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Temperatura de l’aire 

La temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2020, ha  

augmentat a un ritme de +0,26 °C/decenni, valor estadísticament significatiu i força 

homogeni en el territori (no es detecten zones amb major o menor augment de la 

temperatura). Aquest valor de la tendència suposa que la temperatura mitjana anual a 

Catalunya ha augmentat 1,8 °C en els darrers 71 anys. 

En el període 1950-2020, la mitjana anual de les temperatures màximes ha augmentat a un 

ritme superior (+0,32 °C/decenni) al de la mitjana anual de les temperatures mínimes 

(+0,19 °C/decenni), ambdós valors amb significació estadística. 

Estacionalment, es destaca l’increment de la temperatura mitjana estival (+0,37 °C/decenni), 

seguit per la primavera, l’hivern i la tardor. La mitjana estival de la temperatura màxima 

presenta l’augment més marcat, per sobre de +0,50 °C/decenni a vuit de les 24 sèries 

analitzades (el valor mitjà a Catalunya és +0,47 °C/decenni). 

L’any 2020 va ser el més càlid a Catalunya des del 1950, amb una anomalia per a la 

temperatura mitjana anual de +1,0 °C respecte de la mitjana climàtica 1981-2010. Per 

primera vegada s’ha pogut calcular l’anomalia tèrmica a Catalunya respecte del període 

preindustrial (1850-1900), essent igual a +1,6 °C (prenent els punts de malla sobre 

Catalunya de la base de dades global 20CRv3 de la NOAA-CIRES-DOE). Aquest registre és 

clarament superior al registrat a escala global (+1,2 °C) i confirma l’àmbit mediterrani com a 

“punt calent” pel que fa a la magnitud de l’escalfament antròpic. 

 

 

 

 

 

Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2020. 

Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010, i la corba negra 

indica un filtre gaussià de 13 membres. 

+0,26 °C/decenni 
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Presentació 

La tendència de la precipitació acumulada anual per al conjunt de Catalunya i per al període 

1950-2020 és de -1,2 %/decenni, però sense superar el llindar de significació estadística 

considerat. Aquest valor negatiu indica que, en valor mitjà, la precipitació anual a Catalunya 

actualment ha disminuït uns 50 mm respecte de la de mitjan segle XX. 

De les 70 sèries estudiades, només n’hi ha tres que amb una tendència estadísticament 

significativa per a la precipitació anual dels darrers 71 anys, de manera que no es poden 

extreure conclusions robustes per aquesta variable. Ara bé, la tendència és negativa 

(disminució) per a la gran majoria de sèries estudiades, i només deu sèries presenten una 

tendència positiva (al litoral Nord i a una zona entre la Conca de Barberà, l’Urgell i les 

Garrigues). 

La precipitació d’estiu és l’única que presenta una tendència amb significació estadística a 

grans zones de Catalunya, amb valors negatius a totes les sèries. El valor mitjà per a tot 

Catalunya és -5,3 %/decenni, que suposa una disminució significativa de la precipitació 

estival (d’uns 45 mm). Les altres estacions de l’any proporcionen valors força variables de la 

tendència i no superen el criteri de significació estadística per a un nivell de confiança del 

95% (per tant, no són resultats concloents). 

L’any 2020 va ser, en general, un any plujós a Catalunya, amb una anomalia de +29,1 % 

respecte de la mitjana climàtica del període 1981-2010. S’evidencia, una vegada més, la 

irregularitat de la precipitació acumulada anual 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). 

 

 

 

Precipitació 

Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2020. 

Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010, i la corba negra 

indica un filtre gaussià de 13 membres. 

-1,2 %/decenni 
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Índexs d’extrems 

D’una banda, en aquest capítol s’ha fet l’anàlisi espacial (a partir de 24 sèries de precipitació i 

temperatures màxima i mínima diàries) del valor de la tendència de diferents índexs climàtics 

per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2020. 

Els índexs associats a les temperatures màxima i mínima diàries presenten, en general, una 

tendència estadísticament significativa a moltes zones del país. Augmenten a 

pràcticament arreu els índexs “Nombre de dies càlids”, “Nombre de dies d’estiu”, “Nombre 

de dies de calor”, “Nombre de nits tropicals”, “Nombre de nits càlides”, “Amplitud tèrmica 

anual” i “Indicador de durada de la ratxa càlida”, i disminueix gairebé a tot Catalunya els 

índexs “Nombre de dies freds” i “Nombre de nits fredes”. En canvi, els índexs climàtics 

associats a les sèries de precipitació diària mostren una tendència molt poc uniforme a tot el 

territori, així com una manca de significació estadística del seu valor a la majoria de sèries 

estudiades. 

D’altra banda, es mostra l’evolució de l’Índex de Precipitació Estàndard (IPE, o SPI en 

anglès), sovint emprat per a caracteritzar i fer el seguiment de la sequera pluviomètrica a 

Catalunya. Aquesta anàlisi s’ha fet per al període 1971-2020, i hi ha dos resultats importants 

a esmentar: la intensitat i durada de les sequeres ha anat augmentant durant els darrers 

decennis al conjunt de Catalunya, i els períodes humits són menys extensos i menys intensos 

espacialment i temporalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució temporal mensual de l’Índex de Precipitació Estàndard a 12 mesos (IPE-12) per al conjunt de Catalunya 

durant el període de gener de 1971 fins a desembre de 2020. Les barres blaves representen valors de l'índex positius 

(superàvit de precipitació) i les barres vermelles corresponen a valors negatius (dèficit de precipitació). La línia negra 

correspon a la mitjana mòbil de l’índex per a un interval de 13 mesos. 
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Presentació 

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 (Roquetes, el Baix Ebre) inicia les mesures l’any 1905 

mentre que el primer any complet de la sèrie de l’Observatori Fabra (Barcelona, el 

Barcelonès) és el 1914. Ambdós presenten una sèrie ininterrompuda de mesures 

termopluviomètriques diàries fins a l’actualitat. 

El darrer any 2020 va ser el més càlid a l’Observatori Fabra des de 1914 (amb una 

anomalia de +1,2 °C) i el quart més càlid a l’Observatori de l’Ebre des de 1905 (+1,1 °C 

d’anomalia). A més, l’any 2020 va ser plujós a ambdós observatoris (anomalies de +49,6% a 

l’Obs. de d’Ebre i +16,2% a l’Obs. Fabra), especialment durant els primers mesos de l’any. 

La temperatura mitjana anual des de principis de segle XX fins a l’actualitat ha augmentat a 

ambdós observatoris a un ritme de +0,15 °C/decenni, i es manté el fet que la temperatura 

màxima augmenta més que la mínima i amb els mateixos valors de tendència (+0,18 °C/dec i 

+0,12 °C/dec, respectivament). L’estiu és clarament l’estació de l’any que proporciona un 

augment més marcat de la temperatura, amb una tendència de +0,20 °C/decenni a ambdós 

observatoris per a la temperatura mitjana anual. L’evolució de la precipitació, en canvi, no 

presenta valors de tendència estadísticament significatius des de principis de segle XX. 

 

 

 

 

Observatoris seculars 

Evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual (dalt) i de la precipitació anual (baix) a l’Observatori de 

l’Ebre 1905-2020 (esquerra) i a l’Observatori Fabra 1914-2020 (dreta). Els valors s’expressen com a anomalies 

respecte al període de referència 1981-2010, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres. 

+0,15 °C/decenni +0,15 °C/decenni 

+0,26 %/decenni +0,26 %/decenni 
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Variables marines 

Els mars i els oceans tenen un paper molt important en l’evolució i variabilitat del clima, de 

manera que l’estudi de l’evolució durant els darrers decennis de variables com la 

temperatura de l’aigua del mar o el nivell del mar són fonamentals. A Catalunya es pot fer   

aquest estudi gràcies a la sèrie de dades registrades pel Sr. Josep Pascual a l’Estartit (el Baix 

Empordà), que inicià algunes observacions a l’any 1969. 

En el període 1974-2020, la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit augmenta a un ritme 

de +0,3 °C/decenni en els primers 50 m de profunditat, i amb un ritme de +0,2 °C/decenni a 

80 m de fondària. El valor més alt de l’any 2020 de la temperatura superficial del mar es va 

registrar el 13 d’agost (25,8 °C), per sota del valor màxim històric assolit l’agost de l’any 

passat (26,6 °C). D’altra banda, el temporal Glòria del mes de gener va crear una capa 

d’aigua superficial (aportacions d’aigua dolça dels rius propers) més freda que la dels nivells 

inferiors que va mantenir-se algunes setmanes. 

El nivell de la mar Mediterrània en aquesta zona del Baix Empordà es mesura des de 1990 i, 

en els darrers 31 anys (1990-2020), ha augmentat a un ritme de +3,2 cm/decenni, valor 

força coincident al mesurat en altres punts de la Mediterrània accidental i per un període 

temporal similar. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (expressat en cm) per al període 1990-2020. 

El pendent de la línia discontínua indica la tendència lineal d’aquesta variable per al període analitzat 

(el valor apareix al quadre gris), mentre la corba en blau fosc mostra la mitjana mòbil de 12 mesos. 

+3,2 cm/decenni 
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Presentació 

La fenologia és la ciència que descriu i estudia les relacions entre els factors climàtics i les 

manifestacions estacionals o periòdiques de les espècies (floració de les plantes, migració 

dels ocells, etc.). En aquest edició del BAIC s’actualitzen els resultats presentats per primera 

vegada a l’anterior edició del butlletí. Son resultats obtinguts amb les observacions de la 

Xarxa Fenològica de Catalunya (FenoCat), creada l’any 2013 i gestionada pel Servei 

Meteorològic de Catalunya. Encara que només es disposa de vuit anys, com a màxim, 

d’observacions de les diferents espècies i estadis fenològics (fenofases) que se segueixen a la 

FenoCat, la representació gràfica de l’evolució d’alguna parella espècie/fenofase durant els 

darrers anys permet fer una anàlisi molt preliminar de la relació entre fenologia i clima (sense 

treure conclusions robustes, evidentment); a més, s’evidencia que mantenint el seguiment 

fenològic any rere any es podrà analitzar molt millor aquesta relació. 

A desembre de 2020, la xarxa FenoCat té 54 punts d’observació fenològica operatius 

repartits per tot el país, aportant informació de 28 comarques catalanes. En els seus vuit anys 

d’existència, es disposa de més de 920.000 observacions fenològiques, de les quals un 76,9% 

són d’espècies vegetals i un 23,1% són d’espècies animals (ocells i papallones diürnes). 

Les mesures establertes per la pandèmia per COVID-19 han afectat 17 punts d’observació de 

la xarxa, atès que molts col·laboradors fan les seves observacions a llocs propers al seu 

domicili o al seu lloc de treball. Aquest fet ha suposat que durant l’any 2020 s’hagin reduït 

entre un 18% i un 20% el nombre d'observacions, especialment a la primavera (mesos de 

març, abril i maig), època de gran interès pels canvis fenològics que s’hi esdevenen. 

Al butlletí d’enguany es mostren exemples d’evolució de determinats estadis fenològics de 

plantes silvestres (alzina, olivarda i farigola), d’arbres fruiters (ametller i cirerer) i d’ocells 

de primavera-estiu (oreneta vulgar i falciot negre). 

 

 

Fenologia 

Evolució de la data d’inici de la floració de la farigola per al període 2014-2020 a dues zones de 

Catalunya: en color blau, zona litoral-prelitoral (a partir de 8 punts d’observació); en taronja fosc, zona 

interior (a partir de 12 punts d’observació). Les línies contínues uneixen els punts corresponents al 

valor de la mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase a cada zona considerada, mentre que les 

línies discontínues superiors i inferiors indiquen la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada 

any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).  


