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El disseny de pluges de projecte a Barcelona s'ha fet tradicionalment mitjançant la metodologia 
de blocs alternats, és a dir, sense tenir en compte les formes reals dels hietogrames. El 1995 
CLABSA fa un primer intent d'identificar patrons de precipitació a Barcelona i obté, a través de 
l'estudi dels 19 successos més extraordinaris, una classificació de les pluges en tres tipus, per 
a cadascun dels quals proposa un patró de precipitació. L'objectiu d'aquesta tesina és la 
investigació de patrons de precipitació a partir d'un banc de dades molt més ampli, mitjançant 
l'ús de tècniques estadístiques. 

Les dades de partida de l'estudi són les corresponents a la sèrie de precipitació de l'observatori 
Fabra de Barcelona entre el 10 de juny del 1927 i el 10 d'octubre del 1992. A partir del llistat 
d'instants de bolcament de cassoletes de 0.1 mm, mitjançant un programa desenvolupat 
específicament per a aquesta tasca, s'ha generat un banc de dades de successos de pluja amb 
les variables: instant d'inici, duració, precipitació total, forma del pluviograma acumulat (amb 
una resolució de 100 intervals), intensitats mitjanes màximes (IMM) associades als intervals 
múltiples de 5 minuts (fins a 120 minuts), períodes de retorn associats a les IMM (segons les 
corbes IDF de l'observatori Fabra), longitud de l'interval amb un major període de retorn. S'han 
considerat successos diferents aquelles precipitacions separades per 90 minuts sense pluja. Al 
banc de successos de pluja no s'han incorporat aquelles pluges amb una duració inferior a 10 
minuts o una precipitació inferior a 5 mm. 

Sobre el banc de dades complet s'han realitzat anàlisis exploratòries sobre les variables 
univariants (precipitació, duració, instant d'inici, interval més desfavorable, període de retorn 
màxim) i anàlisi factorials sobre els 3 conjunts de variables que descriuen corbes (pluviograma 
acumulat, IMM respecte la longitud de l'interval i períodes de retorn associats a les IMM 
respecte la longitud de l'interval). Aquestes anàlisis han produït nombrosos resultats 
col·laterals, però no han revelat l'existència de patrons de precipitació. 

S'ha comprovat que pràcticament tots els successos extraordinaris tenen lloc entre els mesos 
de maig i novembre, per la qual cosa s'ha produït a eliminar del banc de dades tots aquells 
successos compresos entre desembre i abril. D'entre els successos eliminats s'han estudiat els 
més destacables (tots ells amb períodes de retorn inferiors als 2 anys), que han resultat ser 
successos de gran duració i baixa intensitat, amb un pluviograma de tipus uniforme. 

S'han repetit les anàlisis estadístiques amb el banc de dades reduït, però tampoc en aquest cas 
s'ha detectat l'existència de patrons de precipitació. No obstant, cal destacar que l'anàlisi de la 
corba d'atenuació de la IMM dels 108 successos més extraordinaris ha permès identificar i 
validar la classificació proposada per CLABSA (obtinguda a partir de només 19 successos), 
essent el grup CLABSA-1 clarament identificable i separat dels grups CLABSA-2 i CLABSA-3, 
que són diferents parts d'un mateix conjunt continu. 

S'ha observat que els successos de pluja solen tenir una pluja de fons (intermitent i de baixa 
intensitat) i un interval relativament curt en el qual es concentra la major part de la precipitació. 
S'ha definit aquest interval com a pluja principal del succés. 

S'han identificat les pluges principals extraordinàries del tipus CLABSA-1, sobre les quals s'ha 
dut a terme una anàlisi simplificada de recerca de patrons. Aquesta anàlisi ha detectat 
l'existència de 5 patrons de precipitació: pic inicial, pic final, pluviogrames en S (amb dues 
variants) i uniformes-trapezoïdals. El patró de pic final no està correctament representat per la 
pluja de projecte actual, per la qual cosa es recomanen estudis sobre els efectes d'aquest patró 
de precipitació sobre la xarxa de drenatge de Barcelona. 

Finalment, es proposen unes bases de càlcul per a la simulació de sèries sintètiques de 
precipitació per a l'àrea de Barcelona. 


