4. CONCLUSIONS
• El projecte ha permès millorar la qualitat i homogeneïtat de les sèries. Es disposa de
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registra l’augment més marcat, la TN no presenta tendència significativa.

• Des de 1951 el descens pluviomètric és menys evident (no significatiu) però
assoleix el 13% a nivell anual. En el període recent (1981-2015) s’aprecia un descens
a l’hivern (7%/decenni)
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•
triple que fa 65 anys. La tendència en els extrems de precipitació són menys evidents,
amb un lleuger increment dels períodes de sequera i els dies de pluja abundant.

• Els dies de calamarsa i boira tenen un clar lligam amb la geografia. S’han identificat
els patrons temporals i espacials dels dos fenòmens (no la seva tendència per la poca
Barcelona, 30 de setembre de 2020
cobertura temporal).
Els patrons sinòptics associats s’han identificat i permetran projectar la seva evolució
futura.

0. LES PROJECCIONS DE CANVI CLIMÀTIC I ANTECEDENTS
1. OBJECTIUS
2. AVALUACIÓ DE LES PROJECCIONS PRÈVIES
3. LES NOVES PROJECCIONS REGIONALITZADES

•
•
•

Metodologia
Dades, models i escenaris
Resultats

4. CONCLUSIONS

0. LES PROJECCIONS DE CANVI CLIMÀTIC I ANTECEDENTS
El canvi climàtic d’origen antròpic és un fet…

https://climate.nasa.gov/evidence/

0. LES PROJECCIONS DE CANVI CLIMÀTIC I ANTECEDENTS
Les projeccions de Canvi Climàtic són simulacions del clima de la Terra per a les
futures dècades (normalment fins al 2100) basades en suposats "escenaris" de
concentracions de gasos d'efecte hivernacle, aerosols i altres components atmosfèrics
que afecten l'equilibri radiatiu del planeta.

Multimodel simulat (CMIP5) de sèries temporals de 1950 a 2100 per al
canvi de la temperatura mitjana anual global de la superficie, en relació
amb el 1986-2005. FONT: IPCC 2013

0. LES PROJECCIONS DE CANVI CLIMÀTIC I ANTECEDENTS

SIMULACIONS
CLIMÀTIQUES A
L’SMC
(2008-2020)

Primeres simulacions a 15 km
a Catalunya (Model MM5)
2008-2011
Projecte ESCAT a 10 km a
Catalunya (Model WRF)
2011-2012
Projecte ESAMB a 1 km a
l’Àrea Metropolitana de BCN
(Regionalització estadística)
2014-2016

Simulacions regionalitzades
ESCAT-2020 a 1 km a Catalunya
(Regionalització estadística)
2016-2020

1. OBJECTIUS
a) Avaluar la bondat de les simulacions realitzades (2001-2018) amb la realitat observada.

b) Elaboració de projeccions regionalitzades a 1 km durant el segle XXI per a tot Catalunya
a partir de simulacions globals de l’IPCC-AR5 (2013).
Característiques

Simulacions prèvies

Simulacions actuals

Regionalització
dinàmica

Regionalització
estadística

Resolució espacial

15 i 10 km

1 km

Nombre de models

2

3

Temperatura mitjana,
mínima, màxima, humitat
relativa, precipitació i
velocitat del vent

Temperatura mitjana,
mínima, màxima,
precipitació i índexs
d’extrems climàtics

IPCC AR4: A2 i B1

IPCC AR5: RCP 4,5 i 8,5

Metodologia

Variables

Escenaris d’emissions

2. AVALUACIÓ DE LES PROJECCIONS PRÈVIES (2001-2018)
Temperatura
mitjana anual
Variacions projectades dels valors mitjans anuals
de temperatura (TM) i precipitació(PPT) per al
període 2001-2018 respecte del període 19712000 per a Catalunya (CAT) i les zones pirinenca
(PIR), interior (INT), litoral i prelitoral (LIT)

Precipitació
mitjana anual

3. LES NOVES PROJECCIONS – METODOLOGIA

Mètode estadístic de regionalització a partir de l’analogia meteorològica

3. LES NOVES PROJECCIONS – DADES, MODELS I ESCENARIS

3. LES NOVES PROJECCIONS – DADES, MODELS I ESCENARIS

Sèries climàtiques
del BAIC
(homogènies i contínues)

70 de PPT

23 de TM, TX i TN

3. LES NOVES PROJECCIONS – DADES, MODELS I ESCENARIS
Simulacions climàtiques globals CMIP5 (IPCC-AR5):
MPI-ESM: 1,875º x 1,875º (208 km) i 95 nivells verticals (model alemany)
CanESM2: 2,8º x 2,8º (311 km) i 35 nivells verticals (model canadenc)
GFDL-ESM2G: 2,5º x 2,0º (278 x 222 km) i 24 nivells verticals (model americà)
--Reanàlisis de l’NCEP: 2,5º x 2,5º (278 km) i 28 nivells verticals
Període de verificació (1971-2014)
1 simulació
Reanàlisis de l’NCEP
Període de Control (1971-2005)
3 simulacions
MPI-ESM_historical_r1i1p1
CanESM2_historical_r1i1p1
GFDL-ESM2G_historical_r1i1p1
Projeccions (2006-2100)
9 simulatcons
MPI-ESM_[rcp2.6,rcp4.5,rcp8.5]_r1i1p1
CanESM2_[rcp2.6,rcp4.5,rcp8.5]_r1i1p1
GFDL-ESM2G_[rcp2.6,rcp4.5,rcp8.5]_r1i1p1

3. LES NOVES PROJECCIONS – DADES, MODELS I ESCENARIS
Evolució temporal (1990-2100) de la concentració de CO2 (ppm) a l'atmosfera segons els escenaris RCP (2005) i SRES (2000)
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3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: Període de control (1971-2000)

Lleugera sobreestimació de la
temperatura anual a gran part del
país, amb importants
subestimacions al Pirineu
occidental inferiors als −2 C.
Estacionalment, les simulacions
han sobreestimat la temperatura
real especialment a l’hivern i la
tardor
ANUAL

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: Període de control (1971-2000)

Subestimació o lleugera
sobreestimació del camp mitjà
anual de precipitació a gran part
part del país.
Al Pirineu occ. sobreestimació
molt important !!!

ANUAL

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Temperatura mitjana (TM) anual a CATALUNYA - 1971-2050

Variació projectada 2021-2050
(respecte 1971-2000)
RCP 4,5

RCP 8,5

TM (ºC)

+2,1
[+0,7;+3,9]

+2,1
[+0,9;+3,7]

TX (ºC)

+2,2
[+0,5; +4,5]

+2,4
[+0,7 ; +4,3]

TN (ºC)

+1,9
[+0,7;+3,5]

+1,9
[+0,8 ; +3,4]

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Precipitació mitjana (PPT) anual a CATALUNYA - 1971-2050

Variació projectada 2021-2050
(respecte 1971-2000)
RCP 4,5

RCP 8,5

Anual

-5,3
[-16 / +8]

-9,4
[-20 / -2]

Hivern

-5,9
[-23 / +16]

-3,9
[-18 / +12]

Primavera

-2,8
[-17 / +10]

-2,1
[-11 ; +12]

Estiu

-18,7
[-38 / +6]

-25,8
[-46 ; -11]

Tardor

-5,7
[-23 / +10]

-12,4
[-31 / +9]

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Dies de Calor (DC, TX ≥ 30 °C) i Dies de Glaçada (DG, TN ≤ 0 °C) anuals CATALUNYA

Variació projectada 2021-2050 (dies)
(respecte 1971-2000)

RCP 4,5

RCP 8,5

Dies de calor

+27 dies
[-2 / +54]

+29 dies
[0 / +56]

Dies de glaçada

-18 dies
[-74 / +7]

-18 dies
[-73 / +8]

Nits tropicals

+9 nits
[-2 / +58]

+10 nits
[-1 / +59]

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Dies amb PPT feble (n5PPT, PPT < 5 mm) i Longitud Màxima de la Ratxa Seca (LMRS, PPT < 1 mm)
anuals CATALUNYA

Variació projectada 2021-2050 (dies)
(respecte 1971-2000)

RCP 4,5

RCP 8,5

n5PPT

-4 dies
[-9 / +2]

-6 dies
[-12 / +1]

n50PPT

+ 0 dies
[-1 / +1]

+0 dies
[-1 / +1]

LMRS

+1 dia
[-6 / +9]

+3 dies
[-4 / +13]

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Temperatura mitjana anual

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Precipitació mitjana anual

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Temperatura mitjana de tardor

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Precipitació mitjana d’estiu

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2050
Nombre mitjà anual de dies de glaçada (DG)

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Longitud màxima de la ratxa seca mitjana anual (LMRS)

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Nombre mitjà anual de nits tropicals (TR)

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

Nombre mitjà anual de dies amb PPT > 50 mm (n50PPT)

RCP4.5

2021-2050

RCP8.5

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2100
Temperatura mitjana (TM) anual CATALUNYA – 1971-2100

3. LES NOVES PROJECCIONS – RESULTATS: projeccions a 2100

Precipitació (PPT) mitjana anual CATALUNYA – 1971-2100

4. CONCLUSIONS
HABILITAT DE LA METODOLOGIA EMPRADA / COMENTARIS GENERALS
La metodologia reprodueix acceptablement les principals característiques
termopluviomètriques de Catalunya, sobreestimant la temperatura i subestimant la
precipitació.
Els resultats són més robustos per a les zones interior i litoral-prelitoral que no pas
al Pirineu, on existeix una important sobreestimació de la PPT i una subestimació de
la temperatura.

PROJECCIONS DE LA TEMPERATURA (horitzó 2050)
La TM es projecta que augmenti prop de 3 C a mitjan s. XXI, segons l’RCP8.5. El NW
del país és on es donarien els majors augments i al litoral els menors.

Increment projectat per la TX és major que el de la TN.

Majors increments sobretot a la tardor (allargament de les condicions estiuenques) i
l’estiu. Menors a la primavera i l’hivern .

4. CONCLUSIONS
PROJECCIONS DE LA PRECIPITACIÓ (horitzó 2050)
Evolució molt incerta de la PPT, però amb una disminució general de la PPT anual,
sobretot segons l’RCP8.5, especialment a l’estiu al conjunt del país, i considerable a
la tardor per a la zona litoral i prelitoral.
Els majors decreixements s’esperen al NE i al prelitoral tarragoní, mentre que els
menors es donarien al Pirineu occidental.
PROJECCIONS DELS ÍNDEXS CLIMÀTICS EXTREMS (horitzó 2050)
Els DC i DT es projecten que augmentin acusadament de manera independent de
l’escenari i model considerats. Les TR també augmentaran, però sobretot a la zona
litoral.
Els DG i DFR es projecten que disminueixin considerablement, independentment de
l’escenari i model considerats. Àmplies zones del litoral deixarien de registrar alguna
glaçada gairebé cada hivern.
S’espera que LMRS augmenti a tot el territori fent més intenses les sequeres,
especialment a tota la zona litoral-prelitoral i les Terres de Ponent. També es
projecta una disminució considerable en els n5PPT independentment de l’escenari i
model considerat.
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Petició de dades:
dades.meteocat@gencat.cat

