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OBTENCIÓ DELS TEMPORALS . 
TRACTAMENT NO DIRECCIONAL 

 
 

4.1 Introducció 
 

De totes les dades registrades per la boia del Cap de Tortosa, en aquest apartat, es 
procedirà a seleccionar els temporals. Aquesta selecció de temporals es durà a terme 
per l’onatge global, tot deixant l’estudi de la direccionalitat de l’onatge pel posterior 
capítol.    

 
Per realitzar la identificació i selecció de temporals es seguiran diversos passos. 

Primer de tot caldrà definir què es considera temporal i què no, tot utilitzant tres 
paràmetres que ajudaran a identificar-los raonadament.  

 
A continuació, s’introduirà el programa AnaTorBo, mitjançant el qual es pot 

visualitzar la sèrie temporal de l’alçada significant donada per les boies de la XIOM i es 
poden analitzar els temporals d’onatge. Aquest programa es configurarà segons la 
definició de temporal realitzada mitjançant els tres paràmetres abans comentats, a 
més de definir altres paràmetres necessaris per l’anàlisi dels temporals. Una vegada 
realitzats aquests passos ja es podrà visualitzar la sèrie temporal tot identificant 
visualment de manera ràpida els temporals identificats pel programa. Per últim, es 
procedirà a l’obtenció dels paràmetres donats per l’anàlisi de temporals que realitza el 
mateix programa.   

 
Una vegada identificats els temporals mitjançant el programa AnaTorBo, aquests es 

processaran amb el programa Espector. Aquest últim pas permetrà determinar 
finalment quins són els temporals sotmesos a l’anàlisi direccional realitzat en el 
següent capítol.   
 
 

4.2 Definició de temporal 
 

Per seleccionar els temporals cal establir tres paràmetres que permeten identificar 
què és temporal i què no: l’alçada de temporal, la duració mínima del temporal i 
l’interval de temps entre temporals. Aquests paràmetres no estan fixats ni són sempre 
els mateixos, sinó que depenen de molts factors, entre els quals, en quina zona s’està 
realitzant l’estudi.  

 
Cada zona té un cert clima marítim i unes característiques de l’onatge, cosa que 

implica que els temporals que s’hi produeixin també seran característics d’aquest lloc, i 
totalment diferents dels temporals d’una altra part del món. Tenint en compte les 
característiques del mar Mediterrani, i més concretament al litoral català, a 
continuació es defineixen aquests tres paràmetres dels temporals.        
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4.2.1 Alçada de temporal 
 

Aquest paràmetre es defineix com el valor de l’alçada d’ona significant (Hs) a partir 
del qual es considera que existeix temporal. Aquest valor llindar, que determina què es 
considera temporal i què no, és molt difícil d’escollir, ja que depèn de molts factors i 
no hi ha mètodes totalment objectius que el defineixin exactament.  

 
Per tenir un ordre de magnitud, habitualment es treballa amb valors al voltant dels 

2,0 metres, però aquest pot variar significativament depenent del mar on ens trobem. 
No és el mateix un mar amb onatges d’alçades d’ones molt importants, que un altre 
mar on el seu onatge no és tan energètic i per tant les alçades d’ona són molt menors. 
En els mars on normalment les ones tenen altures destacades, el llindar pot ser major 
de 2 metres, ja que potser aquests 2 metres d’alçada d’ona significant són més o 
menys habituals a la zona i no tenen perquè formar part d’un temporal. En canvi, en 
mars menys energètics, les altures d’ona solen ser baixes, i alçades de 2 metres, i 
menors, només són produïdes per temporals.         

     
El mar Mediterrani és un d’aquests mars on les alçades d’ona habitualment són 

petites. Per aquests motiu en els estudis de clima d’onatge realitzats a la costa 
catalana (Herreras, 2002) s’utilitza un valor d’1,5 metres per definir el llindar de 
l’alçada d’ona dels temporals. Observant les dades proporcionades per les boies, es 
corrobora que aquesta elecció és l’adequada per l’anàlisi de l’onatge incident a la 
nostra costa. Valors més elevats comportarien una disminució molt important de les 
dades de temporals, i considerant que en general les altures d’ona són menors d’1,5 
metres, té sentit que aquest sigui el valor llindar. Valors més petits no es poden 
considerar onatges de temporal, ja que l’alçada d’ona seria molt petita.        

 
Es considera temporal quan Hs ≥ 1,5 metres 

 
4.2.2 Duració mínima del temporal  
 
Es considera que una sèrie d’altures significants d’ones majors d’1,5 metres tan sols 

formaran un temporal en els casos en què la seva duració total sigui major o igual a un 
determinat valor. En aquest cas s’ha considerat  una duració mínima del temporal igual 
a 6 hores.   

 
Duració mínima del temporal = 6 hores 

 
4.2.3 Interval de temps entre temporals  
 
En l’anàlisi extremal és molt important que les dades siguin independents entre si. 

Aquesta independència s’aconsegueix separant, de manera suficient, els màxims en el 
temps per tal d’assegurar que es tracten de successos diferents. Habitualment, 
aquesta independència s’assegura amb un interval de temps entre màxims de 4 dies.     

 
Interval de temps entre màxims de temporals = 4 dies 
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4.3 AnaTorBo 
 

AnaTorbo és un programa desenvolupat per Jesús J. Gómez Aguar des de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Mitjançant aquest programa es pot visualitzar la 
sèrie temporal de l’alçada significant donada per les boies de la XIOM i es poden 
analitzar els temporals d’onatge.  

 
Les dades utilitzades per aquest programa són els fitxers de dades depurades, tant 

els fitxers espectrals com els estadístics. En aquesta tesina, es treballarà amb els fitxers 
de dades depurades obtinguts a partir de les mesures i els càlculs espectrals de la boia 
direccional del Cap de Tortosa, del posterior càlcul estadístic de l’ordinador i de la 
corresponent depuració de dades mitjançant el programa DeDosDe.exe. Per tant, els 
fitxers utilitzats són: 

 

•••• Dades espectrals depurades de la boia direccional del Cap de Tortosa 

•••• Dades estadístiques depurades de la boia direccional del Cap de Tortosa.   
 

Aquests fitxers de dades depurades que s’utilitzen són de tipus text (ASCII) amb una 
columna per cada variable tal i com s’ha explicat anteriorment. Com a sortida del 
programa s’obtenen dos fitxers de text. Un és la còpia de la finestra amb l’anàlisi dels 
temporals, i l’altre és un fitxer amb una única columna on apareixen els màxims dels 
temporals.   

 
Cal recordar que en aquesta selecció de temporals no es té en compte la seva 

direccionalitat, que s’estudiarà posteriorment. Per tant, tan en la configuració del 
programa com en el posterior anàlisi de temporals realitzat pel programa encara no es 
tindran en compte els paràmetres relacionats amb la direccionalitat de l’onatge. 
Aquests, s’especificaran en l’apartat on s’estudiarà la direccionalitat de l’onatge.       

 
4.3.1 Configuració del programa 
 
La visualització de la sèrie temporal de l’alçada significant i l’anàlisi dels temporals 

depèn del valor designat a cadascun dels paràmetres que defineixen els temporals. En 
l’anterior apartat s’han determinat els tres paràmetres essencials que defineixen què 
es un temporal, però a més d’aquests, n’hi ha d’altres que s’exposaran a continuació, 
juntament amb els ja citats.  

 

• Alçada de temporal:   
 

Es considera temporal quan Hs ≥ 1,5 metres 
 

• Duració mínima del temporal:  
 

Duració mínima del temporal = 6 hores 
 

• Interval de temps entre temporals 
 

Per tal de que les dades siguin independents entre si és necessari el següent 
interval de temps entre màxims de temporals,  
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Interval de temps entre màxims de temporals = 4 dies 

 

• Interval de temps màxim sense dades 
 

En els registres realitzats per les boies d’onatge és habitual que es presentin 
buits de dades durant un cert interval de temps. Aquests buits poden ser causats 
per diversos motius. Un d’aquests motius és que, precisament quan hi ha forts 
temporals, la recepció de dades empitjora considerablement, i aleshores és 
probable que faltin dades. D’altra banda, aquests forts temporals són molt 
interessants d’analitzar, i per tal de que es pugui realitzar el seu estudi, tot i faltar 
algunes dades, es fixa un interval de temps màxim sense dades.     

 
Aquest interval de temps és la duració màxima del buit de dades per considerar 

que el temporal encara no s’ha acabat. És a dir, si el número d’hores durant les 
quals no hi ha dades és estrictament major a aquest límit es considera que s’ha 
acabat el temporal en l’últim punt abans del buit de dades. En canvi, si el número 
d’hores sense dades és menor o igual a l’interval considerat com a màxim, es 
considerarà que encara es tracta del mateix temporal. Un valor habitual d’aquest 
interval de temps és de 6 hores.      
 

Interval de temps màxim sense dades = 6 hores 
 

• Interval de temps màxim per sota d’Hs límit 
 

L’altura d’ona significant límit és la definida al primer punt com alçada de 
temporal, és a dir, el llindar d’Hs a partir del qual es considera possible temporal. 
Aquest interval de temps màxim per sota d’Hs límit (igual a 1,5 metres) es refereix a 
la duració màxima sense altures d’ona significant majors que l’alçada de temporal 
per considerar que el temporal s’ha acabat. 

 
Així doncs, quan a la sèrie de dades d’Hs es detecten dos episodis de temporals 

amb alçades d’ona significant majors que el llindar, separats per un període de 
calma (altures d’ona menors d’1,5 metres), si aquest període de calma és 
estrictament major a l’interval de temps màxim per sota d’Hs límit, es considerarà 
que es tracta de dos temporals diferents. En canvi, si el període de calma és menor 
o igual a l’interval de temps màxim per sota d’Hs límit es tractarà com un mateix 
temporal. El motiu d’aquest marge de temps és perquè és possible que després 
d’un cert període de calma el temporal es refaci, tornant a agafar força i tornant a 
produir alçades d’ona majors del llindar. 

 
Però cal vigilar amb aquest marge de temps, ja que pot ser que al calcular l’Hs 

promig del temporal el resultat sigui una altura d’ona menor al llindar establert. 
Aquests casos s’haurien d’estudiar minuciosament per tal de prendre la decisió 
correcta.      
 

Interval de temps màxim per sota d’Hs límit = 6 hores 
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A mode de resum, els paràmetres de configuració d’AnaTorBo en aquesta tesina 
són els següents: 
 

Taula 4: Resum dels paràmetres de configuració d’AnaTorBo.   

 
Paràmetres de configuració d’AnaTorBo 

Paràmetre Valor 

Alçada de temporal 1,5 metres 

Duració mínima del temporal 6 hores 

Interval de temps entre temporals 4 dies 

Interval de temps màxim sense dades 6 hores 

Interval de temps màxim per sota de l’alçada de temporal 6 hores 

 
4.3.2 Visualització de la sèrie temporal 
 

El programa mostra la sèrie temporal d’alçada significant extreta del fitxer de 
dades. Com a dades d’entrada es poden utilitzar tan els fitxers espectrals com els 
estadístics, provinents, en aquest cas, de la boia direccional del Cap Tortosa. Si 
s’utilitza el fitxer de dades espectrals es visualitzarà l’Hmo, en canvi, si s’utilitza el fitxer 
de dades estadístiques, el que es visualitzarà serà l’H1/3.  

 
Tal i com s’ha comentat, les dades representades provenen dels fitxers obtinguts a 

partir de les boies d’onatge. Aquesta sèrie de dades en principi és continua, però a 
vegades pot veure’s interrompuda per buits de dades: dades consecutives que queden 
molt separades en el temps. El tractament d’aquest buit de dades és l’explicat en la 
definició de l’interval de temps màxim sense dades.   

 

 
 

Figura 9: Visualització d’una sèrie temporal amb AnaTorBo. 

 
Observant la finestra on es mostra la sèrie temporal, ràpidament es pot determinar 

quines dades formen possibles temporals, ja que es mostra un línia horitzontal de 
color verd que marca el llindar d’alçada de temporal, en aquest cas, fixat com a 1,5 
metres. Una altra opció que ens ofereix el programa és identificar visualment de 
manera ràpida els temporals. Es poden fer aparèixer unes línies verticals discontinues: 
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una de color vermell que indica la primera dada del temporal, i una de color verd, que 
mostra la primera dada que ja no pertany al temporal. D’aquesta manera, queda 
determinat l’inici i el final de cada temporal.    

 
4.3.3 Anàlisi dels temporals 

 
Una de les principals funcions del programa és analitzar els temporals. El mateix 

programa busca els temporals existents en els registres introduïts i per cadascun es 
poden obtenir els següents paràmetres:  

 

• Data d’inici del temporal 
 

Dia, mes, any i hora del primer valor que ha superat l’alçada de temporal. 
 

• Data de final del temporal 
 

Dia, mes, any i hora del primer valor que torna a estar per sota de l’Hs límit.  
 

• Duració del temporal 
 

La duració del temporal és el període de temps durant el qual l’Hs ha estat per 
sobre del valor de l’Hs límit. En aquesta duració del temporal també s’inclouen els 
períodes en els quals l’Hs ha estat per sota de l’Hs límit durant un període de temps 
inferior o igual a l’interval de temps màxim abans definit.   

 

• Hs mitja durant el temporal (Hmedia) 
 

És la mitjana de totes les alçades significants. Cal tenir en compte que si estem 
introduint com a dades d’entrada les del fitxer espectral, la mitjana obtinguda és la 
Hm0 mitja. En canvi, si es tracta del fitxer estadístic s’obté l’H1/3 mitja.    

 

• Hs màxima durant el temporal (Hs,max) 
 

Aquesta és l’alçada significant major que s’ha produït durant el temporal. Igual 
que en el cas anterior, si el fitxer d’entrada es tracta del de dades espectral és Hm0 
màxima, i, en canvi, si es processa el fitxer estadístic és l’H1/3 màxima.    

 
Taula 5: Hs,max durant el temporal, segons els fitxer d’entrada. 

 
Fitxer d’entrada Boia direccional del Cap del Tortosa 

Fitxer de dades espectrals Hm0 màxima 

Fitxer de dades estadístiques H1/3 màxima 

 

• Període mig (Tmed) 
 

El període analitzat depèn del fitxer d’entrada i del tipus de boia. En aquest cas, 
com que treballem amb una boia direccional, el període mig és:   
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Taula 6: Tmed durant el temporal, segons els fitxer d’entrada. 

 
 Fitxer d’entrada Boia direccional del Cap de Tortosa 

Fitxer de dades espectrals Tp 

Fitxer de dades estadístiques Tmed 

 

• Període de pic en el màxim (Tmax) 
 

Aquest període de pic en el màxim és el període corresponent al punt del 
temporal on l’alçada d’ona significant és màxima. Cal no confondre’s amb  el màxim 
dels períodes, ja que no és el mateix.  

 

• Pendent de creixement (pd1) 
 

Aquest paràmetre indica la velocitat de creixement de l’alçada de l’ona en cm 
per dia, des del moment en què sobrepassa l’alçada llindar (en aquest cas fixat en 
1,5 metres) fins que arriba a l’alçada d’ona màxima del temporal. Per tant, s’obté 
com el quocient entre l’increment d’alçada dividit entre el temps transcorregut de 
l’inici del temporal fins al màxim.  

 

• Pendent de disminució (pd2) 
 

El pendent de disminució indica la velocitat de decreixement de l’alçada d’ona en 
cm per dia, des del moment en què es produeix l’alçada d’ona màxima fins a l’últim 
punt on es sobrepassa l’alçada llindar del temporal. Com en el cas del pendent de 
creixement, s’obté com el quocient entre la disminució d’alçada dividit entre el 
temps transcorregut des del màxim del temporal fins al seu final.    

 
 

4.4 Identificació dels temporals mitjançant AnaTorBo 
 

Una vegada definit què és un temporal i els paràmetres de configuració del 
programa AnatorBo, s’introdueixen els fitxers de dades depurades, tan els fitxers 
espectrals com els estadístics, procedents de la boia del Cap de Tortosa, des de l’any 
1990 al 2006. A partir d’aquestes dades, el programa permet identificar els temporals 
que s’han produït durant aquest interval de temps, així com les seves principals 
característiques.  

 
Segons aquesta identificació del programa AnaTorBo, el número de temporals 

enregistrats per la boia d’onatge del Cap de Tortosa des de l’any 1990, any de la seva 
posada en marxa, fins al 2006 són els que es mostren a la següent taula:    
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Taula 7: Número de temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de Tortosa,  
identificats mitjançant AnaTorBo (Mas, 2007).  

 

Any 
Núm. de 

temporals 
% Respecte el 

total 
1990 9 2,3 % 

1991 27 6,9 % 

1992 29 7,4 % 

1993 25 6,4 % 

1994 29 7,4 % 

1995 20 5,1 % 

1996 19 4,9 % 

1997 17 4,4 % 

1998 19 4,9 % 

1999 36 9,2 % 

2000 30 7,7 % 

2001 13 3,3 % 

2002 23 5,9 % 

2003 31 7,9 % 

2004 30 7,7 % 

2005 20 5,1 % 

2006 13 3,3 % 

TOTAL 390 100,0 % 

 

Del període que va des de l’any 1990 a l’any 2006 el programa AnaTorBo ha 
identificat 390 temporals. Aquesta és una quantitat realment significativa que 
permetrà estudiar tendències i possibles paràmetres de comportament.   

 

 
 

Figura 10: Representació del número de temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de 
Tortosa, identificats mitjançant AnaTorBo.  

 
Durant aquests 17 anys hi ha un promig de gairebé 23 temporals cada any. Hi ha 

anys en els qual es produeixen més temporals, i altres que no tants, però sense seguir 
cap patró de comportament, tal i com es pot observar clarament a la taula i a la figura 
anterior.  
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També s’ha cregut interessant estudiar les duracions promig anuals dels temporals. 
Cal dir que les duracions dels temporals d’un mateix any són força diferents entre si, i 
que per tant presenten una variabilitat anual força elevada. La següent taula mostra el 
promig anual de les duracions dels temporals.   

 
Taula 8: Promig anual de la duració dels temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de 

Tortosa, identificats mitjançant AnaTorBo (Mas, 2007). 

 

Any 
Promig anual de la 

duració dels 
temporals (hores) 

1990 26,42 

1991 20,90 

1992 26,78 

1993 20,06 

1994 17,59 

1995 23,62 

1996 23,74 

1997 27,89 

1998 12,79 

1999 18,22 

2000 18,62 

2001 30,05 

2002 21,60 

2003 22,42 

2004 27,86 

2005 22,49 

2006 22,82 

PROMIG 22,58 hores 

 
El promig del promig anual de la duració dels temporals és de gairebé 23 hores. 

Com es pot observar clarament a la Figura 11 que es presenta a continuació, aquest és 
un valor força significatiu i representatiu dels promitjos anuals de la duració, ja que hi 
ha forces anys que se situen a prop d’aquestes 23 hores.      
 

 
 

Figura 11: Representació del promig anual de la duració dels temporals, enregistrats per la boia 
direccional del Cap de Tortosa, identificats mitjançant AnaTorBo. 
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4.5 Processament del temporals identificats mitjançant 
EspecTor  

 
EspecTor és un programa desenvolupat en Matlab per Aurora Rotés com a treball 

de final de carrera, des de la Universitat Politècnica de Catalunya (Rotés, 2004). Per un 
determinat temporal permet obtenir el clima d’onatge i l’evolució dels espectres 
freqüencials, així com tota una àmplia gamma de paràmetres característics de l’onatge 
i un ajust de l’espectre a un model paramètric multipic. La limitació que presenta 
aquest software és que es basa en espectres freqüencials i, per tant, no té en compte 
la direccionalitat de l’onatge.  
 

L’aplicació del programa EspecTor en aquest treball és molt clara i concisa. En ell es 
processaran els temporals identificats amb AnaTorBo. El programa EspecTor distingeix 
aquells temporals pels quals no es disposa d’arxius bruts (de dades en temps real 
abans definides) i els temporals pels que sí que n’existeixen; analitza els registres bruts 
i discrimina aquells que considera curts i distorsionats. D’aquesta manera, cada 
temporal, del que sí que es disposa de registres bruts, queda associat al conjunt de 
registres no curts i no distorsionats pertinents. Per últim, es procedirà a l’eliminació 
dels temporals pels quals, tot i disposar d’arxius bruts no curts i/o distorsionats, la 
durada resultant és inferior a 6 hores. 

 
Com a resultat d’aquest processament, pel programa EspecTor, dels temporals 

identificats prèviament per AnaTorBo, s’obtenen finalment 150 temporals enregistrats 
i analitzables. Aquests van des de l’any 1991 al 2006 i en total contenen 3.268 
registres. El llistat d’aquests 150 temporals, a partir dels quals es treballarà a partir 
d’aquest moment, apareix a la primera taula de l’annex I.     
 

Taula 9: Número de temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de Tortosa,  
resultants del processament mitjançant el programa EspecTor. 

 

Any 
Núm. de 

temporals 
% Respecte el 

total 
1991 1 0,7% 

1992 14 9,3% 

1993 22 14,7% 

1994 22 14,7% 

1995 11 7,3% 

1996 17 11,3% 

1997 6 4,0% 

1998 0 0,0% 

1999 0 0,0% 

2000 0 0,0% 

2001 9 6,0% 

2002 7 4,7% 

2003 0 0,0% 

2004 18 12,0% 

2005 12 8,0% 

2006 11 7,3% 

TOTAL 150 100,0% 
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Aquests 150 temporals estan repartits tal i com s’indica a la Taula 9. De la sèrie de 
dades inicial que anava de l’any 1990 al 2006, hi ha diversos anys dels quals no es 
disposarà de temporals analitzables, pels motius abans comentats. Aquests anys són: 
el 1990, el 1998, el 1999, el 2000 i el 2003. A la següent figura s’observa clarament 
com es reparteixen els 150 temporals.   
 

 
 

Figura 12: Representació del número de temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de 
Tortosa, resultants del processament mitjançant el programa EspecTor. 

 
Igual que abans, s’ha realitzat el promig anual de la duració d’aquests temporals. A 

l’hora de realitzar aquest promig cal assenyalar que s’ha omès el temporal de l’any 
1991, ja que al ser un sol temporal aquest promig anual mancaria de valor i no seria 
significatiu.  

 
Taula 10: Promig anual de la duració dels temporals, enregistrats per la boia direccional del Cap de 

Tortosa, resultants del processament mitjançant el programa EspecTor. 
 

Any 
Promig anual de la 

duració dels temporals 
(hores) 

1991 - 

1992 32,48 

1993 20,13 

1994 18,53 

1995 27,22 

1996 24,09 

1997 27,06 

1998 - 

1999 - 

2000 - 

2001 28,00 

2002 24,27 

2003 - 

2004 32,48 

2005 20,13 

2006 18,53 

PROMIG 28,75 hores 
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Figura 13: Representació del promig anual de la duració dels temporals, enregistrats per la boia 
direccional del Cap de Tortosa, resultants del processament mitjançant el programa EspecTor. 

 
Com es pot observar a la Taula 10 i a la Figura 13 el promig de la durada dels temporals 

és de gairebé 29 hores, superior al promig abans calculat de 23 hores. Cal recordar que 
per calcular aquest promig s’han obviat els anys dels quals no es tenen temporals 
enregistrats i analitzables, a més de l’any 1991 en qual tan sols hi ha un temporal.  

 
Pels anys dels quals es disposen temporals enregistrats i analitzables (ometent el 

temporal del 1991 com ja s’ha fet anteriorment), s’ha cregut interessant trobar les 
hores i els dies de temporal de cada any. A partir d’aquesta dada es pot calcular la 
probabilitat de que hi hagi temporal, entenent com a tal una alçada d’ona significant 
superior a 1,5 metres i subjecte a les altres condicions abans esmentades. Per calcular 
aquesta probabilitat es tindran en compte els dies de temporals per cada any pels 365 
dies que té un any. A continuació es presenta una taula on es poden observar aquestes 
dades:      
 

Taula 11: Hores, dies i probabilitat de temporal a l’any segons els temporals  
enregistrats i analitzables de la boia del Cap de Tortosa.  

 

Any 
Núm. de 

temporals 
Hores de temporal 

per cada any 
Dies de temporal 

per cada any 
Probabilitat de 

temporal 

1991 1 - - - 

1992 14 454,69 18,95 0,05 

1993 22 442,77 18,45 0,05 

1994 22 407,72 16,99 0,05 

1995 11 299,37 12,47 0,03 

1996 17 409,53 17,06 0,05 

1997 6 162,38 6,77 0,02 

1998 0 - - - 

1999 0 - - - 

2000 0 - - - 

2001 9 348,00 14,50 0,04 

2002 7 284,00 11,83 0,03 

2003 0 - - - 

2004 18 634,00 26,42 0,07 

2005 12 336,00 14,00 0,04 

2006 11 267,00 11,13 0,03 
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Figura 14: Representació dels dies de temporal a l’any segons els temporals  
enregistrats i analitzables de la boia del Cap de Tortosa.  

 

Les hores i dies de temporal presents cada any no segueixen cap mena de patró i 
són molt variables any a any. Es troba un mínim de 7 dies a l’any de temporal i un 
màxim de 27 dies gairebé. Sabent que un any té 365 dies, les probabilitats de que es 
produeixi temporal són petites com es pot corroborar als resultats presentats a la Taula 

11.  

  


