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1. Breu introducció a l’SMC
 El 7 de novembre de 2001 s'aprova al Parlament de Catalunya la Llei de
Meteorologia (15/2001), per la qual es crea el Servei Meteorològic de
Catalunya com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb
personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Medi Ambient.

 Creació com a empresa pública:
 L‘1 d'agost de 2002, el Servei Meteorològic de Catalunya es converteix, de ple
dret, en empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient.
 A finals de desembre de 2010 el Servei Meteorològic de Catalunya és adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat.
 Al 2014 rep el reconeixement com mitjà propi per la Generalitat de Catalunya.
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Unitats de suport

Àrees tècniques

1. Breu introducció a l’SMC: organització
Predicció

Modelització i
Recerca

Climatologia
Acció Externa

Sistemes
d’Observació
Meteorològica

Tecnologies de la
Informació i la
Comunicació

Administració:
-

Contractació
Gestió Econòmica
RRHH

Meteorologia
Aplicada

TOTAL
80 persones
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1. Breu introducció a l’SMC: funcions
 Entre les diverses funcions de l’SMC, la llei estableix:

“promoure activitats d’investigació en matèria
de meteorologia i climatologia, i afavorir el
desenvolupament de productes i serveis en
aquest àmbit“
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2. Què són els serveis climàtics?
 DEFINICIÓ: la transformació de dades climàtiques en productes personalitzats
(a la carta), com ara projeccions, prediccions, informació, tendències, anàlisi
econòmica, avaluacions, assessorament sobre les millors pràctiques,
desenvolupament i avaluació de solucions i qualsevol altre servei en relació al
clima, que pugui ser d’utilitat per a la societat en general (European
Comission, 2015).

Informació climàtica preparada i lliurada per tal de satisfer
les necessitats de l’usuari
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2. Què són els serveis climàtics?

Informació
(fer de pont i omplir el buit)

Dades climàtiques

Usuaris
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2. Què són els serveis climàtics? Identificació
 Identificar les necessitats dels usuaris
 Tipificar els usuaris: sectors productius i de provisió de serveis públics
 La Comissió Europea l’any 2014 impulsa un projecte d’identificació de les
necessitats (HORIZON 2020):
 Dimensió espacial: millorar les projeccions/informació climàtica a escala regional:
elevada resolució espacial
 Dimensió temporal: interès per la predicció estacional i decadal (més que no pas a
50 anys vista)
 Connexió: cal establir una relació fluïda i constant entre l’emissor i l’usuari
 Lliure: accés fàcil i lliure a les dades
 Qualitat: mantenir i ampliar els sistemes d’observació i monitorització del clima
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2. Què són els serveis climàtics? Identificació
 Tipificació de les necessitats per a tipologia d’usuaris

Font: Roadmap for climate services. European Comission, 2015
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3. Per què és important el clima per al sector energètic?
 La disponibilitat de recursos renovables dependents del clima han de ser
predits
Per aprofitar millor aquests
recursos, els productors d'energia
necessiten predir les seves
variacions.
Dificultats: la naturalesa
impredictible de les fluctuacions
climàtiques més enllà d'uns pocs
dies.
No obstant això, la predicció
estacional, en alguns casos pot
aportar una probabilitat que es
disposi de més o menys que els
recursos normals.
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3. Per què és important el clima per al sector energètic?
 La variabilitat climàtica ha de ser gestionada pels operadors.
Les fluctuacions climàtiques
indueixen variacions no
controlades en la demanada i els
subministrament d’energia.

També afavoreixen o dificulten
operacions de manteniment,
activacions de serveis, les
condicions de producció.
Una millor predicció i
caracterització d’aquesta
variabilitat beneficiarà els plans
de producció i transmissió,
comportant beneficis econòmics i
ambientals.
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3. Per què és important el clima per al sector energètic?
 Els fenòmens de temps extrem creen riscos
Onades de calor i fred,
tempestes, sequeres, inundacions
i temporals de mar provoquen un
risc evident en la producció i el
subministrament de l’energia.
Els canvis en la periodicitat i
intensitat d’aquests fenòmens en
el futur són difícils de predir.
Sèries climàtiques llargues i de
qualitat, prediccions estacionals i
projeccions climàtiques fetes a
mida de les necessitats del
sector, poden reduir
significativament el risc.
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3. Per què és important el clima per al sector energètic?
 Per a assolir un escalfament global de menys de 2ºC, la producció
energètica no es pot basar en el carboni

La proporció de la producció
d'energia baixa en carboni ha de
créixer molt ràpid en les pròximes
dècades.
Cal que superi una participació
del 50% l’any 2050 per al
subministrament d'energia total i
del 80% per al subministrament
d'electricitat.
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3. Per què és important el clima per al sector energètic?

Font: Troccoli i Boscolo (2015)

14

4. L’aportació de l’SMC: mapa de recursos eòlics
 Què és? una eina de planificació i racionalització pel desenvolupament de
l’energia eòlica, desenvolupada per l’SMC en col·laboració amb Meteosim.
 Una de les primeres aportacions des del sector públic fetes en el camp de les
renovables (2004).

Font: Àlex Tarroja
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4. L’aportació de l’SMC: mapa de recursos eòlics
 Metodologia:
 No utilitza dades d’estacions, sinó models meteorològics tridimensionals que
simulen l’estat de l’atmosfera.
 Es fa una selecció aleatòria de situacions meteorològiques pel període 1980-2000
per a definir un any tipus (365 situacions).
 S’executa el model MASS per a cada dia triat, i s’obté l’evolució horària del vector
vent amb una resolució espacial de 2 km.
 S’aplica un model de microescala per a obtenir el resultat amb una resolució de
200 m, que incorpora l’orografia i els usos del sòl (rugositat).

 Resultat:
 Mapa de recursos eòlics on apareix el vector vent (direcció i velocitat) amb una
malla de 200 m de resolució espacial i per a dues altures 60 m i 80 m.
 La validació es va realitzar amb dades de torres de vent de l’ICAEN.
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4. L’aportació de l’SMC: mapa de recursos eòlics

Font:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/avaluacio_dimpacte_ambiental_de_projectes/energia_eolica/el_mapa_de_recursos_eolics_
de_catalunya/
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4. L’aportació de l’SMC: mapa de recursos eòlics

Font:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/
avaluacio_dimpacte_ambiental_de_projectes/energia_eolica/el_mapa_de_recu
rsos_eolics_de_catalunya/
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4. L’aportació de l’SMC: el projecte MARIE
 Què és? projecte estratègic de la Unió Europea finançat pel Programa MED
(Cooperació Territorial Mediterrània) que se centra en la millora de l’eficiència
energètica dels edificis de l’espai Mediterrani (2014-2020).

 Qui hi participa? El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) és el líder
del projecte MARIE que aplega 22 socis de 9 països (Portugal, Espanya,
França, Itàlia, Malta, Eslovènia, Grècia, Xipre i Montenegro) tot construint una
visió i estratègia comunes per a la potenciació de la renovació energètica dels
edificis mediterranis.
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4. L’aportació de l’SMC: el projecte MARIE
 Què s’ha fet? s’ha generat la climatologia anual dels graus dia de calefacció
(GDC) i els graus dia de refrigeració (GDR) per a tots els municipis de
Catalunya.
 Què aporta? permet millorar el coneixement de les necessitats de calefacció i
refrigeració de les llars mediterrànies i definir polítiques d’optimització i de
gestió de la demanda del consum d’energia per climatització.
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4. L’aportació de l’SMC: el projecte MARIE

Cartografia anual dels Graus Dia de Calefacció - 18⁰C (esquerra) i de Refrigeració-21⁰C (dreta)
Període d’anàlisi (1999-2015)
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4. L’aportació de l’SMC: l’Índex Estàndard de Sequera
 Què és? un indicador objectiu que quantifica el dèficit de precipitació per a
diferents escales temporals i, en conseqüència, avalua l’impacte de la manca
de precipitacions sobre els recursos hídrics (humitat del sòl, aigües
superficials, aigües subterrànies…).
 Quina utilitat té? permet quantificar i comparar les intensitats dels dèficits de
precipitació entre zones climàtiques molt diferents. La capacitat de l’IPE de
poder ajustar-se a la resolució temporal que es desitgi, facilita que es pugui
utilitzar com a indicador de diferents tipus de sequera, tant de curta durada i
que afecta als sectors agrícola, forestal i pecuari (a 3, 6 o 9 mesos vista), com
per a aquelles sequeres de llarga durada com les sequeres hidrològiques
(superior a 12 mesos).
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4. L’aportació de l’SMC: l’Índex Estàndard de Sequera
 L’Agència Catalana de l’Aigua utilitza l’IPE (> 9 mesos) per a l’activació dels
plans de sequera i determinar la intensitat/severitat del fenomen.

 Les àrees amb un IPE < -2 es
tipifiquen com de sequera
excepcional:




Grans pèrdues en pastures,
conreus i danys en la salut dels
boscos.
Escassetat d'aigua als
embassaments, rierols, pous i
situacions d'emergència d'aigua
de boca.
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4. L’aportació de l’SMC: l’Índex Estàndard de Sequera

IPE a 9 mesos

IPE a 12 mesos

IPE a 24 mesos
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
 Què és? Projeccions climàtiques per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a
molta alta resolució espacial i mitjançant dues metodologies: regionalització o
downscalling dinàmic i estadístic.
 Quina utilitat té? És una potent eina de planificació geolocalitzada a nivell
supramunicipal i permet la generació/millora de plans de sostenibilitat i
adaptació al canvi climàtic.
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
 Aplicacions: detecció de riscos i vulnerabilitats
 Vulnerabilitat de les infraestructures crítiques de la ciutat: inundacions associades
al drenatge urbà, àrees portuàries i aeroportuàries, elevació del risc d’incendi
forestal…
 Efecte de l’illa de calor: avaluació de mesures per a rebaixar la temperatura (cool
roofs, canvi de materials de construcció…)
 Subministrament energètic i de l’aigua i canvis en la qualitat de l’aire.
 Salut: efectes d’onades de calor més freqüents i intenses, localització de zones de
refugi.
 Biodiversitat: canvis en la vegetació dels espais verds, elevació del risc d’incendi
forestal…
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
MCG + Física de la Atmosfera
Càlcul computacional
Període de control (1971-2000)
Projeccions (2001-2050)
6 simulacions

MCG + Comportament en el passat
Base d’observacions
Estadístic

Evolución temporal de la concentración de CO2 en la atmósfera según los escenarios RCP (1990-2100)
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
És important treballar amb projeccions a molt alta resolució

Exemple per a la Temperatura Mínima (TN) Mitjana Anual
Exemple de Resolució de 10 km

Resultats amb una resolució d’1 km
(regressió multilineal sobre ESCAT 10 km)

Barcelona
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
Alguns resultats: nombre de nits tropicals anuals (Tn>20ºC)

Escenari RCP8.5:
Escenari RCP4.5:

+50 dies
+30 dies
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
Alguns resultats: nombre de nits tropicals anuals (Tn>20ºC) – 2071-2100

P50 RCP2.6

P50 RCP8.5

P50 RCP4.5

32

4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
Alguns resultats: disminució de la precipitació de primavera
Evolució temporal projectada de la PPT (mm) de primavera a l'AMB (1971-2100)
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4. L’aportació de l’SMC: projecte ESAMB
Alguns resultats: disminució de la precipitació de primavera (2071-2100)

P50 RCP2.6

P50 RCP8.5

P50 RCP4.5
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5. Camp per recórrer... reptes de l’SMC
 Actius:





Gestió d’una xarxa d’equipaments d’observació meteorològica
Dada de qualitat, amb una bona cobertura espacial i resolució temporal
Accés immediat a la dada
Coneixement científic

 Reptes:






Aprofundir el coneixement de les necessitats dels usuaris
Ajustar alguns productes i serveis a aquestes necessitats
Generar nous productes i serveis climàtics: predicció estacional/decadal
Establir aliances amb empreses que generen serveis climàtics
Disseny d’un catàleg de serveis climàtics sectoralitzat
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Moltes gràcies!

gencat.cat
meteo.cat

