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Agraïments i crèdits
El Servei Meteorològic de Catalunya vol agrair al CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la
Muntanya d’Andorra), AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) i a Météo France la cessió de
part de les dades que s’han utilitzat en l’elaboració d’aquest informe.
Al mateix temps, expressem un agraïment especial a l’Observatori de l’Ebre, l’Observatori
Fabra, l’Estació Meteorològica de l’Estartit (Sr. Josep Pascual) i l’Estació Meteorològica i
Fenològica de la Serra d’Almos (Sr. Josep Borrell), per compartir les seves observacions.
Finalment, l’SMC vol reconèixer la tasca realitzada per tots els observadors meteorològics i
fenològics del país, gràcies als quals ha estat possible que hagin arribat fins als nostres dies
sèries climàtiques i fenològiques com les que s’utilitzen al present BAIC.

Butlletí elaborat per l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Data de la primera edició: maig de 2019.
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Presentació
Teniu a les vostres mans una nova edició del Butlletí Anual d’Indicadors
Climàtics (BAIC), un informe anual elaborat pel Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) que té com a objectiu proporcionar, de manera regular i
sistemàtica, una imatge del comportament del clima del país en el context de la
variabilitat i el canvi climàtic. Amb el BAIC es compleix el compromís de l’SMC
d’oferir informació de qualitat i fàcilment interpretable sobre el seguiment del
clima recent a Catalunya, tant dels valors mitjans, com dels valors extrems.
També estableix una perspectiva històrica de la tendència de les dues variables
principals, temperatura de l’aire i precipitació, i també d’un conjunt de variables
relacionades amb el mar i amb la biosfera en general.
En aquesta edició, el BAIC renova la seva cara, amb un format molt més àgil i
comprensible, sense que això indiqui una pèrdua de rigor científic en tot el que
s’ofereix. S’ha volgut redactar un BAIC que tingui com a principal objectiu
ajudar el lector a entendre quina és l’empremta del canvi climàtic a Catalunya.
També s’ha dissenyat amb la voluntat de ser útil pel públic en general, científics,
analistes, polítics, pedagogs i altres col·lectius que utilitzin els indicadors de
canvi climàtic. Igualment, aquesta edició incorpora un apartat dedicat a la
sequera pluviomètrica, dins el capítol d'índexs d’extrems.
Així doncs, el BAIC pretén:
 Ser una font de comunicació efectiva, actualitzada i comprensible de
l’estat del canvi climàtic a Catalunya.

Quina és la diferència entre canvi
climàtic i variabilitat climàtica?
Per canvi climàtic s’entén qualsevol
canvi substancial en les variables del
clima (com ara la temperatura, la
precipitació...) i que té una durada
temporal àmplia (decennis o més).
En canvi, la variabilitat climàtica és
qualsevol canvi ocorregut en un
espai de temps més breu (mes,
estació, any). Els factors naturals,
com ara les grans erupcions
volcàniques, el cicle solar o l’òrbita
terrestre han governat els canvis
climàtics en el passat, però ara la
principal font de canvi és l’activitat
humana.

Què s’entén per escalfament global?
Escalfament global és un terme que
sovint s’utilitza com a sinònim de
“canvi climàtic”, però en realitat no
ho és. Per escalfament global s’entén
qualsevol increment mitjà de la
temperatura de l’atmosfera terrestre.
De fet, es tracta d’una de les
manifestacions del canvi climàtic
antròpic, de ben segur el més
important.

 Detectar els indicadors més sensibles al fenomen.
Per què utilitzar indicadors?

 Contribuir a ser una eina per a la presa de decisions.
Confiem haver assolit aquest objectiu.

Eliseu Vilaclara i Ribas
Director

Una manera clara de comunicar les
causes i els efectes del canvi climàtic
és a través de l’ús d’indicadors. Un
indicador representa l’estat o la
tendència d’una determinada
condició ambiental, en un lloc i
moment donats. Per exemple,
l’observació de la temperatura
global a llarg termini és un
indicador per monitorar i entendre
els efectes del canvi climàtic a la
Terra.
Tots els indicadors que es mostren al
BAIC estan relacionats amb els
efectes del canvi global sobre el
clima de Catalunya. Alguns
indiquen tendències que poden estar
íntimament lligades al canvi
antròpic, i d’altres donen mostra de
la variabilitat del clima.
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Les sèries climàtiques
El rescat de dades climàtiques
El rescat de dades en climatologia
tracta la recuperació i preservació de
tota documentació que contingui
informació climàtica rellevant, pas
previ a la seva extracció i explotació
com a dada climàtica pròpiament
dita.

La importància
qualitat

del

control

L’objecte d’anàlisi del BAIC són, principalment les sèries climàtiques
instrumentals, és a dir, un conjunt de registres d’una determinada variable
meteorològica presos en un moment i lloc concrets. Una sèrie és útil
climàticament si té una cobertura temporal prou àmplia i una provada qualitat i
homogeneïtat. La mateixa aproximació és vàlida per a les sèries de variables
marines i fenològiques.

de

El control de qualitat consisteix en
aplicar un seguit de proves
jerarquitzades amb l’objectiu de
detectar errors sistemàtics. Aquestes
proves es classifiquen en els
següents nivells: detecció de grans
errors, proves de tolerància, proves
de consistència interna i proves de
coherència temporal, totes elles
aplicades a les sèries diàries. Fruit de
l’anàlisi de qualitat es detecten un
seguit de valors dubtosos o erronis
que s’esmenen, quan això és
possible, o bé s’exclouen de l’anàlisi.

Per què és necessària una anàlisi
d'homogeneïtat?
Tota sèrie climàtica pot estar
afectada per canvis en les condicions
en què s’han realitzat les mesures.
Aquests canvis sovint tenen una
magnitud similar al senyal climàtic i
poden conduir a conclusions
errònies sobre l’evolució del clima
en un lloc concret. Esdevé essencial
detectar i corregir aquestes
alteracions abans de realitzar cap
anàlisi. Entre les diferents proves
d’homogeneïtat existents, les proves
d’homogeneïtat funcional relativa
són les més fiables. Aquestes
analitzen una sèrie climàtica en el
context d’altres sèries coetànies i
localitzades en la mateixa regió
climàtica. Al BAIC s’utilitza la
metodologia de HOMER per a la
detecció de punts de ruptura i
homogeneïtzació mensual (Mestre et
al. 2013), mentre que el mètode de
Vicent el al. (2002) és l’emprat per a
l’ajust diari.

Distribució geogràfica de les sèries climàtiques (en color vermell i blau), marines (en color verd)
i fenològiques (en color morat) emprades en el BAIC 2018.

Variables utilitzades
En aquesta edició del BAIC s’han analitzat 23 sèries de temperatura i 70 de
precipitació que cobreixen el període comú 1950-2018, i a una resolució diària. La
distribució geogràfica de les sèries és prou acceptable i representa força bé la
variabilitat de climes del país. Addicionalment, el BAIC continua prestant
especial atenció a les sèries de l’Observatori de l’Ebre (Roquetes, el Baix Ebre) i
l’Observatori Fabra (Barcelona, el Barcelonès), donades llurs característiques
d’àmplia cobertura temporal (més de 100 anys) i completesa.
L’anàlisi de diversos indicadors climàtics relacionats amb el mar s’ha fet a partir
de les sèries de nivell mitjà i de temperatura mitjana de l’aigua del mar a
l’Estartit (el Baix Empordà), que s’inicien l’any 1990 i 1974, respectivament.
També s’utilitza la sèrie fenològica (data d’observació de diversos estadis
fenològics d’espècies vegetals i animals) i climàtica (temperatura i precipitació)
de la Serra d’Almos (la Ribera d’Ebre) durant el període 1971-2018.
Finalment, la determinació de les estacions de l’any es realitza segons el següent
criteri: hivern (desembre, gener i febrer), primavera (març, abril i maig), estiu
(juny, juliol i agost) i tardor (setembre, octubre i novembre).
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