARSO han acordat el format òptim per trametre aquestes
dades, tenint en compte la configuració operativa del model WRF-ARW, el temps
d'enviament i l'espai de disc. Finalment, s'han iniciat les simulacions diàries amb el model
WRF-ARW operatiu a l'SMC i s'estan verificant els seus pronòstics en base diària i
mensual.
 Assimilació dades GPS amb WRFDA: Amb la motivació de continuar millorant l'encert
dels models operatius a l'SMC, aquest projecte té l'objectiu d'estudiar l'impacte de les
dades de GPS en les anàlisis i pronòstics del model WRF-ARW. En aquest sentit, l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha posat a disposició del Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC) dades de Zenith Total Delay (ZTD) que permeten dur a terme aquesta
assimilació. Durant aquest any, s’han fet proves d’assimilació de les dades de GPS amb
WRFDA i s'han avaluat els pronòstics per a una selecció de casos d'estudi al llarg de 2016.
 Posada en producció del producte "Postprocessament": Per poder facilitar la consulta
de dades dels models meteorològics, el producte de postprocessament cerca i ajunta els
diferents models disponibles per a cada variable, i en calcula els valors per a diferents
intervals horaris. Es fa servir per la predicció municipal de la web, entre d'altres
aplicacions.
 Actualització del producte de la Probabilitat de Pedra (PdP): L’objectiu d’aquesta
actuació és estandarditzar l'antic producte de Probabilitat de Calamarsa (PdC) dins
l'operativa de l'SMC per tal de facilitar la seva explotació, reduir l'ocupació de disc i
simplificar l'operativa. Aquesta actualització ha permès de garantir la generació dels
productes existents (PdP 35 i 45 dBZ: 6-minutal, màxim horari i màxim diari) en format
dades i gràfic.
 Projecte AMETCAT: Estudi i disseny d’un producte per a l’obtenció d'anàlisis
meteorològiques a temps real i a alta resolució per Catalunya mitjançant el codi
LAPS/STMAS. Durant aquest any, s’han fet estudis amb diferents configuracions del
sistema en vistes a valorar la seva idoneïtat com a sistema d'anàlisi a temps real per
Catalunya. Per tal de valorar la seva qualitat s'ha dut a terme una comparativa amb
observacions independents facilitades per AEMET.
 Models BOLAM i MOLOCH: Arrel de la col·laboració amb el CNR-ISAC d'Itàlia es signa
un acord que permet d’executar els models BOLAM/MOLOCH de forma operativa i rebre
suport en la instal·lació del programari. Al final de 2017, s’ha organitzat una visita de treball
a Bolonya (Itàlia), per presentar el treball de la verificació d’aquests models operatius i per
mostrar els punts forts i dèbils dels models.
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 Secció de modelització a la Web Pública: Renovar i millorar la secció de models de la
web meteo.cat, fent-la més fàcil de fer servir i més entenedora i atractiva. Aquest nou
disseny permet que es puguin afegir nous models o canviar els existents amb relativa
facilitat, navegar entre mapes de diferents sortides dels models, permetre a l'usuari triar en
quin moment de la predicció està amb un sol clic, fer-ne un zoom per ampliar l’imatge i
veure detalls.
 Producte SPI: Dins del conveni entre l’SMC i el Servei de Prevenció d‘Incendis Forestals
(SPIF) de la Generalitat de Catalunya, s'ha afegit un punt que fa referència a la creació de
l'IPE a 1km de resolució horitzontal. Durant el 2017 s’han calculat els paràmetres bàsics de
la Funció de Distribució de Probabilitat (FDP) de la precipitació per a les diferents zones de
Catalunya i s’ha realitzat l'acumulació de la precipitació per a les diferents agregacions
temporals de l'IPE (2,3,5,6,7,8,9,12 i 24 mesos). ...
 ERA/OBS: Creació d'un arxiu gràfic i d'un banc de dades numèric a partir d'una banda de
les reanàlisis ERA5 de l‘ECMWF amb una malla de 0.5º en lloc de 2.6º dels dies
relacionats amb incendis forestals a Catalunya i d'una malla d'observacions en
superfície. Amb l'extracció dels valors numèrics amitjanats a Catalunya es facilita que el
SPIF recalculi i actualitzi tot el seguit d’índexs de perill sinòptic que porta desenvolupant
durant els darrers anys. D'altra banda, amb la malla a 1km a partir de dades observades,
es pretén aconseguir la millor aproximació possible al temps passat en superfície
 MOS (Model Output Statistics): L'eina MOS (Model Output Statistics) és una tècnica
estadística que permet de caracteritzar estadísticament una relació entre el pronòstic del
model de predicció numèrica i l’observació. La idea és relacionar predictands (sortides del
model WRF) amb els predictors (variables mesurades per EMA) de manera que es millori
el pronòstic del WRF de les variables a la superfície com la temperatura, la humitat relativa
i el vent fins a 48 hores d`horitzó de pronòstic amb sortides cada hora, per qualsevol punt
d’estacions.
 Actualització del sistema de Verificació de models: la verificació dels models operatius
de l’SMC és una tasca contínua per avaluar i validar els models. En aquest sentit s’ha fet
una actualització del sistema de verificació amb la instal·lació del paquet de verificació
MET. L’objectiu d’aquest treball és fer la verificació més homogènia i més fàcil la
introducció de nous models, variables i estadístics.
PUBLICACIONS, CONFERÈNCIES I CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS I JORNADES
TÈCNIQUES:


Miró, J. R., Peña, J. C., Pepin, N., Sairouni, A. and Aran, M., 2017: Key features of coldair pool episodes in the northeast of the Iberian Peninsula (Cerdanya, eastern Pyrenees).
Int. J. Climatol. doi:10.1002/joc.5236



Altava-Ortiz, Vicent & Barnolas, M & Rius, Anna & Prohom, Marc & Sairouni, A., 2017:
Towards a drought monitoring system in Catalonia.10th HyMeX Workshop, Barcelona,
DOI:10.13140/RG.2.2.24909.54247



Miró, Josep & Cuxart, J & , A.Paci & Bech, J & Soler, Maria & Udina, Mireia &
Conangla, Laura & Barrié, Joël & Cayez, Grégoire & Dabas, A & Defoy, Stephan &
Douffet, Thierry & Donier, Jean-Marie & Garrouste, Olivier & Martinet, Pauline &
Maurel, William & Moulin, Eric & Roberts, Greg & Sabatier, Tiphaine & Wrenger,
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Burkhard. Sairouni. A,. 2017: The Cerdanya-2017 observation field campaign: Cold Pool
(CCP'17) and Gravity Waves and Orographic Precipitation (GWOP'17). Conference:
MetMed 2017, At Zagreb


Pagès, M., Pepin, N., & Miró, J. R. (2017): Measurement and modelling of temperature
cold pools in the Cerdanya valley (Pyrenees), Spain. Meteorological Applications, 24(2),
290-302.



Roger Veciana Rovira 2017: Renderización de datos raster meteorológicos en el
navegador con D3js - 11as Jornadas SIG Libre, Girona



Roger Veciana Rovira 2017: d3-composite-projections: Dibujando fácilmente las regiones
dispersas de los países en la web - 11as Jornadas SIG Libre, Girona.



Ràfols, L., Pallares, E., Espino, M., Grifoll, M., S ánchez-Arcilla, A., Bravo, M., and
Sairouní, A. (2017). Wind-wave characterization in a wind-jet region: the Ebro Delta case.
Journal of Marine Science and Engineering, 5(1), 12. https://doi.org/10.3390/jmse5010012



Ràfols, L., Grifoll, M., Jordà, G., Espino, M., Sairouní, A. and Bravo, M. 2017: Shelf
circulation induced by an orographic wind jet. Journal of Geophysical Research: Oceans,
122. https://doi.org/10.1002/2017JC012773.



Ràfols, Grifoll, M., Espino, M., Cerralbo, P., Sairouni, A., Bravo, M. 2017: Wave-Current
Interactions in a wind-jet region. Geophysical Research Abstracts, 19, EGU2017-15352-1.



Ràfols, L., Sairoun í, A., Bravo, M., Espino, M. and Grifoll, M. 2015: Sea level and
current validation for an early warning coastal system on the Catalan coast (NW
Mediterranean Sea). Geophysical Research Abstracts, 17, EGU2015-9669-1.



Ràfols, L., Grifoll, M., Espino, M., Sairouni, A., Bravo, M. 2016: Study of the local
circulation induced by a wind jet at the northern margin of the Ebre Shelf. IV Encuentro
Oceanografía Física Española.



Farguell, À., Cortés, A., Margalef, T., Miro, J. R., & Mercader, J. 2017. Data resolution
effects on a coupled data driven system for forest fire propagation prediction. Procedia
Computer Science, 108, 1562-1571.



Amaro, J., Peña, J. C., Miró, J. R., & Aran, M. 2017: Synoptic analysis of heat waves in
the Barcelona city (Catalonia, Spain) during 21st century. In EGU General Assembly
Conference Abstracts (Vol. 19, p. 12879).



Cuxart, J., Conangla,Martínez-Villagrasa, D., Burkhard, W., Miró, J.R., Simó, G.,
Jiménez, M.A. 2017: Evolution of the temperature profile during the life-cycle of a valleyconfined cold-pool in the Pyrenees. Conference paper. ICAM 2017.



Paci, A., Cuxart, J,, Bech, J., Soler, M.R., Miró, J.R., Aressy, P., Arús, J. et al 2017:
The Cerdanya-2017 field experiment: an overview of the campaign and a few preliminary
results. Conference paper. ICAM 2017.



Udina, M., Soler,M.R., Bech, J., Miró, J.R., Mercader, J., Bravo, M., Paci, A., Dumas, H.
2017: Mountain wave events and associated rotors over the Pyrenees during The
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Cerdanya-2017 field experiment: observations and model simulations. Conference paper.
ICAM 2017.


Martínez-Villagrasa, D., Simó, G., Conangla, L., Tabarelli, D., Miró, J.R., López, A.,
Burkhard, W., Jiménez, M.A., Picos, A., Zardi, D., Cuxart, J. 2017: The Cerdanya Cold
Pool Experiment 2015 (CCP15): a field campaign study of the cold pool in the largest
pyrenean valley. Conference paper. ICAM 2017.



Argemí, O., Aran, M., Miró, J.R. 2017: An unexpected severe downslope wind event in
Catalonia. Conference paper. ICAM 2017.



Bravo, M.B., Moré, J.; Mercader, J., 2017: Spatial features of QPF obtained from an
extension of dichotomous verification at grid point level. 7th International Verification
Methods Workshop (Berlin, Germany).
Mercader, J. Moré, J; Dalmasso; E; Sairouni, A., 2017: Very short-range NWP forecasts
initialised with STMAS and WRFDA analyses: an evaluation during the convective season.
Oral presentation at 2nd European Nowcasting Conference, 2017, Offenbach (Germany).
Trapero, L.; Bech, J.; Soler, M.R.; Udina, M.; Paci, A.; Mercader, J.; Gonzalez, S.;
Garcia-Benadí, A., 2017: GWOP’17: ones de muntanya i precipitació orogràfica. Cas
d’estudi durant la campanya experimental de la Cerdanya-2017. Presentació oral a V
Jornades Tècniques de neu i allaus, Ordino (Andorra).
Bech, J.; Trapero, L.; Soler, M.R.; Udina, M.; Paci, A.; Albalat, A.; Garcia-Benadí, A.;
González, S.; Mercader, J.; Miró, J.R.; Molinié, G.; Codina, B.; Rossell, A.; 2017:
Overview of Gravity Waves, Orographic Precipitation and related processes in The
Cerdanya-2017 field experiment. Oral presentation at the 10th HyMeX workshop,
Barcelona (Spain).
Bravo, M.; Mercader, J.; Moré, J.; 2017: Spatial features of QPF obtained from an
extension of dichotomous verification at grid point level. Pòster a les XXIII Jornades de
Meteorologia Eduard Fontserè, Barcelona (Spain).
Benaiges Lliberia, A.; Mercader, J.; Baron Isanta, A.M.; 2017: Assimilació de dades
GPS en el model WRF-ARW v3.5 operatiu al Servei Meteorològic de Catalunya. Pòster a
les XXIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, Barcelona (Spain).
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ÀREA DE CLIMATOLOGIA
L’àrea de Climatologia està formada per nou persones (un cap d’àrea, dos caps d’equip, sis
tècnics, un becari de col·laboració i un becari predoctoral) i s’estructura en dos equips: equip de
canvi climàtic i equip de serveis climàtics.
Tot seguit es mostra l’activitat de l’Àrea durant l’any 2017, seguint el següent esquema:
1.
2.
3.
4.
5.

Operativa
Projectes interns
Projectes externs
Publicacions, conferències i contribucions a congressos
Beques, premis i noves titulacions

1. OPERATIVA
 Resposta a sol·licituds d’informació
Des de juny de 2013, l’Equip de Serveis Climàtics es responsabilitza de la resposta a
sol·licituds procedents del ciutadà i del sector públic i privat, en col·laboració amb l’equip
d’Acció Externa. Aquest rol ocupa una part important de l’operativa diària dels tècnics de
l’equip. L’any 2017 es van atendre un total de 3.848 sol·licituds, un nombre inferior a anys
anteriors (vegeu gràfica adjunta). El 2015, com a conseqüència de la migració del web, que
limitava a tres dies la consulta de dades de les Estacions Meteorològiques Automàtiques,
es va habilitar el servei de petició per llindars i això va fer augmentar el nombre de
sol·licituds. Des de juny de 2016 amb la possibilitat de consulta de dos anys d’arxiu es va
prescindir del servei “en línia” de petició per llindars.

Evolució del nombre de sol·licituds d'informació
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

 Sistema de Gestió de Qualitat de l’Àrea, associada a l’obtenció de la ISO9001.
El 2015 l’SMC va obtenir la certificació de qualitat ISO9001, i el 2017 es va renovar
aquesta qualificació. Des de l’Àrea de Climatologia s’ha continuat la tasca de seguiment i
control de qualitat de la feina realitzada, a través de la generació/actualització de
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documentació (instruccions de treball, procediments, indicadors de qualitat, seguiment de
projectes...). Tota aquesta documentació queda reflectida a l’eina interna Confluence.


Incorporació de noves dades fenològiques de Catalunya a la base de dades europea
PEP725. L’any 2017 s’han incorporat a la Base de Dades Fenològica Paneuropea dades
d’obervació de fenofases específiques de 25 espècies de plantes. Les dades
corresponents a l’observació d’ocells s’han tramès a l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) i
les de papallones, al CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme).

 Elaboració d’informes i butlletins


Elaboració regular dels butlletins mensuals, estacionals, de l’any pluviomètric i anual,
que permeten el monitoratge permanent de l’estat del clima a Catalunya, indicant les
principals anomalies existents. (http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/).
També el 2017, s’ha continuat la renovació del contingut i el disseny dels butlletins,
automatitzant algunes rutines.



Elaboració del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2016 (BAIC), amb la incorporació de
les dades corresponents a 2016.



Elaboració de l’Anuari de Dades Meteorològiques 2016, amb un recull exhaustiu de
valors estadístics mensuals i resums anuals per a cadascuna de les estacions de la
XEMA. També s’ha actualitzat fins a 2016 els anuaris de la Xarxa de Detecció de
Descàrregues Elèctriques.



Confecció d’estudis i informes tècnics climàtics requerits per altres unitats del
mateix SMC o per diferents organismes públics o privats (Agència Catalana de l’Aigua,
DG d’Emergències, DG de Qualitat Ambiental, Servei de Prevenció d’Incendis
Forestals, DG d'Energia, Mines i Seguretat lndustrial...). Elaboració d’informes de
contextualització climàtica per a diversos episodis meteorològics d’interès.



Gestió i anàlisi de les dades de la xarxa FENOCAT. Des de març de 2013 és en
funcionament la Xarxa d’Observació Fenològica de Catalunya (FENOCAT) amb
l’objectiu de recuperar i fomentar l’ús de les observacions fenològiques com a indicador
climàtic. Durant l’any 2017, l’Àrea ha continuat exercint la tasca de control de recepció
de les observacions, i un mínim control de qualitat.

2. PROJECTES INTERNS
 Rescat de sèries i metadades climàtiques, i arxiu i conservació de material històric



Es rescaten i digitalitzen dades meteorològiques d’un conjunt d’observatoris que tenien
dades incompletes: Roda de Ter (1995-2010), Taradell (1955-1973), Cadaqués (20112015), Mieres (2000-2016), Abadia de Montserrat (1979-2012), Sant Julià de Vilatorta
(1897-1956), Olost de Lluçanès (1986-2016), Ciuret (2007-2016), Oliana (1909-1943) i
Mataró-EEPP (1927-1936).



Es posa en funcionament una nova versió de l’eina ARTYDOC 2.0
d’emmagatzematge, catalogació, gestió i consulta d’imatges de documentació
meteorològica de tot tipus (fulls i targetes d'observació, manuscrits, publicacions,
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fotografies d’estacions meteorològiques, bandes d'aparells registradors, fotografies de
fenòmens meteorològics...).

Pàgina de consulta de l'eina ARTYDOC 2.0



Mitjançant el conveni de col·laboració amb l’Escola de Restauració de Béns
Culturals de Catalunya, dues persones realitzaren pràctiques a l’SMC restaurant
documentació antiga malmesa. En concret, el 2017 es va netejar i restaurar el fons
d’observacions meteorològiques de la Granja Vinyes de Taradell basat en 102 làmines
originals mensuals de mida din-A3 amb dades diàries des de 1943 a 1948. En paral·lel
es va elaborar un vídeo divulgatiu de la feina realitzada: https://youtu.be/J7eIMAAA59E

 Monitoratge del clima/temps passat i present


BBDD Fenològica. S’inicia el projecte intern de disseny de la base de dades
fenològica de Catalunya, juntament amb l’Àrea de TIC de l’SMC. En la fase inicial
s’elaboren els requisits tècnics que ha de tenir la BBDD per a la seva explotació
posterior.



Elaboració de les normals climàtiques recents (2007-2016) per a més d’un centenar
d’estacions meteorològiques automàtiques i un ampli ventall de variables. Es crea una
nova
secció
al
web
amb
aquest
servei:
http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/normalsclimatiques-recents/



Recull d’episodis climàtics singulars. Es crea una nova secció al web amb el recull
d’episodis de temps singular o sever que han estat objecte d’una nota de premsa
(2010-2018)
i
també
d’episodis
històrics
(des
del
segle
XVIII):
http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ahir/episodis-de-temps-singular/
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Recuperació i catalogació del fons de Cartes del Temps. L’any 2017 la família
Folch va fer donació a l’SMC d’una col·lecció de la publicació de l’antic SMC “Cartes
del Temps”, cobrint el període 1933-1938.

 Divulgació de la meteorologia i la climatologia


Butlletí informatiu de l’Àrea de Climatologia. S’han publicat 3 nous butlletins
electrònics de l’àrea on s’informa dels projectes i activitats en els quals col·labora o
actua l’àrea. S’emet un butlletí trimestral.



Elaboració de 5 articles al bloc de l’SMC d’episodis meteorològics destacats al llarg de
l’any i d’episodis històrics rellevants, i que han estat recordats l’any 2017:
o
o
o
o
o

40 anys de l’Aiguat de Reis (5-7 de gener de 1977)
70 anys de la Gran Nevada de gener de 1947
130 anys de la Gran Nevada de febrer de 1887
Apunts sobre la climatologia de la Setmana Santa 2017
175 anys de l’Aiguat de Sant Bartomeu de 1842

3. PROJECTES EXTERNS


Projeccions climàtiques per l’Alt Penedès: a requeriment de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA), i lligat amb el projecte CIEN, l’Àrea va rebre l’encàrrec
d’elaborar un informe del canvi climàtic observat i projectat a la comarca de l’Alt Penedès,
per tal de donar resposta a l’afectació present i futura del canvi climàtic al sector de la
vinya. El projecte en la seva fase 1 s’inicia el febrer de 2017 i finalitza el desembre de 2017
i inclou dues parts: Anàlisi de l’evolució recent del clima al Penedès (1951-2015) i
Escenaris climàtics regionalitzats al Penedès – Projeccions estadístiques regionalitzades a
1 km (1971-2100).



Projecte CLIM’PY: Caracterització de l'evolució del clima i provisió d'informació per a
l'adaptació al Pirineu. L'SMC és un dels membres del projecte juntament amb MéteoFrance, Agencia Estatal de Meteorología, Universidad de Zaragoza, CSIC-Instituto
Pirenaico de Ecología, Centre d'Études Spatials de la Biosphère i Centre d'Estudis de la
Neu i la Muntanya d'Andorra. Aquest projecte es va iniciar el 2016 i durant l’any 2017 s’ha
treballat en la generació d’una base de dades diària de temperatura màxima, temperatura
mínima i precipitació, pel conjunt de la serralada pirinenca i cobrint el període 1951-2015.
El projecte té una durada de tres anys (2016-2019) i una dotació global de prop d'un milió
d'euros, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).



Presentació del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC). El TICC és
impulsat per les institucions següents: Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible
(CADS), Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), Grup d’Experts en Canvi Climàtic
(GECC), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’SMC. La implicació de l’àrea ha estat doble,
com a coautors de dos capítols i com a membres del consell de direcció. La presentació de
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l’obra es produeix el gener de 2017 i durant tot l’any Jordi Cunillera i Marc Prohom
participen en diverses xerrades i taules rodones divulgatives.


Jornades Catalunya Futur Verd. Durant el primer semestre de 2017 es duen a terme les
jornades Catalunya Futur Verd sota la coordinació de la Secretaria General de Recerca i
Innovació de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Des de l’SMC s’ha donat suport en
la planificació de les jornades.



Projecte sobre la influència de la meteorologia en la salut. S’inicia un projecte
d’investigació intern entre l’SMC i la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques de l'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), per tal d’identificar la influència de la
meteorologia en la miocardiopatia de Takotsubo. L’any 2017 es realitza una primera
aproximació a la identificació de les variables lligades amb la patologia.



Continuïtat de la participació en el grups de recerca FLUVAPS-plus (Sensitivity of alpine
rivers to Global Change: High-resolution palaeoenvironmental records and modelling of
extreme flood events in the Swiss Alps) i de Climatologia vinculats a la Universitat de
Barcelona.



Xarxa IMPACTRON. L’any 2017 finalitza la xarxa d'excel·lència IMPACTRON, finançada
pel Ministerio de Economía y Competitividad. Aquesta xarxa coordina diversos grups
d'investigació en climatologia de l'estat espanyol i l'SMC també hi és present. L'objectiu és
avaluar, des de diverses metodologies, l'impacte que tenen les transicions d'observació
manual a automàtica sobre les sèries de temperatura. El novembre de 2017 culmina la
iniciativa amb un workshop internacional.



Projecte GROUNDTRUTH 2.0. L’àrea ha participat com a col·laborador en aquest projecte
de recerca HORIZON 2020 sobre ciència ciutadana. La col·laboració s’ha centrat en definir
els productes per a visualitzar observacions fenològiques, en la línia del projecte de l’SMC
Fenocat.



Projecte HOPE. Análisis holístico del impacto de las precipitaciones extremas e
inundaciones y su introducción en escenarios futuros. Aplicación a las estrategias de
adaptación y resiliencia. Continua la participació en aquest projecte finançat pel Ministerio
de Economía y Competitividad (HOPE, CGL2014-52571-R). Va iniciar-se el 2016 i
finalitzarà el 2018 i la persona de l’Àrea que hi participa és Jordi Cunillera.



Projecte MEDIFLOOD-2. Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca
mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e
interacciones con la actividad humana. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de
Economía y Competitividad (2017-2019) i té com a investigador principal el Dr. David Pino
(Dept. de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya). Referència:
CGL2016-75996-R. Per part de l’Àrea hi participa Marc Prohom.



Incorporació de dades fenològiques de Catalunya a la base de dades fenològica
europea (PEP 725). S’han enviat les dades observades pel període 2016.
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4. PUBLICACIONS, CONFERÈNCIES I CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS




Publicacions a revistes indexades o capítols de llibre (en negreta contribuïdor/s
membre/s de l’Àrea de Climatologia).
o

Batlló, J i Busto M (2017): 1939: Els núvols confiscats. Publicacions de la Presidència, 49.
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Podeu accedir a l’enregistrament de l’acte de presentació
del llibre realitzat el 29 de gener de 2018, a aquest enllaç.

o

Altava-Ortiz V, Barrera-Escoda A, Barnolas M, Atencia A (2017): Generació d’escenaris
climàtics per al segle XXI a les comarques castellonenques. Ayudas a la Investigación 2009 en
los campos de las Ciencias Experimentales, de la Naturaleza, del Medio Ambiente, etc.
Fundación Dávalos-Fletcher, Castelló, País Valencià, Espanya, 208 pp.

o

Altava-Ortiz V, Barrera-Escoda A, Amaro J, Cunillera J, Prohom M, Sairouni A (2017): 1.
Clima. A, Romero Càlix A, Villagordo A (coord.): Efectes del Canvi Climàtic a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Barcelona, Catalunya, Espanya, 16 pp.

o

Miró JR, Peña JC, Pepin N, Sairouni A, Aran M (2017): Key features of cold-air pool episodes in
the notrheast of the Iberian Peninsula (Cerdanya, Eastern Pyrenees). International Journal of
Climatology. doi:10.1002/joc.5236

Contribucions a congressos i jornades tècniques
o

Venema V, Auchmann R, Aguilar E, Auer I, Azorín-Molina C, Brandsma T, Brunetti M, Delitala A,
Dienst M, Domonkos P, Erell E, Gilabert A, Lin X, Lindén J, Lundstad E, Milewska E, Nordli
Ø, Prohom M, Rennie J, Stepanek P, Trewin B, Vincent L, Willett K, Wolff M (2017): A global
database with parallel measurements to study non-climatic changes. Budapest WMO Seminar
on Homogenization and Quality Control (9th Seminar on Homogenization and Quality Control in
Climatological Databases and 4th Conference on Spatial Interpolation Techniques in
Climatology and Meteorology). OMM i Servei Meteorològic Hongarès. 3-7 d’abril de 2017.
Budapest, Hongria. (pòster).

o

Lopez-Bustins J-A, Martin-Vide J, Arbiol-Roca L, Prohom M (2017): Intraannual variability of the
Western Mediterranean Oscillation (WeMO) and occurrence of extreme torrential rainfall in
Catalonia (NE Iberia). European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017. 23-28
d’abril
de
2017.
Viena,
Àustria
(pòster).
EGU2017-9448.

o

Busto M, Cunillera J, de Yzaguirre X (2017): The Phenological Network of Catalonia: an
historical perspective. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017. 23-28
d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). EGU2017-17650-1.

o

Barbería L, Schulte L, Carvalho F, Peña JC (2017): Point pattern analysis applied to flood and
landslide damage events in Switzerland (1972-2009). European Geosciences Union (EGU)
General Assembly 2017. 23-28 d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). EGU2017-14154.

o

Amaro J, Peña JC, Miró JR, Aran M (2017): Synoptic analysis of heat waves in the Barcelona
city (Catalonia, Spain) during 21st century. European Geosciences Union (EGU) General
Assembly 2017. 23-28 d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). European Geosciences Union
(EGU) General Assembly 2017. 23-28 d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). EGU2017-12879.

o

Altava-Ortiz V, Barnolas M, Rius A, Prohom M, Sairouni A (2017): Towards a drought
monitoring system in Catalonia. 10th HyMex Workshop. 4-7 de juliol de 2017. Barcelona,
Catalunya (pòster).
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o

Llabrés-Brustenga A, Casas-Castillo MC, Rodríguez-Solà R, Rius A, Barnolas M, Redaño A
(2017): A study of the scaling properties of rainfal and their relationshio to climate characteristics
in Catalonia. 10th HyMex Workshop. 4-7 de juliol de 2017. Barcelona, Catalunya (pòster).

o

Llabrés-Brustenga A, Casas-Castillo MC, Rodríguez-Solà R, Rius A (2017): Ajustando el
factor de corrección para medidas de precipitación realizadas con intervalos fijos según el
régimen pluviométrico de la localidad. 36a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de
Física. 17-21 de juliol de 2017. Santiago de Compostela, Espanya (pòster).

o

Amaro J, Peña JC, Miró JR, Aran M (2017): Synoptic control of particulate matter pollution in
Barcelona during the 21st century. EMS Annual Meeting: European Conference for Applied
Meteorology and Climatology 2017, 4-8 de setembre. Dublín, Irlanda (pòster). EMS2017-370.

o

Serrano-Notivoli R, Cuadrat JM, Copons R, Cunillera J, Gascoin S, López-Moreno JI, Luna MY,
Pons M, Prohom M, Rodríguez E, Saz MA, Soubeyroux JM, Tejedor E, Trapero L, Verfaille D
(2017): Towards a new quality-controlled daily climate dataset for the Pyrenees, 1950-2015.
EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017, 4-8
de setembre. Dublín, Irlanda (pòster). EMS2017-453.

o

Llabrés-Brustenga A, Casas-Castillo MC, Rodríguez-Solà R, Rius A (2017): A study of the
dependence of the ratio between rainfall amounts measured using fixed and unrestricted
intervals on the characteristics rainfall pattern of a place. EMS Annual Meeting: European
Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017, 4-8 de setembre. Dublín, Irlanda
(pòster). EMS2017-235.

o

Peña JC, Pino D, Balasch C, Mazón J, Prohom M, Barriendos M, Ruiz-Bellet JL, Tuset J
(2017): Synoptic aspects of large floods in the south of Catalonia. EMS Annual Meeting:
European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017, 4-8 de setembre. Dublín,
Irlanda (presentació oral). EMS2017-221.

o

Prohom M, Herrero M, Cañas M (2017): ARTYDOC, the digitak archive of the Meteorological
Service of Catalonia. 11th EUMETNET Workshop on Data Management, 18-20 d’octubre.
Zagreb, Croàcia (presentació oral)

o

Contribuïdors a l’actualització de terminologia climàtica i meteorològica de la Viquipèdia.

Conferències i xerrades
o

Jornada divulgativa del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. Participació de Marc
Prohom i Jordi Cunillera amb les ponències “Canvis observats en el clima de Catalunya” i
“Projeccions climàtiques a Catalunya”. Barcelona, 2 de març de 2017. Organitzat pel Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.

o

Jornada divulgativa en el marc de l’exposició “Meteorologia Històrica al Port de Tarragona”.
Participació de Marc Prohom amb la ponència “La sèrie climàtica de Barcelona (1780-2016).
Tarragona, 21 de març de 2017. Organitzat pel Port de Tarragona i Repsol.

o

Jornada divulgativa del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. Participació de Marc
Prohom amb la ponència “Evolució recent i futura del clima a Catalunya”. Reus, 24 d’abril de
2017. Organitzat per la Diputació de Tarragona.

o

Jornada tècnica Evolució climatològica i adaptació dels cultius al canvi climàtic. Participació de
Marc Prohom amb la ponència “Evolució recent i futura del clima a Catalunya: d’on venim i cap
a on anem?”. La Garriga, 2 de juny de 2017. Organitzat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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o

XIV Setmana Cultural de la Vila de Sucaina. Participació de Toni Barrera-Escoda amb la
xerrada “100 años de lluvia en Zucaina (1916-2016)”. Sucaina (Alt Millars, Castelló), 17 d’agost
de 2017. Organizat per l’associació de veïns Zucaina de Par en Par.

o

Jornada divulgativa del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. Participació de Marc
Prohom amb la ponència “Evolució recent del clima a Catalunya i projeccions de futur”. Lleida,
29 de setembre de 2017. Organitzat per la 63a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel.

o

Jornada divulgativa del projecte URBAMET. Participació de Marc Prohom amb la ponència “El
projecte URBAMET”. Lleida, 25 d’octubre. Organitzat per la Fira Municipalia.

5. BEQUES, PREMIS I NOVES TITULACIONS
o

Continuïtat de la beca Doctorat Industrial concedida a Alba Llabrés i Brustenga. La
beca ha finalitzat el desembre de 2017. La temàtica de recerca és l'anàlisi de la
variabilitat espacial i temporal de la precipitació diària a Catalunya, mitjançant
l'aproximació de l'anàlisi multifractal i que pretén obtenir la màxima precipitació
esperada i les corbes IDF (Intensitat-Durada-Freqüència).

UNITAT DE SISTEMES D’OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA (SOM)
Objectius principals de l’Equip de Control i Qualitat de Dades (CQD)
Respecte a l’Operativa:
 Control de qualitat de les dades de la XEMA
Dia a dia, l’equip de CQD duu a terme el control de qualitat de totes les dades de la XEMA, que a
finals de 2017 constava de 187 estacions. Al llarg de tot l’any, aquest control ha implicat el
processament, etiquetatge i/o modificació de més de 54 milions de dades. D’aquestes, el 99,87%
s’han pogut considerar vàlides i només un 0,13% s’han etiquetat com a no vàlides i, per tant, no es
poden explotar.
 Control de qualitat de les dades d’estacions de carretera
L’equip de CQD també fa el control de qualitat d’unes altres 5 estacions instal·lades prop de
carreteres a petició de les administracions que gestionen les diverses vies. Entre altres variables,
mesuren la temperatura de l’asfalt i del subsòl a 40 cm.
 Control de qualitat de les dades dels pluviòmetres del SAIH (ACA i CHE)
La gestió d’aquests pluviòmetres no depèn directament de l’SMC, de manera que no es pot
controlar la idoneïtat de la seva ubicació, instal·lació, manteniment i resolució d’incidències. De
totes maneres, l’equip de CQD duu a terme una revisió diària dels registres d’aquests
pluviòmetres, etiquetant-les com a no vàlides quan es detecten incoherències o errors i, en el cas
de l’ACA, comunicant-ho als seus gestors.
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 Seguiment de la generació i actualització dels Estadístics
Els estadístics permeten la generació i recàlcul automàtic de dades diàries, mensuals, anuals o de
la sèrie sencera partint de les dades semihoràries de les estacions automàtiques. L’equip de CQD
comprova operativament el seu funcionament, detectant possibles errors i forçant el recàlcul quan
sigui necessari. L’any 2017 s’ha modificat la manera de calcular els estadístics anuals i els
Resums Climàtics Mensuals, garantint així el funcionament correcte en cas de canvi de base
temporal.
 Manteniment de metadades de les bases de dades de la XEMA i la XOM
L’equip de CQD gestiona les taules de metadades de les bases de dades de la XEMA i la XOM
per garantir la correcta inserció de les dades i el funcionament de les aplicacions, sobretot en cas
d’altes i baixes d’estacions o variables
 Càrrega a SMCORA de les dades modificades a SMCHISTORA
Diàriament es comprova si hi ha modificacions recents a la base de dades de l’històric de la XEMA
(1988-2017) i s’actualitzen a la base de dades operativa.
 Control de qualitat de les dades de radiosondatge
Un cop es disposa del programari necessari desenvolupat entre el 2016 i el 2017, l’octubre de
2017 comença el control de qualitat operatiu de les dades del radiosondatge de Barcelona (2
radiosondatges diaris).
 Xarxa d’estacions meteorològiques i de qualitat de l’aire de l’APB
L’equip de CQD s’ha continuat fent càrrec del control de qualitat de dades de la xarxa d’estacions
meteorològiques i de qualitat de l’aire de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB). Concretament,
són 8 estacions meteorològiques (2 de les quals pertanyen a la XEMA) i 3 estacions que mesuren
la concentració de diversos contaminants. D’altra banda, s’elaboren els reports diaris d’estat de la
xarxa i informes mensuals i anual d’estat del medi atmosfèric.
 Operativa en relació amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
-

-

Participació al Geocom del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Participació al “Grupo Técnico de Trabajo de Condiciones Físicas Atmosféricas y de
Aspectos Geográficos de Carácter Meteorológico”, pel seguiment de la normativa
INSPIRE.
Participació al CT1:PCC-INSPIRE, per al desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya i
de la Directiva INSPIRE
Formació interna de QGIS a l’SMC
Manteniment de la cartografia a la unitat de Miramon

 Meteomuntanya.cat
A finals de novembre de 2016 es va posar en marxa el web MeteoMuntanya, creat i gestionat pel
Servei Meteorològic de Catalunya i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
per ser la plataforma de referència pels qui busquen informació fiable i actualitzada sobre
meteorologia i seguretat a muntanya. L’equip de CQD n’ha estat l’impulsor i n’és el seu gestor
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principal, actuant de manera coordinada amb l’Equip de Predicció i Vigilància. Cada dimecres es
fa un avanç de la predicció pel cap de setmana que és ampliat divendres. També es fa la predicció
específica per proves o competicions, especialment que aquelles que són del calendari oficial de
la FEEC. D’altra banda, a l’Espai Blog s’hi publiquen textos de resum o anàlisis de situacions
meteorològiques o aspectes relacionats amb la meteorologia de muntanya. Finalment, l’any 2017
s’ha aconseguit un patrocinador pel web.
 Vèrtex
S’acorda col·laborar amb un article sobre meteorologia i muntanya a cadascun dels números de la
revista Vèrtex, que la FEEC publica cada dos mesos. El 2017 es contribueix amb:
-

Pere Esteban i Aleix Serra. 2017 Bon temps per a l’excursionisme. Meteomuntanya.
Revista Vèrtex 272, 68-74.

 Jornades Tècniques de Neu i Allaus
L’equip de CQD representa l’SMC al Comitè Científic de les Jornades Tècniques de Neu i Allaus
celebrades a Ordino (Andorra) l’octubre de 2017. D’altra banda, hi va participar amb les següents
contribucions:
-

Pere Esteban i Aleix Serra. 2017. Meteomuntanya: un nou servei públic sobre
meteorologia, muntanya i seguretat. Presentació Oral a la Sessió Accidents, seguretat en
muntanya i divulgació.

-

Pere Esteban i Joaquim Cot. 2017. Anàlisi Climatològic de la Inversió de Subsidència.
Pòster.

-

Ricard Ripoll, Aleix Serra, Xènia del Amo i Mercè Barnolas. 2017. Mapes de gruix de neu a
Catalunya. Pòster.

Respecte als projectes:
 Eina de control de qualitat de dades d’estacions manuals (VALXOM)
Durant l’any 2016 l’equip de CQD va treballar amb la unitat TIC en la creació d’una eina
d’explotació i control de qualitat de les dades provinents d’estacions meteorològiques manuals,
que va entrar en producció a principis de 2017.
 Eina de control de qualitat de dades d’estacions manuals (VARS)
L’equip de CQD ha treballat amb la unitat TIC en la creació d’una eina de control de qualitat de
dades de radiosondatge, que permet etiquetar i modificar les dades del radiosondatge de
Barcelona. El 19 de maig de 2017 es tanca el projecte en l’àmbit de desenvolupament i entra en
fase de proves, i setmanes després ja funciona operativament.
 Millores al programari Smeagol (monitoratge de dades EMA)
Al llarg de l’any 2017, l’equip de CQD ha incorporat noves funcionalitats al programa de
visualització de dades SMEAGOL, entre les quals destaquen:
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-

Reducció de la pressió atmosfèrica al nivell del mar
Diverses consultes en relació a les dades de radiosondatge

 Consultes de dades d’estacions manuals
A través del programari “pgAdmin III” s’han creat i modificat consultes de dades d’estacions
manuals i avisos de vigilància, necessàries per a l’elaboració de notes de premsa i butlletins
periòdics
 Control de Qualitat de dades de l’històric de la XEMA (1988-2007)
En relació amb la qualitat de les dades meteorològiques de la XEMA emmagatzemades a la Base
de Dades Meteorològiques de Catalunya i amb data fins a l’any 2007 (amb data posterior es té
garantia de l’homogeneïtat de les dades mesurades a totes les estacions), les principals
actuacions concretes que s’han dut a terme al llarg de l’any 2017 han estat les següents:
-

Reconstrucció d’errors a les dades d’irradiància solar (ombres).
Revisió d’algunes dades auxiliars de precipitació (10 minutals i minutals)
Control dels estadístics mensuals afectats per canvis de base temporal
Estimació dels valors màxims i mínim diari de temperatura per algunes estacions de la
XEMA que els seus primers anys de dades només mesuraven la temperatura mitjana
horària

D’altra banda, s’ha continuat millorant progressivament la qualitat de les diverses dades
meteorològiques de l’històric de la XEMA, bàsicament gràcies a la invalidació de registres
clarament erronis i a la reconstrucció d’episodis concrets de precipitació.
 Control de Qualitat de dades de l’històric del radiosondatge
Amb el programari de control de qualitat de dades de radiosondatge ja disponible, el novembre de
2017 s’ha iniciat el control de qualitat de les dades de l’històric del radiosondatge.
 Actuacions en l’àmbit dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
-

-

Millores en els mapes dels llindars d’avís per Situació Meteorològica de Perill per fred i
calor que es mostren al web
Valoració de la idoneïtat d’adquirir noves llicències d’ArcGis i migració d’scripts a la nova
versió
Migració d’alguns projectes al programari lliure QGis
Nous projectes amb consultes a les bases de dades de la XEMA i la XOM per visualitzarne dades conjuntament
Adopció de la llegenda “estàndard” de temperatura de l’SMC (-24 / 46 ºC) als mapes de
temperatura màxima o mínima diària que publica l’SMC
Generació de cartografia per a projectes diversos de l’SMC
Elaboració de metadades i guies d’especificacions tècniques pel conjunt d’informació
geogràfica, que pertanyen al Pla Cartogràfic de Catalunya: XEMA, XDDE, XRAD, RSBCN,
i Atles Climàtic de Catalunya (AC-6190).
Esborrany de la guia dels conjunts de dades espacials que pertanyen als grups III.13 y
III.14 de la Directiva INSPIRE
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Objectius principals de l’Equip d’Estacions i Observacions Meteorològiques (EOM)
En relació amb la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM):
 Control de Qualitat de Dades d’estacions manuals (VALXOM)
El 2017 s’ha començat a fer un Control de Qualitat mensual de les dades procedents de la XOM.
Aquesta tasca ha permès etiquetar i validar com a vàlides, no vàlides, o pendents de validar, totes
les dades meteorològiques dels observadors que col·laboren amb el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC). Aquesta tasca també ha servit per detectar possibles incidències en el material
o en la qualitat de les observacions, així com millorar en la completesa de dades de cada sèrie,
invalidant registres clarament erronis i reconstruint episodis concrets de precipitació.
 Optimització dels integrants de la Xarxa
El nombre de col·laboradors a finals del 2017 era de 229 persones: 91 observadors, 98 vigilants i
40 en ambdues modalitats simultàniament.
Durant l'any 2017 s'han posat en funcionament dos nous punts d'observació de la XOM en els
següents municipis: Olost (Osona) el 15 de febrer; i Ciuret (Osona) el 10 d’abril. Aquests punts
d’observació obeeixen a la necessitat de donar continuïtat a les observacions meteorològiques
manuals de sèries de dades històriques. Per la seva banda, hi ha hagut tres baixes d’observadors,
a Montesquiu – Carbur de Baix (Osona), al Castell de Montesquiu (Osona), i Esparreguera (Baix
Llobregat), estacions que no podien continuar amb el compromís diari de realització i enviament
de les observacions meteorològiques.

OS078 - Ciuret
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Pel que fa al nombre de vigilants meteorològics, s'han donat d’alta tres nous vigilants, a les
poblacions de Deltebre (Baix Ebre), la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i a Tírvia (Pallars Sobirà).
D’aquesta manera el nombre total de vigilants a finals del 2017 és de 138.
 Seguiment de les estacions de la XOM
Paral·lelament s’han continuat una sèrie de visites a les estacions que formen la XOM per tal de
millorar les metadades i corregir possibles incidències de l’entorn que puguin pertorbar
l’observació de les diferents variables meteorològiques.
A més, també s’ha anat resolent les diverses incidències que al llarg de l’any hi ha hagut amb el
material de les estacions, com ara incidències amb els termòmetres, arreglar i pintar gàbies
meteorològiques, la instal·lació de noves estacions, etc.
 Calibratge dels sensors
Un dels requisits de la norma ISO9001:2008 és el manteniment i calibratge dels sensors
meteorològics. Durant el 2017 s’han realitzat les proves de calibratge dels aparells de la XOM in
situ (termòmetres i pluviòmetres). Això permetrà crear un procediment de calibratge que es pugui
fer extensiu a tota la xarxa.
 Rescat de Dades Històriques
Gràcies a molts col·laboradors, durant el 2017 s’han rescatat nombroses sèries de dades
històriques de molts municipis catalans. Això ha permès disposar d’un major nombre de dades a la
base de dades històrica de l’SMC.
 Projecte Pluja-Neu
El projecte, iniciat durant la campanya d’hivern 2015, ha continuat el 2017 per poder disposar de
més registres i facilitar així la validació del producte radar Pluja-Neu. Per a la validació, es va crear
una fitxa que els col·laboradors de la XOM han de fer arribar a final de cada mes, amb el resum
dels meteors observats al seu municipi, i amb especial èmfasi en els episodis de precipitació en
forma de neu o aiguaneu.
 Projecte Antroponúvols
El projecte, iniciat a finals de 2014, ha continuat el 2017 per poder disposar de més registres.
Paral·lelament es van presentar els resultats dels 3 primers anys d’observacions a l’European
Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017, amb una ponència titulada Clouds
formed by human causes: an analysis of 3-year period of observations.
En relació amb la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA):
 Optimització de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)
La XEMA consta a finals del 2017 de 187 estacions meteorològiques automàtiques.
Durant l'any 2017 s’han instal·lat tres noves estacions: les Borges Blanques a la capital de les
Garrigues (25 de gener), Massoteres a la Segarra (17 de maig) i Mont-roig del Camp al Baix
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Camp. També s’ha ampliat l’EMA de Tremp amb un nou sensor de la direcció i velocitat del vent
a 10 metres.

Estació meteorològica automàtica de les Borges Blanques (les Garrigues)
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 Instal·lació d’una estació meteorològica automàtica al Barcelona Open Banc
Sabadell, Trofeu Conde de Godó.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), per quart any consecutiu, va col·laborar amb el
Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó per oferir informació meteorològica diversa
amb l’objectiu de donar un servei de màxima qualitat, incloent-hi una estació meteorològica
integrada, de petit format i bona qualitat, que va permetre visualitzar les dades a temps real
mitjançant una pantalla de gran format.

Estació meteorològica automàtica pel Trofeu Barcelona Open Banc Sabadell Conde de Godo

 Implantació del Pla de calibratge
Durant l’any 2017 s’ha finalitzat el traspàs de tots els elements a la base de dades del nou
programari de control de calibratges i s’ha definit la vigència dels calibratges per a tots els equips i
sensors per tal de poder monitorar l’estat actual de cada equipament segons els criteris establerts
al Pla de calibratge.
 Realització dels horitzons solars a dues estacions meteorològiques automàtiques
El 2017 s’han realitzat els horitzons solars de les estacions automàtiques que encara no en
disposaven. Així doncs, s’han fet els horitzons solars de dues estacions automàtiques de recent
incorporació a la XEMA: Solsona (el Solsonès), i Pantà de Siurana (el Priorat). Aquesta
informació és de gran importància per tenir un coneixement més profund de l’entorn en el qual es
duen a terme els registres meteorològics, i és de gran utilitat per a la correcta validació de les
dades de radiació solar al llarg de l’any.
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Objectius principals de l’Equip de Teledetecció i Radiosondatge (TDTRS)
 Xarxa de radars (XRAD)
Radar de Vallirana
Aquest radar, que va estar aturat durant uns anys per obres de millora, va tornar a ser operatiu a
finals de 2016. Durant el 2017 s’han dut a terme tasques de control de qualitat i altres de
relacionades amb la seva integració al conjunt de la Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC (la
XRAD).
Respecte a la qualitat, s’ha posat especial atenció al seguiment dels factors de calibratge i l’estudi
de l’orientació d’aquest radar durant els primers mesos, per garantir el seu funcionament òptim.
En relació a la plena participació del radar de Vallirana a la XRAD, ha calgut tornar a integrar
aquest radar als productes que es deriven del conjunt dels 4 radars que formen la XRAD, com per
exemple és el cas de l’EHIMI. El programari EHIMI (l’Eina de previsió Hidrometeorològica
Integrada - Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia, CRAHI, de la Universitat
Politècnica de Catalunya) està format per un conjunt d’aplicacions destinades al tractament i la
visualització de dades radar i hidrològiques. L’EHIMI està orientat a la generació de productes
avançats, útils per a la descripció espacial i temporal del camp de pluja. Cal tenir present que la
imatge composta radar que es pot consultar al web deriva d’aquesta eina.

Radar meteorològic de Vallirana al Puig Bernat (Baix Llobregat)

Desenvolupament de millores del programari EHIMI
A més de la integració del radar de Vallirana a l’EHIMI, durant el 2017 s’ha reprès la col·laboració
amb el CRAHI per tal de seguir millorant els productes radar, en aspectes com per exemple el
filtratge d’ecos no meteorològics (intercepció del feix radar amb el terreny, parcs eòlics,
interferències produïdes per xarxes wifi).
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 Xarxa de detecció de descàrregues elèctriques (XDDE)
Avisos de temps sever
L’equip de TDTRS, en col·laboració de l’Equip de Predicció i Vigilància (EPV), ha posat en marxa
un producte per a detectar les tempestes que poden portar temps sever associat (pedregades,
tornados, esclafits). L’algorisme desenvolupat es basa en les dades de llamps la Xarxa de
Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques de l’SMC (la XDDE). En concret, es tracta
d’identificar increments sobrats de la ràtio de llamps dins una tempesta, patró conegut com a
“lightning jump”, del qual hi ha referències bibliogràfiques que conclouen que és un bon indicador
de temps sever. Després de validar l’algorisme amb casos de la base de dades de fenòmens
severs, s’ha posat en marxa com a producte operatiu per als predictors.
Doctorat Industrial
El Doctorat Industrial que s’està desenvolupant conjuntament amb l’empresa Fulgura segueix el
seu curs i està en el segon any. Aquest Doctorat Industrial té per finalitat aprofundir en el
coneixement de l’activitat elèctrica atmosfèrica durant el cicle de vida de les tempestes i així
incorporar paràmetres que permetin millorar els sistemes actuals de Nowcasting, de tal manera
que es puguin realitzar avisos d’alerta i/o perill per a les zones sensibles a l’activitat elèctrica
atmosfèrica.
Conveni de recerca amb la UPC
Des de 2004 existeix un acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l’SMC i
la Universitat Politècnica de Catalunya en l'àmbit dels llamps i electricitat atmosfèrica. Des de
llavors, s’han succeït diversos convenis entre el Departament d’Enginyeria Elèctrica (DEE-UPC) i
l’SMC. El conveni de 2017 s’ha ocupat de diversos aspectes relacionats amb la participació
d’ambdós organismes en el projecte ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) de l’Agència
Espacial Europea, per a l’observació de fenòmens elèctrics a l’alta atmosfera. Aquesta missió es
posarà en marxa l’abril de 2018, un cop s’instal·li l’equipament d’observació al mòdul Columbus de
l’Estació Espacial Internacional.
 Jornades i Congressos
L’equip de teledetecció i radiosondatge ha participat durant el 2017, a diversos esdeveniments
d’àmbit internacional, que es descriuen a continuació:
European Congress on Severe Storms (ECSS)
Durant la setmana del 18 de setembre 2017 va tenir lloc la novena edició del Congrés
Europeu sobre tempestes i temps sever (9th European Conference on Severe Storms –
ECSS 2017) a Pula, Croàcia. L’SMC assisteix regularment a aquesta conferència, punt de
trobada entre tècnics, predictors i administradors de riscos i emergències. En aquesta
edició s’han presentat diversos treballs que han comptat amb la participació de l’equip de
teledetecció i radiosondatge de l’SMC. Aquests han abordat aspectes com l’ús de dades de
llamps per la generació d’avisos de temps sever, l’estudi de sistemes convectius de
mesoescala a la Mediterrània Occidental i la identificació de cel·les convectives amb radar.
La majoria d’aquests estudis són col·laboracions entre l’SMC i diferents departaments de la
Universitat de Barcelona (UB) i la Politècnica de Catalunya (UPC). A continuació es llisten
les contribucions:
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Rigo, T., Farnell, C., 2017. The advantages of using intra-cloud data for severe weather
warnings. 9th ECSS 2017, Croatia 18-22 Sept. 2017.
Rigo, T., Berenguer, M. 2017. Mesoscale Convective Systems in the Western
Mediterranean. 9th ECSS 2017, Croatia 18-22 Sept. 2017.
del Moral, A., Rigo, T., Llasat, M.C. 2017. New adjustments to the 3D convective cells
identification applied to severe weather study cases. 9th ECSS.
Salvador, A., Pineda, N., Montanyà, J., Sola, G., van der Velde, O. 2017, Exploring
thunderstorm patterns related to severe weather with Lightning Mapping Array data, 9th
ECSS 2017. Croatia 18-22 Sept. 2017.

European Nowcasting Conference
Congrés sobre Nowcasting (pronòstic a molt curt termini) en el marc d’EUMETNET
(European Meteorological Network) i organitzada pel Servei Meteorològic Alemany
(Deutscher Wetterdienst). L’interès en aquest congrés rau a tenir una visió actualitzada de
l’estat de l’art del Nowcasting que es fa actualment a Europa, ja que l’equip de TDTRS
gestiona un producte operatiu de Nowcasting. La segona edició d’aquest congrés va tenir
lloc a la seu del Deutscher Wetterdienst, a Offenbach els dies 3-5 de maig de 2017. L’SMC
va presentar les següents contribucions:
C.Farnell, T.Rigo, N.Pineda 2017. Lightning Jump As An Operational Nowcasting Tool At
The Meteorological Service Of Catalonia 2nd European Nowcasting Conference, DWD,
Offenbach am Main (Germany) 3-5 May 2017.
A. Salvador, J. Montanya, N. Pineda, G. Sola and O. van der Velde, 2017. Potential Of The
Lightning Mapping Array For The Nowcasting Of Severe Weather 2nd European Nowcasting
Conference, DWD, Offenbach am Main (Germany) 3-5 May 2017.

European Hail Workshop.
Aquestes jornades de treball sobre les pedregades estan enfocades a investigadors que
estudien diferents aspectes de calamarsa/pedra, així com a representants d'assegurances,
i l'agricultura i altres negocis que es veuen afectats per aquest risc atmosfèric. Les
jornades volen aprofundir en el coneixement sobre la climatologia i el risc de calamarsa, la
seva previsió, la microfísica de núvols, i la relació entre la probabilitat de calamarsa i el
canvi climàtic. La segona edició, organitzada per la Universitat de Berna (Suïssa) va es va
desenvolupar en aquesta mateixa localitat els dies 19 – 21 d’abril 2017. A continuació es
llisten les contribucions de l’SMC a aquestes jornades:
Rigo, T., C. Farnell, and J.M. Vide, 2017, Limitations and advantages of using a near realtime algorithm for interpolating hail size combining weather radar and surface observations
2nd European Hail Workshop, 19 -21 April 2017.
Farnell C., Rigo T., Pineda N. 2017, First results of the 2016 Operational Campaign using
the Lightning Jump algorithm as a nowcaster of Severe Weather in Catalonia 2nd European
Hail Workshop, 19 -21 April 2017.
Rigo, T., C. Farnell, A. Del Moral, N. Pineda 2017, Hail nowcasting combining different radar
and lightning tools 2nd European Hail Workshop, 19 -21 April 2017.
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Farnell C., Rigo T., Pineda N. 2017, A comparison of the hail size in front of the electrical
and other radar features of thunderstorms: the use of lightning jump as severe weather
forecaster 2nd European Hail Workshop, 19 -21 April 2017.

HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment)
Des de l’any 2012 l’Equip de Teledetecció i Radiosondatge de l’SMC ha estat vinculat al
projecte HyMex (HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment), proporcionant de
manera regular dades de radar i llamps, i realitzant radiosondatges sota demanda per al
projecte. HyMeX és un projecte multidisciplinari sobre el cicle hidrològic a la Mediterrània.
Liderat per la comunitat científica francesa, les línies d'investigació d'aquest ambiciós
projecte estan organitzades al voltant de cinc grans temes, que inclouen aspectes com el
balanç hídric de la conca de la Mediterrània, les precipitacions intenses i inundacions
sobtades, i els factors de vulnerabilitat i capacitat d'adaptació a aquestes pertorbacions.
Aquests dies s’estan celebrant a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona les
desenes jornades de treball del projecte, que compten amb l’assistència de tècnics de
l’SMC. L’equip ha participat en la següent contribució:
A. del Moral , M. Cortes , M.C. Llasat , T. Rigo, 2017. The 12th October 2016 Maresme
flash-floods: a radar-based analysis. 10th HyMeX Workshop, 4-7 July 2017, Barcelona,
Spain.

V Jornades Tècniques de Neu i Allaus (Pyrenean Symposium on Snow and
Avalanches)
Les Jornades Tècniques de Neu i AllausLes Jornades són un punt de trobada d'aquelles
persones que, tant particularment com professionalment, estan interessades en el món de
la neu i de les allaus. La 5a edició va tenir lloc a Ordino (Andorra) els dies 9-11 d'octubre
de 2017. S’hi van presentar les següents contribucions:
O. Argemí, L. Trapero*, J. Figueras-Ventura**, P. Altube, C. Augros***. El Radar
Meteorològic i la detecció de neu als Pirineus. V Jornades Tècniques de Neu i Allaus, 9-11
d'Octubre de 2017. Ordino, Andorra.
R.Veciana, N. Pineda, O.Argemí, X.del Amo i J. Bech. Està plovent o nevant? Consulta el
producte radar “Tipus de precipitació”, V Jornades Tècniques de Neu i Allaus, 9-11
d'Octubre de 2017. Ordino, Andorra.

International Conferences on Alpine Meteorology (ICAM)
La Conferència Internacional sobre Meteorologia Alpina se celebra cada dos anys. Té per
finalitat fomentar la recerca i promoure l'interès per la meteorologia en zones de muntanya,
en especial interès sobre la previsió meteorològica operativa de les regions muntanyoses.
L’edició 2017 va tenir lloc a Islàndia durant el mes de juny. S’hi van presentar la següent
contribució:
O.Argemi, M.Aran, J.R.Miro, M.Alvarez, 2017. An unexpected severe downslope wind event
in Catalonia 34th International Conference on Alpine Meteorology, Reykjavik, Iceland, 18-23
June 2017.
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A més a més, durant el 2017 l’equip ha publicat diversos treballs en revistes d’àmbit internacional:
Altube, P., J. Bech, O. Argemi, T. Rigo, N. Pineda, S. Collis, and J. Helmus 2017, Correction
of dual-PRF Doppler velocity outliers in the presence of aliasing J. Atmos. Oceanic Technol.,
0, doi: 10.1175/JTECH-D-16-0065.1.
Lopez, J.A, N. Pineda, J. Montanya, O.A. van der Velde, F. Fabro, D. Romero, 2017. Spatiotemporal dimension of lightning flashes based on three-dimensional Lightning Mapping
Array. Atmospheric Research 197: 255-264.
A.del Moral, M.C. Llasat, T. Rigo, 2017. Identification of anomalous motion of thunderstorms
using daily rainfall fields. Atmospheric Research 185: 92-100.
Pineda, N. Rigo, T. 2017, The rainfall factor in lightning-ignited wildfires in Catalonia.
Agricultural and Forest Meteorology, DOI:10.1016/j.agrformet.2017.03.016.

ACCIÓ EXTERNA
Aquesta memòria inclou les noves actuacions desenvolupades al llarg del 2017 per l’equip d’Acció
Externa.


Signatura de convenis/contractes per l’apadrinament d’estacions

Conveni de col·laboració entre l’SMC i l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la instal·lació
de l’estació meteorològica automàtica “YD les Borges Blanques”, en la modalitat d’apadrinament.
Conveni de col·laboració entre l’SMC i l’Ajuntament de la Mont-roig del Camp per a la instal·lació
de l’estació meteorològica automàtica “YF Mont-roig del Camp”, en la modalitat d’apadrinament.
Adquisició d’una estació meteorològica automàtica per part de l’Ajuntament de Terrassa amb
l’objectiu d’integrar-la a la XEMA el 2018.


Signatura de contractes amb clients (productes i/o trameses)

Subscripció a la tramesa d’enviaments de SMP per part de l’empresa Schmidt Ibérica S.A.,
empresa de transport internacional i logística, per a implementar mesures de seguretat en
tasques de descàrrega.
Ampliació de l’encàrrec de gestió amb l’ACA, incorporant productes radar i nowcasting en el seu
nou visor Hidrometeorològic.
Ampliació de l’encàrrec de gestió amb el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals amb noves
sortides del GFS i millores en el desenvolupament del índex SPI.


Signatura de contractes amb clients (prestacions de serveis)

Encàrrec de l’estudi Projeccions climàtiques per l’Alt Penedès a requeriment de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), i lligat amb el projecte CIEN. En aquest estudi
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l’Àrea de Climatologia durà a terme un anàlisi del clima present i futur per a la temperatura i
precipitació, i també per a la calamarsa i la boira.
Signatura del Conveni de Col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i el Conselh
Generau d’Aran per al subministrament de productes i serveis d’interès meteorològic i
l’elaboració e vídeos en situacions meteorològiques d’interès.
Contracte del Servei de Predicció per a l’assessorament en esdeveniments a l’aire lliure amb
l’empresa ROAD Publicidad i amb l’Ajuntament de Terrassa.
Ofertes de subministraments de dades meteorològiques per estudis puntuals amb empreses i
consultores mediambientals com BERICAP, Granengin, Business Strengths Engineering, Hemav
Technology, MeteoGroup España, entre d’altres.


Projecte VIAMET

L’any 2017 a banda de funcionalitats integrades per l’Àrea de TIC i les millores incorporades per
l’Àrea de RAM a la sortida del model, des d’Acció Externa s’han activat dos nous serveis de
trameses per als usuaris de l’àmbit de Berga:
-



Tramesa d’alertes personalitzada. Els usuaris de VIAMET rebran un informe per correu al dia
amb les alertes generades per a l’Endemà a les carreteres que gestionen. Aquestes alertes
només es rebran quan estigui previst una alerta vermella o ambar
Tramesa d’alertes de SMP
APP Alertes

Acció Externa ha participat en el projecte de la nova APP d’Alertes, en col·laboració amb les
Àrees de SOM, EPV, TIC i RRII, iniciat el 2016 amb l’empresa PROTOPLAY. El llançament s’ha
realitzat el mes de novembre de 2017 i està disponible a les plataformes Android i IOs.


API Externa

Acció Externa ha participat en el projecte desenvolupat per TIC que permet accedir a dades de
l’SMC via API. Durant el segon semestre del 2017, ja s’han migrat alguns clients a aquest nou
sistema, com són l’ACA, Agència Catalana de Turisme i Aigües de Barcelona i es treballa en un
portal web que contindrà tota la informació sobre les dades que s’ofereixen, informació sobre
com fer les crides i permetrà sol·licitar la contractació del producte amb diferents plans de
consum.
 Projectes relacionats amb la Satisfacció dels usuaris i clients
Amb l’empresa Do the WOO s’han preparat qüestionaris a difondre per tres canals diferents
(pàgina web, XXSS i panels online). L’empresa Do the WOO ha estat l’encarregada de proposar
els qüestionaris, realitzar-los a través dels diferents canals, i del procés de la recollida i tractament
de la informació per a l’obtenció de resultats d’interès per a l’SMC.
En el marc de millorar els sistemes de captació de satisfacció i feedback dels clients, Acció
Externa ha fet la subscripció al programari Surveymonkey i a finals d’any ja s’han fet els primers
enviaments amb resultats positius.
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 Projecte Impulsa
El projecte Impulsa és un grup transversal, format per un tècnic de cada àrea i coordinat per Acció
Externa. El grup que integra aquest projecte treballarà per explotar la feina feta d'una forma àgil,
endreçada i coordinada.
Entre els objectius del Projecte destaca la identificació de tots els productes i serveis que s’estan
realitzant en tots els àmbits de treball per tal de definir el Catàleg de Productes i Serveis de l’SMC.
Un cop identificats es farà un anàlisi dels costos associats i es revisaran els preus. També es
valorarà la fase del producte/servei i es proposaran aquelles actuacions que es considerin
necessàries per allargar el seu cicle de vida, fer-lo més competitiu o ajudar a la seva distribució.
El projecte Impulsa també treballarà en la difusió dels productes i serveis del catàleg de l’SMC en
mitjans com Linkedin o la web (apartat de Serveis).


Patrocinadors d’esdeveniments meteorològics

Patrocinis d’actes organitzats per l’SMC, com és la celebració del Dia Meteorològic Mundial, per
les empreses Sun & Sea, S. A. i Campbell.


Col·laboracions de l’SMC en esdeveniments i altres projectes

El Servei Meteorològic de Catalunya ha ofert suport meteorològic a l’Ajuntament de Barcelona
durant l’organització del festival de la Música als Parcs i per a les activitats de la MERCÈ de
Barcelona.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha estat el servei meteorològic oficial aquest 2017
d’esdeveniments d’oci com el Minimúsica, Primavera Sound i el Sonar i esdeveniments esportius
com el Torneig infantil del F.C. Barcelona Escola i la Marnaton.
Col·laboració amb Protecció Civil per realitzar les prediccions meteorològiques per a la
Jamborinada que es celebrava en una zona inundable.
Col·laboració amb el Open Banc Sabadell durant la celebració del torneig Godó 2017. La
col·laboració ha consistit, entre d’altres, en l’assessorament meteorològic durant tot el torneig,
l’elaboració de vídeos amb la predicció per al torneig per part de l’equip de EPV i la
monitorització de dades registrades a temps real per una estació automàtica instal·lada a la zona
superior de les grades de la pista central.


Publicitat als espais web del Servei Meteorològic de Catalunya

El Patronat Municipal de Turisme de Cambrils ha contractat els espais publicitaris de l’apartat de
Predicció a platges i de la versió mòbil durant el període 15 maig – 15 de juny.
Des del mes d’abril de 2017 s’ha contractat l’empresa Pubnet Publicidad y Marketing, S.L. per
gestionar la publicitat en els espais publicitaris que apareixen al WEB meteo.cat (versió escriptori i
versió mòbil), al bloc Meteomuntanya i al vídeos del canal Youtube. Això ha comportat ajustos en
alguns banners.
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Des del mes de novembre, contracte entre l’SMC, la FEEC i el Camp Base Outdoor Group per
incorporar publicitat en el banner d’inici de pàgines i el banner del menú lateral esquerra del bloc
Meteomuntanya.
 Participacions en fires i congressos
Aquest any 2017 Acció Externa ha participat com a expositors en les següents Fires:
Innovate4Climate (maig), Saló Nàutic (octubre) i al Smartcity World Congress (novembre).
D’aquestes fires es va aprofitar el Smartcity per presentar l’APP de’Alertes.
A la Fira Municipalia de Lleida, l’Àrea de Climatologia ha presentat el projecte Urbamet.
 Formació i assistència a Jornades
Assistència a la 47 sessió web organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
en data 15 de març, sobre “Al límit de la publicitat digital per atreure els usuaris”.
Assistència a la jornada/diàleg organitzada pel Departament el dia 5 d’abril, sobre “Recerca
avançada per comprendre millor les dinàmiques i els problemes ambientals i les seves causes”.
Assistència a la Jornada Connect-EU 2017 organitzada per ACCIO el dia 6 de novembre de 2017.
Aquesta jornada ens permet conèixer les darreres novetats en les convocatòries de projectes
europeus H2020.
Cursos presencials sobre Eines de Coaching i Eines de Coaching II organitzats per Foment
Formació del dia 31 de gener al 23 de març de 2017, amb l’objectiu d’aplicar-ho a la creació
d’equips de treball eficients.
Curs presencial sobre Presentacions eficaces el dia 23 de maig, amb l’objectiu de millorar com
transmetem la informació als nostres clients, i formació en WordPress el dia 4 de maig, amb
l’objectiu d’aprendre noves eines per millorar com mostrem els nostres continguts al nostre web,
organitzats al mateix SMC pel Grup Pitàgora.
Formació en Social Selling organitzada per l’empresa EXECUS a la seu de l’SMC. Aquesta
formació consisteix en tres sessions, organitzades els dies 12 de maig, 12 de juny i 27 de juny, i
està orientada a la gestió del perfil d’empresa a Linkedin, així com potenciar la creació de
contactes i difusió de productes i serveis per aquest canal.
Curs online organitzat per Cibernarium el mes de desembre de 2017 sobre “WooCommerce: el
plugin de WordPress per fer botigues online”, que ofereix les bases conceptuals per crear una
botiga online. Això ens pot ajudar a dissenyar com s’ha d’estructurar l’oferta de productes i serveis
per tal que sigui atractiva i fàcil de localitzar en un procés de contractació web.


Contribucions a congressos i jornades tècniques
o

o

Amaro J, Peña JC, Miró JR, Aran M (2017): Synoptic analysis of heat waves in the Barcelona
city (Catalonia, Spain) during 21st century. European Geosciences Union (EGU) General
Assembly 2017. 23-28 d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). European Geosciences Union
(EGU) General Assembly 2017. 23-28 d’abril de 2017. Viena, Àustria (pòster). EGU2017-12879.
Amaro J, Peña JC, Miró JR, Aran M (2017): Synoptic control of particulate matter pollution in
Barcelona during the 21st century. EMS Annual Meeting: European Conference for Applied
Meteorology and Climatology 2017, 4-8 de setembre. Dublín, Irlanda (pòster). EMS2017-370.
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 Altres actuacions i desenvolupament de nous productes
-

Contractació del programari de gestió de clients SUMACRM. Al llarg del 2017 s’ha fet la
migració del CRM VTIGER a aquest nou sistema que és més flexible i permet adaptar les
funcionalitats.

-

Es proposa l’adquisició del programari Click&Decide com actualització del programa
d’explotació de dades DATASET que es troba obsolet. Amb aquest programari es podran
crear nous serveis de tramesa de dades gràcies a les possibilitats que ofereix de creuar
bases de dades i de personalitzar enviaments.

-

L’SMC participarà en el projecte PIMA Adapta Costas amb finançament del Ministerio per a
la recopilació d’informació d’interès per costes en un Visor.

-

Definició dels criteris per fixar els preus dels productes i serveis de l’SMC. Aquest projecte
vinculat amb el Grup Impulsa que comença el 2017 i finalitzarà el 2018, permetrà assentar
les bases per establir els preus dels futurs productes i serveis que es desenvolupin a l’SMC
i establir un criteri per als casos de retorn en imatge.

-

S’inicien reunions amb el Govern d’Andorra per a la signatura d’un conveni de col·laboració
i la possible contractació de l’SMC per a la realització de projeccions climàtiques futures a
Andorra.

UNITAT TIC
Durant l’any 2017 la unitat TIC, a banda de les tasques que regularment duu a terme, ha
treballat en els següents projectes:
Pel que fa a l’equip de sistemes:
Renovació del sistema d’emmagatzematge, filer primari, doblant la quantitat d’espai
disponible d’accés ràpid per a dades. S’ha renovat també material referent a seguretat i
còpies de seguretat així com infraestructura i serveis vinculats a bases de dades.
Pel que fa a l’equip de projectes:
 API Externa. Es va acabar aquest macro-projecte que va incloure tant la creació
de l’API de consulta pública de dades meteorològiques com tots els impactes
relacionats. A més, es va desenvolupar el seu corresponent blog de documentació.
 VARS. Es va crear un aplicatiu web que permet a l’equip de Control de Qualitat de
Dades (CQD) fer la consulta i validació de dades de radiosondatges.
 VENTCAT. Es va modificar el projecte Gestor d’Avisos per poder emetre Avisos de
SMP amb les noves condicions definides al Pla especial d'emergències per risc de
vent a Catalunya.
 VIAMET. Es va ampliar la seva funcionalitat integrant la predicció municipal.
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 Site Multi-Idioma. Es va crear un nou aplicatiu web amb capacitats
d’internacionalització dels continguts, que complementa als webs actuals meteo.cat
(escriptori) i m.meteo.cat (mòbil).
 Web XOM. Es va començar a desenvolupar el nou portal de la Xarxa
d’Observadors Meteorològics (XOM).
 Nova Secció WEB RAM. Es va començar a desenvolupar un visor de models que
formarà part del web meteo.cat.
 GINYS. Es va modificar la font de dades del projecte per a que aquestes
s’obtinguessin dels nous recursos de postprocessament de l’API Interna.
 Borsa d’Hores Flexibles. Es va començar a desenvolupar un aplicatiu Web amb
el que tant els empleats com el personal de recursos humans poden gestionar les
peticions relacionades amb la borsa de 25 hores flexibles.

METEOROLOGIA APLICADA 2017


LA CERTIFICACIÓ AERONÀUTICA AL LLARG DE L’ANY 2017
Entre el 17 i el 19 d’octubre de 2016 ANSMET (Autoritat Nacional de Supervisió Meteorològica) va
realitzar una auditoria in situ a les oficines del Servei Meteorològic de Catalunya a la qual hi van
participar, en nom d’ANSMET, auditors de SENASA, i dos assessors d’Ommeron que van
acompanyar els tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya.
L’informe d’Auditoria no arriba a l’SMC fins el dia 25 de maig de 2017, més de 7 mesos després,
quan la durada de tot el procediment (des de la presentació inicial de la documentació (17 de maig
de 2016) no hauria de superar els 6 mesos segons la Orden MAM 1792/2006, que és la que regula
el procediment. En aquest informe es van referir més de 150 discrepàncies que calia corregir en un
termini de 15 dies. Després d’una reclamació de l’SMC es va aconseguir una pròrroga de 8 dies
laborables, que acabava el dia 21 de juny.
Tot i el poc temps disponible l’SMC va fer el possible per contestar totes les discrepàncies amb l’ajut
de la consultora Ommeron, que ja havia col·laborat en la presentació de la candidatura del mes de
maig de 2016. L’SMC va enviar l’informe de subsanació de discrepàncies el dia 20 de juny de 2017.
Acabat l’any 2017 es continua a l’espera de conèixer la valoració d’ANSMET de l’informe enviat,
amb la qual cosa, després d’un any i mig de l’inici del procés, encara no se sap si s’assolirà la
certificació o no.



PREGUNTES PARLAMENTÀRIES
A finals de 2017, i a la vista de l’absència de resposta sobre la certificació, l’SMC decideix realitzar 4
preguntes parlamentàries al Congrés dels Diputats. Dues directament sobre el perllongat silenci
d’ANSMET, una tercera sobre la manca d’independència d’ANSMET, atès que es troba dins la
mateixa Secretaria d’Estat que AEMet -organisme que, hores d’ara, no deixa de ser un proveïdor al
qual ANSMET audita-, i una quarta sobre la inconsistència de considerar AEMet Autoritat
Meteorològica Aeronàutica i proveïdor aeronàutic exclusiu, atesa la liberalització dels serveis
meteorològics aeronàutics (de fet ja hi ha una empresa, SAERCO, certificada per poder fer
observació meteorològica aeronàutica).
En acabar l’any s’informa a l’SMC que les preguntes estan a punt de passar el tràmit del registre
d’entrada al Congrés.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
També cap a finals d’any, s’encarrega al grup de Meteorologia Aplicada fer arribar al Congrés
espanyol la inquietud sobre la manca de compliment del Conveni de Col·laboració vigent entre
l’SMC i AEMet pel que fa referència al subministrament de dades del Centre Europeu de Predicció a
Termini Mitja (ECMWF) i de la Xarxa Global d’Observacions Meteorològiques de l’OMM (GTS) a
l’SMC.
El diputat del PDeCAT Antoni Postius que, com a portaveu adjunt de la Comissió d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, s’encarrega de fer arribar al Congrés les preguntes parlamentàries
relacionades amb temes de Medi Ambient, va recomanar enfocar el tema a través d’una Proposició
No de Llei, i no com a pregunta parlamentària. Si la majoria del Congrés vota a favor d’aquesta
Proposició, el Govern haurà de complir el que s’hi inclou, independentment del Conveni vigent. La
Proposició No de Llei es va registrar d’entrada al Congrés abans d’acabar l’any. Es desconeix, però,
quan es discutirà i votarà.



RENOVACIÓ DE LA ISO 9001 I ACTUALITZACIÓ A LA VERSIÓ 9001:2015
Al llarg del primer semestre de 2017 es treballa per adaptar el Sistema de Gestió de la Qualitat a la
versió 2015 de la Norma ISO 9001. Les feines se centren en aquells aspectes que canvien més,
d’entre els que es destaca la identificació de les parts interessades i l’anàlisi de riscos.
El 7 i el 8 de juny l’empresa SERCAS realitza l’auditoria interna, corresponent ja al certificat de
Qualitat ISO 9001:2015.
El 20 i el 21 de juny l’empresa TÜV-Rheinland realitza l’auditoria externa de seguiment, en la que
s’identifiquen dues No Conformitats majors i dues menors, però amb resultat final favorable.
Tot i que hi hagi més No Conformitats que l’any anterior, l’auditoria assenyala que aquest fet entra
dins la normalitat atesa la dificultat de l’adaptació a la nova versió.

DIRECCIÓ: RELACIONS INSTITUCIONALS I DIFUSIÓ


Difusió del Servei Meteorològic de Catalunya

 S’ha continuat impartint xerrades a les escoles que han donat la possibilitat de difondre
aspectes bàsics de la meteorologia, i també han donat a conèixer el funcionament del
Servei.
 S’ha donat continuïtat al Programa d’Activitats Educatives del Consell de Coordinació
Pedagògica de Barcelona, que consisteix en que alumnes de grau superior d’ESO i
batxillerat visiten el Servei Meteorològic de Catalunya.
 S’han ofert un conjunt de seminaris via web o en línia gratuïts sobre diferents aspectes
relatius a la meteorologia i la climatologia. Les sessions programades per al curs han estat:
- Un passeig per la meteorologia
- Què és el canvi climàtic?
- Com es fa una predicció meteorològica?
- Com funciona una estació meteorològica automàtica?
Aquesta activitat està especialment adreçada als ensenyaments de cicles mig i superior de
l’Educació Primària i principalment, tot i que no exclusivament, per a aquelles escoles
d’àmbits rurals.
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Actes i inauguracions


Signatura del conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la
Federació Aèrea de Catalunya.
 Signatura del conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida i la Diputació de
Girona per engegar la campanya “Ens ajudes a estudiar les pedregades?” a la seu
de la Diputació de Lleida.
 Presentació de la jornada “Eines actuals per a l’observació i la predicció de la pedra
a Catalunya” en motiu de la Fira de Sant Josep a Mollerussa. La presentació es va
fer a la Casa Canal.
 El 23 de març és el Dia Meteorològic Mundial i el Servei Meteorològic de Catalunya
ho ha celebrat amb un acte al Palau de la Generalitat per commemorar els 20 de la
creació de l’SMC i la presentació del seu primer web.
 Inauguració de l’exposició d’aparells meteorològics al Port de Tarragona.
 Inauguració de l’estació meteorològica automàtica ubicada a Massoteres (Segarra)
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el president de la Diputació
de Lleida i l’alcalde de Massoteres
 Visita al Departament de Física de la Universitat de León per presentar la campanya
sobre la pedra feta a Catalunya.
 Publicacions
Durant l’any 2017, el Servei Meteorològic de Catalunya ha dut a terme les publicacions següents:
 Anuari de Dades Meteorològiques 2017 on-line


Xarxes socials

Les xarxes socials (facebook i twitter) es van presentar el 23 de març de 2011, però no és fins el
febrer de 2012 que depenen de difusió i tenen un impuls important tant en el nombre de piulades i
posts publicats com amb el nombre de seguidors i fans. A finals de 2017 el nombre de seguidors a
Twitter és de 191.984, a Instagram de 3.050 i el nombre de fans a Facebook de 114.551. El canal
YouTube ha tingut 413.919 visualitzacions.

ADMINISTRACIÓ
 Gestió Econòmica

Aquests objectius i actuacions s’han dut a terme pel Servei Meteorològic de Catalunya
d’acord amb el que preveia el pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2017,
aprovat per Llei del Parlament de Catalunya per al 2016. Aquest s’ha realitzat d’acord amb
les directives del Departament d’Economia i Finances, l’estructura pressupostària que ha
consolidat tota l’administració pública de la Generalitat de Catalunya i l’elaboració del
pressupost d’acord amb els programes d’actuació del Govern de la Generalitat:
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1. Despeses d’explotació. Les partides més importants de la liquidació pressupostària
són:


Remuneracions de personal: 4.229.422,67€. De sous i salaris, els imports són
88.232,46€ pel que fa a les remuneracions del director, 2.461.655,61€ pel que fa al
personal laboral fix i 779.539,87€ per al personal temporal. Les quotes a la Seguretat
Social pagades han estat de 899.994,73€. Per les aportacions addicionals de TES, es
van incrementar les partides d’aquest capítol per més de 123mil€, però tot i així hi
hagut una desviació del 4,7%, sobre el pressupost finalment aprovat.



Lloguers de béns: referit a les despeses de lloguer de la seu del Servei (269.750,16€)
i també s’ha inclòs dins d’aquesta partida els lloguers de dos vehicles, un de
representació pel director i l’altre pel personal, principalment, d’acció externa
(8.589,42€). Cal destacar que pel que fa als rentings dels vehicles que finalitzaven
durant el 2017, no s’han renovat i finalment, el SMC ha comprat dos nous cotxes.



Conservació, reparació i manteniment de l’immobilitzat immaterial i del material: forma
part d’aquestes partides les despeses de manteniment de la Xarxa d’equipaments
meteorològics de la Generalitat de Catalunya. S’han liquidat aquestes dues partides
per un import total de 930.160 euros. Aquest capítol si que s’ha liquidat un 15% per
sota de les previsions inicials.



Material, subministraments i altres, ha estat l’altre article del pressupost de despeses
amb l’import més important, 1.006.485,46€. Aquí s’inclou, com a partides més
importants les despeses pròpies del funcionament del Servei (treballs tècnics
específics, material fungible necessari pel funcionament de les estacions, per conèixer
les dades atmosfèriques, consums energètics, material d’oficina...), així com les
comunicacions específiques entre els equipaments meteorològics instal·lats pel
Principat i la seu del Servei. Destaquen els conceptes de subministraments amb un
import total anual de 165.798,53€, serveis informàtics i de telecomunicacions per
322.571,25€ i treballs realitzats per persones físiques o jurídiques amb una xifra de
328.119,98€. Aquest article 22, també es va ampliar en 30.000€ per la subvenció
rebuda de les diputacions de Lleida i Girona. La desviació ha estat d’un 2,5% per
sobre del previst, inclosa la modificació esmentada de la partida de treballs tècnics.



El darrer article del capítol 2, indemnitzacions per raó del servei, s’ha desviat un 5%
per sobre del previst, fins als 22.066€.



Per primer cop, s’han previst inicialment despeses financeres per l’ús de la pòlissa
corporativa (350.000€) que el SMC ha utilitzat durant aquest exercici passat. El cost
ha estat de 2.843€.



Transferències corrents i subvencions a famílies i institucions sense fi de lucre:
inclouen les subvencions que atorga el SMC per a la promoció d’activitats
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d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia. Han suposat uns 86 mil
euros. La principal transferència ha estat a la UB per al conveni dels becaris
(35.793,14€) i la resta de subvencions a entitats sense ànim de lucre, com ja s’ha
esmentat a l’apartat anterior d’aquest informe.

2. Inversions: inclou les despeses de capital que ha dut a terme el Servei Meteorològic de
Catalunya. S’han mantingut com a partides d’inversió destacades dins del pressupost
per aquest any, inversions en edificis i altres construccions, maquinària, equipaments
informàtics i les aplicacions informàtiques. Per finançar aquestes inversions, només
s’han rebut aportacions de capítol VIII de la Generalitat de Catalunya. Els imports de
les principals inversions han estat:


Dins la partida de maquinària, les principals adquisicions que s’han realitzat són
d’equips per la Xarxa d’estacions automàtiques per un valor total de més de 143mil €,
equips per la Xarxa de radars per un import de 22.960€, un nou SAI per la seu del
SMC per 13.690€, dos vehicles C3 per un import total de 27.362€ i diferents peces de
mobiliari per 1.031€. Cal dir que també s’ha addicionat com a més immobilitzat els
recanvis de la XEMA reclassificats d’existències, per un valor total de més de 555mil
euros.



En equipament informàtic per un import de quasi 250mil euros. La compra més
important ha estat l’adquisició d’un equip pel filer primari i clúster màquina virtuals per
més 167mil € a l’empresa BRAIN2STORE com la majoria dels altres equips (2
servidors Oracle, 2 servidors Cisco i 2 switch CISCO Catalyst per un import total d’uns
54mil €), la resta han estat PCs, tres portàtils, monitors i una pissarra tàctil.



Les inversions totals de l’immobilitzat intangible dutes a terme durant aquest darrer
exercici 2017 han estat de 76.796,69 euros, per a la definició del disseny
d’arquitectura d’una plataforma BI, el desenvolupament de funcionalitats i disseny
d’una APP d’alertes meteorològiques.
La desviació ha estat força gran sobre les inversions previstes, atès que només s’ha
executat el 67% del pressupost inicial.

3. Ingressos. El Servei Meteorològic de Catalunya ha finançat la seva actuació
principalment per les aportacions de la Generalitat de Catalunya, tant de transferències
corrents (5.490.621,10€) com d’aportacions de capital (1.085.719€) i pels seus
ingressos propis, que el 2017 s’han incrementat en 30mil€ respecte a l’exercici anterior
(974.802,94€); aquest lleuger augment s’ha produït per la participació en una UTE
conjuntament amb les empreses AIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS, SL i
METEO OPERATIONS ITALIA, SRL i ser els adjudicataris d’uns treballs licitats per
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AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU. Tot i així, els ingressos per prestació
de serveis s’han quedat per sota de les previsions pressupostàries en un 2,5%.
De les transferències corrents, cal destacar que vam rebre del Departament de TES
més de 123mil € més dels previstos inicialment en el pressupost, per finançar
despeses de capítol I (pagament de l’endarreriment de la paga extra del 2012 i dels
treballs conjunts amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic).
Com a subvencions corrents també hem rebut dues aportacions de 15.000€
cadascuna, de les Diputacions de Lleida i Girona, d’acord amb el conveni signat
conjuntament amb les dues entitats el 8 de març del 2017 per a la millora del
coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les zones de
màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça de Lleida i Girona.

 Convenis
Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a la recerca en l’àmbit de
l’electricitat atmosfèrica.
Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Xarxa Aerobiològica
de Catalunya.
Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la integració de les EMA de la seva
propietat.
Conveni de col·laboració amb la Universidad de León i l’ADV Terres de Ponent per al
manteniment de la xarxa de granímetres de Lleida.
Conveni de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel subministrament de
dades de les estacions d’esquí.
Conveni de col·laboració amb la Federació Aèria Catalana pel subministrament d’informació
meteorològica.
Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Mont-Roig del Camp per a la col·laboració en el
manteniment d’una estació meteorològica automàtica.
Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per la millora del
coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa
Conveni de col·laboració amb la Fundació Jesuïtes Educació per la participació en el Projecte
Futur.
Conveni de col·laboració amb el Reial Club de Tennis Barcelona pel suport meteorològic durant
l’Open Banc Sabadell Trofeu Godó.
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Conveni de col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries pel
desenvolupament de projectes i actuacions en l’àmbit de la millora del coneixement de la
influència del clima en el sector agroalimentari.
Conveni de col·laboració amb Marnaton pel suport en els esdeveniments esportius que organitza.
Conveni de col·laboració amb Vallter SA pel subministrament d’informació meteorològica.
Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la resta d’empreses
públiques adscrites per la participació a fires i salons.
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona de cessió de l’espai de plató de TV per a
la impartició d’una matèria pràctica del Màster de climatologia aplicada i mitjans de comunicació.
Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya per a les pràctiques d’alumnes al SMC.
Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya per a l’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns en la tramitació de tributs.
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per al desenvolupament d’un projecte de
doctorat industrial.
Conveni de col·laboració amb l’Escola Jesuïtes del Clot en el cicle formatiu de grau superior
d’Automatització i Robòtica Industrial.
Conveni de col·laboració amb el Col·legi El Roser pel desenvolupament de projectes i actuacions
en l’àmbit de la meteorologia i de la preservació del fons meteorològic Pere Cazador.


Subvencions

Fundació Observatori de l’Ebre
Import: 25.000 €
Objecte: Projectes d’interès comú en matèria de meteorologia.

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Import: 9.375 €
Objecte: Manteniment, mitjançant els mitjans personals i materials de què disposa, de
l’estació automàtica de mesurament de paràmetres meteorològics que hi ha instal·lat el
Servei Meteorològic de Catalunya.
Associació Catalana de Meteorologia
Import: 7.100 €
Objecte: Organització d'activitats relacionades amb la meteorologia.
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Associació Catalana d'Observadors Meteorològics
Import: 7.100 €
Objecte: Organització de la Setmana Catalana de Meteorologia, edició de publicacions i
divulgació de la meteorologia.
Observatori de Pujalt
Import: 2.000 €
Objecte: Organització d’activitats relacionades amb la meteorologia
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