ANY 2017

2018
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Observatoris seculars

Fotografia: Observatori Fabra (Barcelona)
Autor: Alfons Puertas
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Els registres centenaris dels observatoris de l’Ebre i Fabra permeten obtenir una visió detallada de l’evolució
climàtica en aquests dos punts gràcies a l’àmplia cobertura temporal disponible: l’Observatori de l’Ebre
inicia les mesures l’any 1905, mentre que el primer any complet de la sèrie de l’Observatori Fabra és el 1914.

Observ. seculars

Ambdós presenten una sèrie ininterrompuda de mesures termopluviomètriques diàries fins a l’actualitat,
amb l’única excepció d’alguns mesos de l’any 1938 (durant la Guerra Civil) a l’Observatori de l’Ebre.

REFERENT A L’INDICADOR
Els registres de temperatura i precipitació dels observatoris de l’Ebre i Fabra són dels més extensos i
continus del país. Aquestes sèries han estat sotmeses a una anàlisi d’homogeneïtat, com s’ha fet amb la resta
de sèries, per certificar que les tendències calculades responen únicament a un comportament climàtic.
Malgrat tot, la fiabilitat de les sèries corregides està limitada per la manca de sèries coetànies de referència,
especialment en el període anterior a 1930. El grau d’incertesa present en els resultats es va reduint a
mesura que l’SMC identifica i homogeneïtza noves sèries que abasten la primera meitat del segle XX.
Aquests dos observatoris també disposen d’observacions seculars d’hores de sol, dies de boira i dies de neu,
de manera que l’anàlisi dels índexs climàtics es completa incorporant aquestes variables.

DADES CLAU

L’any 2018 va ser el més càlid a l’Observatori de l’Ebre des de 1905 (amb
una anomalia de +1,14 °C) i el 6è a l’Observatori Fabra des de 1914
(anomalia de +0,75 °C).

La temperatura mitjana del segle XXI és 1,3 °C més elevada que la del
conjunt del segle XX a l’Observatori de l’Ebre i 1,2 °C a l’Observatori
Fabra.

La temperatura diürna s’incrementa a un ritme molt més elevat (+0,17 °C/
decenni) que no pas ho fa la nocturna (+0,12 °C/decenni).

L’estiu és l’època de l’any en què més s’ha incrementat la temperatura des
de l’inici de les mesures dels observatoris seculars, tant pel que fa a
temperatura mitjana com màxima i mínima.

L’any 2018 va ser el 2n més plujós (després de 1971) a l’Observatori Fabra
(des de 1914). La tardor de 2018 va ser la 4a més plujosa als observatoris
de l’Ebre (anomalia de +115,4%) i Fabra (anomalia de +92,9%).
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TEMPERATURA MITJANA ANUAL
Als observatoris seculars estudiats
en

aquest

capítol,

l’anàlisi

de

l’indicador de temperatura es fa a
partir de les gràfiques d’evolució de

+0,14* (°C/decenni)

l’anomalia de temperatura mitjana,
màxima mitjana i mínima mitjana
anual i estacional. Per al càlcul de
les anomalies, la mitjana climàtica
és la del període de referència 19812010.

Tots els indicadors de temperatura
mostren una tendència a l’augment
des de l’inici del segle XX, i aquesta
tendència

té

un

valor

estadísticament significatiu amb un
nivell de confiança del 95%. En
conseqüència,

les

tendències

de

+0,17* (°C/decenni)

temperatura calculades afegint les
dades de 2018 a les sèries seculars no
varien o ho fan molt lleugerament
respecte a les tendències calculades
amb la sèrie fins a l’any anterior.

Cal destacar que la temperatura
màxima mitjana pateix un augment
més pronunciat que no pas la
temperatura mínima (la qual també
té un augment significatiu). Això
succeeix a totes les èpoques de l’any,
però especialment a la primavera i
l’estiu, coincidint amb les èpoques de

+0,12* (°C/decenni)

major tendència a l’increment de
temperatura.

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana anual de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ANUAL
A

l’Observatori

de

l’Ebre

la

temperatura mitjana de l’any 2018
va ser de 18,8 °C i aquest es

+0,14* (°C/decenni)

converteix en l’any més càlid de la
sèrie de 114 anys, com ja ho havien
estat el 2016 i el 2017 fins al
moment

del

seu

registre.

A

l’Observatori Fabra, l’any 2018 va ser
el 6è més càlid de la sèrie de 105
anys, amb 16,3 ºC. En els anys
recents

ambdues

sèries

seculars

concentren la majoria d’anomalies
per damunt de la mitjana climàtica.

El 2018 va assolir el 2n registre més
càlid

(24,5

°C)

de

temperatura

màxima mitjana a l’Observatori de
+0,17* (°C/decenni)

l’Ebre, només superat pel 2017, i el
7è (20,1 °C) a l’Observatori Fabra, on
els anys 2016 i 2015 es troben en
primera

i

segona

posició,

respectivament.

El 2018 va assolir també el 2n
registre més càlid (13,1 °C) de
temperatura
l’Observatori

mínima
de

mitjana

l’Ebre,

a

només

superat pel 2014, i el 6è (12,5 °C) a
l’Observatori Fabra, essent els anys
2006, 2003 i 2015 els que ocupen les
tres primeres posicions del rànquing.
+0,12* (°C/decenni)
La

temperatura

mitjana

anual

registrada durant el s. XXI (fins a
2018) és +1,3 °C (Observatori de
l’Ebre) i +1,2 °C (Observatori Fabra)
més elevada que la mitjana del s.
XX. La temperatura màxima mitjana
del 2018 va ser +2,2 °C i +1,6 °C més
elevada que al s. XX als observatoris
de l’Ebre i Fabra, respectivament.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana anual de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
L’hivern

de

2018,

amb

una

Evolució de la temperatura d’hivern a l’Observatori de l’Ebre (1905-2018)

temperatura mitjana de 11,5 °C, va
ser el 10è més càlid de la sèrie de
114 anys de l’Observatori de l’Ebre i

+0,12* (°C/decenni)

es troba +1,0 °C per sobre de la
mitjana climàtica d’aquesta sèrie.
L’anomalia

en

la

temperatura

màxima va ser superior que en la
temperatura mínima i es tracta del
7è hivern més càlid pel que fa a les
temperatures diürnes (màxima).

Amb dades des de 1905 i fins a 2018,
la

temperatura mitjana

d’hivern

augmenta a un ritme de +0,12 °C/dec
a

l’Observatori

de

l’Ebre.

La

temperatura màxima mitjana té una
tendència a l’augment lleugerament

+0,14* (°C/decenni)

superior (+0,14 °C/dec) mentre que
l’augment

de

la

temperatura

mínima és lleugerament inferior,
però també elevat i significatiu
(+0,10

°C/dec).

Únicament

la

tendència de la temperatura màxima
mitjana pateix una lleugera variació
a l’alça amb la incorporació de les
dades de 2018 (fins a 2017 era de
+0,13 °C/dec).

+0,10* (°C/decenni)

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre), després d’una nevada.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’hivern de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura d’hivern a l’Observatori Fabra (1914-2018)

A

l’Observatori

Fabra ,

la

temperatura mitjana de l’hivern de
2018 va ser de 8,6 °C i es va tractar

+0,14* ( °C/decenni)

d’un hivern normal en referència a
la mitjana climàtica d’aquesta sèrie,
amb una anomalia de –0,3 °C. La
temperatura màxima mitjana va ser
+0,2 °C més elevada que la mitjana
climàtica, però l’hivern va ser fred
pel que fa a la temperatura mínima
mitjana (anomalia de -0,8 °C).

Tot i que l’hivern del darrer any
considerat

no

va

ser

càlid,

la

tendència de la temperatura d’hivern
considerant tota la sèrie, des de
l’inici de les mesures el 1914, és
+0,16* (°C/decenni)

positiva, i té significació estadística,
amb un augment de la temperatura
mitjana de +0,14 °C cada decenni;
+0,16

°C/dec

temperatura

pel

cas

màxima

de

la

mitjana

i

+0,11 °C/dec per la temperatura
mínima mitjana. La tendència de la
temperatura d’hivern no es veu
modificada per la incorporació de les
dades de l’any 2018, excepte pel que
fa a la temperatura màxima mitjana
que

passa

a

ser

lleugerament

inferior (de +0,17 a +0,16 °C/dec).

+0,11* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’hivern de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, després d’una
lleugera nevada.

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Amb una temperatura mitjana de

Evolució de la temperatura de primavera a l’Observatori de l’Ebre (1905-2018)

17,0 °C, la primavera de 2018 va ser
la 10a més càlida a l’Observatori de
l’Ebre des de 1905 i l’anomalia

+0,14* (°C/decenni)

respecte la mitjana climàtica va ser
de +0,8 °C. Cal destacar que va ser
especialment càlida pel que fa a la
temperatura màxima mitjana que,
amb un valor de 23,0 °C, es va situar
+1,1 °C per sobre de la mitjana de
1981-2010. La temperatura mínima
mitjana, amb un valor de 10,9 °C,
també va presentar una anomalia
positiva però no tan elevada (+0,6 °
C).

El càlcul de la tendència de la
temperatura

de

primavera

a

+0,17* (°C/decenni)

l’Observatori de l’Ebre indica un
augment

de

+0,14

°C/dec.

La

temperatura màxima mitjana pateix
un augment molt més pronunciat
(+0,17

°C/dec)

temperatura

que

no

mínima

pas

la

mitjana

(+0,10 °C/dec). En tots els casos, les
tendències

són

significatives

i

estadísticament
no

varien

en

incorporar les dades de l’any 2018,
excepte la temperatura mitjana que
passa de +0,13 (dades 1905-2017) a
+0,14 °C/dec (dades 1905-2018).
+0,10* (°C/decenni)

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de primavera de la temperatura mitjana mensual (a
dalt), màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre
1905 i 2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 19812010 (blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon
a un filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència °C/decenni amb
un asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell
de confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura de primavera a l’Observatori Fabra (1914-2018)

La

temperatura

mitjana

de

la

primavera de 2018 a l’Observatori
Fabra va ser de 14,2 °C , és a dir, +0,4

+0,13* (°C/decenni)

°C per sobre de la mitjana del
període de referència 1981-2010. La
temperatura màxima mitjana va ser
de 18,3 °C (anomalia de +0,6 °C) i la
temperatura mínima mitjana va ser
de 10,1 °C (anomalia de +0,2 °C).

Es

detecta

una

tendència

a

l’augment de la temperatura de
primavera a l’Observatori Fabra;
concretament de +0,13 °C/dec per la
temperatura mitjana, +0,17 °C/dec
per la temperatura màxima mitjana
i

+0,17* (°C/decenni)

+0,09 °C/dec per la temperatura

mínima

mitjana.

Únicament

la

tendència de la temperatura mínima
mitjana pateix una lleugera variació
amb la incorporació de les dades de
2018 (fins a 2017 era de +0,08 °C/
decenni).

+0,09* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de primavera de la temperatura mitjana mensual (a
dalt), màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre
1914 i 2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 19812010 (blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon
a un filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
L ’esti u

de

2 01 8 ,

amb

una

Evolució de la temperatura d’estiu a l’Observatori de l’Ebre (1905-2018)

temperatura mitjana de 27,2 °C, va
ser el 2n més càlid de la sèrie de 114
anys de l’Observatori de l’Ebre,

+0,19* (°C/decenni)

només superat per l’estiu de 2003.
També va ser així pel que fa a la
temperatura mínima (assolint un
valor mitjà de 20,8 °C) i, pel que fa a
temperatura màxima, ocupa la 3a
posició d’estius càlids (amb un valor
mitjà de 33,6 °C), només superat pels
estius de

2003 i de

2009.

La

temperatura mitjana de l’estiu de
2018 va ser +1,8 °C més elevada que
la mitjana climàtica i l’anomalia en
la

temperatura màxima mitjana

(+2,1

°C)

va

ser

superior

que

l’experimentat per la temperatura
mínima mitjana (+1,4 °C).

+0,23* (°C/decenni)

Amb dades des de 1905 i fins a 2018,
la

temperatura

mitjana

d’estiu

augmenta a un ritme de +0,19 °C
cada decenni a l’Observatori de
l’Ebre.

La

mitjana

temperatura

té

una

màxima

tendència

a

l’augment superior (+0,23 °C/dec)
mentre

que

l’augment

temperatura

de

mínima

la
és

lleugerament inferior, però també
molt elevat i significatiu (+0,16 °C/
dec). Amb la incorporació de les
dades de 2018, la tendència a
l’augment
màxima

de
es

la

veu

+0,16* (°C/decenni)

temperatura
lleugerament

incrementada (fins a 2017 era de
+0,22 °C/dec).

Imatge aèria de l’Observatori de l’Ebre,
situat a Roquetes (Baix Ebre).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’estiu de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura d’estiu a l’Observatori Fabra (1914-2018)

L ’esti u

de

2 01 8 ,

amb

una

temperatura mitjana de 24,2 °C, va
ser el 4t més càlid de la sèrie de 105

+0,19* (°C/decenni)

anys de l’Observatori Fabra i es troba
+1,3 °C per sobre de la mitjana
climàtica d’aquesta sèrie. Pel que fa a
la

temperatura màxima mitjana

(28,5 °C) va ser el 6è estiu més càlid,
amb una anomalia de

+1,2 °C per

sobre del valor de referència. La
temperatura

nocturna

va

ser

especialment elevada a l’estiu de
2018 i es tracta del 3r estiu més càlid
a l’Observatori Fabra pel que fa a
temperatura mínima mitjana, que va
assolir el valor de 19,9 °C (anomalia
de

+1,3 °C).

+0,22* (°C/decenni)
La

temperatura

mitjana

d’estiu

augmenta a un ritme de +0,19 °C
cada decenni a l’Observatori Fabra.
La temperatura màxima mitjana té
una tendència a l’augment superior
(+0,22 °C/dec) i l’augment de la
temperatura

mínima

és

lleugerament inferior, però també
elevat i significatiu (+0,16 °C/dec).
Únicament

la

tendència

de

la

temperatura mínima mitjana pateix
una

lleugera

variació

amb

la

incorporació de les dades de 2018 i
el valor actualitzat és lleugerament
+0,16* (°C/decenni)

més elevat (fins a 2017 era de +0,15 °
C/dec).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’estiu de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
La

tardor

de

2018,

amb

una

Evolució de la temperatura de tardor a l’Observatori de l’Ebre (1905-2018)

temperatura mitjana de 19,2 °C, va
ser la 14a més càlida de la sèrie de
114 anys de l’Observatori de l’Ebre i

+0,12* (°C/decenni)

es troba +0,6 °C per sobre de la
mitjana climàtica d’aquesta sèrie. La
temperatura màxima mitjana va ser
de 24,5 °C (anomalia de +0,7 °C) i la
temperatura mínima mitjana va ser
de 13,9 °C (anomalia de +0,5 °C).

Considerant el període 1905-2018, la
temperatura

mitjana

de

tardor

augmenta a un ritme de +0,12 °C
cada decenni a l’Observatori de
l’Ebre.

La

mitjana

temperatura

té

l’augment

una

màxima

tendència

lleugerament

a

superior

+0,15* (°C/decenni)

(+0,15 °C/dec), mentre que l’augment
de

la

temperatura

mínima

és

lleugerament inferior però també
elevat i significatiu (+0,11 °C/dec).
Amb la incorporació de les dades de
2018, la tendència a l’augment tant
de la temperatura màxima com de la
temperatura

mínima

es

veu

lleugerament incrementada (fins a
2017 eren de +0,14 °C/dec i +0,10 °C/
dec, respectivament).

+0,11* (°C/decenni)

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de tardor de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura de tardor a l’Observatori Fabra (1914-2018)

La

tardor

de

2018,

amb

una

temperatura mitjana de 17,3 °C, va
ser la 12a més càlida de la sèrie de

+0,12* (°C/decenni)

105 anys de l’Observatori Fabra i es
troba +0,8 °C per sobre de la mitjana
climàtica d’aquesta sèrie. Pel que fa a
la

temperatura màxima mitjana

(20,7 °C), l’anomalia respecte a la
mitjana climàtica és de +0,9 °C. La
temperatura

mínima

mitjana

(13,8 °C) va ser +0,7 °C més elevada
que el valor de referència. Per tant,
la tardor de 2018 a l’Observatori
Fabra també es pot classificar com a
càlida,

tant

pel

temperatures

que

fa

diürnes

a

com

nocturnes.
+0,13* (°C/decenni)
Considerant els 105 anys de la sèrie
(1914-2018), la temperatura mitjana
de tardor augmenta a un ritme de
+0,12 °C cada decenni a l’Observatori
Fabra.

La

mitjana
l’augment

temperatura

té

una

màxima

tendència

lleugerament

a

superior

(+0,13 °C/dec) i l’augment de la
temperatura

mínima

és

lleugerament inferior (+0,11 °C/dec).
La tendència de la temperatura
tardoral a l’Observatori Fabra no es
veu afectada per la incorporació de
les dades de 2018.

+0,11* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de tardor de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2018. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010
(blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un
filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ANUAL
Als observatoris seculars, l’anàlisi de
l’indicador
presenta

de

precipitació

mostrant

d’evolució

de

precipitació

les

es

gràfiques

l’anomalia

acumulada

Evolució de la precipitació anual als observatoris seculars

de

la

anual

i

+0,2 (%/decenni)

acumulada estacional. La mitjana
climàtica utilitzada per al càlcul de
les anomalies de precipitació és la
del període de referència 1981-2010.
Es tracta d’una anomalia relativa,
atès que es calcula a partir d’un
quocient: la diferència del valor a
considerar i el valor climàtic dividit
per aquest valor climàtic.

La

sèrie

de

dades

disposada

cronològicament permet també el
càlcul de tendències que indiquen el
signe

del

canvi

+0,2 (%/decenni)

(positiu/plujós,

negatiu/sec), la velocitat a la qual es
dona

i

si

la

tendència

és

estadísticament significativa o bé és
producte de l’atzar (sempre per a un
nivell de confiança

del 95% i

emprant el test de Mann-Kendall).
En el cas dels observatoris seculars,
cap de les tendències de precipitació
calculades té significació estadística.
En conseqüència, si bé els gràfics
d’evolució evidencien la variabilitat
anual i estacional de la precipitació,
aquesta variació podria ser fruit de

Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada anual (a dalt a l’Observatori de l’Ebre i a baix a

l’atzar i no es pot extreure una l’Observatori Fabra) fins a 2018. Les anomalies s’expressen en % respecte al període de referència
tendència clara cap a anys més secs 1981-2010 (groc anomalies negatives/seques i verd positives/plujoses) i la corba negra correspon a un
o més plujosos.

filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en %/decenni amb un asterisc si
és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de confiança del 95%.

L’any 2018 va ser plujós a l’Observatori de l’Ebre, on es van acumular
698,0 mm (anomalia de +36,6%).
A l’Observatori Fabra, el 2018 va ser el 2n any més plujós de la sèrie,
superat pel 1971; es van acumular 988,0 mm, el que suposa una
anomalia de +58,5% respecte a la mitjana climàtica d’aquesta sèrie.
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PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL
Evolució de la precipitació estacional a l’Observatori de l’Ebre (1905-2018)

L’any

2018

va

ser

plujós

a

l’Observatori de l’Ebre a causa de la
+0,3 (%/decenni)

gran

quantitat

de

precipitació

acumulada durant la tardor. En
efecte, la tardor de 2018 va ser molt
plujosa (la 4a més plujosa), amb una
anomalia de +115,4% respecte a la
mitjana climàtica de la sèrie i
acumulant un total de 430,8 mm. En
canvi, l’hivern i la primavera van ser
estacions seques amb acumulats
estacionals respectius de 55,1 mm
(anomalia de –45,3%) i 108,4 mm
(anomalia de

–20,0%). L’estiu,

amb 98,5 mm acumulats, va ser
+0,6 (%/decenni)

plujós (anomalia de +31,8%) respecte
a la mitjana climàtica d’aquesta
estació.

La incorporació de les dades de 2018
modifica

lleugerament

les

tendències de precipitació respecte
als valors calculats per a aquesta
sèrie fins a 2017, però sense canviar
de signe i mantenint-se la no
significació

estadística.

Això

és

conseqüència del caràcter plujós de
-2,3 (%/decenni)

l’any, i especialment de la tardor. De
fet, en aquesta estació és on hi ha
més variació amb la incorporació de
les dades de 2018: de +0,4%/dec s’ha
passat a a+0,9%/dec.

+0,9 (%/decenni)
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Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada estacional (de
dalt a baix: hivern, primavera, estiu i tardor) a l’Observatori de
l’Ebre entre 1905 i 2018. Les anomalies s’expressen en % respecte al
període de referència 1981-2010 (groc anomalies negatives/seques i
verd positives/plujoses) i la corba negra correspon a un filtre
gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en
%/decenni amb un asterisc si és estadísticament significativa
(segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de confiança del
95%.

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL
L’any 2018 va ser el 2n més plujós a

Evolució de la precipitació estacional a l’Observatori Fabra (1914-2018)

l’Observatori Fabra, especialment a
causa de la tardor, que va ser molt

+0,8 (%/decenni)

plujosa, però la resta de les estacions
de l’any també van tenir caràcter
plujós. L’hivern de 2018 va ser el 29è
més plujós de la sèrie de 105 anys, la
primavera va ser la 25a més plujosa i
l’estiu va ser el 27è més plujós de
l’Observatori Fabra. La tardor de
2018 va ser la 4a més plujosa de la
sèrie, amb una anomalia de +92,9% i
acumulant un total de 448,1 mm
durant els tres mesos de l’estació
(setembre, octubre i novembre).

+0,2 (%/decenni)
La incorporació de les dades de 2018
modifica

les

precipitació

tendències

respecte

als

de

valors

calculats per a aquesta sèrie fins a
2017.

La

coherent

variació
ja

obtinguda

que

es

tendències

sense

estadística.

La

tracta

és
de

significació

tendència

de

precipitació anual i la de primavera
experimenten un canvi de signe
respecte al càlcul de l’any anterior,
però en ambdós casos tenen valors

-2,1 (%/decenni)

molt propers a zero. L’estació on hi
ha més variació és la tardor (de
+0,3%/dec a +0,8%/dec) degut al
caràcter plujós de 2018.

Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada estacional (de
dalt a baix: hivern, primavera, estiu i tardor) a l’Observatori Fabra
entre 1914 i 2018. Les anomalies s’expressen en % respecte al
període de referència 1981-2010 (groc anomalies negatives/seques i
verd positives/plujoses) i la corba negra correspon a un filtre
gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència en
%/decenni amb un asterisc si és estadísticament significativa
(segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de confiança del
95%.

+0,8 (%/decenni)
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

En aquest apartat es presenten i
s’analitzen, pel cas dels observatoris

Núm.
índex

Tendència
EBRE

Tendència
FABRA

Identificador Nom de l’índex (unitat)

1

DGe0 dies de glaçada (dies/decenni)

-0,38*

-0,34*

2

DE25 dies d’estiu (dies/decenni)

+2,43*

+2,56*

3

DGa0 dies glaçats (dies/decenni)

-

-0,01

4

NT20 nits tropicals (dies/decenni)

+2,78*

+2,56*

seculars, els 27 índexs recomanats
per l’ETCCDI i definits anteriorment
en el capítol corresponent d’Índexs
d’Extrems

del

present

informe.

També s’inclouen dos indicadors
relacionats amb la precipitació (els

5

DEC durada de l’estació de creixement
(dies/decenni)

+0,04

+0,45

6

TXx màxima de TX (°C/decenni)

+0,27*

+0,17*

7

TNx màxima de TN (°C/decenni)

+0,14*

+0,09

8

TXn mínima de TX (°C/decenni)

+0,14*

+0,21*

9

TNn mínima de TN (°C/decenni)

+0,13*

+0,16*

10

TN10p nits fredes (%/decenni)

-0,71*

-0,57*

11

TX10p dies freds (%/decenni)

-0,71*

-0,75*

dies de neu i els dies de boira) i un
altre que estudia l’evolució de la
insolació

anual

(hores

de

sol

efectives). En el càlcul d’aquests 30
índexs, en cas de ser necessari un
període de referència, s’ha utilitzat,
pel cas dels observatoris seculars, el
trentenni 1971-2000.

La

taula

resultats

contigua
dels

mostra

índexs

els

climàtics

calculats amb les sèries de dades
d i àr ies

de

observatoris

t em pe rat ura
de

l’Ebre

i

als

Fabra.

12

TN90p nits càlides (%/decenni)

+1,10*

+0,99*

Aquests resultats complementen els

13

TX90p dies càlids (%/decenni)

+1,33*

+1,30*

aporten

14

IDRC indicador de durada de ratxa càlida
(dies/decenni)

+1,43*

+1,35*

15

IDRF indicador de durada de ratxa freda
(dies/decenni)

-0,62*

ATA amplitud tèrmica anual (°C/decenni)

+0,05*

16

obtinguts en capítols anteriors i
una

informació

més

detallada sobre l’evolució dels valors
extrems de cada sèrie. En aquest
sentit, s’obtenen tendències amb
-0,87*

significació

estadística

a

molts

índexs relacionats amb el caràcter
+0,05*

càlid de la temperatura. Els índexs
que

Resum final de la tendència decennal (unitat per decenni) dels diferents índexs climàtics
calculats relacionats amb la temperatura. El període per calcular la tendència és 1905-2018 per a
l’Observatori de l’Ebre i 1914-2018 per a l’Observatori Fabra. 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.

presenten

comuna

a

una

tendència

l’augment

amb

significació estadística són:

 Dies d’estiu (DE25)
 Nits tropicals (NT20)
 Màxima de TX (TXx)

A causa del caràcter càlid de l’any 2018, especialment a l’Observatori de
l’Ebre, l’indicador de durada de ratxa càlida (IDRC) d’aquesta sèrie, que
ja era molt elevat amb les dades fins a 2017 (+1,28 dies/dec) pateix un
increment destacable de la tendència a l’augment amb la incorporació
de les dades de 2018: +1.43 dies/dec.

 Mínima de TX (TXn)
 Mínima de TN (TNn)
 Nits càlides (TN90p)
 Dies càlids (TX90p)
 Indicador de durada de ratxa
càlida (IDRC)

 Amplitud tèrmica anual (ATA)
Dels índexs climàtics relacionats amb la temperatura, el que presenta
una tendència més alarmant és el nombre de nits tropicals (TN > 20 °C) ja
que aquestes augmenten 2,78 dies cada decenni a l’Observatori de l’Ebre i
2,56 dies/dec a l’Observatori Fabra.
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
El llistat d’índexs relacionats amb la
t em p e r at u r a

a mb

Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

t en d è n ci a

significativa a l’augment, comuna a
ambdós observatoris seculars, no
varia respecte als resultats obtinguts
amb les dades fins a 2017, però sí
que s’ha produït un augment del
valor de la tendència en tots ells i en
ambdós observatoris, a excepció dels
indicadors TXn, TNn i ATA. És
rellevant l’augment de la tendència
en els dies d’estiu (DE25) i les nits
tropicals (NT20) pel fet que es
produeix una variació destacable de
la tendència a tots dos observatoris;
amb la incorporació de les dades de
2018. Així, els DE25 passen de +2,36
dies/dec

a

+2,43

dies/dec

a

l’Observatori de l’Ebre, i de +2,50
dies/dec

a

2,56

dies/d ec

a

l’Observatori Fabra. Pel que fa a
NT20 passen de +2,67 dies/dec a
+2,78 dies/dec a l’Observatori de
l’Ebre, i de +2,48 dies/dec a +2,56
dies/dec a l’Observatori Fabra.

Els

índexs

comuna

a

amb
la

una

tendència

disminució

amb

significació estadística són:

 Dies de glaçada (DGe0)
 Nits fredes (TN10p)
 Dies freds (TX10p)
 Indicador de durada de ratxa
freda (IDRF)

Els dies de glaçada (DGe0), o
nombre de dies l’any en què la
temperatura mínima és inferior als
0 °C tendeix a disminuir tant a
l’Observatori de l’Ebre (-0,38 dies/
dec) com a l’Observatori Fabra (-0,34
dies/dec).

Especialment

a

l’Observatori de l’Ebre, en els darrers
anys de la sèrie hi ha hagut molt
pocs dies de glaçada (un màxim de 5
dies/any des de 2006).

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics a l’Observatori de l’Ebre entre
1905 i 2018. De dalt a baix: dies de glaçada (DGe0), nits tropicals (NT20), dies càlids (TX90p) i
amplitud tèrmica anual (ATA). La línia negra indica la tendència lineal i la corba discontínua és
un ajust polinòmic de grau 3. El valor de l’estadístic p obtingut en el càlcul de la tendència dels
últims 3 índexs mostrats és pràcticament zero (p-valor=0,000), per tant, es tracta d’una tendència
molt robusta.
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

El nombre de dies l’any en què la
temperatura mínima és superior a
20 °C, o nits tropicals, és l’indicador
relacionat amb la temperatura amb
major tendència a l’augment en
ambdós

observatoris

seculars.

A

l’Observatori de l’Ebre hi ha 2,78 nits
tropicals més cada decenni i en el
període 2008-2018 n’hi hagut un
mínim de 44 cada any (72 al 2018, el
valor

màxim

de

la

sèrie).

A

l’Observatori Fabra hi ha 2,56 nits
tropicals més cada decenni i en el
període 2008-2018 n’hi va haver un
mínim de 27 cada any (51 al 2018).

Els

dies

càlids,

és

a

dir,

el

percentatge de dies en què la
temperatura màxima és superior al
percentil
referència

90

del

període

(1971-2000),

té

de
una

tendència a l’augment d’1,33%/dec a
l’Observatori de l’Ebre i d’1,30%/dec
a l’Observatori Fabra. L’augment
d’aquest percentatge és especialment
pronunciat a partir del decenni de
1980, com s’observa en la gràfica
corresponent

(TX90p

tant

a

l’Observatori de l’Ebre com al del
Fabra).

L’amplitud tèrmica, (mitjana anual
de la diferència entre la TX i la TN)
té una tendència a l’augment, amb
significació estadística, a ambdós
observatoris

seculars.

augment

coherent

és

Aquest
amb

un

augment més pronunciat de TX.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2018. De dalt a baix: dies de glaçada (DGe0), nits tropicals (NT20), dies càlids (TX90p) i amplitud
tèrmica anual (ATA). La línia negra indica la tendència lineal i la corba discontínua és un ajust
polinòmic de grau 3. El valor de l’estadístic p obtingut en el càlcul de la tendència dels últims 3
índexs mostrats és pràcticament zero (p-valor=0,000), per tant, es tracta d’una tendència molt
robusta.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
La taula adjunta mostra els resultats

Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

del índexs climàtics calculats amb
les

sèries

de

dades

diàries

de

precipitació, observació de neu, de

Núm.
índex

Identificador Nom de l’índex (unitat)

Tendència
EBRE

Tendència
FABRA

+1,28

+1,56

+1,85

+1,71

+0,11

+0,14*

boira i hores de sol als observatoris
de l’Ebre i Fabra. Com en el cas de la
tendència mitjana de la precipitació
acumulada

a

escala

anual

i

estacional, exposades a la primera

PX1dia quantitat màxima de PPT en 1 dia
17
(mm/decenni)
18

part de l’estudi, s’obtenen molt
poques tendències amb significació

ISID índex simple d’intensitat diària
19
(mm/dia per decenni)

estadística en els índexs relacionats
amb la precipitació. Això indica que
no

es

poden

aportar

observatoris.

per

a

L’únic

20

DP10 dies de PPT ≥ 10 mm (dies/decenni)

-0,06

+0,05

21

DP20 dies de PPT abundant (dies/decenni)

+0,12

-0,06

22

DP50 dies de PPT molt abundant (dies/decenni)

+0,03

+0,07

+0,43

+0,77

resultats

concloents respecte l’evolució de la
precipitació

aquests

dos

índex

que

presenta una tendència comuna amb
significació estadística és el nombre
d’hores de sol, que augmenta a un
ritme superior a 65h cada decenni a
ambdós observatoris seculars.

LMRS longitud màxima de la ratxa seca
23
(dies/decenni)
24

LMRH longitud màxima de la ratxa plujosa
(dies/decenni)

+0,01

-0,02

25

P95pTOT PPT total anual en els dies molt
plujosos (mm/decenni)

+1.49

+6,51

26

P99pTOT PPT total anual en els dies
extremadament plujosos (mm/decenni)

+1,62

+4,00*

27

PTOT precipitació total anual en els dies
plujosos (mm/decenni)

+1.19

+1,12

28

NEU dies de neu (dies/decenni)

-0,13*

-0,10

29

BOIRA dies de boira (període 1919-2018) (dies/
decenni)

-0,43

-2,63*

30

SOL hores de sol (període 1968-2018) (hores/
decenni)

+68,53*

+93,21*

Amb la incorporació de les dades de
l’any 2018, els indicadors de dies de
precipitació molt abundant (DP50) i
longitud màxima de la ratxa seca
(LMRS)

de

l’Observatori

Fabra

perden la significació estadística, en
canvi, la precipitació total anual en
els dies extremadament plujosos
(P99pTOT)

guanya

significació

estadística al mateix observatori. Els
únics canvis de signe en la tendència
es produeixen també a l’Observatori
Fabra per l’indicador de dies de
precipitació

superior

o

PX5dia quantitat màxima de PPT en 5 dies
consecutius (mm/decenni)

igual

a

10 mm (DP10) que recupera la
tendència positiva que tenia fins
2016 (però que havia modificat a
negativa amb les dades del 2017) i la
precipitació total anual en dies

Resum final de la tendència decennal (unitat per decenni) dels diferents índexs climàtics
calculats relacionats amb la precipitació, neu, boira i hores de sol. El període per calcular la
tendència és 1905-2018 per a l’Observatori de l’Ebre i 1914-2018 per a l’Observatori Fabra,
tret dels índexs “Dies de boira” i “Hores de sol” (apareix el període específic per aquests dos
índexs). 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.

El 2018 es va assolir el màxim nombre de dies de precipitació abundant
(DP20) registrats fins al moment a l’observatori Fabra (18 dies).

plujosos (PTOT) que passa de –0,90
mm/dec a +1,12 mm/dec.
Tot i que el nombre de dies de neu a l’any tendeix a disminuir, al llarg del
2018 hi va haver 8 dies de neu a l’Observatori Fabra, fita superada
únicament pel 2010 (9 dies) des que es van iniciar les observacions i
assolint el mateix nombre de dies que l’any 1917.
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

Els dies de precipitació abundant, és
a dir, el nombre de dies l’any en què
la precipitació és igual o superior a
10 mm, tendeix a augmentar a
l’Observatori de l’Ebre (+0,12 dies/
dec),

mantenint

la

mateixa

tendència amb la incorporació de les
dades

de

2018.

l’Observatori
disminuir

En

Fabra,

(-0,06

canvi,
tendeix

dies/dec)

i

a
a
la

tendència es modifica amb les dades
de 2018 (fins a 2017 era de

–0,12

dies/dec).

El nombre de dies de neu a l’any en
què

hi

ha

observació

de

neu

disminueix als observatoris de l’Ebre
i Fabra, però només té significació
estadística a l’Observatori de l’Ebre,
on el 2018 hi hagut un dia de neu
però no n’hi havia hagut cap altre
des de 2010. Cal aclarir, que aquest
indicador informa dels dies que s’ha
vist neu, independentment o no que
aquesta hagi agafat al terra.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics als observatoris de l’Ebre i Fabra.
De dalt a baix: dies de precipitació abundant (DP20) i dies de neu (NEU). La línia negra indica la
tendència lineal i la corba discontínua és un ajust polinòmic de grau 3.
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Observatori Fabra, imatge nocturna de la
nevada del 28 de febrer de 2018.

ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
El nombre de dies amb observació

Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

de boira tendeix a disminuir a
ambdós observatoris seculars, però
només a l’Observatori Fabra ho fa
amb significació. A l’Observatori de
l’Ebre, el nombre de dies l’any en
què es veu boira disminueix -0,43
dies cada decenni (des de l’inici
d’aquesta sèrie d’observacions l’any
1919). Cal destacar que, en aquest
observatori, el descens dels dies de
boira és més acusat en anys recents
(a partir de 1980), tal i com s’observa
en la gràfica.
A l’Observatori Fabra, segons la sèrie
iniciada el 1919, les observacions de
boira es redueixen -2,63 dies cada
decenni. Tot i així, al llarg de l’any
2018 es van superar els 40 dies en
què es va veure boira, fet que no
succeïa des de l’any 2010.

El nombre d’hores de sol efectives al
llarg de l’any tendeix a augmentar.
A l’Observatori de l’Ebre ho fa a un
ritme de +63,53 h/dec segons la sèrie
d’observacions del període 1968-2018
(utilitzada

per

l’Observatori

comparar

Fabra,

que

amb
inicia

aquestes observacions més tard) i a
un ritme de +14,27 h/dec segons la
sèrie completa (iniciada el 1911). A
l’Observatori Fabra (període 19682018), les hores de sol anuals
efectives augmenten a un ritme
encara

més

elevat

que

a

l’Observatori de l’Ebre i igualment
amb

significació

estadística,

de

+93,21 h/dec. A ambdós observatoris
s’observa en la gràfica d’hores de sol
que l’augment és més pronunciat a
partir dels anys 1980.

El 2018, de manera coherent amb el
caràcter

plujós

d’aquest

any

(especialment durant la tardor), les
hores de sol registrades van ser
inferiors a les de 2017.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics als observatoris de l’Ebre i
Fabra. De dalt a baix: dies de boira (BOIRA) i hores de sol (SOL). La línia negra indica la
tendència lineal i la corba discontínua és un ajust polinòmic de grau 3.
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