
Indicadors de canvi climàtic a l’Institut Europa 

Un indicador es una mesura, generalment quantitativa, que s’usa per a il·lustrar i comunicar de 
manera simple un procés complex que inclou tendències i progressió al llarg del temps. Perquè 
un indicador sigui vàlid ha de complir dues condicions: ha de tenir una bona fonamentació 
conceptual (s’ha de fer una descripció de la metodologia i de les formules emprades) i ha de ser 
comprensible i simple. 

Hi ha indicadors basats en paràmetres ambientals com la data de la primera floració d’una 
determinada espècie vegetal, el nivell mitja del mar, la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle 
que s’emeten a l’atmosfera des d’una zona determinada, o el nombre de dies que el terra esta 
cobert de neu en un indret concret 

Altres indicadors de seguiment del canvi climàtic  són els índexs climàtics que es basen en les 
variables temperatura i precipitació. Tal com fixa l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), el 
càlcul d’índexs climàtics es una eina útil per a caracteritzar el clima, presentar els patrons 
climàtics històrics i detectar els canvis.  

En concret, el Grup d’Experts en Detecció de Canvi Climàtic i Índexs (Expert Team on Climate 
Change Detection and Indices, ETCCDI) ha definit i ha formulat un conjunt d’índexs per a 
analitzar situacions climàtiques extremes seguint una metodologia idèntica perquè els resultats 
es puguin analitzar globalment. L’ETCCDI depèn de la Comissió de Climatologia (CCl) de l’OMM, 
dins del Programa de Recerca Climàtica Mundial (WCRP), i de la Joint Commission for 
Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) 

Els gràfics següents recullen els resultats recollits des de l’any 2008 a l’estació meteorològica de 

l’Institut Europa:. 

 

Dies d’estiu:  Nombre de dies en 1 any en que TX > 25°C  

Nits tropicals:  Nombre de dies en 1 any en que TN > 20°C 

Nits fredes:  Percentatge de dies en que TN < percentil 10 % 

Nits càlides:  Percentatge de dies en que TN > percentil 90 % 

Amplitud tèrmica anual:  Mitjana anual de la diferencia entre TX i TN °C 

Índex simple d’intensitat diària:  PPT total anual dividida pel nombre de dies amb PPT ≥ 1 mm/dia 

 


