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La temperatura mitjana anual i estacional a Catalunya durant l’any 2016
Com s’ha esmentat altres anys, disposar de
vint-i-tres sèries de temperatura (mitjana,
màxima i mínima) repartides pel territori
permet obtenir una bona imatge de
l’evolució climàtica d’aquesta variable en
els darrers seixanta-set anys. Tot i que
algunes de les sèries inicien les seves
observacions amb anterioritat a 1950, s’ha
continuat seleccionant com a període comú

La temperatura
mitjana de l’any 2016

el 1950-2016 per a poder comparar els
resultats amb les anteriors edicions del
BAIC. Al mateix temps, la distribució
espacial de les sèries utilitzades, tot i ser
millorable, recull força bé la diversitat
climàtica del país, incloent els àmbits
costaners i del prelitoral, així com les àrees
de clima més continental i de muntanya.

Figura 4. Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya (basant-se en les
vint-i-tres sèries considerades) i per al període 1950-2016. Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1961-1990 i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

per a tot Catalunya
ha estat +1,5 °C
superior a la mitjana
del període 1961-1990

La figura 4 mostra l’evolució de l’anomalia
de la temperatura mitjana anual (diferència
entre aquesta variable i la temperatura
mitjana del període 1961-1990) per al
conjunt de les 23 sèries i des de 1950 fins a
l’actualitat. S’hi aprecia que l’any 2016 ha
estat un any càlid, amb una anomalia igual
a +1,5 °C respecte al període 1961-1990
(+0,8 °C respecte al període 1981-2010),
essent el cinquè any més càlid des de 1950,
darrera de 2015, 2006, 2014 i 2011. Es
manté, doncs, el clar predomini d’anys
càlids (anomalies positives) durant els tres
darrers decennis.

Aquest resultat és força comparable a
l’obtingut en altres estudis similars a
d’altres àmbits geogràfics. D’una banda, la
temperatura mitjana de l’any 2016 per al
conjunt de l’estat espanyol presenta una
anomalia positiva de +0,7 °C respecte al
període 1981-2010 (Aemet, 2017). Ha estat
el sisè any més càlid des de 1965, i la zona
més càlida de la península Ibèrica ha estat
la costa mediterrània. D’altra banda, a nivell
de tot el planeta, l’any 2016 ha estat el més
càlid des de que hi ha observacions (WMO,
2017). Així, l’anomalia de la temperatura
mitjana global de l’aire va ser de +0,83 °C
respecte la mitjana del període 1961-1990
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(+0,52 °C respecte al període 1981-2010), i
una de les causes principals és el fort
episodi d’El Niño registrat entre el 2015 i el
2016, especialment els primers mesos del
2016. Pràcticament s’han obtingut valors de
temperatura mitjana anual superiors als del
període 1961-1990 arreu del món, tret
d’alguna zona d’Amèrica del Sud (entre
Argentina, Paraguai i Bolívia) i del sud-oest
d’Austràlia.
La figura 5 mostra l’evolució de l’anomalia
de la temperatura mitjana estacional al
conjunt de Catalunya a partir de les 23
sèries analitzades i per als darrers 67 anys
(1950-2016). Les quatre estacions de l’any
varen
registrar
anomalies
positives
(temperatura superior a la mitjana
climàtica), però destaca l’anomalia d’hivern
(+2,5 °C respecte al període 1961-1990,

figura 5a), que representa el segon hivern
més càlid des de 1950, només una mica per
sota de l’hivern de 1990. La resta
d’anomalies estacionals són +0,8 °C per a la
primavera (figura 5.b); +1,8 °C per a l’estiu
(figura 5.c), el vuitè estiu més càlid des de
1950; i +1,5 °C per a la tardor (figura 5.d), la
quarta tardor més càlida des de 1950.
Els mesos de l’any 2016 amb una anomalia
més marcada van ser gener (+2,7 °C), agost
(+2,0 °C) i setembre (+1,9 °C). Cal esmentar
que el mes de gener va ser el segon més
càlid des de 1950, mentre que el setembre
va ser el cinquè més càlid també des de
1950. A banda, no es va obtenir una
anomalia negativa en cap mes de l’any, és a
dir, tots els mesos van registrar una
temperatura mitjana superior a la del
període 1961-1990.
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L’anomalia de la
temperatura mitjana
de l’hivern de 2016 a
Catalunya ha estat la
segona més elevada
des de 1950 (+2,5 °C)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. Evolució de la temperatura mitjana estacional per al conjunt de Catalunya (basant-se en les vint-i-tres sèries
considerades) i per al període 1950-2016: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. Els valors s’expressen com a
anomalies respecte al període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
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Tendència de la temperatura mitjana, màxima i mínima (anual i
estacional) a Catalunya per al període 1950-2016

La temperatura
mitjana anual a
Catalunya s’ha
incrementat a un
ritme de +0,24 °C
per decenni

La tendència de la temperatura mitjana de
Catalunya per al període 1950-2016 s’ha
avaluat calculant, d’una banda, la tendència
per al conjunt de Catalunya a partir de la
mitjana de les 23 sèries considerades i, de
l’altra, la tendència de cadascuna de les
sèries disponibles per separat. La primera
anàlisi permet conèixer de manera ràpida i
simplificada l’evolució experimentada al
conjunt del país, mentre que la segona
permet detectar la presència o l’absència
de comportaments diferenciats dins el
domini. En tots els casos, la tendència
s’expressa com a variació de la temperatura
mitjana per decenni (°C/decenni), denotant
un increment si el valor és positiu i un
descens si és negatiu; sempre s’esmenta si
el valor de la tendència supera o no el
llindar de significació estadística, per a un
nivell de confiança del 95% (segons el test
de Mann-Kendall). A més de la temperatura
mitjana, l’anàlisi de la temperatura es
completa amb la tendència experimentada
per la mitjana de la temperatura màxima i
la mitjana de la temperatura mínima, i en
tots els casos tant a resolució anual com
estacional.
Com a primer resultat, cal indicar que la
temperatura mitjana anual per al conjunt
de Catalunya durant el període 1950-2016

s’ha incrementat a un ritme que es fixa en
+0,24 °C/decenni, valor que supera el llindar de significació estadística (taula 1). Un
estudi més detallat permet comprovar que
aquesta tendència positiva obtinguda per
als darrers seixanta-set anys no té un
comportament monòton o progressiu
durant tot el període analitzat, sinó que
presenta períodes de pausa i, fins i tot, de
decreixement, com es mostra a la mateixa
taula 1. Així, a l’inici del període estudiat
(tram 1950-1970), la tendència detectada
és negativa (però sense superar el llindar de
significació estadística), mentre que en els
dos períodes posteriors (1971-1990 i 19912016) s’inverteix la tendència i es registren
increments tèrmics evidents, especialment
marcats en el vintenni 1971-1990.
D’altra banda, també cal esmentar que
aquest ritme d’increment de la temperatura
en tot el període analitzat no és equilibrat si
s’estudia per separat l’evolució de la
mitjana anual de la temperatura màxima i
mínima. A partir dels valors mostrats a la
taula 1 es constata que el ritme
d’increment de la temperatura màxima és
superior al de la temperatura mínima
(+0,30 °C/decenni per a la màxima i +0,18 °
C/decenni per a la mínima, ambdós valors
estadísticament significatius). Aquest fet

1950-1970

1971-1990

1991-2016

1950-2016

Temperatura mitjana
anual

-0,16
[-0,53 /+0,22]

+0,79*
[+0,51/+1,06]

+0,39*
[+0,13/+0,65]

+0,24*
[+0,17/+0,31]

Temperatura màxima
mitjana anual

-0,09
[-0,54/+0,36]

+0,85*
[+0,52/+1,18]

+0,51*
[+0,20/+0,81]

+0,30*
[+0,22/+0,38]

Temperatura mínima
mitjana anual

-0,22
[-0,56/+0,11]

+0,72*
[+0,43/+1,01]

+0,27*
[+0,04/+0,50]

+0,18*
[+0,12/+0,24]

Taula 1. Tendència de les temperatures mitjanes anuals (mitjana, màxima i mínima), expressades en
°C/decenni, per al conjunt de les 23 sèries climàtiques considerades, i per a diferents períodes
temporals. L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és estadísticament significatiu
per a un nivell de significació del 95% (segons el test de Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits
superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 6. Evolució de la temperatura màxima (esquerra) i mínima (dreta) mitjana anual per al conjunt de Catalunya (basant-se en
les vint-i-tres sèries considerades) i per al període 1950-2016. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència
1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

també s’observa clarament a la figura 6, on
es mostra l’evolució de l’anomalia de les
temperatures màxima (esquerra) i mínima
(dreta) mitjanes anuals per al conjunt de
Catalunya durant el període 1950-2016. Per
fer més evident l’increment diferent entre
la temperatura màxima i la mínima, s’ha
mantingut en ambdues gràfiques la mateixa
escala a l’eix d’ordenades (anomalia de la
temperatura, en °C), comprovant que les
anomalies de la temperatura màxima
mitjana anual són, generalment, força més
marcades que les de la temperatura mínima
mitjana anual.
Repetint l’estudi detallat de tot el període
de seixanta-set anys en diferents trams tant
per a la temperatura màxima com per a la

mínima (taula 1), s’aprecia un ritme de
descens/creixement tèrmic força similar
entre ambdues variables, que tendeix a
distanciar-se en el període més recent,
essent la temperatura màxima la que ha
experimentat un ritme de creixement més
accentuat. Així, en els darrers vint-i-sis anys
(1991-2016), la mitjana anual de la
temperatura mínima s’ha incrementat a un
ritme de +0,27 °C/decenni, mentre que la
de la màxima ho ha fet a un ritme gairebé el
doble (+0,51 °C/decenni).
A l’apartat anterior s’ha mostrat l’evolució
de l’anomalia de la temperatura mitjana
estacional per al conjunt de Catalunya i per
al període 1950-2016 (figura 5). A la figura 7
es mostra l’evolució de les mitjanes

1950-2016

Hivern

Primavera

Estiu

Tardor

Any

Temperatura mitjana

+0,20*
[+0,08 /+0,32]

+0,23*
[+0,12/+0,34]

+0,35*
[+0,24/+0,45]

+0,20*
[+0,09/+0,31]

+0,24*
[+0,17/+0,31]

Mitjana de la
temperatura màxima

+0,24*
[+0,12/+0,36]

+0,30*
[+0,16/+0,44]

+0,45*
[+0,32/+0,58]

+0,22*
[+0,10/+0,35]

+0,30*
[+0,22/+0,38]

Mitjana de la
temperatura mínima

+0,15*
[+0,02/+0,29]

+0,16*
[+0,07/+0,25]

+0,24*
[+0,15/+0,34]

+0,17*
[+0,06/+0,28]

+0,18*
[+0,12/+0,24]

Taula 2. Tendència estacional i anual de les temperatures mitjana, màxima i mínima, expressades en °C/decenni,
per al conjunt de les 23 sèries climàtiques considerades i per al període 1950-2016. L’asterisc al costat del valor
numèric indica que l’increment és estadísticament significatiu per a un nivell de significació del 95% (segons el test de
Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g)

(d)

(h)

Figura 7. Evolució de les temperatures màxima (TX, esquerra) i mínima (TN, dreta) mitjanes estacionals per al conjunt de
Catalunya (basant-se en les vint-i-tres sèries considerades) i per al període 1950-2016: (a) TX mitjana d’hivern, (b) TX
mitjana de primavera, (c) TX mitjana d’estiu, (d) TX mitjana de tardor, (e) TN mitjana d’hivern, (f) TN mitjana de
primavera, (g) TN mitjana d’estiu, (h) TN mitjana de tardor. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de
referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
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estacionals de la temperatura màxima (les
quatre gràfiques de l’esquerra) i de la
temperatura mínima (les quatre gràfiques
de la dreta) també per a tot Catalunya i per
als darrers 67 anys (1950-2016). Com s’ha
comentat a la figura 6, per a cada estació de
l’any s’ha mantingut l’escala de l’eix
d’ordenades (anomalia de la temperatura)
per facilitar la comparació entre les
temperatures màxima i mínima. A destacar
el valor de la mitjana de les temperatures
màximes d’hivern del 2016 (figura 7a), que
és el més elevat des de 1950 (amb una
anomalia de +3,0 °C respecte al valor mitjà
de 1961-1990).
El valor de les tendències estacionals i anual
de les tres variables (temperatures mitjana,
màxima i mínima) es mostren a la taula 2, i

Sèrie climàtica
Aeroport de Barcelona
Aeroport de Reus
Caldes de Montbui
Cardedeu
el Pont de Suert
Figueres/Cabanes
Flix/Vinebre
Girona
Igualada/Òdena
Lleida
Malla – Torrellebreta
Moià
Observatori de l’Ebre
Observatori Fabra
Oliana
Turó de l’Home/Puig Sesolles
Ransol
Tàrrega
Tivissa
Tremp
Vic
Vielha
Vilafranca del Penedès
Global

Hivern
+0,21*
+0,20*
+0,20*
+0,23*
+0,22*
+0,19*
+0,14*
+0,17*
+0,20*
+0,17*
+0,20*
+0,23*
+0,20*
+0,23*
+0,16*
+0,23*
+0,18*
+0,19*
+0,19*
+0,21*
+0,16*
+0,21*
+0,20*

el primer que cal esmentar és que totes les
tendències són positives (augment de la
temperatura) i tots els valors són
estadísticament significatius. L’estiu és
l’estació de l’any que presenta una
tendència positiva més marcada, amb un
increment de la temperatura mitjana de
+0,35 °C/decenni, i també és molt marcada
la diferència entre el ritme d’increment de
la temperatura màxima (+0,45 °C/decenni) i
el de la mínima (+0,25 °C/decenni), fet que
es veu perfectament a les gràfiques
d’ambdues variables per a l’estiu (figures 7c
i 7g). L’increment de la temperatura mitjana
a la primavera és de +0,23 °C/decenni, i es
manté la clara diferència entre l’increment
de la temperatura màxima (+0,30 °C/dec) i
el de la mínima (+0,16 °C/dec), com també

Primavera
+0,27*
+0,24*
+0,22*
+0,27*
+0,25*
+0,22*
+0,17*
+0,21*
+0,23*
+0,21*
+0,21*
+0,22*
+0,26*
+0,25*
+0,18*
+0,21*
+0,25*
+0,24*
+0,24*
+0,20*
+0,19*
+0,26*
+0,26*

Estiu
+0,33*
+0,35*
+0,31*
+0,35*
+0,34*
+0,33*
+0,34*
+0,32*
+0,37*
+0,36*
+0,34*
+0,34*
+0,37*
+0,34*
+0,37*
+0,34*
+0,35*
+0,35*
+0,36*
+0,35*
+0,34*
+0,36*
+0,37*

+0,20*
+0,23*
+0,35*
[+0,08/+0,32] [+0,12/+0,34] [+0,24/+0,45]

L’estiu és l’estació de
l’any que registra un
increment de la
temperatura mitjana
més marcat a tot
Catalunya (+0,35 °C
per decenni)

Tardor
+0,23*
+0,24*
+0,18*
+0,22*
+0,21*
+0,19*
+0,18*
+0,18*
+0,23*
+0,21*
+0,17*
+0,17*
+0,19*
+0,20*
+0,22*
+0,19*
+0,15*
+0,20*
+0,18*
+0,25*
+0,20*
+0,19*
+0,20*

Any
+0,26*
+0,26*
+0,23*
+0,27*
+0,25*
+0,23*
+0,20*
+0,22*
+0,25*
+0,23*
+0,23*
+0,24*
+0,25*
+0,25*
+0,23*
+0,24*
+0,23*
+0,24*
+0,24*
+0,25*
+0,22*
+0,25*
+0,25*

+0,20*
[+0,09/+0,31]

+0,24*
[+0,17/+0,31]

Taula 3. Tendència estacional i anual de la temperatura mitjana per al període 1950-2016 de les 23 sèries analitzades,
expressada en °C/decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és estadísticament significatiu per a
un nivell de significació del 95% (segons el test de Mann-Kendall). Entre claudàtors, els límits superior i inferior per a un
nivell de confiança del 95%.
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es pot veure comparant les figures 7b i 7f.
Les altres dues estacions (tardor i hivern)
tenen comportaments similars, amb un
increment de la temperatura mitjana de
+0,20 °C/decenni a ambdues estacions de
l’any i una diferència no tan marcada entre
els increments de la temperatura màxima i
de la mínima (es manté, però, un augment
més marcat per a la temperatura màxima).
Per poder fer una anàlisi espacial de les
tendències arreu del territori, i poder
establir si hi ha un comportament diferent
en alguna zona de Catalunya, s’ha calculat
el valor de la tendència de les temperatures
mitjana, màxima i mínima durant el període
1950-2016 a totes les sèries considerades
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en aquest estudi. A la taula 3 es mostra el
valor de la tendència de la temperatura
mitjana a nivell estacional i anual per a
totes les vint-i-tres sèries. Tres comentaris
generals dels valors mostrats en aquesta
taula, i que reforcen els comentaris fets en
parlar de tot Catalunya: es manté el fet que
totes les tendències estacionals/anuals
d’aquesta variable són positives i
estadísticament significatives; l’estiu és
l’estació de l’any que presenta una
tendència més marcada a totes les 23 sèries
analitzades (tots els valors són superiors a
+0,30 °C/decenni); la tardor i l’hivern són,
generalment, les estacions de l’any amb un
augment de temperatura menys marcat.

Figura 8. Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2016,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El cercle sòlid indica
que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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Considerant els valors de la tendència de la
temperatura mitjana anual de les 23 sèries,
i representant-los en un mapa de Catalunya
segons l’emplaçament de cada sèrie, es pot
concloure que la distribució geogràfica
d’aquests valors és força homogènia a tot el
territori (figura 8). No s’hi aprecien
comportaments diferenciats o fàcilment
regionalitzables, i només es percep una
lleugera concentració de valors més elevats
de tendència a la zona litoral i prelitoral
central, però no són valors gaire superiors
als obtinguts a altres zones del territori (tots
els valors de tendència estan entre +0,20 i
+0,27 °C per decenni).

El mateix es pot esmentar en analitzar la
distribució de la tendència de la mitjana
anual de les temperatura màxima (figura 9)
i de la mínima (figura 10), atès que en cap
dels dos casos s’hi aprecia fàcilment un
comportament depenent de la zona del país
(àrea de muntanya, zona interior, àrea
litoral...). Ara bé, en totes les 23 sèries
estudiades l’increment de la mitjana anual
de la màxima ha estat superior a
l’experimentat per la mitjana anual de la
mínima. Així, la tendència a l’augment per a
la màxima varia entre +0,23 i +0,34 °C per
decenni, mentre que la tendència a
l’augment per a la mínima oscil·la entre

Figura 9. Distribució territorial de la tendència de la mitjana anual de les temperatures màximes per al període
1950-2016, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El cercle
sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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La mitjana anual de la
temperatura màxima
ha augmentat a un
ritme superior al de la
temperatura mínima a
les 23 sèries
estudiades
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Figura 10. Distribució territorial de la tendència de la mitjana anual de les temperatures mínimes per al període
1950-2016, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El
cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

La mitjana de les
temperatures màximes
de l’estiu en el període
1950-2015 ha
augmentat a un ritme
de +0,44 °C/decenni

+0,13 °C/dec i +0,23 °C/dec. Com ja s’ha
indicat, tots els valors de tendència anual
(de les tres variables i de totes les 23 sèries)
són estadísticament significatius.
Finalment es mostra la distribució territorial
de les tendències de les mitjanes
estacionals de la temperatura màxima
(figura 11) i de la mínima (figura 12), però
continua essent poc evident extreure
conclusions fefaents de comportaments
diferenciats segons la zona. És molt clar,
però, que gairebé totes les sèries segueixen,
per a qualsevol època de l’any, la pauta

d’un augment més marcat de la
temperatura màxima que de la mínima. A
destacar que totes les sèries analitzades
presenten, durant les quatre estacions de
l’any, tendències positives estadísticament
significatives per a la temperatura màxima
(figura 11). En canvi, la mateixa anàlisi per
a la temperatura mínima mostra més
dispersió, especialment a l’hivern (figura
12a), on pràcticament la meitat de les sèries
presenten una tendència positiva però
sense assolir el nivell de significació
estadística. A la resta d’estacions de l’any
però, i tret d’alguna excepció, el senyal és
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 11. Distribució territorial de la tendència de la mitjana estacional de les temperatures màximes per al període 1950-2016,
expressada en °C/decenni: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència
decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

clar envers un escalfament significatiu. Cal
esmentar que només a l’estiu es compleix
que la tendència de totes les 23 sèries
supera el test emprat en aquest treball per
establir la seva significació estadística tant
per a la temperatura màxima (figura 11c)
com per a la mínima (figura 12c), i és en
aquesta època de l’any quan l’augment de
temperatura és més marcat: el valor de la
tendència per a les màximes varia entre
+0,39 i +0,50 °C per decenni (amb un valor

mitjà de +0,45 °C/dec) i per a les mínimes
varia entre +0,18 i +0,29 °C per decenni
(amb un valor mitjà de +0,24 °C/dec).
En relació amb els resultats del BAIC de
l’any passat, i tenint en compte que s’han
considerat gairebé les mateixes sèries de
temperatura (només s’ha eliminat la sèrie
de Granollers, però és una zona que queda
força ben coberta per altres sèries
properes), s’han incrementat lleugerament
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 12. Distribució territorial de la tendència de la mitjana estacional de les temperatures mínimes per al període 1950-2016,
expressada en °C/decenni: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència
decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

els valors de la tendència, conseqüència
bàsicament d’un hivern molt càlid durant
l’any 2016. Així, per aquesta època de l’any,
la tendència de la temperatura màxima ha
passat de +0,21 °C/dec a l’informe anterior
a l’actual +0,24 °/dec, mentre que per a la
mínima ha passat de +0,13 °C/dec a +0,15
°C/dec, fet que implica que la tendència de
la temperatura mitjana d’hivern també hagi
augmentat clarament, passant de +0,17 °C/
dec al BAIC 2015 a +0,20 °C/dec en aquest

BAIC 2016. Tot i ser un any càlid, durant la
resta de l’any 2016 no es va mantenir
aquest augment de la tendència (fins i tot
amb un petit descens de la tendència de les
màximes i mínimes a la primavera), de
manera que al final de l’any l’augment
relatiu ha estat lleuger, com s’ha esmentat
al principi del paràgraf.
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Tendència de la temperatura mitjana als Observatoris de l’Ebre
i Fabra des de principis del segle XX i anàlisi de l’any 2016
L’àmplia cobertura temporal de les sèries
de l’Observatori de l’Ebre i de l’Observatori
Fabra permeten obtenir una visió més
detallada i àmplia de l’evolució climàtica en
els darrers cent anys. Com s’ha fet amb la
resta de sèries, aquestes han de ser
sotmeses a una anàlisi d’homogeneïtat per
certificar que les tendències calculades
responen únicament a un comportament
climàtic. Malgrat tot, i degut a la seva
longitud, el procés d’anàlisi d’homogeneïtat
esdevé més problemàtic en aquests dos
casos per la mancança de sèries coetànies
que serveixin de referència (especialment
en el període anterior a 1930) i, d’aquesta
forma, pot quedar limitada la fiabilitat final
de la sèrie corregida. En conseqüència, cal
ser conscients que els resultats que es
mostren tot seguit tenen un cert grau
d’incertesa, que es va reduint a mesura que
es duu a terme a l’SMC la tasca d’identificar
i homogeneïtzar noves sèries que abasten la
primera meitat del segle XX.
El fet més remarcable de l’anàlisi (taula 4)
és l’augment significatiu de la temperatura
mitjana anual a ambdós observatoris, i que
se situa en +0,14 °C/decenni (entre +0,10 i

Hivern

Temperatura
mitjana

+0,18 °C/decenni al Fabra i entre +0,11 i
+0,17 °C/decenni a l’Ebre)1. Així, el valor de
la tendència de la temperatura mitjana
anual des de principis del segle XX és
pràcticament el mateix a ambdós
observatoris, sense detectar en aquesta
variable un comportament diferenciat. Si
s’analitza per separat l’evolució de la
mitjana anual de les temperatures màximes
i mínimes, les tendències continuen gairebé
coincidint a ambdues sèries (+0,16 °C/dec
per a les màximes i +0,11 °C/dec per a les
mínimes), i es repeteix el que s’ha comentat
en l’anàlisi del conjunt de Catalunya pel
període més recent: la temperatura màxima
mitjana ha augmentat a un ritme més
elevat que no pas ho ha fet la temperatura
mínima mitjana. La tendència global de la
temperatura mitjana és molt similar a
l’obtinguda en d’altres estudis amb sèries
de més de cent anys per al conjunt de la
península Ibèrica (Brunet et al., 2007).

Des de principis de
segle XX, la
temperatura
mitjana anual als
Observatoris de
l’Ebre i Fabra s’ha
incrementat a un
ritme de +0,14 °C
per decenni

Si bé les tendències anuals són gairebé
idèntiques a ambdós observatoris, l’anàlisi
estacional presenta petites diferències
(taula 4), tot i que es manté el
comportament força paral·lel de les dues

Primavera

Estiu

Tardor

Anual

Fabra

Ebre

Fabra

Ebre

Fabra

Ebre

Fabra

Ebre

+0,13*

+0,12*

+0,12*

+0,13*

+0,18*

+0,18*

+0,12*

+0,12*

[0,07/0,20] [0,06/0,17] [0,06/0,18] [0,08/0,18] [0,11/0,25] [0,13/0,23] [0,06/0,17] [0,07/0,17]

Fabra

Ebre

+0,14*

+0,14*

[0,10/0,18] [0,11/0,17]

Temperatura
+0,16*
+0,13*
+0,16*
+0,16*
+0,21*
+0,21*
+0,12*
+0,14*
+0,16*
+0,16*
màxima mitjana [0,10/0,22] [0,07/0,19] [0,09/0,23] [0,10/0,22] [0,13/0,29] [0,16/0,27] [0,06/0,19] [0,08/0,19] [0,12/0,21] [0,12/0,19]
Temperatura
+0,11*
+0,09*
+0,08*
+0,10*
+0,15*
+0,15*
+0,11*
+0,10*
+0,11*
+0,11*
mínima mitjana [0,04/0,17] [0,04/0,15] [0,02/0,13] [0,06/0,14] [0,09/0,21] [0,10/0,19] [0,05/0,17] [0,06/0,15] [0,08/0,15] [0,08/0,14]
Taula 4. Tendència de les temperatures (mitjana, màxima i mínima) mitjanes estacionals i anuals als observatoris de l’Ebre
(1905-2016) i Fabra (1914-2016), expressada en °C/decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que la tendència és
estadísticament significativa, amb un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits
superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
1

aquest rang de valors de la tendència correspon al límit superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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La temperatura mitjana
anual de 2016 ha estat
la més elevada de la
sèrie a l’Observatori de
l’Ebre i la tercera més
elevada a l’Observatori
Fabra (per darrera de
2015 i 2006)

Figura 13. Evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre per al
període 1905-2016 (superior) i a l’Observatori Fabra per al període 1914-2016 (inferior). Les
anomalies s’expressen respecte a la temperatura mitjana del període 1961-1990, i la corba negra
indica un filtre gaussià de 13 membres.

sèries. L’estiu és l’època de l’any en què
s’ha registrat un augment més significatiu
de la temperatura a ambdós observatoris,
mentre que l’hivern, la primavera i la tardor
donen tendències positives més modestes i
força similars entre elles. A més, l’augment
de la mitjana de la temperatura màxima és
superior al de la mitjana de la temperatura
mínima als dos observatoris durant tot l’any
(clarament a la primavera i l’estiu). Només
destacar una diferència: l’increment de la
temperatura màxima durant l’hivern és

superior al Fabra que a l’Ebre, mentre que a
la tardor és a l’inrevés (superior a l’Ebre que
al Fabra).
Quant al comportament de la temperatura
durant l’any 2016, aquest es pot qualificar
com a càlid als dos observatoris. A destacar
que el 2016 ha estat l’any més càlid de la
sèrie de l’Observatori de l’Ebre (figura 13
superior), amb una anomalia de +1,8 °C
respecte al període 1961-1990, mentre que
ha estat el tercer més càlid a l’Observatori
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Fabra (+1,7 °C, figura 13 inferior). L’anàlisi
més detallada de l’any 2016 permet afirmar
que els dos primers mesos de l’any van ser
molt càlids. El mes de gener a l’Observatori
Fabra va ser el més càlid des de 1914, inici
de la sèrie, amb una anomalia de +2,7 °C
respecte a la mitjana de 1961-1990, mentre
que a l'Observatori de l’Ebre el mateix mes
de gener (amb una anomalia de +3,2 °C) va
ser els segon més càlid des de l’inici de la
sèrie (1905), darrera de l’any 2004 i igualat
amb el 1955. Aquest inici d’any, juntament
amb un final de 2015 també molt càlid, ha

provocat que l’hivern de 2016 (calculat a
partir de les dades de desembre de 2015 i
gener-febrer de 2016) sigui clarament el
més càlid des de principis del segle passat,
amb valors d’anomalia positiva molt elevats
als dos observatoris, especialment per a la
temperatura màxima (+3,1 °C a l’Ebre i
+3,7 °C al Fabra, figura 14).
A les taules 5 i 6 s’aprecia que l’anomalia de
la temperatura màxima mitjana de l’any
2016 ha estat molt més marcada que
l’anomalia de la mínima a ambdós

Figura 14. Evolució de l’anomalia de la temperatura màxima mitjana d’hivern a l’Observatori de l’Ebre per al període
1905-2016 (esquerra) i a l’Observatori Fabra per al període 1914-2016 (dreta). Les anomalies s’expressen respecte a la
temperatura mitjana del període 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

Temperatura màxima

Valor mitjà
any 2016

Anomalia climàtica
1961-1990

1971-2000

1981-2010

Observatori de l’Ebre

24,4 °C

+2,1 °C

+1,8 °C

+1,3 °C

Observatori Fabra

20,6 °C

+2,2 °C

+2,0 °C

+1,4 °C

Taula 5. Comparativa de la temperatura màxima mitjana de 2016 amb els respectius valors mitjans climàtics.

Anomalia climàtica

Valor mitjà
any 2016

1961-1990

1971-2000

1981-2010

Observatori de l’Ebre

13,0 °C

+1,5 °C

+1,2 °C

+0,8 °C

Observatori Fabra

12,3 °C

+1,1 °C

+0,9 °C

+0,5 °C

Temperatura mínima

Taula 6. Comparativa de la temperatura mínima mitjana de 2016 amb els respectius valors mitjans climàtics.
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observatoris, però amb una diferència més
marcada a l’Observatori Fabra. Així,
l’anomalia (respecte al període 1961-1990)
de la temperatura màxima mitjana anual ha
superat els +2 °C a ambdues localitzacions
(+2,1 °C a l’Ebre i +2,2 °C al Fabra), però
l’anomalia per a les mínimes ha estat de
+1,5 °C a l’Ebre i +1,1 °C al Fabra.
Finalment, el fet que a les taules 5 i 6 es
mostren les anomalies respecte a tres
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períodes diferents (1961-1990, 1971-2000 i
1981-2010), permet insistir en un darrer
comentari. La tria d’un determinat període
de referència per donar resultats d’una
variable no té cap efecte sobre el rànquing
d’un any concret dins la sèrie o el valor de la
tendència de la variable, ja que escollir
períodes de referència diferents només
implica augmentar o disminuir tots els
valors en una quantitat constant.

Els observatoris de l’Ebre (esquerra) i Fabra (dreta) disposen dels registres climàtics més extensos i
continus del país
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