ANY 2017

2020

Precipitació
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En aquest context de canvi climàtic antròpic, la precipitació no té un comportament clar i homogeni ni a
escala mundial ni a escala continental. En una zona relativament petita com és Catalunya també es reflecteix
aquesta heterogeneïtat, i si bé a la major part del país la precipitació ha disminuït en els darrers 70 anys, es

Precipitació

manté el fet que algunes zones concretes han registrat un augment de la precipitació en el mateix període.

REFERENT A L’INDICADOR
Aquest indicador es basa en les dades diàries de la precipitació registrada a 70 punts d’observació ben
distribuïts pel territori, i que cobreixen el període 1950-2020. Aquestes sèries inicials es transformen a valors
acumulats mensuals, estacionals i anuals i, posteriorment, se n’obté l’anomalia respecte d’un període
climàtic fix, que en aquest cas és 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. Així, una
anomalia de -5 % ens informa que la precipitació ha estat un 5 % inferior a la mitjana. La sèrie de dades
disposada cronològicament permet també el càlcul de tendències, és a dir, quin és el signe del canvi
(positiu/plujós, negatiu/sec), a quina velocitat es dona i si la tendència és estadísticament significativa o és
producte de l’atzar (sempre per a un nivell de confiança del 95% i emprant el test de Mann-Kendall).

DADES CLAU
L’any 2020 va ser un any plujós considerant tot Catalunya, amb
una anomalia mitjana de +29,1 %.

En valor mitjà, la precipitació anual a Catalunya actualment ha
disminuït uns 50 mm respecte de la de mitjan segle XX (ritme de
decreixement de -1,2 %/decenni).

La precipitació d’estiu és l’única que presenta una tendència
clara i robusta a tot el país, disminuint en mitjana més d’un 5 %

per decenni en els darrers 71 anys.

Es mantenen les dues zones concretes de Catalunya que donen
un lleuger augment de la precipitació anual des de 1950: al
litoral Nord i la zona entre la Conca de Barberà, l’Urgell i les
Garrigues.
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PRECIPITACIÓ MITJANA ANUAL - ANY 2020
CATALUNYA. A diferència de l’any

Evolució de la precipitació anual mitjana a Catalunya (1950-2020)

anterior, l’any 2020 va ser, en
general, un any plujós a Catalunya,
amb

una

anomalia

mitjana

de

-1,2 %/decenni

+29,1%. Va ser especialment plujós
a la zona propera als Ports, al sud
del país, i a zones del nord-est i del
Litoral

i

Prelitoral

Central

de

Catalunya. Així, es continua palesant
la gran irregularitat anual de la
precipitació a una zona de clima
majoritàriament

mediterrani

com

Catalunya, amb alternança d’anys
força secs (2015, 2017, 2019) i anys
força plujosos (2014, 2018, 2020).
EUROPA. En conjunt, la precipitació
acumulada durant 2020 a Europa
presenta valors similars a la mitjana

climàtica. Ara bé, com és habitual, hi
ha zones amb una precipitació
clarament per sobre de la mitjana
(països nòrdics, Regne Unit, Irlanda,

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la mitjana de la precipitació anual a Catalunya des
de 1950 fins a 2020 (basant-se en 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a

anomalies respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives/anys
secs; en verd, anomalies positives/anys plujosos) i la corba negra correspon a un filtre gaussià
de 13 membres. El requadre ombrejat correspon a la tendència registrada.

nord-est d’Espanya i la zona entre
els Alps i l’Europa de l’Est), mentre
que bona part del centre d’Europa

ANYS MÉS PLUJOSOS

(des del sud de França fins als països
bàltics) i del Mar Negre cap al nord
la precipitació va ser inferior a la
normal (Copernicus, 2021).
MÓN. És difícil definir un any com a
sec o plujós a nivell de tot el món,
atès que hi ha molta variabilitat de la
precipitació entre diferents zones
del planeta. Per exemple, el 2020 ha
estat molt plujós a l’est d’Àsia, al

nord d’Europa i a la costa est

Any

Anomalia respecte de la mitjana
del període 1981-2010

ANYS MÉS SECS
Any

Anomalia respecte de la mitjana
del període 1981-2010

1971

+49,2%

2017

-26,4%

2018

+48,9%

2007

-25,4%

1969

+47,7%

2006

-25,0%

1972

+44,2%

1973

-24,0%

1996

+44,0%

1950

-23,3%

1951

+46,6%

2015

-23,2%

Aquestes taules mostren el rànquing dels 6 anys més plujosos (esquerra) i dels 6 anys més secs

(dreta) a Catalunya durant el període 1950-2020, indicant l’anomalia de la precipitació de l’any

d’Amèrica del Nord, mentre que ha

corresponent (en %) respecte del valor mitjà (1981-2010). Apareixen en negreta els anys 2018 i

estat sec al centre i oest d’Amèrica

2017 per remarcar que durant els darrers anys s’ha registrat a Catalunya el segon any més

del Nord i a bona part d’Amèrica del

plujós (2018) i l’any més sec (2017) des de 1950. L’any 2020 és l’onzè any més plujós del

Sud (WMO, 2021).

període 1950-2020.

Al 2020, la precipitació total acumulada als pluviòmetres de la xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques de l’SMC varia entre els 1.922,9 mm del Parc Natural
dels Ports (el Baix Ebre) i els 419,0 mm de Seròs (el Segrià).
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RÀNQUING MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓ
Rànquing mensual de la precipitació mitjana a Catalunya (1950-2020)

Com

s’ha

comentat

per

a

la

temperatura mitjana, la visualització
de les dades en format de rànquing
mensual (atribuint a cada mes de la
sèrie climàtica un número d’ordre en
funció del valor de la corresponent
precipitació) permet interpretar més
fàcilment un fenomen.
Si bé en el rànquing mensual de la
temperatura

mitjana

es

podia

comprovar el caràcter clarament
càlid dels anys més recents, amb
preponderància dels tons vermells
en gairebé tots els mesos dels
darrers anys, el mateix tipus de taula
per a la precipitació mostra força bé
la irregularitat d’aquesta variable a
Catalunya. No hi ha cap acumulació

de tons verds o taronges en un
determinat

període

durant

els

darrers 71 anys, sinó que a la figura
apareix una successió de diferents
tons de verd i de groc indicant la
variabilitat de la precipitació d’un
any a un altre i, fins i tot, dins d’un
mateix any.
En els darrers 25 anys no apareix cap
valor màxim mensual (no hi ha cap
número 1) i 5 vegades s’ha assolit el
segon registre més plujós (maig de
2008, març i novembre de 2011,
gener i abril de 2020). En canvi, el
número 71 (mes més sec) apareix 5
vegades (maig i juny de 2006,
desembre de 2015, març de 2019 i
febrer de 2020).
La variabilitat intraanual que ja s’ha
esmentat

abans

es

comprova

perfectament l’any 2020, amb gener
i abril molt plujosos (ambdós mesos
tenen el número 2 al rànquing) i
febrer molt sec (el número 71, el
més sec de la sèrie). Estacionalment,
Aquesta taula mostra el rànquing mensual de la precipitació mitjana a Catalunya pel

hivern, primavera i estiu del 2020

període 1950-2020. Per a cada mes, s’atribueix un número d’ordre, en funció del valor de la

van ser períodes plujosos, mentre

corresponent precipitació. A tall d’exemple, el número 7 assignat al juliol (JUL) de 2011

que la tardor va ser més aviat seca.

indica que va ser el setè mes de juliol més plujós, des de 1950. Per a una millor
interpretació, es mostra el rànquing amb una codificació de color, essent el verd més intens
el mes més plujós (número 1) i el taronja més intens el mes més sec (número 71).
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TENDÈNCIA PRECIPITACIÓ - DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
El valor de la tendència mitjana de la
precipitació anual a tot Catalunya
(amb les 70 sèries analitzades) per al
període 1950-2020 és negatiu
(descens) i igual a -1,2 %/decenni,
essent els límits inferior i superior,
per a un nivell de confiança del 95%,
de -3,7 i +1,2 %/dec respectivament.
Aquest valor representa un ritme de
descens lleugerament inferior al que
es va obtenir al BAIC anterior (que
era de -1,6 %/decenni), però es
manté que és una valor sense
significació estadística.
Observant el valor de la tendència a
cada una de les 70 sèries estudiades,
continua el signe negatiu (descens) a
la majoria d’elles, malgrat només
tres presenten un valor negatiu amb
significació estadística (a l’anterior
BAIC n’hi havia cinc, i al de l’any
2018 n’hi havia una). Per tant, com ja
s’ha esmentat a informes anteriors,
és difícil establir un comportament
clar i robust de la precipitació durant
els darrers decennis a Catalunya,
atès que el fet d’afegir un any més a
les sèries que comencen a l’any 1950
provoca canvis en el nivell de
confiança (significació estadística)
del valor de la tendència o, fins i tot,
en el signe de la tendència.
La distribució territorial manté, com
en els anys anteriors, dues zones del
país amb valors positius (augment)
però sense significació estadística:
una al litoral Nord (entre el nord del
Maresme i el Cap de Creus, amb
valors entre +0,1 i +1,4 %/dec) i una
altra entre les comarques de la
Conca de Barberà, l’Urgell i les
Garrigues (entre +0,7 i +1,7 %/dec).
En canvi, els valors negatius més
marcats i amb significació estadística
apareixen a zones de la depressió
Central (-3,6 %/dec a Igualada, -3,1
%/dec a Canaletes i -2,9 %/dec a
Agramunt). També presenten valors
al voltant de -3 %/dec les sèries de
Berga, Esparreguera o Organyà, però
sense significació estadística.

Tendència de la precipitació anual, 1950-2020

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació anual per al
període 1950-2020, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. En color
blau, tendència positiva (augment); en color taronja, tendència negativa (descens). L’àrea
dels cercles és proporcional al valor de la tendència i el cercle sòlid indica que l’increment és
estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

Tendència anual i estacional de la PPT pel conjunt de Catalunya (1950-2020)
Tendència (%/decenni)
PPT anual
PPT d’hivern
PPT de primavera
PPT d’estiu
PPT de tardor

- 1,2
- 2,1
+ 0,6
- 5,3
+ 0,2

[+ 1,2 / - 3,7 ]
[+ 4,4 / - 8,6 ]
[+ 5,4 / - 4,1 ]
[- 1,0 / - 9,6 ] *
[+ 4,5 / - 4,2 ]

Aquesta taula mostra la tendència de la precipitació (PPT) anual i estacional,
expressada en %/decenni, per al conjunt de les 70 sèries climàtiques considerades
i per al període 1950-2020. L’asterisc al costat del valor numèric indica que
l’increment és estadísticament significatiu per a 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%..
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PRECIPITACIÓ D’HIVERN
Evolució de la precipitació mitjana d’hivern a Catalunya (1950-2020)

-2,1 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana d’hivern a Catalunya en el
període 1950-2020 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd, anomalies
positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre ombrejat
correspon a la tendència registrada.

L’hivern del 2019-2020 (període que
comprèn els mesos de desembre,
gener i febrer) a Catalunya es pot
qualificar com a molt plujós, amb
una anomalia de +98 % respecte de
la mitjana del període 1981-2010, és
a dir, va ploure pràcticament el
doble del valor climàtic. Va ser el
sisè hivern més plujós des de 1950,

El valor de la tendència mitjana de la
precipitació hivernal a Catalunya des
de 1950 és igual a -2,1 %/dec, valor
negatiu (descens) però sense
significació
estadística.
Aquesta
tendència indicaria que actualment a
Catalunya, en valor mitjà, durant
l’hivern plou un 15 % menys que a
mitjan s. XX, que equival a una
quantitat de precipitació al voltant
dels 17 mm.

Observant la distribució territorial
del valor de la tendència de la
precipitació d’hivern per al període
1950-2020 a les 70 sèries repartides
per tot el país, es comprova que cap
sèrie presenta un valor amb
significació estadística. En el mapa hi
ha un clar predomini dels valors
negatius (color taronja), i els cercles
d’aquest color tenen una àrea més
gran (valor absolut més gran de la
tendència) que els de color blau. La
disminució més marcada de la
precipitació
hivernal,
sense
significació estadística, s’obté a les
sèries d’Organyà (-9,3 %/dec), la
Pobla de Segur (-7,3 %/dec) i
Puigcerdà (-6,2 %/dec). Apareix,
però, alguna zona amb tendències
positives (augment de precipitació),
amb valors al voltant de +1,5 %/dec
o inferiors, al litoral i prelitoral Nord,
al litoral Central i a l’interior, entre
l’Urgell i les Garrigues.
Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació d’hivern per al
període 1950-2020, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. En color
blau, tendència positiva (augment); en color taronja, tendència negativa (descens). 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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PRECIPITACIÓ DE PRIMAVERA
La primavera del 2020 (període que
comprèn els mesos de març, abril i
maig) a Catalunya va ser plujosa o,
en algunes zones del país, molt
plujosa, amb una anomalia de +71%
respecte de la mitjana del període
1981-2010. Per exemple, a l’estació
meteorològica del Parc Natural dels
Ports, al Baix Ebre, en aquests tres
mesos es varen recollir 954,0 mm. És
la cinquena primavera més plujosa a
Catalunya des de 1950, només
superada per la dels anys 1969,
1977, 1971 i 1974.

La tendència mitjana de la
precipitació primaveral a Catalunya
des de 1950 fins a l’actualitat no és
estadísticament significativa i el seu
valor és +0,6 %/decenni. Aquesta
tendència equival a dir que a
Catalunya, actualment i en valor
mitjà, durant la primavera plou un
4% més que a mitjan s. XX, és a dir,
una quantitat de precipitació al
voltant dels 7 mm.

Evolució de la precipitació mitjana de primavera a Catalunya (1950-2020)

+0,6 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana de primavera a Catalunya
en el període 1950-2020 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a

anomalies respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd,
anomalies positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre
ombrejat correspon a la tendència registrada.

La distribució territorial del valor de
la tendència de la precipitació de
primavera per al període 1950-2020
a les 70 sèries estudiades no
presenta cap valor amb significació
estadística. En el mapa s’observa
que les sèries amb una tendència
positiva (color blau) predominen a la
meitat sud, al litoral Central i Nord i
al Pirineu i Prepirineu occidental
(amb valors màxims superiors a +5,0
% per decenni a l’Ametlla de Mar,
Godall, els Omellons i Vimbodí),
mentre que el color taronja domina
a zones del prelitoral Central, la
depressió Central i al Prepirineu
oriental
(amb
valors
extrems
inferiors a -3 %/dec a Berga, Torelló
i Igualada).
Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació de primavera per
al període 1950-2020, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. En color
blau, tendència positiva (augment); en color taronja, tendència negativa (descens). 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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PRECIPITACIÓ D’ESTIU
Evolució de la precipitació mitjana d’estiu a Catalunya (1950-2020)

-5,3 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana d’estiu a Catalunya en el
període 1950-2020 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies

respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd, anomalies
positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre ombrejat
correspon a la tendència registrada.

L’estiu del 2020 (mesos de juny,
juliol i agost) a Catalunya es pot
qualificar com a plujós, amb una
anomalia de +37 % respecte de la
mitjana del període 1981-2010. Va
ser el setzè estiu més plujós a
Catalunya des de 1950 i el segon
més plujós dels darrers 20 anys,
només superat per l’estiu de 2014.

A Catalunya, el valor de la tendència
mitjana de la precipitació d’estiu per
als darrers 71 anys (1950-2020) és
igual a -5,3 %/dec, i és un descens
estadísticament
significatiu
(continua essent l’única estació de
l’any amb aquest comportament per
a la precipitació). Aquest valor
equival a dir que la precipitació
estival actualment a Catalunya, en
valor mitjà, ha disminuït gairebé un
38 % respecte de la de mitjan s. XX,
percentatge que equival a una
quantitat de precipitació propera als
45 mm.

La tendència de la precipitació
d’estiu per al període 1950-2020 és
negativa a les 70 sèries analitzades, i
per a quasi la meitat d’aquestes (32
sèries, en concret) el descens és
estadísticament
significatiu.
Aquestes sèries amb un valor més
robust de la tendència de la
precipitació estival es concentren
bàsicament a Ponent, part de la
depressió Central, Prepirineu i litoral
i prelitoral Central i Sud. El descens
més marcat, amb valors de la
tendència entre -11 i -14 % per
decenni, s’obté a les sèries de
Montbrió del Camp, Cabacés, els
Omellons, Reus - Centre de Lectura i
Lleida.

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació d’estiu per al
període 1950-2020, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. En color
blau, tendència positiva (augment); en color taronja, tendència negativa (descens). 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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PRECIPITACIÓ DE TARDOR
La tardor del 2020 (període que
comprèn els mesos de setembre,
octubre i novembre) a Catalunya es
pot qualificar com a lleugerament
seca, amb un valor de l’anomalia
respecte de la mitjana del període
1981-2010 de gairebé un -20 %.
Ocupa el lloc 48è al rànquing de
tardors des del 1950 (darrers 71
anys) ordenat des de la tardor més
plujosa (1994) a la més seca (1973).

El valor de la tendència de la
precipitació de tardor a Catalunya
per al període 1950-2020 és igual a
+0,2 % per decenni, valor sense
significació estadística.
Aquesta
tendència lleugerament positiva
indica que en els darrers 71 anys la
precipitació de tardor ha augmentat
un 1 % en mitjana a Catalunya, que
equival a dir que actualment a la
tardor es recullen uns 2 mm més de
precipitació que a mitjan segle XX.
Per tant, es pot dir que a Catalunya
durant la tardor plou el mateix ara
que a mitjan s. XX.

La distribució territorial del valor de
la tendència de la precipitació de
tardor (període 1950-2020) a les 70
sèries estudiades no presenta cap
valor estadísticament significatiu
(com a l’hivern i a la primavera). El
nombre de sèries amb tendència
positiva (color blau) és una mica
superior al de sèries amb tendència
negativa (color taronja), i la majoria
d’aquestes sèries amb tendència
positiva estan a la meitat nord de
Catalunya. Els valors més elevats
s’obtenen a les sèries de Vimbodí
(+4,0 %/dec), Montblanc (+3,8 %/
dec) i els Omellons (+3,2 %/dec). En
canvi, les sèries amb valors negatius
es concentren al terç sud del país i al
prelitoral Central, i els valors més
marcats apareixen a les sèries de
l’Ametlla de Mar (-3,6 %/dec),
Igualada (-3,4 %/dec), Vinebre (-3,1
%/dec) i Benissanet (-3,0 %/dec).

Evolució de la precipitació mitjana de tardor a Catalunya (1950-2020)

+0,2 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana de tardor a Catalunya en el
període 1950-2020 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies

respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd,
anomalies positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre
ombrejat correspon a la tendència registrada.

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació de tardor per al
període 1950-2020, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. En color blau,
tendència positiva (augment); en color taronja, tendència negativa (descens). 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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