
5 ESTUDI DEL CLIMA. RISCOS CLIMÀTICS.

1. CLIMA I TEMPS ATMOSFÈRIC :

El clima és  el conjunt de fenòmens  de tipus  meteorològic  que caracteritzen una zona geogràfica. Es  calcula a 
partir de valors mitjans del temps atmosfèric recollits durant 20-30 anys. El clima depén de factors com: 

‣ La latitud: Distància a la línia l’equador
‣ La continentalitat: Les masses d’aigua suavitzen el clima disminuint l’amplitud tèrmica)
‣ L’altitud: A major altura la temperatura de l’aire disminueix (aproximadament 1 ºC cada 100 m
‣ Orografia: Presència de muntanyes i valls i orientació (zones de solana o ombria) 
‣ Vents predominants. 

El temps atmosfèric és  un valor puntual dels  paràmetres  de: Temperatura, humitat, nuvolositat i pressió 
atmosfèriques

2.ELEMENTS DEL CLIMA. LES PRECIPITACIONS: 

Precipitació és la caiguda d’aigua líquida o sòlida sobre la superfície 
terrestre. Les  precipitacions poden classificar-se atenent a diversos 
criteris: 

a. TIPUS DE PRECIPITACIONS SEGONS EL MODE EN QUÈ 
S’HAN FORMAT ELS NÚVOLS: Per a què es produïsquen 
precipitacions, primer s’ha de formar un núvol. Els núvols 
poden formar-se de tres  maneres  diferents: per convecció 
tèrmica, per ascens orogràfic o per convecció en un front:
• Precipitacions per convecció tèrmica: Es  formen en 

els  casos d’inestabilitat atmosfèrica (borrasques), com a 
conseqüència de l’ascens convectiu d’aire càlid i humit 
fins que assoleix el nivell de condensació. En aquest 
punt s’origina un núvol petit, que pot unir-se a altres 
formant un gran núvol anomenat cumulonimbus  . Al seu 
interior hi ha molta diferència de temperatura entre la 
base i el cim congelat, originant forts corrents 
ascendents  que fan que les  minúscules  gotetes  d’aigua 
xoquen i s’unisquen formant-ne de més  grans, amb pes 
suficient per a caure en forma de pluja. Donen lloc a 
borrasques de convecció, intenses però poc duradores. 

• Precipitacions per ascens orogràfic: Es produeixen 
pel xoc  d’una massa d’aire humit contra una muntanya, 
cosa que provoca l’elevació de l’aire fins  arribar al nivell 
de condensació. Habitualment els  núvols formats  són de 
desenvolupament horitzontal: estrats. Quan el núvol 
culmina el cim de la muntanya ja ha perdut la major 
part de l’aigua que contenia, originant en la vessant 
contrària una zona seca (ombra de pluges). Aquesta 
situació es coneix com Efecte Foehn.

• Precipitacions per convecció en un front: Són les 
que es  produeixen en un front. Un front és  la zona de 
contacte entre dues  masses  d’aire de diferent 
temperatura i humitat. A  la zona de contacte s’allibera 
l’energia originada per la diferència de temperatures  en 
forma de pluja o de vent. Els fronts poden ser:
- Font fred: Es forma quan una massa d’aire fred és 

moguda fins topar-se amb una altra càlida. la massa 
freda, més densa, s’introdueix com una falca sota la 
càlida, obligant-la a ascendir. Es formen núvols  de 
desenvolupament vertical, cumulonimbus, que 
provoquen intenses precipitacions

- Front càlid: Es  forma quan una massa d’aire càlid es 
desplaça fins que topa amb una altra d’aire fred. La 
massa càlida s’eleva lentament donant lloc a núvols 
de desenvolupament horitzontal, nimbostratus 
(inferiors) i altostratus (superiors). cobreixen el cel 
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d’un gris plomós i proporcionen pluges febles i persistents i nevades.
- Front oclús: Superposició de dos fronts  diferents  càlid + fred. Dóna lloc a precipitacions dels  dos 

tipus. 
b. TIPUS DE PRECIPITACIONS SEGONS LA SEUA FORMA :

• Pluges: Precipitacions en forma líquida. Segons  la intensitat tenim el plovisqueig (pluja suau), la 
pluja persistent (gran superfície) i les pluges torrencials (> 200 l/m2 en 24 hores)

• Tempestes: Es  formen en un cumulonimbus  (núvol de convecció). Van acompanyades  de llamps 
(descàrrega elèctrica entre núvols i terra) i trons (ona expansiva produïda per l’escalfament de l’aire 
en contacte amb el llamp). Els llamps  de les  tempestes  tenen una funció positiva: permeten la 
fixació del N2 atmosfèric. Però sobretot impliquen risc de mort de persones i animals, a més  de ser la 
causa de molts incendis forestals. 

• Neu: La neu apareix quan els  petits  cristalls de gel de la part superior d’un cumulonimbus topen amb 
altres  cristalls  i s’uneixen formant-ne de més grans. A  les  hores  cauen, però normalment es  desfan 
en forma de pluja abans d’arribar a terra, a no ser que la temperatura siga prou baixa.

• Calamarsa o granissa: Es   forma en tempestes  de primavera o estiu quan els cristalls  de gel cauen 
fins la zona intermèdia del núvol i els rodeja la humitat. Si els  corrents  tèrmics de l’interior del núvol 
els  eleven de nou, se’ls  forma una nova capa de gel. Si el procés  es  repeteix vàries vegades es 
forma una pedra de gel que cau. El principals  riscos de la granissa són els  danys  en infraestructures  i 
en el camp

3.PRINCIPALS ZONES CLIMÀTIQUES: 

I n i c i a l m e n t , p o d e m 
distingir al món tres  grans 
z o n e s c l i m à t i q u e s , 
originades   pel diferent 
grau d’insolació que rep la 
superfície terrestre: 
•Climes càlids
•Climes temperats
•Climes freds

La circulació de l’atmosfera 
(els  vents  ) i la hidrosfera 
(corrents  oceànics) influeix 
sobre la distribució de la 
c a l o r i  d e l e s 
precipitacions, donant lloc 
als  principals  climes  que 
s’observen al mapa de la 
figura. 

Un clima es  caracteritza 
per la  seua temperatura 
(temperatura mitjana i  
amplitud tèrmica) i per la 
quantitat i  distribució de 
pluges  anuals. Per estudiar 
els  climes  s’utilitzen els 
climogrames

CLIMOGRAMA: Gràfic  que representa els 
valors mitjans  de precipitació (l/m2 o mm) i 
temperatura (ºC) per a cada mes. Permet 
analitzar paràmetres com:

• Amplitud tèrmica: Diferència entre la 
temperatura màxima i mínima diàries o 
anuals (detecta la continentalitat)

• Períodes de sequera: Aquells  en els  quals 
les  precipitacions  són inferiors al  doble de 
la temperatura. SEQUERA (P< 2· T)

• Períodes humits: Precipitacions  superiors 
al doble de la temperatura. 

  HUMITAT (P> 2· T)
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Climogrames típics d’un clima equatorial i un desèrtic



4. CLIMES D’ESPANYA:

A  les  latituds temperades  de l’hemisferi nord, el  clima està influenciat 
per la posició del vòrtex circumpolar. Aquest està format per un 
cinturó de vents  de l’oest que circulen sobre els  pols  a gran altura. A  la 
zona més  alta, la tropopausa, la velocitat és  tan gran que s’anomena 
jet  polar  (corrent del jet stream). A  la zona de contacte entre les 
masses  d’aire fred polar i aire càlid càlid dels  vents  del sud-oest, es 
forma el front polar, que és  un cinturó de fonts freds i càlids  que 
originaran precipitacions  de tipus  frontal. En estiu el jet polar es 
desplaça cap al nord, estenent-se la zona temperada cap a latituds 
més altes. En hivern es desplaça cap al sud

La posició del jet polar determina el desplaçament de l’Anticicló de 
las Açores, el qual influeix enormement sobre el clima peninsular:

- A  l’estiu, l’Anticicló de la Açores se situa al nord i bloqueja l’entrada 
de borrasques  (Figura a). El temps és  assolellat i calorós. Sols hi 
haurà precipitacions  de convecció tèrmica (tempestes, generalment 
acompanyades d’aparell elèctric, intenses  i poc  duradores). En ocasions arriben vents  de l’anticicló del 
Sahara (calitges) que són secs, càlids i amb pols.

- A  l’hivern l’anticicló de la Açores  es  desvia al Sud i no afecta la península. No obstant les baixes 
temperatures de l’hivern fan que es  forme un anticicló de blocatge que envia vents del nord i provoca boires 
i gelades nocturnes. A  més, impedeix l’entrada de les  borrasques  i sols hi ha precipitacions  de tipus 
orogràfic sobre la cornisa cantàbrica, on es descarreguen els vents humits de L'Atlàntic .

- Durant la primavera i la tardor, la calor fa desaparèixer l’anticicló de blocatge , deixant pas a l’entrada de 
borrasques. 
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Mapes meteorològics típics de la Península  a) Estiu  b) Hivern  c) Primavera i tardor

CLIMES D’ESPANYACLIMES D’ESPANYACLIMES D’ESPANYA

Oceànic Mediterrani Subtropical

Nord, nord-oest 
peninsular. Templat 

(gràcies a la influència de 
l’oceà)  i humit 

(precipitacions repartides 
durant tot l’any, menys 
abundants en estiu).

Resta de la península. Estius càlids i secs, hiverns 
templats i secs. Precipitacions escasses i irregulars,  

preferentment en primavera i estiu. Elevat nombre d’hores 
de sol. Dins del clima mediterrani podríem diferenciar 

entre:  clima mediterrani típic (Costa est i illes Balears. 
Amplitud tèrmica al voltant dels 14 ºC anuals) i  

mediterrani continentalitzat o d’hiverns freds (Zona 
interior de la península. Amplitud tèrmica sobre els 18 ºC).

Illes Canàries. Influenciades 
per l’anticicló del Sahara i 

vents alisis (del NE). 
Temperatures suaus i 

constants i baixes 
precipitacions 

 

         
Circulació dels vents en altura: Jet polar



5. RISCOS CLIMÀTICS:

Els  fenòmens atmosfèrics  associats  als  diferents climes són una causa de riscos, els  quals  poden provocar 
danys materials, personals i ambientals. Les principals mesures preventives dels riscos climàtics són:

• Predicció: Mitjançant satèl·lits
• Sistemes d’alerta meteorològica:Permeten avisar a  la població de la possibilitat d’ocurrència d’un 

esdeveniment potencialment perillós. Al nostre país, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) 
s’encarrega d’informar diàriament sobre possibles  alertes. El quadre mostra, mitjançant colors, els 
diferents nivells d’alerta , segons perillositat, al nostre país:

• Programes de protecció civil: Constitueixen totes  les actuacions i el personal encarregats de protegir 
la població en cas  de risc. Per exemple: evacuacions  de la població i reallotjament en zones  segures, 
atenció sanitària ràpida, subministre d’aigua i aliments, etc.

• Educació ambiental
• Contractació d’assegurances : Són un dels mètodes  més eficaços  de prevenció de riscos  ja que, en 

el cas  dels esdeveniments  de tipus  meteorològic, és  complicat adoptar altres  mesures  per evitar el seu 
impacte sobre les infraestructures  o els cultius.

• Mesures estructurals: Desviament del llit de rius  per evitar inundacions, construcció de pantans  per 
regular el cabal dels  rius, instal·lació de refugis  (per exemple, refugis  al soterrani per a tornados), 
finestres amb contraportes preparades per resistir els vents forts d’un huracà,...

➡RISCOS CLIMÀTICS AL NOSTRE PAÍS: En el cas  d’Espanya podem trobar riscos com: sequeres, onades de 
fred, onades  de calor, torbs, vendavals, tornados  (poc  habituals), gota freda, pedregades (granissa de grans 
dimensions) i temporals.
‣ Sequera: Es diu que s'està en sequera meteorològica quan es  produeix una escassetat continuada de les 

precipitacions. És  la sequera que dóna origen als  restants tipus  de sequera (hidrològica i agrícola). L'origen 
de l'escassetat de precipitacions està relacionat amb el comportament global del sistema oceà- atmosfera, 
on influeixen tant factors naturals com factors antròpics, com la desforestació o l'increment dels gasos 
d'efecte hivernacle.

‣ Torbs: En castellà ventisca. Es tracta d’una combinació de vents forts, neu i temperatures baixes 
‣ Tornados: Són fenòmens meteorològics  devastadors que solen produir-se a les  planures de Nordamèrica 

(EEUU), encara que també es  produeixen tornados  de menor intensitat a les  planes  de Castelló, La Manxa i 
les  costes  del Sud. Un tornado és  una columna giratòria de vent que va des  de terra fins la base d’un 
cumulonimbus. La velocitat de rotació és  enorme (entre 100  i 500  km/ h) i en el seu desplaçament arrasa 
amb tot el que troba: vehicles, arbres, animals... La baixada  de pressió al seu interior és  tan gran que pot 
fer esclatar una casa.

‣ Gota freda: Fenomen típic de la zona mediterrània que es   produeix a finals  de l’estiu i començaments  de la 
tardor. La gota freda és una bossa d’aire fred en altura (procedent del jet polar) que es  desplaça cap a 
latituds  més  baixes.  A  finals  de l’estiu, l’aire calent i humit del mar Mediterrani ascendeix i , si es  troba 
amb aquesta massa d’aire fred, ho fa molt més ràpidament,  refredant-se i provocant pluges molt intenses. 
Els  efectes  d’una gota freda són: erosió del sòl  en zones  amb pendents  i   inundacions. Les inundacions  
poden  provocar destrucció de béns  materials  en garatges  i plantes baixes  i, en algunes  ocasions, la  mort 
de persones.

‣ Pedregades: Granissa de gran mida. Provoca danys en infraestructures i el camp.
‣ Temporals: Vents  forts de més de 60km/h que poden anar acompanyats de pluges. Són capaços  d'arrancar 

branques  dels  arbres  i , a la mar, generen ones  de més  de 4m d’altura que poden destruir les 
infraestructures marítimes (platges, passseigs, ports...)

➡RISCOS PROPIS DE CLIMES DE LES LATITUDS BAIXES: 
Alguns fenòmens típics dels climes equatorials i tropicals són:
‣ Els  monsons: Són una espècie de brisa marina amb una 

alternança de 6  mesos. Durant l’hivern de l’hemisferi nord, 
el fred fa que s'instal·le sobre Àsia un anticicló continental 
que expulsa cap a l’exterior vents  freds  i secs. A  l’estiu 
comencen les  pluges  monsòniques  (Índia i sud-est asiàtic) 
ja que els vents estan carregats  d’humitat doncs  venen d’un 
anticicló situat sobre l’oceà Índic. El principal risc  dels 
monsons  són les  pluges  torrencials de l’estiu que provoquen 
inundacions. Per contra, si tarden en arribar les  pluges, es 
poden veure seriosament afectades les  collites  de cotó i 
arròs. 

‣ Ciclons  tropicals, huracans  o tifons:Són termes equivalents 
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Nivell roig  Fenòmens meteorològics no habituals amb intensitat excepcional i amb un nivell de risc important per a la població
Nivell taronja  Fenòmens meteorològics no habituals que produeixen un cert risc per a les activitats usuals;

Nivell groc  Pot haver-hi risc per a alguna activitat concreta
Nivell verd  No hi ha risc

 
Imatge de l’huracà Katrina amb el grup de 

tempestes girant en espiral al voltant de l’ull.



que fan referència a un grup de tempestes  molt pròximes 
entre sí, que giren en espiral  (v> 120 km/h) al voltant 
d’una àrea de baixa pressió, l’ull de l’huracà que es  troba 
en calma. Si la velocitat de gir és  inferior als 120 km/h es 
consideren tempestes tropicals. Es formen  en zones 
tropicals on la forta insolació provoca l’escalfament de 
l’aigua marina, generant una intensa evaporació i un elevat 
gradient vertical de temperatura. Es  produeix una elevació 
per convecció de l’aire càlid i humit de la mar fins  que es 
formen núvols  tempestuosos. Sota l’ull de l’huracà es 
produeix una força de succió que eleva l’aigua del mar 
formant grans  onades  que poden inundar les  costes. A 
més els  huracans  tenen un moviment de trasllació i  ho 
assolen tot al seu pas. Els  riscos dels  huracans són: Inundacions per pluges  torrencials, inundacions  per 
marors  ciclòniques (grans  onades), velocitat de rotació del vent (danys  en cases, sistemes de 
telecomunicació, collites...)

6. CANVIS CLIMÀTICS PASSATS, PRESENTS I FUTURS:

La Terra ha experimentat variacions  importants en les  temperatures  mitjanes des de la seua formació, 
alternant-se períodes de glaciacions amb altres períodes de desertització. 

a. CANVIS CLIMÀTICS PASSATS: El fet que la Terra originalment es  trobara formant un gran continent 
anomenat Pangea influiria segurament en el clima (ja sabem que els  continents impedeixen el moviment 
de les  masses  d’aigua, dificultant  la distribució de la calor acumulada sobre l’equador cap als  pols). Això 
explicaria, per exemple,  la glaciació carbonífera. Durant el juràssic, Pangea II es  divideix en dos 
continents, un al nord i l’altre al sud, permetent el transport de calor pels  corrent oceànics i donant lloc  a 
un clima tropical apte per al desenvolupament dels  dinosaures. Des  del començament del quaternari no 
han hagut importants  variacions  de la distribució de les terres  i el mar, a les  hores  els  períodes glacials 
se suposa que són deguts  a variacions  temporals  en la radiació solar incident (cicles  de Milankovitch). 
L’estudi dels  canvis  climàtics es  realitza mitjançant l’anàlisi de les  bombolles  d’aire atrapades en el gel de 
les  glaceres, comprovant-se que en els  períodes  de refredament l’aire contenia una menor proporció de 
CO2. També s’estudien els  pòl·lens trobats  en sediments, que permeten determinar el tipus de vegetació 
existent. 

b. CANVIS CLIMÀTICS PRESENTS I FUTURS: Des  del 1900 fins  l’actualitat la temperatura mitjana 
terrestre no ha deixat d’augmentar, sobretot a partir de 1960, si comparem amb els últims dos 
mil·lennis. Es  tracta d’un problema global, que afecta la totalitat del planeta. La pregunta que cal fer és: 
Es  tracta d’una variació climàtica natural o hi ha influència antropogènica?   Segons les  conclusions de la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient (Cimera de la Terra) Rio de Janeiro, 
1992 es  responsabilitza a les  emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’increment de la temperatura 
(hi ha estudis  que mostren una relació directa entre els nivells  de CO2 i la temperatura mitjana 
terrestre). Els principals gasos d’efecte hivernacle (GEI)  són: 
• CO2. Diòxid de carboni, procedent principalment de la crema de combustibles fòssils  (transports, 

generació d’energia elèctrica i activitats industrials)
• CH4. Metà, procedent d’aiguamolls, explotacions d’arròs, ramaderia de rumiants i pous petrolífers
• N2O. Òxid nitrós, procedent de la combustió en transport i indústria, desnitrificació del sòl, ús 

d’adobs nitrogenats i descàrregues elèctriques en tempestes
• Altres: hidrofluorocarbonis (HFC) i compostos de sofre
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Distribució geogràfica dels huracans

PREVISIONS DEL CANVI CLIMÀTIC:
‣ Augment de la temperatura terrestre entre 1,8 i 4 ºC
‣ Fusió generalitzada dels gels polars i regressió de les glaceres d’alta  muntanya. Augment dels 

icebergs.
‣ En disminuir la superfície gelada  hi haurà una disminució de l’albedo, que encara augmentarà 

més la temperatura en baixar la radiació reflectida per la Terra
‣ Increment del nivell del mar, amb inundacions de les zones costaneres
‣ L’aigua dolça provinent del desgel modificarà els corrents oceànics actuals
‣ Avanç dels deserts subtropicals cap a zones de major latitud (afectant Espanya)
‣ En la tundra àrtica, si es descongela  el sòl gelat que cobreix  les torberes (jaciments de 

torba), s’alliberarien quantitats ingents de gasos d’efecte hivernacle ja que aquestes 
constitueixen un important embornal de gasos com el metà i diòxid de carboni. 

‣ Fenòmens meteorològics extrems: Sequeres, inundacions (en zones properes al mar on hi 
haurà una major evaporació) i huracans

‣ Canvis en la distribució geogràfica de determinades malalties associades a  mosquits 
(malària)



7. ACORDS INTERNACIONALS SOBRE CANVI CLIMÀTIC:

Sota el marc de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) els països  participants han tractat el  problema 
del canvi climàtic en diferents cimeres. Els dos acords més rellevants són: 

> Protocol de Kyoto: Conferència de l’ONU de 1997
En aquesta cimera els  països industrialitzats  van adquirir compromisos concrets  i  un calendari d'actuació. Va ser 
sens  dubte un gran avanç, doncs  es va aconseguir un acord vinculant a tots  els països signataris perquè durant 
el període del 2008  al 2012, es  reduïren les emissions  dels sis gasos que més potenciaven l'efecte hivernacle en 
un 5,2%. 

> COP 21: Conferència de París sobre el Canvi Climàtic de 2015
Els  195  països  reunits  a París  signen un acord vinculant en el qual es  comprometen a 
mantenir l’augment de la temperatura de la Terra per davall dels  dos  graus. A  més  els 
països  acorden fixar cada cinc anys  els seus  objectius  nacionals  sobre emissions  de gasos 
d’efecte hivernacle. D’una altra banda el països  rics  seguiran oferint suport financer als 
països  pobres  per ajudar-los  a reduir les  seues emissions. Com que es  tracta d’un acord 
amb efectes vinculants, es poden prendre mesures  contra els  països que incomplisquen 
el text signat.
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