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Evolució de la 
precipitació diària 
a les estacions de 
Sóller i el Port de 
1960 a 2000

Joan Rosselló1 i Maria Cortès2

Resum 
S’ha estudiat l’evolució del nombre de dies amb precipitació a les estacions de Sóller (B061) i el Far Punta 
Grossa (B075) en el període de 1960 fins a 2000.

L’objectiu és poder saber si el nombre de dies amb precipitació significativa, igual o superior a 1mm, mos-
tra cap tipus d’evolució, positiva o negativa, en aquests 41 anys. Es podrà observar així si els dies de pluja 
augmenten, minven o es mantenen igual i es podrà relacionar el resultat assolit amb les dades que mostren 
els models d’estudi del canvi climàtic, que semblen indicar una progressiva disminució dels dies totals de 
pluja arreu de la Mediterrània Occidental.

1 Introducció 
Diferents estudis científics han previst una evolució de la precipitació, lligada al canvi climàtic, marcada 
per la disminució dels totals absoluts registrats, un minvament del nombre total de dies amb pluja i un 
increment de les jornades amb precipitacions intenses i torrencials. Ara bé, quan ens referim a la Mediter-
rània, aquestes tendències no queden clares ja que hi ha regions que mostren una gran variabilitat (Alpert 
et al, 2002; Brunetti et al, 2001) mentre que a altres, com la costa oriental de la península Ibèrica, no hi 
ha tendències significatives a escala anual (Llasat i Quintas, 2004; Altava-Ortíz et al, 2010) o bé mostren 
també una elevada variabilitat, lligada a canvis en els patrons de circulació atmosfèrica (Guijarro, 2002).

Si es consideren els índexs diaris aquesta variabilitat s’incrementa. Diferents estudis mostren com zones de 
la península Ibèrica han experimentat un descens en les intensitats diàries de pluja mentre que el nombre 
dies amb pluges lleugeres s’ha incrementat (García et al, 2007; Rodrigo, 2010). Altres recerques mostren 
un descens del nombre de dies plujosos (López-Moreno et al, 2010). Pel que fa  a les Balears, la precipita-
ció diària presenta un augment dels dies amb precipitacions dèbils, d’1 a 16 mm, i d’aquells amb precipi-
tacions fortes, superiors a 64 mm, mentre que els dies amb pluges entre 16 i 64 mm disminueixen. A més 
a més, la mitjana anual ha minvat entorn del 16% en els primers anys del segle XXI (Homar et al, 2010).
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i que, a les dues estacions, hi ha llacunes per la manca de valors per raons que es desconeixen. En aquests 
casos, s’ha procedit a omplir aquestes mancances emprant el mètode de la interpolació a partir de les dades 
d’estacions properes (Antelo i Fernández, 2014; Toro et al, 2015).

Per observar les tendències de la precipitació diària s’ha emprat el mètode de Mann-Kendall, un tipus de 
test que permet detectar l’existència de tendències significatives en sèries de dades, i que ha estat utilitzat 
de forma habitual a estudis climàtics (Méndez-Lázaro et al, 2014; Miró et al, 2009; Ruíz et al, 2011).

Aquest mètode no paramètric s’empra per a detectar tendències lineals, creixents o decreixents, a sèries de 
dades sense haver de menester un elevat nombre de mostres . Els resultats permeten obtenir una significa-
ció estadística de la presència o no de tendència (Caballero, 2013).

4 Resultats
En el període estudiat, els dies amb precipitacions a les dues estacions són 3010 a Sóller i 2366 al Far de 
la Punta Grossa. És a dir, que a Sóller s’han registrat pluges en un 16,5% dels dies mentre que, al port, 
aquest percentatge baixa fins el 13%. 

Els valors pluviomètrics registrats es poden analitzar a diferents nivells, anuals, mensuals i estacionals.

4.1 Dies de pluja anuals. 

El número de dies amb precipitació a 
l’estació de Sóller assoleix el seu màxim 
l’any 1985, quan hi va haver precipita-
ció en 101 dies. En segon lloc trobem el 
1991, amb 99 jornades de pluja mentre 
que el 1982 foren 96 dies (Taula 2).

Els anys que han registrat menys jorna-
des plujoses apareixen a la dècada dels 
60, en concret el 1961 (46 dies) i en els 
70, el 1973 (58 dies). Amb només 61 
dies de pluja apareixen els anys 1965, 
1968 i 1983.

Si observem la mitjana de dies plu-
josos, trobem que aquesta és de 73.4 
dies/any. En aquest cas, tenim que hi ha 
16 anys per sobre aquesta mitjana i 25 
que no hi arriben, la qual cosa suposa 
que en el 61% dels anys estudiats els 
dies amb precipitació no arriben al va-
lor abans determinat.

En relació a l’estació del Far de la Punta 
Grossa (Taula 3), el primer que cal des-
tacar és que el nombre de dies amb pluja 
és sensiblement inferior en relació amb 
l’estació de Sóller, 644 jornades menys.

Pel que fa a l’any amb major número de 

Aquest variable comportament climàtic a diferents nivells fa necessari estudiar l’evolució dels dies plujosos 
de forma que es pugui assolir un coneixement més ample de les diferents regions que formen part de la 
regió mediterrània, per així arribar a l’obtenció d’una visió general a partir d’aquestes dades locals.

La motivació de l’estudi parteix, per una banda, de la necessitat d’assolir  un coneixement de l’evolució 
de les dades diàries de pluja per a saber si mostra cap tipus de tendència significativa dins un espai 
geogràficament petit com la vall de Sóller. Per altra banda, la vulnerabilitat d’ecosistemes naturals i an-
tròpics, lligada a la variabilitat de la precipitació, fa que també faci falta desenvolupar recerques que 
puguin ser útils de cara a la implementació de mesures de prevenció i mitigació d’efectes suposadament 
provocats pel canvi climàtic.

2 Introducció 
Les estacions emprades en aquest estudi 
pertanyen a la xarxa nacional de l’AE-
MET (Agència Estatal de Meteorologia) 
i són la B061 Sóller i la B075 Far Punta 
Grossa. Ambdues duen en funciona-
ment des de la segona meitat del segle 
XX i s’han triat per la qualitat i conti-
nuïtat de les dades registrades ja que no 
presenten greus mancances i les sèries 
mostren una elevada homogeneïtat.

Les estacions es troben situades una 
a la zona marítima de la vall (Far Punta 
Grossa) i a l’altra (Sóller I) a la part cen-
tral de la mateixa, dins de l’espai urbà de 
Sóller (Figura 1). Els trets més destacats 
de cadascuna apareixen a la taula 1.

Pel que fa a les sèries de dades, aquestes 
comencen l’any 1947 al Far de la Punta 
Grossa mentre que l’estació Sóller inicia 
la seva activitat el 1950.

NOM CODI ALTURA UTM X UTM Y

Far Punta Grossa B075 130 metres 472.80 4405.50

Sóller I B061 40 metres 475.80 4402.00

3 La base de dades 
S’ha treballat amb les dades diàries pel període 1960-2000.Això suposa considerar 14 965 dades per a 
cada estació, 29 930 valors en total. Cal tenir en compte que no tots els dies tenen registres de precipitació 

Figura1. Localització de les estacions AEMET dins la vall de Sóller..

Taula 1. Dades de les estacions. Font: AEMET.

Taula 2. Dies de pluja a cada any en el període 1960-2000. Estació B061. Font: AEMET.

ANY DIES ANY DIES
1960 73 1981 69
1961 46 1982 96
1962 66 1983 61
1963 62 1984 88
1964 63 1985 101
1965 61 1986 86
1966 69 1987 93
1967 64 1988 70
1968 61 1989 68
1969 78 1990 83
1970 60 1991 99
1971 74 1992 71
1972 89 1993 71
1973 58 1994 70
1974 72 1995 81
1975 73 1996 91
1976 90 1997 61
1977 81 1998 64
1978 69 1999 62
1979 76 2000 65
1980 75 TOTAL 3010
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4.4 Tendències de la precipitació. 

La utilització del test de Mann-Kendall 
permet observar la presència o absència 
de tendències significatives en una varia-
ble, com són, en el nostre cas, el nombre 
de dies de pluja i la precipitació anual 
total. El paràmetre pendent ens marca el 
grau d’augment o disminució de la vari-
able i el paràmetre p-valor ens marca la 
significativitat de la tendència. Si aquest 
valor és inferior a 0.05 es considera que 
una tendència és significativa, amb una 
probabilitat del 95%.

Pel que fa a l’estació Sóller B061, les 
dades mostren com els dies amb pre-
cipitació augmenten d’una forma dis-

jornades amb precipitació, és el 1996 
amb 95, seguit pel 1991 amb 93 i l’any 
1990, ja només amb 82 dies. Amb el 
menor nombre de dies plujosos des-
taca el 1965, quan només 32 dies pre-
senten registres de pluja. El segueixen 
amb 36 dies els anys 1961 i 1964. 
Aquest fet, que els dies plujosos no ar-
ribin a 40, només es dóna a la dècada 
dels 60. A la resta del període estudiat 
sempre es superen les 40 jornades amb 
pluja per any.

Tot plegat fa que la mitjana de dies de 
pluja per any al Far de la Punta Gros-
sa sigui baixa, sobretot si la compa-
rem amb la de Sóller. Al Port hi plou, 
de mitjana, 57.7 dies/any, gairebé 16 
dies menys que a la zona central de la 
vall. Hi ha 17 anys que superen aquest 
valor i 24 que no l’assoleixen, és a dir, 
un 58,5% dels casos. Cal destacar que, 
en la dècada dels 60 només dos anys 
superen aquest valor, quatre ho fan en 
els 70, sis en els anys 80 i sis en els 90. 
De fet, entre 1987 i 1996 hi ha 10 anys 
seguits que destaquen pels dies plujo-
sos que tenen.

4.2 Dies de pluja mensuals. 

Si s’estudia com es reparteixen les jornades plujoses a nivell mensual, el primer que s’observa és la con-
centració que es dona entre octubre i desembre a ambdues estacions (Gràfica 1). Així mateix, queda molt 
marcat l’eixut estiuenc, destacant el juliol que, en els dos casos, marca els mínims amb 49 i 39 dies en els 
41 anys estudiats.

Pel que fa als valors màxims, aquests apareixen en el mes de desembre en el cas de Sóller (383 jornades) 
mentre que al port el mes amb major nombre de jornades plujoses és l’octubre, quan plou en 316 dies. A 
l’estació B061 els mesos que segueixen al desembre són l’octubre (377 dies) i el novembre (354 dies). Al 
Far de la Punta Grossa, el segon mes és el desembre (309 jornades) i el novembre (271 dies).

4.3 Dies de pluja per estacions. 

Les dades mostren com, pel que fa a l’estació B061 Sóller, el major nombre de dies plujosos es dóna a 
l’hivern, amb 1000, seguit per la tardor (953) i la primavera (771 dies). Prou lluny, i com és habitual dins 
el clima mediterrani, apareix l’estiu, on només plou en 286 dies dels 40 anys estudiats. Així doncs, hivern 
i tardor suposen el 65% dels 3010 dies de pluja registrats (Gràfica 2).

ANY DIES ANY DIES
1960 51 1981 49
1961 36 1982 57
1962 62 1983 40
1963 57 1984 63
1964 36 1985 69
1965 32 1986 57
1966 41 1987 74
1967 40 1988 65
1968 47 1989 64
1969 62 1990 82
1970 46 1991 93
1971 58 1992 78
1972 62 1993 72
1973 47 1994 69
1974 55 1995 81
1975 58 1996 95
1976 55 1997 42
1977 63 1998 54
1978 48 1999 53
1979 55 2000 46
1980 52 TOTAL 2366

Taula 3. Dies de pluja a cada any en el període 1960-2000. Estació B075. Font: AEMET.

Gràfica 1. Repartiment mensual dels dies de pluja a Sóller i al Far Punta Grossa.

Gràfica 2. Repartiment estacional dels dies de pluja.

Al port, el repartiment estacional de la precipitació diària presenta un màxim a la tardor, amb 817 jor-
nades, seguit per l’hivern (761). Els valors minven clarament a la primavera (598 dies) i, especialment, a 
l’estiu, on es registren pluges en 228 ocasions. Com en el cas de Sóller, els dies de pluja de tardor i hivern 
superen el 60% dels dies amb precipitacions, en concret assolint el 66% del total.
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de la mitjana (cinc anys seguits a Só-
ller) encara que l’habitual és un continu 
d’anys per sota, sobretot en els anys 60 i 
l’etapa final dels 90. Aquesta variabilitat 
s’accentua al Port, estació que té els va-
lors totals de dies de pluja per any més 
baixos. Malgrat tot, l’anàlisi estadístic 
mostra com és al Port on la tendència 
de dies plujosos està en alça de forma 
més significativa que a Sóller. En relació 
als valors de pluja anual, les tendències 
mostren una disminució a les dues esta-
cions, tot i no ser significativa en els dos 
casos.

Pel que fa al repartiment mensual i esta-
cional de les dades, els mínims de dies 
de pluja es donen a les dues estacions a l’estiu i, més concretament el mes de juliol. Els valors màxims men-
suals s’assoleixen el desembre a Sóller i l’octubre al Port. El major nombre de jornades amb precipitacions 
a nivell estacional apareix a la tardor, fet comú als dos punts d’estudi.

Els resultats mostren que la relació amb els processos observats a altres zones de la Mediterrània és poc 
representativa. Per una banda, les tendències pel que fa a precipitació són descendents encara que no tant 
com els valors percentuals observats pel conjunt de les Balears o a altres zones de la Mediterrània. Per altra 
banda, en relació als dies amb precipitació, la tendència a les dues estacions no mostra els trets negatius 
que apareixen a altres àrees mediterrànies.

Dins aquesta línia de recerca es presenten feines futures com observar si, a la vall de Sóller, es compleixen 
les tendències indicades per les Balears en relació a categories de precipitació diàries, que fan referència 
a un increment dels dies amb pluges dèbils (entre 1 i 16 mm) o molt intenses (més de 64 mm)  i a una 
disminució de les anomenades pluges moderades (Homar et al, 2010; Ramis et al, 2002). A la vegada, es 
pot estudiar la contribució que aquests tipus de precipitacions tenen sobre els totals anuals, que semblen 
minvar arreu de les Illes Balears.

Aquest treball s’inclou dins de les activitats desenvolupades en el marc del Projecte HyMeX (Hydrological 
cycle in the Mediterranean Experiment) i dins el projecte de recerca HOPE (CGL2014-52571-R) de la Di-
rección General de Investigación Científica y Técnica.
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creta, amb un valor de 0.35 dies per any. 
De tota manera, la tendència, estadísti-
cament parlant,  no és clarament signi-
ficativa,ja que el p-valor és baix però no 
inferior a 0.05 (Gràfica 3) .

Pel que fa als totals de pluja, la tendència 
és de disminució de les quantitats preci-
pitades en el període estudiat. En con-
cret, el resultat suposa un minvament 
de 3.49 mm anuals encara que, a nivell 
estadístic, els resultats tampoc són signi-
ficatius (Gràfica 4).

A l’estació B075 del Far de la Punta Gros-
sa, la tendència dels dies de pluja mostra 
així mateix un increment que, en aquest 
cas, si que és significatiu (p-valor <0.05). 
En concret, els dies plujosos tenen un 
augment de 0.64 dies/any (Gràfica 5).

Si s’observa la pluja total (Gràfica 6), els 
resultats mostren que es pot apreciar 
també una disminució de les quantitats 
precipitades en el període 1960-2000. La 
tendència, malgrat no sigui significativa 
com en el cas de l’estació B061 Sóller, és 
d’una pèrdua d’1.82 mm anuals, què, de 
fet, és inferior a la registrada a Sóller.

Per tant, les tendències estadístiques 
desenvolupades permeten parlar d’una 
disminució general de les quantitats de 
pluja caigudes a les estacions de registre 
mentre que, pel que fa a l’evolució dels 
dies plujosos anuals, hi ha una tendència 
a l’augment d’aquests.

5 Conclusions 
S’han estudiat els dies amb precipitació 
significativa a les dues estacions amb sèri-
es de dades més llargues de la vall, la B061 
Sóller i la B075 Far de la Punta Grossa.

En el període triat, 1960-2000, hom ha 
observat que,  pel que fa al nombre de dies 
de pluja per any, destaca l’alta variabilitat 
interanual. Es troben així períodes anuals 
amb un número de jornades per damunt 

Gràfica 3. Tendència dels dies amb precipitació a Sóller 1960-2000.

Gràfica 4. Tendència de la precipitació total a Sóller 1960-2000.

Gràfica 5. Tendència dels dies amb precipitació al Port 1960-2000.

Gràfica 6. Tendència de la precipitació total al Port 1960-2000.
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