
 

 

RESUM 

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 la forma del hietograma. El 1995 CLABSA fa 
un primer intent d'identificar patrons de precipitació a Barcelona i obté, a través de l'estudi de 
19 successos 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). 
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-trapezoidals. 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. 
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CAPÍTOL 1:  INTRODUCCIÓ 

El drenatge urbà és actualment una necessitat bàsica inqüestionable i, per tant, 
cal assegurar-ne un correcte funcionament. Per altra banda, també és la 
infrastructura urbana més costosa, per la qual cosa seria lògic fer un gran 
esforç en la fase de planificació i disseny, ja que un petits estalvis en termes 
relatius es tradueixen ràpidament en volums considerables d'estalvi en termes 
absoluts. Aquestes dues premisses (funcionament correcte i disseny ajustat) 
només són compatibles en base a un bon coneixement del règim de 
precipitacions. 

Cal tenir en compte que avui en dia, la societat, alhora que exigeix un millor 
funcionament de les infrastructures, també demana que aquestes millores es 
duguin a terme minimitzant les molèsties que les obres causen als ciutadans. 
Per aquest motiu, en els darrers anys, la tendència de la ciutat de Barcelona a 
estat cap a la construcció de grans dipòsits de retenció que laminin les 
avingudes provocades pels successos de pluja excepcionals. 

A diferència de mètodes de càlcul en règim permanent, com el mètode racional, 
el càlcul de dipòsits exigeix la consideració de règim hidràulic variable en el 
temps. En conseqüència, a l'hora de dissenyar, gestionar o verificar la xarxa, 
cal definir no només un volum de pluja de projecte, sinó també la seva 
distribució temporal (representada pel hietograma). 

Actualment, a Barcelona, el hietograma de la pluja de projecte es construeix 
segons el mètode dels blocs alternats, de manera que es considera el succés 
en el què la pluja cau de la forma més concentrada en el temps possible. 
Aquesta aproximació al problema de la forma del hietograma és molt poc 
realista, de manera que estem introduint una incertesa evitable pel que fa al 
coneixement del nivell de seguretat real. Aquest fet ens pot portar a decantar 
cap a dues situacions diferents, però totes dues indesitjables. En primer lloc, tot 
i que el hietograma de blocs alternats és el més desfavorable en un determinat 
punt, no té per què ser necessàriament el més desfavorable en una xarxa, per 
la qual cosa pot ser que estiguem dissenyat la xarxa per un nivell de seguretat 
inferior al desitjat. Per altra banda si, com és d'esperar, la pluja de blocs 
alternats també és més desfavorable que les reals, resulta que estem 
sobredimensionant la xarxa i, en conseqüència, per al nivell de seguretat 
desitjat, estem incorrent en costos innecessaris. 

A l'altre extrem, la normativa europea EN-752 sobre Drenatge Urbà, proposa 
eliminar el concepte de pluja de projecte i verificar els dissenys de les xarxes 
no només amb una pluja teòricament representativa, sinó directament amb les 
sèries històriques completes de precipitació. Evidentment, aquesta és una 
aproximació al problema totalment realista, ja que es fa servir tota la informació 
de la que es disposa. Ara bé, en contrapartida, per tal d'obtenir bons resultats 
amb aquesta metodologia cal disposar de sèries suficientment llargues i que 
incloguin diversos successos extraordinaris. Això representa una quantitat 
d'informació de la que no sempre es disposa. A més a més, el fet de considerar 
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tots els episodis de precipitació, fa que els càlculs esdevinguin notablement 
més complexos i costosos, massa feixucs per petits projectes o per fases de 
predimensionament. 

A mig camí entre aquests dos enfocaments, existeix una tercera via, basada en 
els patrons de precipitació. Partint de la hipòtesi que les causes locals de 
precipitació són limitades, i que l'orografia i els altres condicionants que poden 
afectar el desenvolupament de la precipitació es mantenen aproximadament 
invariants al llarg del temps, es pot suposar que cada lloc existeixen només 
unes certes evolucions de la precipitació possibles, limitades en número. 
Aquestes evolucions temporals factibles, representades pel seu hietograma, 
constitueixen els patrons locals de precipitació. Associades a aquests patrons, 
es poden definir unes quantes pluges de projecte, que seran representatives ja 
no només del volum de precipitació associat al període de retorn corresponent, 
sinó també de la seva distribució temporal. 

D'aquesta manera, la metodologia dels patrons de precipitació, brinda 
l'oportunitat d'aproximar-se al problema de la forma del hietograma d'una 
manera molt més realista que els blocs alternats, però sense entrar en la 
complicació (de càlcul i de necessitats d'informació) que implica la utilització de 
les sèries històriques completes. 
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CAPÍTOL 2:  OBJECTIUS 

L'objectiu central d'aquest treball és intentar descriure la distribució temporal 
d'intensitats dels successos de pluja a l'observatori Fabra. A tals efectes es 
proposen els següents objectius concrets: 

1. Sintetitzar les investigacions prèvies sobre el banc de dades de 
l'observatori Fabra, en particular aquelles relacionades amb els 
patrons de precipitació. 

2. Identificar els paràmetres estadísticament rellevants en la 
descripció de la forma del pluviograma dels successos de 
precipitació. 

3. Analitzar estadísticament el banc de dades per determinar 
l'existència o inexistència de patrons de precipitació a 
l'observatori Fabra. 

En cas que de demostrar-se l'existència de patrons de precipitació, la 
investigació prosseguiria en base als següents objectius: 

1. Definir el número de patrons i la forma de cadascun d'ells. 

2. Investigar la distribució de les variables aleatòries Duració i 
Precipitació Total condicionades a cadascun dels patrons. 

3. Investigar la probabilitat d'ocurrència de cadascun dels patrons. 

4. En base als resultats obtinguts, discutir la representativitat de la 
pluja de projecte actual. 
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CAPÍTOL 3:  REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Degut a la seva longitud excepcional, la sèrie històrica de precipitació de 
l'observatori Fabra ha sigut abastament utilitzada per altres autors per 
investigar tota mena de fenòmens relacionats amb el règim de precipitacions. 
L'objectiu d'aquest apartat és fer un repàs a les conclusions i observacions dels 
treballs precedents, per tal d'assentar aquests coneixements previs, i poder 
recolzar-nos-hi a l'hora d'emprendre aquesta investigació. 

3.1.  Els primers estudis 

A finals dels anys 1970s, la disponibilitat d'equips electrònics de digitació i 
càlcul possibilita que s'inicïi a la Càtedra de Física de l'Aire de la Universitat de 
Barcelona l'ambiciosa empresa d'analitzar la intensitat de pluja. L'any 1979 són 
presentats els primers resultats de l'anàlisi de la sèrie Fabra, que tot i que no 
desperta l'interès de la comunitat meteorològica sí que crida l'atenció dels 
enginyers encarregats de les xarxes de drenatge de l'àrea de Barcelona i, 
sobretot, del camp de les telecomunicacions. 

Durant els anys 1980s, l'ocupació massiva de l'espectre de comunicacions 
genera la necessitat d'utilitzar ones electromagnètiques de cada cop més alta 
freqüència. Al ser la pluja el principal factor d'atenuació dels radioenllaços de 
freqüències superiors als 10 GHz, es fa necessari l'estudi del règim de 
precipitacions de cara a la planificació de les xarxes de telecomunicacions. 
Aquestes circumstàncies impulsen durant els anys 1980s l'aparició dels primers 
estudis estadístics de la sèrie Fabra, així com un notable número d'articles i 
comunicacions, la majoria dels quals a càrrec de Puigcerver, Burgueño, Llasat i 
Redaño. 

Aquests primers estudis anaven enfocats al dimensionament d'enllaços per 
ràdio, de manera que no es buscaven patrons de precipitació, sinó probabilitats 
d'excedència de les intensitats. Tot i això, aquests estudis aporten 
observacions col·laterals que poden ser de gran interès per als nostres 
objectius. 

A continuació es fa una breu ressenya dels articles clau d'aquests primers 
estudis dels anys 1980s, tot citant-ne els aspectes més rellevants de cara a la 
investigació que centra aquest treball: la classificació dels successos de pluja i 
la determinació de patrons de precipitació. 
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Títol: Curvas IDF. Barcelona-Fabra 
Autor/s: Vázquez, R., Redaño, A., Lorente, J. 
Any: 1987 

Observacions:  

 

- Es justifica la idoneïtat de la sèrie Fabra, tant per la seva duració (ja 
excepcional aquell any) com per la capacitat de registrar intensitats de pluja 
grans i molt variables. 

- Es detalla el procés de digitalització de la sèrie Fabra (fins aquell moment 
estava només en format gràfic sobre banda de paper). 

- Es calculen les corbes IDF de l'observatori Fabra mitjançant diversos 
mètodes i s'ofereixen els paràmetres d'ajust per cadascun dels casos. 

- Pel càlcul de les corbes IDF es seleccionen successos extraordinaris, 
definits en aquest cas com aquells que superen la intensitat llindar de 1 
mm/min. 
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Títol: Analysis of Moderate and Intense Rainfall Rates Continuously 
Recorded Over Half a Century and Influence on Microwave 
Communications Planning and Rain-Rate Data Acquisition 

Autor/s: Burgueño, A., Austin, J., Vilar, E., Puigcerver, M. 
Any: 1987 

Observacions:  

 

- Es justifica la idoneïtat de la sèrie Fabra, tant per la seva duració (ja 
excepcional aquell any) com per la capacitat de registrar intensitats de pluja 
grans i molt variables. 

- Es justifica per errors excessius en el balanç màssic, l'eliminació de l'any 
1930 i del període 1978-81. Tot i això s'especifica que els errors en el 
balanç màssic es deuen a les intensitats baixes de precipitació (les que 
menys ens interessen), i no impliquen errors en les formes de distribució. 

- Per tal d'obtenir amb certa fiabilitat les corbes d'excedència (no les formes) 
calen com a mínim 7 anys de dades, i preferiblement 10. 

- Les intensitats de precipitació convectives, considerades com aquelles 
superiors a 50 mm/h, representen el 20% de la precipitació total. 

- Pel què fa a les corbes d'excedència, es poden fer agrupacions de mesos 
que presenten comportaments semblants entre sí i diferenciats dels altres 
grups. Aquests grups són: 

I: Gener, Febrer i Març 

II: Abril, Maig i Desembre 

III: Juny, Juliol i Novembre 

IV: Agost, Setembre i Octubre 

On un número de grup alt indica major propensió a presentar altes 
intensitats de precipitació. 

- Mentre que la probabilitat d'aparició de baixes intensitats de pluja és 
independent del moment del dia i del mes, a mesura que considerem 
intensitats majors, la probabilitat és cada cop més dependent del moment 
en què es produeix la precipitació. Així, les màximes intensitats de pluja, 
associades a fenòmens de tipus convectiu, tenen lloc majoritàriament durant 
els mesos dels grups III i IV (especialment el IV), durant la tarda i vespre, 
amb probabilitat creixent a mesura que avança la tarda i amb un pic 
considerable en el període 20-22h. També existeix un pic de probabilitat 
anòmal a l'interval 4-6h, que presenta una probabilitat semblant a la de 
l'interval 16-20h. 
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Títol: 50 años de intensidad de lluvia en el observatorio Fabra 
Autor/s: Burgueño, A. 
Any: 1989 

Observacions:  

 

- Es reafirma el que ja s'ha comentat en l'article anterior. 

- Es fa notar que, tot i que les dades semblen suggerir uns certs 
comportaments, hi ha successos extrems en què no es segueixen les 
tendències generals. 

- Tot i que les intensitats convectives (> 50 mm/h) representen només un 
18.2% de la precipitació total, les pluges que han presentat en algun 
moment una intensitat convectiva aporten el 37.4% de la precipitació total. 
Això significa una gran importància relativa (en volum) de les pluges de 
caràcter convectiu. 

- Pràcticament la meitat de la pluja anual és deguda a intensitats petites, 
inferiors als 10 mm/h. 

- S'observa la tendència (fins a l'any 1978) a l'augment del volum mitjà de 
pluja anual, tot i que el volum aportat per grans intensitats tendeix a 
disminuir, tant en termes relatius com absoluts. 
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Títol: Estructura fina de las lluvias intensas en Barcelona 
Autor/s: Redaño, A. 
Any: 1989 

Observacions:  

 

- En aquest article es defineixen com a pluges de tipus convectiu com 
aquelles en què en algun moment s'ha superat la intensitat llindar de 60 
mm/h. D'aquest tipus de pluges se n'han trobat 579 en el període 1927-80. 

- Es reafirma novament la concentració de pluges intenses en els mesos 
d'estiu tardor i a les tardes. En particular, un 40% de les pluges convectives 
s'han produït els mesos d'agost, setembre o octubre, entre les 14 i les 22 
hores. Durant els mesos de gener, febrer i març en cap cas s'ha superat la 
intensitat llindar de 60 mm/h. 

- Les pluges de tipus convectiu solen durar entre 30 i 90 minuts, i en el 80% 
dels casos les duracions són inferiors a 1h. 

- Existeix una relació entre les intensitat mitjanes màximes recollides durant 
intervals de 60 minuts i les intensitats mitjanes màximes que es donen en 
subintervals menors (5, 10, 15… 55 minuts) continguts en l'interval horari. 
Tot i que en l'article no s'esmenta, aquest fet pot suposar una refutació a la 
metodologia dels blocs alternats, que estableix per a cada subinterval la 
màxima intensitat sense condicionar la probabilitat al fet que l'interval major 
ja és el més desfavorable. 

- La major part de la precipitació de les pluges intenses (un 86%) cau en un 
interval de duració no superior a 30 minuts. En el cas de pluges de períodes 
de retorn superiors a 1 any, el percentatge es redueix a un 62% (les puntes 
no són tan marcades). 

- Hi ha tot un apartat dedicat a la distribució espacial de les tempestes, que 
pot ser molt útil bàsicament per a "Futures línies d'investigació". En aquest 
apartat s'observa el fet, ja conegut, que els nuclis de tempesta es mouen. 
Tot i que en l'article no es comenta, aquest fet podria afectar l'existència de 
patrons (si el moviment de les pluges fos aleatori) o, en cas estudiat, en què 
hi ha unes direccions predominants de moviment, ens podria portar a què 
es presentin diverses variants per un mateix patró, en funció de la direcció 
de la tempesta. 

- També s'esmenta el fet que les pluges convectives a Barcelona solen ser 
multicel·lulars. Aquesta és una altra circumstància que dificulta l'establiment 
de patrons, ja que inclús en el cas que existís un patró per a les cèl·lules 
individuals, podria ser que no existís cap patró per a la combinació, més o 
menys aleatòria en l'espai i el temps, de diferent cèl·lules convectives que 
formessin conjuntament un únic fenomen de pluja. 
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Títol: Episodios de lluvias fuertes en Cataluña: aspectos sinópticos 
Autor/s: Llasat, M.C. 
Any: 1989 

Observacions:  

- Se citen algunes de les pluges històriques de Catalunya. 

- Es fa un estudi de les situacions meteorològiques causants de les pluges 
extraordinàries a la Península Ibèrica en general i a Catalunya en particular. 
Gran part de l'estudi es dedica a demostrar que les gotes d'aire fred, 
suposades causants d'aquests fenòmens, no són causa necessària ni 
suficient. A més a més, es posa de manifest que les pluges sobre Catalunya 
associades a gotes d'aire fred no són les més importants (se solen registrar 
entre 15 i 60 mm en 24 hores). 

- En general, aquest article tindria una aplicació més directa als estudis 
proposats a "Desenvolupaments futurs" que no en el present. 
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3.2.  Estudis recents 

Durant la primera meitat de la dècada dels 1990s, coincidint amb la finalització 
del projecte investigador per a les telecomunicacions, la activitat investigadora 
al voltant de la sèrie Fabra queda temporalment aturada o, si més no, segueix a 
un ritme clarament inferior al que s'havia estat treballant durant el decenni 
anterior. 

A la segona meitat de la dècada dels 1990s, ressorgeix l'interès per la sèrie 
Fabra. Aquest cop, però, l'interès que fa de motor de la investigació és 
l'enginyeria civil, retrobant així la motivació original que va portar al 
desenvolupament i instal·lació del pluviògraf d'intensitats Jardí l'any 1927. En 
efecte, les inundacions que massa freqüentment apareixen al litoral català 
porten a una sèrie d'investigacions sobre el règim de precipitacions enfocades 
a una millor comprensió dels fenòmens i a millorar el disseny de les 
infrastructures que evitin les inundacions. 

En concret, l'any 1995, els tècnics de CLABSA (Clavegueram de Barcelona, 
S.A.), sota la figura d'un nou Pla Director de Drenatge a Barcelona, van dur a 
terme una revisió dels mètodes utilitzats per definir la pluja de projecte. 
D'aquestes investigacions va sortir l'article clau en relació a aquesta tesina: 
"Improvement in the selection of design storms for the new master drainage 
plan of Barcelona" (Raso et al., 1995). En aquest article es justifica 
l'abandonament del model de blocs alternats i es proposa una nova 
metodologia per determinar uns patrons de precipitació. Del què s'exposa en 
aquest article, i altres articles recents, se n'ofereix un resum a continuació, 
parant especial atenció a aquells punts que fan referència a la classificació dels 
successos de pluja i a la determinació patrons de precipitació. 
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Títol: Improvement in the selection of design storms for the new master 
drainage plan of Barcelona 

Autor/s: Raso, J., Malgrat, P., Castillo, F. 
Any: 1995 

Observacions:  

 

- El mètode dels blocs alternats no és realista, ja que les pluges que 
presenten grans intensitats en intervals llargs, no presenten valors amb un 
període de retorn tan alt pels intervals curts, i viceversa. El caràcter poc 
versemblant de la metodologia dels blocs alternats ja havia estat assenyalat 
anteriorment per altres autors (Marsalek, 1978; Arnell, 1982). L'article tan 
sols confirma aquest fet a l'àrea de Barcelona. 

- Entre les pluges que presenten una intensitat mitjana màxima de més d'un 
any de període de retorn, es poden definir 3 tipus de pluja a l'àrea de 
Barcelona (A, B, C), depenent de la duració dels intervals en els que 
presenten les intensitats mitjanes màximes de major període de retorn. 

 Tipus A:  Tmàx per intervals entre 5 i 15 minuts. 

 Tipus B:  Tmàx per intervals entre 20 i 40 minuts. 

 Tipus C:  Tmàx per intervals entre 45 i 120 minuts. 

- Per cada tipus de pluja, es considera l'envolvent a les corbes Duració de 
l'interval - T/Tmàx (on T és el període de retorn de la intensitat mitjana 
màxima), de manera que la precipitació en cada subinterval es 
dimensionarà amb període de retorn de disseny corregit amb el factor 
T/Tmàx. D'aquesta manera s'obtenen uns "blocs corregits". 

- La forma del hietograma associada a cada tipus de pluja s'ha fet de la 
següent manera: 

o Es defineix la posició del pic del hietograma. 

o La posició de la resta de punts, en relació al pic, s'obtenen com a 
mitjana entre tots els successos de pluja d'aquell tipus. Del 
hietograma obtingut, només s'aprofita l'ordre en què apareixen els 
blocs de més intensitat. 

o Els "blocs corregits" es disposen segons l'ordre obtingut. 

- Fent un anàlisi de les descàrregues a llarg termini, només el patró de pluja 
tipus B dóna uns resultats millors que els models anteriors de blocs 
alternats simples. 

La metodologia proposada per aquests autors, tot i representar un gran salt 
qualitatiu, presenta encara algunes mancances: 
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i) El fet de considerar l'envolvent de les intensitats mitjanes 
màximes implica, com en el cas del blocs alternats clàssics, l'adopció 
d'un llindar màxim que no es dóna a la realitat (tot i que aquest 
llindar és clarament més realista que el proposat per la metodologia 
dels blocs alternats). 

ii) El criteri d'agrupació de les pluges no està relacionat amb la forma 
de l'hietograma. Per aquest motiu, pot ser que no hi hagi cap patró 
representatiu del grup o, pel contrari, que n'hi hagi més d'un. 

iii) Per últim, el fet d'utilitzar els "blocs corregits" (provinents d'una 
envolvent, és a dir, una precipitació inexistent) acaba de desfigurar la 
forma final del hietograma. 

En conclusió la metodologia proposada, si bé és un avanç importantíssim 
respecte la metodologia de blocs alternats, no aconsegueix reproduir de forma 
realista les formes dels hietogrames. Per aquest motiu, és convenient plantejar 
una nova metodologia que permeti una millor aproximació a aquest problema 
específic. 
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Títol: Una clasificación de los episodios pluviométricos para su utilización 
en hidrología. Aplicación a la serie de intensidad de lluvia de 
Barcelona. 

Autor/s: Llasat, M.C. 
Any: 1998 

Observacions:  

 

- S'exposa la dificultat de classificar les pluges des d'un punt de vista 
estrictament meteorològic, ja que tot i que conceptualment es disposa de 
models clarament diferenciats (pluges estratiformes i diferents tipus de 
convectives: unicel·lulars, multicel·lulars, supercel·lulars i Sistemes 
Convectius de Mesoscala), a la pràctica aquests tipus es presenten 
simultàniament, de manera que la pluja resultant no es pot assignar dins 
aquesta classificació. Es fa especial èmfasi en rebutjar la identificació de 
pluja convectiva amb tempestes. 

- En contraposició al criteri purament meteorològic es discuteix el criteri 
purament estadístic, que assigna com a pluja convectiva tota aquella que 
presenta una punta d'intensitat 1-minutal superior a 0.8 mm/min (o 5-minutal 
superior a 35 mm/h). Es demostra que en el cas de Barcelona, l'error comès 
en fer aquesta hipòtesi és molt petit i poc significatiu. 

- Per establir el grau de convectivitat d'un episodi de pluja es defineix el 
paràmetre b* com el quocient entre la precipitació que supera les 
intensitats llindar i la precipitació total. 

- Es considera com a criteri de separació d'episodis de pluja que el temps 
transcorregut sense ploure sigui superior a 1 hora, la qual cosa permet 
assegurar que ambdues pluges provenen de núvols diferents. 

- Els màxims valors d'intensitat 5-minutal són molt més elevats a la tardor i 
estiu (225 i 200 mm/h) que a la primavera i l'hivern (100 i 75 mm/h). En 
qualsevol cas, els valors màxims es donen en episodis de duració inferior a 
1 hora i amb coeficient b* propers a la unitat. Aquesta característica és 
generalitzable, és a dir, que valors alts de b* estan associats a pluges de 
curta duració i alta intensitat. 

- Es proposa una classificació dels episodis basada en el seu coeficient b*: 

b* = 0 No convectius 
0 < b* < 0.25 Poc convectius 

0.25 < b* < 0.75 Moderadament convectius 
0.75 < b* <= 1 Molt convectius 

- Es posa de manifest que els episodis catastròfics a Barcelona solen anar 
lligats a pluges poc convectives (però de b* > 0.5) de llarga duració. 
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- Es relacionen els episodis convectius i no convectius a les diferents 
estacions de l'any amb situacions meteorològiques habituals. 
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CAPÍTOL 4:  ENFOCAMENT LÒGIC 

La intenció d'aquest capítol és descriure les línies mestres que guiaran aquest 
treball des d'un punt de vista conceptual, marcar quins són els punts de partida 
i traçar els camins que ens poden portar des d'aquestes dades inicials fins a la 
consecució dels objectius fixats. 

4.1.  Punt de partida 

El punt de partida estarà format pel coneixement previ extret de les 
investigacions d'altres autors i en la sèrie de precipitacions de l'observatori 
Fabra de Barcelona, sobre la qual es durà a terme una anàlisi estadística. 

Donat que els objectius se centren en la descripció d'episodis individuals de 
precipitacions, l'anàlisi estadística es farà sobre un banc de dades de 
successos de pluja, caracteritzats per una sèrie de variables clau. En 
conseqüència, es descarta l'aproximació d'anàlisi de sèries temporals per 
procediments tipus ARMA o similars. 

La sèrie Fabra és excepcionalment llarga, completa i detallada, per la qual cosa 
el banc de dades resultant serà de dimensions considerables. Per reduir 
l'esforç de càlcul s'analitzaran versions reduïdes del banc de dades. Es 
proposen dues reduccions: 

- Una banc de dades bàsic, que tingui en compte tots els successos llevat 
d'aquells que per les seves característiques es puguin considerar 
despreciables. 

- Bancs de dades reduïts que o bé incloguin només successos 
excepcionals en algun sentit (que hagin provocat problemes a la xarxa 
de drenatge, que superin unes certes intensitats llindar...) o bé descartin 
aquells episodis que per les seves característiques es pot assegurar que 
no són representatius de successos extraordinaris (p.e. perquè 
corresponen a una època de l'any durant la qual no es donen successos 
susceptibles de ser perillosos). 

4.2.  Esquema metodològic bàsic 

A continuació es descriuen breument els punts claus del que camí que s'ha 
decidit seguir en aquest treball per aconseguir els objectius plantejats a partir 
dels bancs de dades anteriorment descrits. 
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1. Identificació de successos. Aquest pas és molt subjectiu, però alhora 
és fonamental per determinar la idiosincràsia dels successos. Cal 
agafar un criteri objectiu per separar successos (p.e. 2 hores sense 
ploure). A més a més és bo que aquest criteri sigui programable per 
automatitzar el procés de pretractament de les dades. 

2. Variables descriptives dels successos. Què identifica els successos? 
Quines variables es tenen en compte? La pràctica hidrològica ha anat 
destriant al llarg del temps uns quants conceptes clau en relació a la 
definició de successos de pluja (intensitat màxima, precipitació, 
duració...). Cal decidir quines d'aquestes (o altres) variables 
s'incorporaran al banc de dades. 

2.1. Tractament de la forma dels successos. La forma d'un succés no 
és una magnitud numèrica única sinó una evolució temporal la 
intensitat de precipitació. Es tracta d'una corba que, per tant, no pot 
ser tractada computacionalment de forma directa. Cal decidir 
doncs com s'analitza la forma, quina és la representació més 
adequada i de quina manera es discretitza. La representació 
escollida caldrà que sigui normalitzada, de manera que tots el 
successos tinguin el mateix número de variables i del mateix rang, i 
així es puguin comparar mitjançant anàlisi factorial i/o cluster. 
Algunes representacions clàssiques d'hidrologia que compleixen 
aquests requisits són el pluviograma acumulat doblement 
normalitzat i el hietograma per blocs normalitzat segons el major 
intensitat. Addicionalment es poden substreure a aquestes 
representacions unes certes funcions representatives de les 
pèrdues de precipitació. 

3. Filtrat dels successos. Cal determinar quins successos s'analitzaran i 
quins no. A tals efectes cal establir unes variables de decisió i uns 
criteris justificats (p.e. poca intensitat, poca duració…). 

4. Reducció de dades mitjançant anàlisi factorial. De totes les variables 
seleccionades per descriure els successos, i de cara a fer anàlisis de 
classificació amb un cost computacions raonable, caldrà identificar-ne 
les més significatives, aquelles que permeten sintetitzar millor el banc 
de dades. A tals efectes es durà a terme una anàlisi factorial i 
s'identificaran els factors estadísticament rellevants. 

4.1. Interpretació de les components principal i els factors. Les 
variables escollides mitjançant anàlisi factorial solen ser 
combinacions lineals de variables bàsiques. Aquestes noves 
variables moltes vegades representen característiques profundes 
de la idiosincràsia de l'element descrit. Caldrà comprovar si en 
aquest cas és procedent una interpretació d'aquest estil o no. 

5. Classificació dels successos mitjançant anàlisi cluster de totes les 
variables.  Un cop detectades les variables rellevants caldrà identificar 
les possibles agrupacions que aquestes presentin. Això es farà 
mitjançant anàlisi cluster de les variables (cluster jeràrquic per intuir el 
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número de patrons i cluster no jeràrquic per delimitar-los). Caldrà 
comprovar si les agrupacions obtingudes corresponen a patrons de 
precipitació.  

5.1. Identificació de patrons mitjançant anàlisi cluster dels factors de 
forma. En cas de què les agrupacions obtingudes no 
corresponguin a patrons, es pot fer una anàlisi cluster tenint en 
compte exclusivament les variables que descriuen la forma dels 
successos. En cas d'identificar-se grups aquest es podrien 
considerar patrons de precipitació, tot i que en aquest cas no 
estarien relacionats amb les altres característiques dels successos. 

6. Revisió del mètode en funció dels resultats obtinguts. 

6.1. En el cas d'haver identificat possibles patrons, abans de donar-los 
per bons de cara al disseny, caldrà comprovar que incloguin els 
successos extraordinaris. 

6.2. En el cas de NO haver identificat possibles patrons, abans de 
concloure la inexistència de patrons de precipitació es revisarà, per 
aquest ordre: 

6.2.1. Les variables considerades representatives 

6.2.2. La funció de pèrdues 

6.2.3. El criteri de filtre de successos 

6.2.4. El criteri de separació de successos 

La revisió d'aquests paràmetres comporta, en progressió en 
l'ordre en què han estat citats, una modificació cada cop més 
profunda del banc de dades, tan a nivell conceptual com d'esforç 
de treball. 

 

 

Nota.- La interrelació entre aquests punts fan que les observacions fetes en algun 
d'ells aportin nova llum sobre els altres,  de manera que es moltes vegades es poden 
veure modificats o retocats en un procés de revisió continua. Per aquesta raó, tot i que 
aquí es presentin sota una aparent cronologia lògica, pot ser que al treball no 
apareguin en el mateix ordre. Per altra banda, els processos de revisió i millora 
impliquen l'exploració de molts camins que acaben en via morta, molts dels quals no 
es descriuen en el treball justament perquè no aporten nova informació. Per aquest 
motiu, molts dels processos de revisió que aquí es descriuen pot ser que no siguin 
identificables en la versió redactada del treball. 
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CAPÍTOL 5:  CONSIDERACIONS PRÈVIES I HIPÒTESIS 

5.1.  La sèrie Fabra 

Conegut des de temps enrera el caràcter del règim de pluges a la regió 
mediterrània, amb successos de pluges fortes en intervals curts, a principis dels 
anys 20, la Mancomunitat de Catalunya encarregà al Servei Meteorològic la 
creació d'un sistema de mesura de la intensitat de pluja, per ajudar al disseny 
de les obres d'enginyeria civil. Fruit d'aquest encàrrec i de la investigació del 
Dr. Ramon Jardí, es desenvolupà el primer pluviògraf d'intensitats, anomenat 
pluviògraf Jardí en honor al seu creador. Aquest instrument fou fabricat per les 
cases Richard de París, primer, i Casella de Londres, després, fins el 1967. El 
primer aparell d'aquest tipus, obsequi de la casa Richard a l'Observatori Fabra, 
entrà en servei el 10 de juny del 1927 i es mantingué en funcionament 
ininterromput fins el 10 d'octubre del 1992. Aquesta sèrie ha de ser 
considerada excepcional, no tan sols per la seva llarga durada sinó també pel 
fet que es tracta d'una sèrie ininterrompuda i per l'acurat manteniment del que 
ha estat objecte el pluviògraf durant tot aquest temps. 

La sèrie Fabra original és de caràcter gràfic en suport de bandes de paper. 
Òbviament, per a l'anàlisi estadístic de la sèrie ha calgut digitalitzar el banc de 
dades. Aquest labor va ser duta a terme en primera instància pel grup de Física 
de l'Aire de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, que va 
convertir les bandes gràfiques en parelles de punts instant-intensitat. Més 
endavant, es va transformar tota la sèrie per tal d'obtenir un registre anàleg als 
dels moderns pluviòmetres d'intensitat de bolcament de cassoletes, és a dir, un 
registre que conté els instants de temps en què es produeix un bolcament de la 
cassoleta o, el que és el mateix, una pluja de 0.1 mm respecte l'instant de 
bolcament anterior. El present treball s'ha fet a partir del registre que simula un 
pluviòmetre de cassoletes. 

5.2.  Validesa del banc de dades 

Diversos articles precedents han avalat la idoneïtat de la sèrie Fabra per a tot 
tipus d'estudis. No obstant, s'han posat de manifest discrepàncies importants 
entre els resultats del pluviògraf Jardí i el pluviòmetre totalitzador de 
l'Observatori Fabra, la qual cosa ha portat a l'exclusió d'uns certs períodes en 
alguns estudis. Aquestes desviacions, però, han estat atribuïdes principalment 
a errors que es produeixen en les intensitats baixes, i si bé és evident que 
tenen un impacte en les magnituds dels absolutes dels successos, res sembla 
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indicar que puguin tenir algun efecte en les magnituds relatives, com ara la 
forma (Burgueño et al., 1987). Tenint en compte que aquest treball s'enfoca a 
la definició de patrons de precipitació (magnituds relatives) per a tempestes de 
disseny (altes intensitats), s'ha estimat que els errors que del banc de dades no 
afectaran significativament els resultats de l'estudi. 

5.3.  Extracció dels successos de pluja a partir de la sèrie 
temporal 

La sèrie de dades, com s'ha comentat, és una llista d'instants de bolcament de 
cassoleta de 0.1 mm. Aquesta sèrie podria ser tractada amb mètodes 
estadístics específics per a sèries temporals, però com ja s'ha enunciat, aquest 
treball proposa dur a terme l'anàlisi a partir de successos de pluja descrits per 
variables clàssiques en hidrologia com són el pluviograma acumulat, les 
intensitats mitjanes màximes… Per aquesta raó, el primer pas abans de 
començar cap mena de procés és obtenir un registre dels successos de pluja 
(amb les corresponents variables) a partir de la sèrie temporal de bolcaments. 
Aquest pas no és en absolut trivial, i porta implícites un parell d'hipòtesis, una 
de les quals afecta en gran mesura el registre de successos obtingut. 

En primer lloc, cal suposar una distribució de la pluja instants de bolcament. A 
falta de major informació, s'ha considerant que la intensitat és uniforme entre 
dos instants consecutius de bolcament. Aquesta hipòtesi no desvirtua els 
resultats obtinguts, ja que la resolució (0.1 mm) és molt alta. 

En segon lloc, cal establir un criteri de separació entre successos consecutius, 
ja que de la sèrie temporal descrita no diferencia si dos bolcaments consecutius 
pertanyen al mateix succés de pluja o no. Així, de la mateixa manera que hom 
acorda que dos bolcaments distanciats entre si una setmana pertanyen a 
successos diferents, també es convé ràpidament en què dos bolcaments dins 
una pluja de duració total de 3 hores, poden estar separats per un espai de 5 
minuts sense que això signifiqui que pertanyen a successos meteorològics 
diferents. Per tant, doncs, el criteri de separació de successos és un criteri de 
fixar límit i, com a tal, està subjecte a una gran controvèrsia. Entre els criteris 
que es van considerar, cal destacar-ne dos tipus principals: 

Criteris de tipus meteorològic: són aquells que separen situacions 
meteorològiques diferents (depressió, anticicló, gota freda…). Tot i que 
tenen un sentit físic més interpretable, aquest tipus de criteris es van 
rebutjar per falta d'informació i dificultat d'aplicació. 

Criteris de tipus enginyeril: són aquells que separen els successos de 
pluja en base a algun paràmetre que facilita la implementació dels 
resultats obtinguts a l'aplicació pràctica (en aquest cas, al disseny de 
xarxes de drenatge). 
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El criteri finalment adoptat en aquest treball ha estat un criteri de tipus 
enginyeril. S'ha optat per utilitzar un criteri de màxima divisió de la sèrie en 
successos, sota la restricció que els efectes dels successos obtinguts 
poguessin ser tractats de forma independent els uns dels altres. A partir 
d'aquestes premisses, s'ha optat per establir una separació màxima entre 
bolcaments de cassoleta de 90 minuts, que és el temps que trigaria un dipòsit 
de retenció en capçalera a buidar-se completament i desguassar aquesta aigua 
fora de la xarxa de drenatge de Barcelona. Cal fer notar que, tot i que els 
principis del criteri són aplicables arreu, la concreció del mateix és específica 
de cada xarxa. Això, emperò, no implica cap mancança del mètode, ja que la 
determinació de patrons de precipitació és, per definició, local i específica de 
cada zona o, fins i tot, de cada observatori. A més a més, aquest valor es tracta 
com un paràmetre extern en la computació del registre de successos de pluja, 
de manera que pot ser modificat fàcilment per l'usuari per obtenir un nou 
registre basat en un altre criteri. 

5.4.  Les pèrdues de precipitació 

Cal recordar que entre els fenòmens de precipitació i escolament actuen una 
sèrie de mecanismes (retenció en depressions del terreny, infiltració al sòl…) 
que redueixen la quantitat total d'aigua que acaba entrant a la xarxa de 
drenatge. Això dóna lloc als conceptes de pluja bruta (aquella que cau) i pluja 
neta (aquella que acaba arribant a les xarxes). En l'aproximació clàssica, 
aquestes pèrdues se solen tenir en compte restant-les directament de 
l'hietograma (d'aquí el nom de pluja neta a una cosa que no és una pluja). 
Mantenint aquesta forma d'encarar el problema de les pèrdues, cal preguntar-
se si podria ser que no es trobessin patrons de precipitació per a la pluja bruta 
però sí per a la neta. Aquesta qüestió pot semblar, a primera vista, que no 
tingui massa sentit, ja que les funcions de pèrdues que se substrauen de 
l'hietograma són artificioses, en el sentit que són externes al fenomen 
meteorològic en si. De totes maneres, com es veurà més endavant en aquest 
treball, tenir en compte les funcions de pèrdues, tot i no tenir un sentit físic real, 
pot servir per eliminar les cues de molt baixa intensitat que es presenten en 
alguns successos i que, tot i no aportar un gran volum d'aigua, es prolonguen 
llargament en el temps causant una evident distorsió de la forma del cos del 
pluviograma, que és el que realment interessa a l'hora de dissenyar les xarxes. 

Per aquest motiu, s'ha considerat convenient no descartar l'efecte 
potencialment beneficiós de les funcions de pèrdues. En conseqüència, el 
programari de lectura de dades (instants de bolcament) i transformació en 
registre de successos de pluja, ha estat dotat amb la funcionalitat d'incorporar 
en el càlcul del pluviograma una funció de pèrdues de tipus constant en el 
temps. És a dir, a la intensitat de precipitació registrada en el pluviòmetre se li 
resta un valor fix (a fixar per l'usuari) associat a les pèrdues de precipitació. 

A falta d'informació al respecte, és lògic començar per buscar patrons de pluja 
bruta. Aquest enfocament, a més a més, és més correcte des del punt de vista 

39 



Patrons de precipitació a l'observatori Fabra de Barcelona 

tècnic, ja que no imposa un model de pèrdues a priori, sinó que permet 
modelitzar a posteriori les pèrdues amb el model que s'ajusti més bé a la 
realitat. Per aquest motiu, en el present treball no s'han considerat les pèrdues, 
o el que es el mateix, s'ha considerat un funció de pèrdues igual a 0. De totes 
formes, el programari utilitzat en l'anàlisi de les dades inclou aquesta 
funcionalitat, de manera que treballs posteriors amb vocació de continuïtat del 
present puguin explorar aquesta via i buscar patrons de pluja neta. 

5.5.  Restriccions en els successos del registre de pluges 

En la descripció d'obtenció del registre de pluges, no s'ha fet esment a cap 
tipus de condició a l'hora d'incloure un determinat succés detectat en el registre 
final de pluges. Si aquest fos el cas, el registre inclouria com a successos de 
pluja fenòmens que no interessen de cara a l'anàlisi posterior, ja sigui per la 
seva magnitud (successos massa petits com per afectar la xarxa de 
clavegueram) o naturalesa (possibles errors en el sistema de mesura). Per 
aquest motiu, abans d'incorporar un succés al registre, se li imposen 3 tipus de 
condicions: 

1. Restricció sobre la duració: el succés ha de tenir una duració 
superior a 10 minuts. Aquest és el temps aproximat que una gota 
d'aigua triga des de la seva arribada al terreny fins la seva 
incorporació a la xarxa de clavegueram. Com a criteri, doncs, no 
s'han considerat successos vàlids aquells que no produeixen efectes 
sobre la xarxa de drenatge durant el període de precipitació. 

2. Restricció sobre la precipitació: només es consideren aquells 
successos amb una precipitació superior a 5 mm. Aquest valor 
s'utilitza en el mètode d'estimació de pèrdues per abstracció inicial, la 
qual cosa significa que és un valor per sota del qual se suposa que 
l'aigua de pluja no arriba a la xarxa de drenatge. Com a criteri, doncs, 
no es consideren aquells successos que no produeixen efectes sobre 
les xarxes de drenatge. 

3. Restriccions sobre la intensitat: Aquest tipus de criteris es basen en 
imposar un valor mínim a la intensitat mitjana màxima (IMM) en algun 
interval, i han estat utilitzats per diversos autors en treballs 
precedents amb la finalitat de seleccionar els fenòmens de naturalesa 
convectiva (Vázquez et al., 1987; Burgueño et al., 1987; Burgueño, 
1989; Redaño 1989). Degut al fet que es tracta d'un criteri bastant 
utilitzat, s'ha inclòs en el programari un filtre que permet imposar un 
llindar mínim a la IMM de 5 minuts, de manera que aquesta 
funcionalitat podrà ser utilitzada en el futur si així es creu convenient. 
De totes maneres, com que en el present treball són d'interès tots els 
tipus de pluja (siguin de naturalesa convectiva o no) el llindar s'ha 
situat a 0 mm/h. En definitiva, no s'ha imposat cap restricció a les 
intensitats de precipitació. 
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5.6.  Selecció de les variables descriptives del succés 

Com en qualsevol estudi estadístic, un punt clau del que dependran en gran 
mesura el tipus de resultats obtinguts és la selecció de dades que es 
consideraran en l'anàlisi posterior. A l'hora de construir el registre de successos 
s'han computat variables bàsiques dels successos de pluja (moment d'inici, 
precipitació total, duració), variables que han estat utilitzades amb èxit en altres 
estudis (intensitats mitjanes màximes i períodes de retorn associats) i variables 
pròpies d'aquest estudi necessàries per a la recerca de patrons de precipitació 
segons l'enfocament proposat (variables descriptores del pluviograma 
acumulat). A  continuació es recullen les variables incloses en el registre, 
juntament amb una breu descripció d'algunes d'elles. 

- Instant d'inici del succés. En realitat es tracta de 5 variables 
diferenciades: dia, mes, any, hora i minut. Aquestes variables permeten 
localitzar successos concrets ràpidament. A més a més, les variables 
mes i hora (matisades per dia i minut) permeten estudiar les èpoques de 
l'any i estones del dia amb més propensió a desencadenar-se pluges 
d'un determinat tipus. Aquest tipus de relacions ja han estat estudiades 
(Burgueño et al., 1987; Burgueño, 1989; Redaño, 1989; Llasat, 1989) i 
se n'ha obtingut unes conclusions que seran revisades i aprofitades en 
el present treball. 

- Duració (hores) 

- Precipitació total (mm) 

- Intensitats mitjanes màximes (IMM). Aquesta és una variable gairebé 
imprescindible en la hidrologia actual, ja que es troba al cor de tots els 
mètodes de disseny de tempestes que es basen en les corbes Intensitat-
Duració-Freqüència (IDF). És utilitzada en pràcticament en tots els 
articles sobre la sèrie Fabra que se citen a la bibliografia. En els més 
antics es troba calculada pels intervals múltiples de 5 minuts entre 5 i 60, 
i Raso et al. (1995) extenen aquest càlcul fins a intervals de 120 minuts, 
resultant així un total de 24 IMM's computades. En el present estudi, 
també s'han calculat aquestes 24 IMM's per tal de poder comparar els 
resultats. Aquestes variables s'han emmagatzemat normalitzades 
segons el valor de la major IMM, és a dir, la corresponent a l'interval de 5 
minuts. 

- IMM corresponent a l'interval de 5 minuts. A part del seu interès 
intrínsec, aquesta variable permet recuperar els valors reals de les 
IMM's, que s'han enregistrat normalitzades. 

- Períodes de retorn associats a les IMM's. Aquest concepte va ser utilitzat 
per Raso et al. (1995) per diferenciar tipus de pluges. Per aquest motiu 
s'ha cregut convenient incloure'l a l'estudi. En realitat es tracta d'un valor 
artificial, subproducte del propi banc de dades (en concret, de les IMM's). 
De totes maneres, aquesta qüestió ja ha estat estudiada anteriorment en 
profunditat i s'han proposat fórmules de càlcul amb un gran nivell d'ajust 
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(Vázquez et al., 1987; Raso et al., 1995), per la qual cosa s'ha optat per 
computar els  períodes de retorn directament a partir d'una d'aquestes la 
fórmules i afegir-los d'entrada al banc de dades. La metodologia 
escollida ha estat la proposada per Raso et al. (1995), ja que presenta 
diversos avantatges per sobre de l'altra metodologia citada: 

1. Ha estat calculada a partir de la sèrie Fabra completa (la mateixa 
que s'utilitza en aquest treball). Per contra, la metodologia 
proposada per Vázquez et al. (1987) només utilitza una part de la 
sèrie (la que s'havia digitalitzat fins el moment de fer l'estudi). 

2. És més compacta que la proposada per Vázquez et al. (1987), 
que depèn de coeficients variables que s'han de consultar en 
diverses taules, de manera que utilitzant la formulació de Raso et 
al. (1995) es simplifica molt la programació i computació. 

3. Està calibrada per calcular els períodes de retorn corresponents a 
IMM's d'intervals de fins a 120 minuts, mentre que Vázquez et al. 
(1987) només van considerar intervals de fins a 60 minuts. 

4. Els coeficients de correlació, tot i ser inferiors als obtinguts per la 
metodologia de Vázquez et al. (1987), tenen valors sempre per 
sobre de 0.99, la qual cosa significa un ajust suficientment bo per 
acceptar la formulació. 

Cal remarcar que aquesta fórmula és vàlida única i exclusivament a 
l'Observatori Fabra de Barcelona, per la qual cosa, si el programari 
dissenyat per aquest estudi es volgués utilitzar sobre dades d'altres 
observatoris caldria eliminar aquesta funció o les variables obtingudes. 

Com en el cas de les IMM's, els períodes de retorn associats 
s'enregistren normalitzats segons el seu valor màxim. 

- Període de retorn màxim. Com en les IMM's, a part de l'interès intrínsec 
de la variable, aquesta permet recuperar els valors absoluts dels 
períodes de retorn, que s'enregistren normalitzats. 

- Interval en el que es dóna el període de retorn màxim. Aquesta variable 
s'incorpora a l'estudi degut als bons resultats que va donar a l'estudi de 
Raso et al. (1995), que permeten inferir que serà d'utilitat també per als 
objectius d'aquest treball. 

- Paràmetres descriptors del pluviograma acumulat. Per descriure la 
"forma" de la pluja, cal alguna descripció de l'evolució de la precipitació 
al llarg del temps. Entre les representacions clàssiques es troben 
l'hietograma, el pluviograma i el pluviograma acumulat. D'aquestes tres 
representacions s'ha escollit el pluviograma acumulat, ja que al ser una 
mesura integral de les altres dues, és més robusta que aquestes, en el 
sentit que filtra les oscil·lacions d'alta freqüència, és a dir, les grans 
variacions successives en petits espais de temps. Per poder comparar 
els diferents successos entre si s'ha enregistrat el pluviograma acumulat 

42 



Consideracions prèvies i hipòtesis 

doblement normalitzat. És a dir, l'eix d'ordenades representa la 
precipitació acumulada respecte la precipitació total i l'eix d'abscisses 
representa el temps transcorregut des de l'inici del succés respecte la 
duració total del succés. Evidentment, com que la precipitació total i la 
duració són variables també enregistrades, en qualsevol moment es pot 
recuperar el pluviograma acumulat no normalitzat. També cal aclarir el 
fet que el pluviograma acumulat és una corba contínua, per la qual cosa 
s'ha hagut de discretitzar per enregistrar com a variables els valors en 
uns quants punts. La discretització s'ha fet en l'eix temporal, i el número 
d'intervals és un paràmetre a escollir per l'usuari. En el present treball 
s'ha escollit el valor màxim, que és de 100 intervals. Òbviament, a partir 
d'aquestes dades, en qualsevol moment es pot construir un pluviograma 
simple o  hietograma per blocs (en concret, tants blocs com intervals 
defineixin el pluviograma acumulat). 

A posteriori, i sobre l'arxiu registre en SPSS, s'han recodificat algunes variables 
per obtenir-ne dues de noves: els grups meteorològics segons les 
classificacions de Burgueño et al. (1987) i Raso et al. (1995). Aquestes dues 
categories es basen, respectivament, en l'època de l'any i l'interval de major 
període de retorn. Una explicació més detallada d'aquestes categories es troba 
al capítol "Revisió bibliogràfica" d'aquest treball. 

Evidentment, a mesura que s'ha realitzat l'estudi, s'han anat incorporant noves 
variables producte dels propis càlculs estadístics. De totes maneres, no és 
objectiu d'aquest apartat descriure tals variables, el sentit de les quals es veurà 
i explicarà més endavant. 
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CAPÍTOL 6:  METODOLOGIA DE TREBALL 

En aquest capítol és presentaran les línies de treball que s'han seguit, definint 
els mètodes i paràmetres escollits en cada etapa. S'entrarà principalment en 
aquells aspectes que no formen part dels resultats o les conclusions, però que 
són interessants de cara a entendre els procediments que s'han utilitzat. Així, 
aquest capítol està dirigit principalment a aquelles persones que vulguin 
aprofundir en els aspectes tècnics i pràctics concrets1. 

6.1.  Programari de lectura de dades 

El pas previ a qualsevol tipus d'anàlisi ha estat desenvolupar un programa 
capaç d'obtenir automàticament el registre de successos de pluja que s'ha 
descrit anteriorment a partir de l'arxiu original de dades facilitat per CLABSA 
(PLUVIFABRA.txt) que conté els instants de bolcament de cassoletes de 0.1 
mm de precipitació. A tals efectes s'ha escrit, en llenguatge FORTRAN, el 
programa, fabraXX.for, on XX és la versió del mateix. A continuació es fa una 
breu descripció del funcionament general del programa, de manera que aquell 
qui ho desitgi tingui les nocions bàsiques imprescindibles per poder-lo utilitzar2. 

El format en què s'escriuen els instants de bolcament de cassoleta en l'arxiu 
PLUVIFABRA.txt és: 

"Nom_de_l'observatori";(d)d/(m)m/aaaa (h)h:mm:ss;ds 

A tall d'exemple, les primeres línies de l'arxiu són: 

"FABR";10/6/1927 23:14:32;5 

"FABR";18/6/1927 2:05:18;6 

"FABR";18/6/1927 2:07:29;7 

"FABR";18/6/1927 2:09:21;5 

                                            
1 Nota important: En el capítol de "Resultats i discussió", a l'apartat titulat "Un exemple d'anàlisi de patrons 
de les pluges principals" s'utilitza una metodologia diferent a l'emprada en la resta del treball i aquí 
descrita. Donat que aquest "Exemple.." es tracta d'una forma al marge del què ha estat la línia general del 
treball, la metodologia seguida en el mateix es descriu breument dins del propi apartat. 

2 Per a consultar-ne els detalls (de cara a una possible adaptació del codi), als annexes es pot trobar el 
llistat de la darrera versió, fabra30.for.  
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Degut a què el número de caràcters no és fix en cada línia, s'han separat les 
variables per tal de poder llegir-les en format lliure. També s'ha eliminat la 
referència a l'observatori, ja que en l'estudi posterior només s'han considerat 
dades de l'observatori Fabra. Amb una simple substitució de caràcters feta amb 
MS-Word, s'ha obtingut l'arxiu fabra.dat, les primeres línies del qual es 
reprodueixen a continuació: 

10 6 1927 23 14 32 5 

18 6 1927 2 05 18 6 

18 6 1927 2 07 29 7 

18 6 1927 2 09 21 5 

18 6 1927 2 11 25 5 

Aquest és l'arxiu de dades que alimenta les diverses versions de fabraXX.for. 
Cal destacar que, per tal que el programa identifiqui el final de l'arxiu de dades 
cal afegir a fabra.dat una última línia amb els valors: 

-1 0 0 0 0 0 0 

Per altra banda, cal donar al programa els paràmetres necessaris per definir les 
característiques del registre. Això es fa a través de l'arxiu de paràmetres 
fabraXX.par, que no és res més que un arxiu de 6 línies amb un número 
(paràmetre) a cadascuna. El significat dels números (i les unitats en què cal 
expressar-los), amb l'ordre en què han d'aparèixer a l'arxiu, són: 

1. Espai de temps màxim entre instants de bolcament per considerar 
successos de pluja diferents. Unitat: minuts. 

2. Duració llindar (mínima) de la pluja per enregistrar-la. Unitat: minuts. 

3. Precipitació llindar (mínima) de la pluja per enregistrar-la. Unitat: mm. 

4. Llindar (mínim) d'intensitat mitjana màxima en l'interval de 5 minuts per 
enregistrar la pluja. Unitat: mm/minut. 

5. Número d'intervals de definició del pluviograma acumulat (màxim: 100). 

6. Funció de pèrdues (constants en el temps). Unitats: mm/hora. 

Amb aquests dos arxius a punt i al mateix directori que el programa, es pot 
procedir a executar-lo. Com a resultat s'obtenen dos nous arxius en el mateix 
directori: 

fabraXX.res: Conté el registre de successos de pluja tal i com ha estat 
descrit anteriorment. La primera línia consta del nom de les variables i 
està formatat de manera que la majoria de programes poden reconèixer 
les variables associades a columnes d'ample fix i importar-les sense més 
dificultats. 
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fabraXX.err: Conté un resum del procés. En concret, podem veure les 
següents informacions: 

Successos totals detectats 

Successos que no compleixen el criteri de duració mínima 

Successos que no compleixen el criteri de precipitació mínima 

Successos que no compleixen el criteri d'intensitat mínima 

Successos vàlids detectats 

Missatge d'acabament correcte del procés 

L'arxiu fabraXX.res ha estat importat al programa d'anàlisi estadístic SPSS, 
obtenint-se l'arxiu fabraXX.sav, sobre el qual s'han dut a terme els diversos 
càlculs estadístics que s'han fet durant l'estudi. També s'ha importat a format 
Excel (fabraXX.xls) per tal de representar gràficament alguns dels resultats 
obtinguts. 

6.2.  Obtenció del registre de successos 

Mitjançant el programari descrit en l'apartat anterior s'han obtingut diversos 
registres de successos de precipitació, en base a diferents hipòtesis i 
paràmetres. 

A la taula es poden trobar els paràmetres utilitzats per obtenir el registre amb el 
que s'han dut a terme la majoria d'anàlisis estadístiques i amb el que s'han 
obtingut els resultats que es presenten en aquest treball. 

Paràmetre Valor 

Espai de temps màxim entre instants de bolcament per 
considerar successos de pluja diferents 90 minuts 

Duració llindar (mínima) de la pluja per enregistrar-la 10 minuts 

Precipitació llindar (mínima) de la pluja per enregistrar-la 5 mm 

Llindar (mínim) d'intensitat mitjana màxima en l'interval 
de 5 minuts per enregistrar la pluja 0 mm/h 

Número d'intervals de definició del pluviograma acumulat 100 

Funció de pèrdues (constants en el temps) 0 mm/h 

Taula 6-1 Paràmetres utilitzats per a l'obtenció del registre de successos de pluja. 
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Com es pot veure, no s'han considerat restriccions per raó d'intensitat ni s'ha 
incorporat cap funció de pèrdues. 

6.3.  Anàlisis estadístiques 

Les variables associades a cada succés de pluja han estat analitzades 
sistemàticament. Aquestes variables es poden dividir en dos grans tipus: 
simples i compostes. Entenem com a variables simples aquelles que 
representen alguna magnitud escalar del succés (duració, precipitació...). Són 
variables compostes aquelles que conjuntament descriuen una corba (punts del 
pluviograma...). 

6.3.1.  Anàlisi exploratòria de les variables simples 

Dins d'aquest tipus de variables s'han analitzat: 

- Duració total del succés 

- Precipitació total acumulada 

- Hora d'inici del succés 

- Mes d'aparició del succés 

- Interval més desfavorable 

L'anàlisi s'ha centrat en la descripció dels estadístics bàsics (mitjana i desviació 
típica) i de les freqüències, investigant-se principalment l'histograma i els 
percentils de la distribució. 

Els anàlisi s'han dut a terme a dos nivells. En primer lloc, per al conjunt de tots 
els successos del banc de dades utilitzat. I en segon lloc per al subconjunt de 
successos extraordinaris, definits com aquells que tenen algun interval amb un 
període de retorn superior a un any. 

6.3.2.  Anàlisi exploratòria de les variables compostes 

Dins d'aquest grup s'inclouen: 

- Variables de forma, resultants de la discretització del pluviograma 
acumulat doblement normalitzat 

- Intensitats Mitjanes Màximes (IMM's) 

- Períodes de retorn associats a les IMM's 
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L'anàlisi estadística de les variables compostes s'ha dut a terme mitjançant 
anàlisi factorial, el qual permet extreure d'un conjunt de variables els factors 
que permeten descriure-les conjuntament a una pèrdua d'informació mínima. 

A continuació es presenten les diferents anàlisis que s'han realitzat, amb els 
paràmetres que les defineixen. Els resultats de les mateixes es tracten en el 
capítol de "Resultats i discussió". 

El lector s'adonarà que d'alguna de les anàlisis aquí descrites no se'n citen els 
resultats. Tals casos són deguts a la poca o nul·la informació que les 
corresponents anàlisis han aportat a l'estudi. És el cas, per exemple, dels 
anàlisis f4, i4 i t4, que són pràcticament idèntics als  f2, i2 i t2 respectivament. 

Anàlisi de la forma 

 Anàlisi f1 (general, tots els successos) 

Variables: f0.01 … f0.99 
Casos: Tots els casos (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

 Anàlisi f2 (successos extraordinaris) 

Variables: f0.01 … f0.99 
Casos: Tots els casos amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

 Anàlisi f3 (tots els successos del banc reduït) 

Variables: f0.01 … f0.99 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) (924 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 
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 Anàlisi f4 (tots els successos extraordinaris del banc reduït) 

Variables: f0.01 … f0.99 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (108 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

Anàlisi de les IMM dels successos 

 Anàlisi i1 (general, tots els successos) 

Variables: i_10 ... i_120 
Casos: Tots els casos (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: els 2 majors autovalors 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

 Anàlisi i2 (successos extraordinaris) 

Variables: i_10 ... i_120 
Casos: Tots els casos amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: els 2 majors autovalors 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

 Anàlisi i3 (tots els successos del banc reduït) 

Variables: i_10 ... i_120 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) (924 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: els 2 majors autovalors 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 
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 Anàlisi i4 (tots els successos extraordinaris del banc reduït) 

Variables: i_10 ... i_120 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (108 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: els 2 majors autovalors 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació 

Anàlisi dels períodes de retorn dels successos 

 Anàlisi t1 (general, tots els successos) 

Variables: t_10 ... t_120 
Casos: Tots els casos (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació, Direct Oblimin i Promax 

 Anàlisi t2 (successos extraordinaris) 

Variables: t_10 ... t_120 
Casos: Tots els casos amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (1689 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació, Direct Oblimin i Promax 

 Anàlisi t3 (tots els successos del banc reduït) 

Variables: t_10 ... t_120 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) (924 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació, Direct Oblimin i Promax 
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 Anàlisi t4 (tots els successos extraordinaris del banc reduït) 

Variables: t_10 ... t_120 
Casos: Tots els casos del banc de dades reduït (casos dels grup 
Burgueño III i IV) amb algun període de retorn superior a 1 any 
(TRmàx > 1 any) (108 casos) 
Matriu utilitzada: Matriu de covariances 
Criteri d'admissió de factors: Autovalors majors que la mitjana 
Rotació aplicada al resultat: Sense rotació, Direct Oblimin i Promax 

6.3.3.  Anàlisis CLUSTER 

Durant el curs de la investigació, s'han anat realitzant diversos anàlisis 
CLUSTER per detectar l'existència de conjunts o agrupacions dins de les 
dades. 

Aquestes anàlisis s'han realitzat, sobretot, sobre les variables obtingudes de les 
anàlisis factorials (Factors), i s'han fet des de dues òptiques. En primer lloc 
unes anàlisis de tipus CLUSTER jeràrquic per determinar el número de grans 
grups. I en segon lloc anàlisis de tipus CLUSTER K-means, per delimitar els 
grups potencials detectats en l'anàlisi jeràrquica, o bé per intentar delimitar 
agrupacions detectades visualment. 

En general, llevat d'una important excepció, aquestes anàlisis no han donat 
resultats destacables, per la qual cosa no se citen al capítol de "Resultats i 
discussió".
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CAPÍTOL 7:  RESULTATS I DISCUSSIÓ 

7.1.  Anàlisis exploratòries preliminars 

Aquest tipus de descripció general de les dades ha estat àmpliament abordada per 
diversos autors i de diversos punts de vista, posant especial èmfasi a aspectes 
concrets segons fos l'objectiu de l'estudi. Per tant, l'objectiu d'aquest apartat no és 
fer una descripció completa, acurada i exhaustiva de les dades (a tals efectes hom 
es pot dirigir a les referències bibliogràfiques citades en aquest treball), sinó la 
familiarització amb les dades que seran objecte d'estudi, destacant-ne els trets 
principals, així com aquelles característiques que seran aprofitades en el decurs de 
l'estudi. 

7.1.1.  Anàlisi exploratòria de les variables simples 

Entenem com a variables simples aquelles que tenen un significat físic per si 
mateixes, de manera que la seva descripció univariant ens dóna informació respecte 
el conjunt del succés. Entren dins d'aquesta categoria la duració, la precipitació total, 
el mes d'aparició del succés i l'hora d'inici. 

Per fer-se una idea de la distribució d'aquestes variables, a continuació es 
representen els histogrames corresponents. Es mostren els resultats obtinguts per 
tot el conjunt de successos registrats (1689 episodis) i per al subconjunt de 
successos amb alguna IMM de període de retorn superior a 1 any (114 successos). 
Aquest segon grup vol representar, d'alguna manera, aquells successos de caràcter 
extraordinari en algun aspecte, alhora que no suposa un límit excessiu, ja que 114 
successos segueix essent una mostra estadísticament significativa. 

La presentació simultània d'aquests dos resultats té un gran valor, ja que permet 
observar quines característiques dels successos extraordinaris són pròpies d'aquest 
subgrup, i quines són comunes a tot el banc de dades. Això és de gran importància 
en la cerca de patrons, ja que alhora d'inferir patrons de pluges extraordinàries a 
partir de pluges comunes, cal assegurar que la idiosincràsia d'unes i altres és la 
mateixa. 

Duració 

L'histograma complet mostra una distribució unimodal, amb el pic a l'interval de 
duracions compreses entre 1.5 i 2 hores. El 80% dels successos tenen una duració 
inferior a 5 hores, percentatge que s'eleva fins al 90% si considerem duracions de 
fins a 7 hores (veure taula). 
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Figura 7-2 Histograma de la variable duració considerant 
només els successos extraordinaris. 

Figura 7-1 Histograma de la variable duració considerant 
tots els successos. 

Aquesta preferència per les duracions baixes s'accentua pels successos 
extraordinaris, on la meitat de les pluges duren menys de 2 hores, i el 90% no 
arriben a les 5 hores. Per altra banda, l'histograma corresponents a aquests 
successos, sembla indicar multimodalitat, mantenint com a pic principal el 
corresponent a duracions entre 1.5 i 2 hores, i amb dos pics addicionals, 
corresponents a les duracions molt curtes (inferiors a 1 hora) i mitjanes-altes (entre 
3.5 i 4 hores). De totes maneres, cal dir que el número de casos és massa petit per 
obtenir una bona definició de l'histograma, raó per la qual aquestes valoracions han 
de ser jutjades pel què són, és a dir, indicis. 

   Tots els successos  TRmàx > 1 any 
   Duració (h) Precipitació (mm)  Duració (h) Precipitació (mm) 

        
N Valid  1689 1689  114 114 

 Missing  0 0  0 0 
        

Percentil 10  .5834 5.7000  .4083 20.9500 
 20  1.1005 6.7000  .6754 26.3000 
 30  1.5544 7.8000  1.1031 31.6500 
 40  2.0219 9.2000  1.6506 35.7000 
 50  2.5311 11.3000  1.8950 40.2000 
 60  3.1109 13.4000  2.5651 43.6000 
 70  3.8276 16.8000  3.5246 50.6000 
 80  4.9253 21.4000  4.1043 58.1000 
 90  6.8597 32.7000  4.9651 73.5500 

Taula 7-1 Distribució per percentils de les variables duració i precipitació en dos casos: considerant tots els successos i 
considerant només els successos amb un període de retorn superior a 1 any. 

Precipitació total acumulada 

El primer que crida l'atenció és l'abundància de successos de molt baixa precipitació 
gairebé ínfims. Més del 40% dels successos no arriben a 10 mm de precipitació 
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total, i quasi el 80% no superen els 20 mm. Aquest fet contrasta amb els resultats 
obtinguts per al subconjunt de successos extraordinaris, on el 90% dels successos 
superen els 20 mm de precipitació. De fet, el percentil-10 dels successos 
extraordinaris és pràcticament igual que el percentil-80 del conjunt de tots els 
successos. 
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Figura 7-4 Histograma de la variable precipitació 
considerant només els successos extraordinaris. 

Figura 7-3 Histograma de la variable precipitació 
considerant tots els successos. 

L'histograma dels successos extraordinaris és unimodal amb pic a l'interval 30-35 
mm, i té una base bastant extensa, per la qual cosa no podem parlar de relació entre 
precipitació total i període de retorn màxim, però sí que podem veure que hi ha una 
restricció pel què fa als valors factibles (veure figura). Com ja deixaven entreveure 
les reflexions a l'inici d'aquest apartat, existeixen uns valors de precipitació mínims 
per a què es puguin donar certs valors de període de retorn. En particular, per a tenir 
períodes de retorn superiors a 1 any, calen precipitacions, com a mínim, de l'ordre 
dels 20 mm. 
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Figura 7-6 Precipitació total (mm) VS període de retorn 
(anys) segons tipus CLABSA. Tots els successos. 

Figura 7-5 Precipitació total (mm) VS període de 
retorn (anys). Tots els successos. 
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A més a més, aquest valor mínim depèn de forma bastant clara del grup CLABSA a 
què pertany el succés. El tipus de dependència és bastant previsible, ja que en la 
mesura en què els períodes de retorn corresponen a intervals més grans, també la 
precipitació ha de ser més gran per a un mateix valor del període de retorn. El que 
no era tan esperable és la claredat amb què es perfilen aquests límits que, a més a 
més, semblen ajustar-se bastant bé a línies rectes. 

Hora d'inici 

En el gràfic corresponent a tots els successos, s'observen petites variacions, però 
tots els valors estan a prop del 4% que tocaria en una distribució uniforme. En el 
segon gràfic, en canvi, s'observa una clara bimodalitat, amb un pic major al voltant 
de la tarda-vespre (entre les 17 i les 21 hores) i un pic menor entre 2 i 3 de la 
matinada. 

Això confirma les observacions de Burgueño (1987) que, a més a més, afirmen que 
la concentració de successos al voltant d'aquestes franges horàries tendeix a 
augmentar a mesura que considerem majors períodes de retorn. 
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Figura 7-7 Freqüències relatives de la variable hora d'inici 
del succés. Tots els successos. 

Figura 7-8 Freqüències relatives de la variable hora d'inici 
del succés.  Successos extraordinaris. 

Mes d'aparició del succés 

Aquests histogrames són també molt il·lustratius d'una observació feta per Burgueño 
(1987), que serà de gran importància en el decurs d'aquest estudi. Quan s'estudia el 
primer histograma, es constata allò que hom espera: es tracta d'una distribució 
bimodal, amb els pics situats per una banda a la primavera (al voltant d'abril i maig) i 
per l'altra a la tardor (al voltant de setembre i octubre). A la nostra àrea d'estudi, la 
intuïció associa els successos de primavera a ruixats de baixa intensitat, i els 
successos de tardor a tempestes i torrentades. Aquesta intuïció es veu 
estadísticament confirmada quan observem que, per als successos excepcionals, el 
pic de primavera ha desaparegut, i queda una distribució unimodal, amb un pic 
destacat pels mesos d'agost a octubre, i una contribució gairebé inexistent dels 
mesos compresos entre desembre i maig. 
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Figura 7-10 Freqüències relatives de la variable mes 
d'aparició del succés. Només successos extraordinaris. 

Figura 7-9 Freqüències relatives de la variable mes 
d'aparició del succés. Tots els successos. 

Aquest resultat té un impacte importantíssim en el decurs d'aquest treball, ja que 
limita l'època de l'any en la que es produeixen fenòmens potencialment perillosos i, 
en conseqüència, limita també el camp on cal focalitzar l'estudi. Per aquest motiu, a 
aquest tema es dedica un apartat específic on es justifica raonadament una reducció 
del banc de dades. 

Interval més desfavorable 

En tots dos histogrames es poden observar tres pics: intervals molt curts (5 minuts), 
mitjans (25 minuts) i molt llargs (120 minuts). Aquest comportament trimodal s'ajusta 
bastant bé a la classificació proposada per CLABSA, i ens permet dir algunes coses 
sobre aquests grups. 
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Figura 7-12 Freqüències relatives de l'interval amb major 
període de retorn. Tots els successos. 

Figura 7-11 Freqüències relatives de l'interval amb major 
període de retorn. Successos extraordinaris. 

En primer lloc, podem veure que considerant l'histograma general les fronteres entre 
grups no són clares (frontera entre els grups 1 i 2) o bé semblen tenir altres valors 
que els proposats per CLABSA (el límit superior del grup 2 sembla que estigui als 50 
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minuts, i no a 40). Ara bé, quan considerem només els successos extraordinaris, les 
fronteres se situen més clarament a la posició assenyalada per CLABSA. 

En segon lloc, veiem que dins de cada grup apareixen amb bastanta claredat uns 
pics representatius de cada grup. Aquests són, per als tres grups CLABSA,  els 
intervals de 5-minuts, 25-30 minuts i 120 minuts respectivament. Això no vol dir que 
en els altres intervals no es produeixin IMM's de grans períodes de retorn, sinó 
senzillament que quan això passa, en moltes ocasions els intervals representatius 
presenten un període de retorn encara major. 

 

Interval (min) N % Interval (min) N %

5 185 11.0 5 35 30.7
10 80 4.7 10 7 6.1
15 111 6.6 15 7 6.1

Total CLABSA-1 376 22.3 Total CLABSA-1 49 43.0

20 164 9.7 20 5 4.4
25 335 19.8 25 10 8.8
30 216 12.8 30 13 11.4
35 53 3.1 35 4 3.5
40 27 1.6 40 4 3.5

Total CLABSA-2 795 47.1 Total CLABSA-2 36 31.6

45 20 1.2 45 1 0.9
50 13 0.8 50 2 1.8
55 4 0.2 55 0 0
60 4 0.2 60 1 0
65 3 0.2 65 0 0
70 2 0.1 70 0 0
85 1 0.1 85 0 0
90 1 0.1 90 1 0
95 1 0.1 95 1 0

100 1 0.1 100 1 0.9
105 1 0.1 105 1 0.9
115 3 0.2 115 3 2.6
120 464 27.5 120 18 15.8

Total CLABSA-3 518 30.7 Total CLABSA-3 29 25.4

Total 1689 100 Total 114 100

Tots els successos Successos amb Trmàx > 1 any

.0

.9

.0

.0

.0

.9

.9

Taula 7-2 Distribució dels intervals més desfavorables, per al tots els casos i per al 
subconjunt de successos extraordinaris. 

 

Per últim, cal destacar que la importància relativa de cadascun d'aquests grups és 
diferent si considerem tots els successos o només aquells que són excepcionals. En 
el primer cas, veiem que el grup més nombrós és el grup CLABSA-2, amb quasi la 
meitat dels successos, seguit de CLABSA-3 i CLABSA-1 respectivament. Ara bé, 
quan restringim l'anàlisi a successos extraordinaris, el grup CLABSA-1 dobla el seu 
percentatge i passa a ser el més nombrós, amb un 43% dels successos. Els altres 
dos grups, per tant, baixen la seva representació i es queden amb un 30% 
(CLABSA-2) i un 25% (CLABSA-3). 
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Tipus Total successos Successos 
extraordinaris 

% successos  
extraordinaris 

CLABSA-1 376 49 13.03 % 
CLABSA-2 795 36 4.53 % 
CLABSA-3 518 29 5.60 % 

Taula 7-3 Freqüència absoluta i relativa dels 3 tipus CLABSA de successos. 

També podem veure que els successos CLABSA-1 són els que presenten un major 
risc de ser extraordinaris (un 13% dels successos d'aquest grup ho són, mentre que 
aquesta proporció es redueix al 5% en els altres 2 grups). De totes aquestes 
evidències es conclou que els successos més problemàtics (almenys en nombre) 
són els del tipus CLABSA-1, tot i que aquest no sigui, en general, el tipus més 
freqüent. 

7.1.2.  Anàlisi exploratòria de les variables compostes 

Entenem com a variables compostes aquells grups de dades utilitzats per 
representar funcions i que, en conseqüència, han de ser observades conjuntament 
per extreure'n el sentit físic. Entren dins d'aquesta categoria les variables de definició 
del pluviograma acumulat (variables de forma), i aquelles que representen les IMM's 
i els seus períodes de retorn associats per als intervals de 5, 10, 15,…120 minuts. 

Per a l'estudi d'aquest tipus de variables s'ha utilitzat l'anàlisi factorial, que permet 
reduir el número de dades alhora que, en certa manera, a través de les components 
principals tracta els conjunts de dades com a funcions. Els paràmetres utilitzats en 
cada anàlisi poden consultar-se a l'apartat "Metodologia de treball". 

Anàlisi de la forma 

 Anàlisi f1 (general, tots els successos) 

L'anàlisi factorial a permès reduir el número de dades dràsticament sense perdre 
gairebé informació. A la taula es recullen els valors de la variança recuperables amb 
les 5 primeres components principals (aquelles que aporten una recuperació 
superior a la mitjana):  

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 
Variança (%) 73.34 15.31 5.25 2.34 1.18 

Variança acumulada (%) 73.34 88.65 93.90 96.24 97.42 

Taula 7-4 Variança explicada amb les 5 primeres components principals de l'anàlisi f1. 

Evidentment, això significa una reducció de dades molt potent (amb només dues 
components ja recuperem quasi el 90% de la variança de les 99 variables inicials). 
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La primera observació que cal fer és que, com es veu en el gràfic relatiu a la pluja 
uniforme, la mitjana està lleugerament per sobre de la pluja uniforme (tot i que no 
massa: 0.04 com a molt) des de bon principi (el valor màxim ja s'assoleix a t=0.2 i 
perdura fins a t=0.5). Això pot indicar que en general hi ha una tendència a tenir les 
puntes de pluja en moments molt inicials dels successos. 
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Figura 7-14 Mitjana i les 5 primeres components principals 
de l'anàlisi f1  respecte la pluja uniforme. 

Figura 7-13 Mitjana i les 5 primeres components principals 
de l'anàlisi f1. 

En segon lloc, cal destacar que les components principals3 proposades són 
exactament els modes harmònics, la qual cosa significa que l'anàlisi factorial 
proposa reduir el número de dades fent una descomposició de Fourier i quedant-nos 
amb les primeres components (veure figura). 

Components de forma respecte la mitjana

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

temps / duració

pr
ec

ip
 / 

pr
ec

ip
 to

ta
l

fac1
fac2
fac3
fac4
fac5

 

Figura 7-15 Les components principals de l'anàlisi f1 reprodueixen els modes harmònics. 

                                            
3 Les components principals representen la forma de variació respecte la mitjana. 
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Aquest resultat, tot i que té un gran sentit matemàtic, no és un bon senyal de cara a 
l'obtenció de patrons ja que, en cas que existissin patrons clars seria esperable que 
aquests patrons quedessin reflectits a les components principals. Amb el resultat que 
hem obtingut, però, és més lògic inferir que no existeixen patrons clars i que l'anàlisi 
factorial sols ha proposat una manera eficient d'expressar funcions utilitzant menys 
variables. 

Tot i això, també es pot fer una lectura física de les primeres dues components. 

Valors positius de la primera component significa més 
intensitat a l'inici i menys al final. És a dir, valors 
positius de la primera component desplacen el pic 
d'intensitat cap al principi del succés. 
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Figura 7-16 Interpretació sobre el pluviograma acumulat dels 
valors positius en la primera component de l'anàlisi f1. 

Pel contrari, valors negatius de la primera component 
desplacen el pic d'intensitat cap al final de la pluja. 
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Figura 7-17 Interpretació sobre el pluviograma acumulat dels 
valors negatius en la primera component de l'anàlisi f1. 
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Valors positius de la segona component produeixen 
pluviogrames en forma de S. Això es tradueix en 
hietogrames unimodals, és a dir, amb un sol pic central 
i dues cues (inicial i final) de més baixa intensitat. En 
definitiva, hietogrames amb forma acampanada. 

 
Figura 7-18 Interpretació sobre el pluviograma acumulat dels valors positius en la 
segona component de l'anàlisi f1. 

 
Pel contrari, valors negatius  de la segona component 
signifiquen hietogrames amb dos pics d'intensitat (un 
inicial i un final) i amb un període de baixa intensitat 
central. De fet, aquesta configuració podria ser 
indicadora de dos fronts de pluja (o dues cèl·lules en 
cas de fenòmens convectius) que han quedat junts a 
causa del criteri que de separació de successos utilitzat. 

Figura 7-19 Interpretació sobre el pluviograma acumulat dels valors negatius en la 
segona component de l'anàlisi f1. 
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El gràfic de coordenades dels 2 primers factors ens revela una forma de triangle (∆). 
La forma dels contorns exteriors és deguda al fet que hi ha parelles de valors que no 
poden existir a causa de les pròpies restriccions de les funcions analitzades, ja que 
sortirien del quadre 1x1 que imposa la doble normalització. Si ens fixem només amb 
els successos amb TRmàx > 1 any veiem que es concentren majoritàriament a la 
part més exterior (mentre que si considerem tots els casos, el lloc amb més densitat 
és el centre). Això vol dir que es tracta de successos amb puntes marcades i, 
sobretot, amb trams d'intensitat molt baixa (trams horitzontals al pluviograma), que 
se situen als extrems o al centre del succés depenent del signe del factor 2. També 
s'observa que la base del triangle deixa de ser ocupada i la disposició dels 
successos s'assembla sembla ajustar-se més a una forma de A. 
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Figura 7-21 Diagrama dels dos primers factors de l'anàlisi 
f1. Successos extraordinaris. 

Figura 7-20 Diagrama dels dos primers factors de l'anàlisi 
f1. Tots els successos. 

Una altra observació que es pot fer és que els clusters obtinguts prèviament amb 
l'anàlisi de les intensitats relatives, així com els grups CLABSA, no es presenten 
agrupats en aquest diagrama. Només hi ha dues relacions entre aquestes 
classificacions i la forma semblen ser dignes de menció. Per una banda, en el cas 
dels successos extraordinaris, els successos amb valors més negatius dels dos 
primers factors són exclusivament del grup CLABSA-1. Per altra banda, els 
successos CLABSA-3 se situen més aviat al triangle superior de la A, i en els casos 
TRmàx > 1 any no presenten valors del factor 2 inferior a -1. 

Aquest baix nivell de relació indica que, en principi, la classificació CLABSA no té 
sentit pel què fa a la forma del succés i, per tant, segurament no sigui útil a l'hora de 
determinar patrons. 

 Anàlisi f2 (successos extraordinaris) 

La recuperació de variança amb els primers factors ha estat pràcticament idèntica 
que en l'anàlisi f1, amb 5 factors que aporten una recuperació superior a la mitjana i 
quasi el 90% de recuperació amb només les dues primeres components. 

En aquest cas, la mitjana també està per sobre de la línia de pluja uniforme, però de 
forma més accentuada (fins a 0.09 de diferència) i en posicions més tardanes (la 
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diferència és de +0.07 de en l'interval t=0.4 - 0.8, mentre que a t=0.2 només tenim 
una diferència de +0.015). 

Les components principals obtingudes són pràcticament les mateixes (els modes 
harmònics), tot i que molt menys definides, degut a què el número de dades és molt 
menor. En ser els factors molts semblants, les conclusions que d'aquests s'extreuen 
són les mateixes que pel cas anterior (entre elles, l'escepticisme pel què fa a 
l'existència de patrons). 

Anàlisi de les IMM dels successos 

 Anàlisi i1 (general, tots els successos) 

En aquest cas, la reducció de dades és pràcticament total: amb una sola component 
principal es pot explicar el 94% de la variança. Això significa que amb només una 
variable (i la mitjana, evidentment) es pot descriure amb molta exactitud la corba 
d'atenuació de la IMM en funció de la longitud de l'interval considerat. De totes 
maneres, obtenir més matisos s'ha agafat també la segona component principal, que 
aporta un 4% addicional a la variança recuperable. 
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Figura 7-22 Suma de la mitjana amb diferents components principals de l'anàlisi i1. 

Com es pot veure, la corba d'atenuació mitjana és una exponencial decreixent. En 
aquest context, la interpretació de les dues primeres components principals ve 
donada, respectivament, a través de la velocitat de decreixement (pendent mitjà) i la 
concavitat. 
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Valors negatius de la primera component augmenten la velocitat de decreixement, 
donant lloc a corbes més verticals, mentre que valors positius fan exactament el 
contrari i produeixen corbes més horitzontals.  
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Figura 7-23 Interpretació sobre la corba de IMMs dels valors 
positius en la primera component de l'anàlisi i1. 

Figura 7-24 Interpretació sobre la corba de IMMs dels valors 
negatius en la primera component de l'anàlisi i1. 

Per altra banda, valors positius del segon factor indiquen una disminució de la 
concavitat (el decreixement a un ritme més uniforme) mentre que valors negatius 
augmenten la concavitat, portant a corbes d'atenuació amb dos trams molt més 
marcats: un inicial de ràpid decreixement i un posterior on el decreixement s'alenteix 
i s'uniformitza (es fa aproximadament lineal). 
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Figura 7-25 Interpretació sobre la corba de IMMs dels valors 
positius en la segona component de l'anàlisi i1. 

Figura 7-26 Interpretació sobre la corba de IMMs dels valors 
negatius en la segona component de l'anàlisi i1. 

De fet, si mirem les variacions que introdueixen les components respecte la mitjana 
també podem interpretar-les (amb matisos) com una translació en l'eix vertical 
(primera component) i com una rotació respecte el punt central de la corba (segona 
component). 
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Components principals (variació respecte la mitjana)
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Figura 7-28 Dues primeres components principals de l'anàlisi factorial i1. 

Com ja es veu, aquesta segona interpretació no és exacta (ni molt menys ), ja que la 
"translació" es redueix a la meitat en l'interval de duració 10 minuts, i la "rotació" és 
el doble d'accentuada en els intervals de baixa duració que en els d'alta. De totes 
maneres, aquestes interpretacions, com les altres, ens seran útils a l'hora de fer-nos 
una idea de la corba d'atenuació de les IMM a partir dels valors dels factors 
resultants d'aquesta anàlisi. 
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Figura 7-27 Diagrama dels dos primers factors de l'anàlisi factorial i1. Tots els successos. 
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Si representem el diagrama de factors podem veure que altre cop obtenim una forma 
de triangle. Ara bé, el que és interessant és que si representem els successos en 
funció del grup CLABSA a què pertanyen veiem que el grup CLABSA-1 s'agrupa 
clarament al voltant de la recta4 

FAC1_I1 = -1 + 0.25*FAC2_I1 

De totes maneres, no es percep en aquest diagrama que realment hi hagi una 
distinció entre els diferents grups CLABSA. Fins i tot podríem afirmar justament el 
contrari: els grups CLABSA-2 i CLABSA-3 es troben perfectament barrejats. 

 Anàlisi i2 (successos extraordinaris) 

La variança explicada amb un sol factor també és molt bona (90%) i amb dos 
assoleix el nivell de l'anàlisi anterior (97%). 

La interpretació de les corbes és igual que l'anterior: de forma poc exacta però útil 
podem associar la primera component a una translació vertical (positiu cap amunt) i 
la segona component com una rotació al voltant del punt mig (positiu en sentit 
horari). 
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Figura 7-29 Comparació de les mitjanes i les dues primeres components principals dels anàlisis i1 (tots els successos) i i2 
(només successos extraordinaris). 

En aquest cas, però, cal destacar que la corba mitjana té un pendent molt més 
pronunciat, és a dir, són més grans les diferències d'IMM entre intervals curts i llargs. 
Així, tot i que ambdues corbes comencen amb un valor de 0.8 en l'interval de 10 
minuts, als intervals més grans les diferències són de l'ordre de la dècima, la qual 
                                            
4 En realitat els coeficients, si els calculem per regressió lineal, no són tan exactes. De fet, la recta així 
ajustada, a causa dels outliers es desvia del què assumiríem com un bon ajust a les dades. 
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cosa és molta diferència si tenim en compte que en aquesta zona les corbes tenen 
valors entre 0.15 i 0.30. D'aquí deduïm que en els successos extraordinaris, les 
puntes instantànies d'intensitat són molt més accentuades en relació amb la 
intensitat mitjana del succés. Cal remarcar que això en cap cas pot interpretar-se 
com que les intensitats corresponents a grans intervals són petites (de fet, molt dels 
successos extraordinaris presenten el màxim període de retorn justament a intervals 
grans); senzillament significa que existeixen grans contrastos entre intensitats 
corresponents a intervals de curta i llarga durada. 

Si representem el diagrama de factors, veiem que en aquest cas sí que queden ben 
diferenciats els grups CLABSA. Cal dir, però, que mentre que els grups CLABSA-2 i 
CLABSA-3 semblen més aviat producte d'una frontera arbitrària que divideix en dos 
un conjunt de punts d'aparença contínua, el grup CLABSA-1 sí que es veu clarament 
separat dels altres dos (recordem que en l'anàlisi i1 aquest grup, encara que no es 
veiés diferenciat, ja es veia que seguia una pauta molt més estricta, agrupant-se els 
seus successos al voltant d'una recta bastant ben definida). 

En tot cas, la divisió CLABSA no és tan sols un efecte a simple vista: si realitzem 
una anàlisi cluster de 3 agrupacions veiem que ens recupera pràcticament la 
mateixa classificació. A les figures es pot comparar el diagrama segons la 
classificació CLABSA i segons els resultats de l'anàlisi cluster. 
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Figura 7-31 Resultat de l'anàlisi cluster sobre el diagrama 
dels dos primers factors principals de l'anàlisi i2. 

Figura 7-30 Classificació CLABSA representada sobre el 
diagrama dels dos primers factors principals de l'anàlisi i2. 

Com es pot comprovar, l'anàlisi cluster identifica perfectament els grups CLABSA 
Només fa canvis de grup en les fronteres que delimiten els clusters o en aquells 
casos que, essent outliers del seu propi grup, es troben envoltats per elements d'un 
altre grup. 

Aquest resultat avala la utilitat de la classificació proposada per CLABSA, ja que 
demostra que existeix, entre el successos del mateix grup, una relació més profunda 
que la de compartir l'interval més desfavorable; existeix una relació que inclou les 
IMM corresponents a tots els intervals del succés. 
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A més a més, la classificació ha estat obtinguda per a tots els successos amb algun 
període de retorn superior a 1 any (114 successos) i no només amb els superiors a 
10 anys (19 successos). Això significa una base estadística molt més gran i, per tant, 
estadísticament molt més significativa i molt més fiable. 

També cal destacar la importància del fet que la classificació hagi pogut ser 
obtinguda directament a partir de la corba d'atenuació de les IMM, ja que aquesta és 
una característica intrínseca del succés. A l'altra banda, la classificació CLABSA 
havia sigut obtinguda a partir dels períodes de retorn, que són un artifici matemàtic 
de gran utilitat, però que depenen de tot el conjunt de dades i de la bondat dels 
ajustos, per la qual cosa no poden ser considerats variables intrínseques del succés 
de pluja. 

De totes maneres, degut a la simplicitat i objectivitat de la classificació CLABSA, en 
endavant serà aquesta la que utilitzarem, i no la classificació resultant de l'anàlisi 
cluster. La principal raó que sustenta aquesta decisió és, a part d'una més simple 
interpretació del significat dels grups, la facilitat amb què, en el futur, es podran 
classificar nous successos. 

Anàlisi dels períodes de retorn dels successos 

 Anàlisi t1 (general, tots els successos) 

També en el cas dels períodes de retorn, només amb un parell de components 
principals ja s'explica el 90% de la variança, i el 95% si agafem 3 components. 
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Figura 7-32 Períodes de retorn per interval. Mitjana de tots els successos més/menys una desviació típica. 

Veiem que la mitjana té una forma ondulada, amb valors més alts pels intervals de 
curta duració, i valors més baixos pels intervals de llarga duració. De totes maneres, 
la mitjana és bastant alta, entre 0.6 i 0.8, i amb una desviació típica relativament 
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petita. Això fa pensar que, en general, el període de retorn de tot el succés tendeix a 
no tenir grans contrastos, com a mínim no tan grans com els que es donen en els 
successos extraordinaris (veure "Anàlisi tr2 (successos extraordinaris)"). En concret, 
el intervals entre 15 i 40 minuts tenen una mitjana altíssima, la qual cosa vol dir que, 
per una banda, una gran part dels successos tenen el màxim període de retorn en 
aquests intervals (això ja s'ha pogut comprovar a "anàlisi exploratori preliminar"); i 
per l'altra, que aquests intervals presenten períodes de retorn alts independentment 
de quin sigui l'interval més desfavorable. Aquesta segona afirmació es pot 
comprovar en les figures següents, que representen els histogrames de la variable 
tr_25 (període de retorn de la IMM 25-min, respecte el màxim període de retorn del 
succés) en els casos en què l'interval més desfavorable pren els dos valors extrems, 
5 i 120 minuts. 
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Figura 7-34 Histograma de la variable TR-25min / TRmàx, 
quan TRmàx es dóna a l'interval de 120 min. 

Figura 7-33 Histograma de la variable TR-25min / TRmàx, 
quan TRmàx es dóna a l'interval de 5 min. 

Novament, com passava amb els factors de la corba d'atenuació de les IMM, si 
representem els diagrames de factors podem reconèixer clarament l'agrupament 
dels grup CLABSA. Aquest vegada el resultat, tot i ser més evident (en el gràfic 
tridimensional es veuen clarament tres branques, una de cada color), no és tan 
sorprenent, ja que justament la classificació CLABSA s'havia obtingut a partir dels 
períodes de retorn dels successos i, per tant, és lògic que el que es veia "a ull". 

El què no és tan evident és que la classificació CLABSA s'havia obtingut pels 
successos amb algun període de retorn superior a 10 anys (la qual cosa significa 
una reduïdíssima mostra de 19 elements), mentre que ara es fa palès que aquesta 
classificació és extensible a tots els successos (1689 en total), la qual cosa aporta a 
la classificació CLABSA una fonamentació estadística molt més forta que la que 
tenia fins ara. 

La interpretació de les components principals no és tan senzilla com en els casos 
anterior, entre altres coses, perquè hi ha més components interpretables i perquè la 
manera en què es combinen les components és molt important de cara a la corba 
obtinguda (els efectes no es poden desacoblar). Amb tot, el seu significat és més 
simple d'entendre si es tenen en ment les figures anteriors. 
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La primera component, en valor positiu, comporta un increment del període de retorn 
per intervals llargs (més increment com més llarg sigui l'interval) i un decrement als 
intervals inferiors a 15 minuts. Així, en els grups CLABSA-2 i CLABSA-3, que tenen 
els intervals més desfavorables a les llargues duracions, predominen els valors 
positius del primer factor, mentre que en el grup CLABSA-1 passa exactament el 
contrari. 
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Figura 7-35 Representació dièdrica de tots els successos en l'espai definit pels tres primers factors de l'anàlisi factorial t1. 
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Figura 7-36 Representació tridimensional de tots els successos en l'espai definit pels tres primers factors de l'anàlisi t1. 
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La segona component, en valor positiu, significa un augment dels intervals curts i 
mitjans (fins a 80 minuts), especialment en el rang 15-40 minuts. Per contra, en els 
intervals superiors a 80 minuts es produeix un decrement. En certa manera, es 
podria dir que reforça la forma de la mitjana (forma d'ona amb pic a l'entorn de 
l'interval de 20 minuts), excepte en la cua, que tendeix a fer-la decreixent. D'aquesta 
manera, els elements CLABSA-2 tendeixen a tenir valors positius del segon factor 
(encara que poc, ja que la mitjana ja proporciona un pic alt en aquests intervals), 
mentre que els altres dos grups més aviat presenten valors negatius. 
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Figura 7-37 Tres primeres components principals de l'anàlisi factorial t1. 

La tercera component (última seleccionada), en valor positiu, es caracteritza per un 
fort augment del període de retorn en els intervals curts, un lleuger decrement en els 
intervals mitjans, i un lleuger increment en els intervals llargs. Aquesta component té 
molt poc pes relatiu respecte les altres dues (només explica un 5% de la variança) i, 
per tant, té més aviat un significat de correcció de les altres dues. Així, predominen 
els valors propers a zero, excepte en la branca del grup CLABSA-3 (veure branca 
verda en el gràfic tridimensional), on trobem valors molt negatius que porten a un 
increment del període de retorn en els intervals centrals i, sobretot, un gran 
decrement en els intervals molt curts o molt llargs. 
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7.2.  Perillositat de les pluges en relació a l'època de l'any 

Com ja s'ha dit a la revisió bibliogràfica, les pluges de Barcelona es poden dividir en 
quatre grups depenent de l'època de l'any (Burgueño et al., 1987): 

I: Gener, Febrer i Març 

II: Abril, Maig i Desembre 

III: Juny, Juliol i Novembre 

IV: Agost, Setembre i Octubre 

En endavant, ens referirem a aquesta classificació com a "Grups Burgueño". 

Números alts de grup Burgueño representen més perillositat. Això es pot constatar 
comparant les següents figures, que mostren la distribució per grups Burgueño de 
tots els successos de pluja, així com la mateixa distribució en cas que restringim la 
mostra a aquells successos que tenen alguna IMM amb un període de retorn 
superior a un llindar. 

Distribució dels grups Burgueño

Tots els successos

Figura 1.- Distribució dels grups Burgueño

considerant tots els successos registrats

33.1%

21.6%

28.6%

16.7%
Grup IV (8, 9, 10)

Grup III (6, 7, 11)

Grup II (4, 5, 12)

Grup I (1, 2, 3)

Figura 7-38 Distribució dels grups Burgueño. Tots els successos. 
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Distribució dels grups Burgueño

Successos amb TR_màx > 1 any

Figura 2.- Distribució dels grups Burgueño

considerant els successos amb TRmàx > 1 any

61.4%

33.3%

3.5%

1.8%

Grup IV (8, 9, 10)

Grup III (6, 7, 11)

Grup II (4, 5, 12)

Grup I (1, 2, 3)

Distribució dels grups Burgueño

Successos amb TR màx > 2 anys

Figura 3.- Distribució dels grups Burgueño

considerant els successos amb TR màx > 2 anys

64.8%

31.0%

4.2%

Grup IV (8, 9, 10)

Grup III (6, 7, 11)

Grup II (4, 5, 12)

Figura 7-39 Distribució dels grups Burgueño. Successos amb 
període de retorn superior a 1 any. 

Figura 7-40 Distribució dels grups Burgueño. Successos amb 
període de retorn superior a 2 anys. 

 
Distribució dels grups Burgueño

Successos amb TR màx > 5 anys

Figura 4.- Distribució dels grups Burgueño

considerant els successos amb TR màx > 5 anys

71.8%

28.2%

Grup IV (8, 9, 10)

Grup III (6, 7, 11)

Distribució dels grups Burgueño

Successos amb TR màx > 10 anys

Figura 5.- Distribució dels grups Burgueño

considerant els successos amb TR màx > 10 anys

72.7%

27.3%

Grup IV (8, 9, 10)

Grup III (6, 7, 11)

Figura 7-41 Distribució dels grups Burgueño. Successos amb 
període de retorn superior a 5 anys. 

Figura 7-42 Distribució dels grups Burgueño. Successos amb 
període de retorn superior a 10 anys. 

 

Com es pot comprovar a les figures, quan observem el conjunt de tots els 
successos, tots els grups Burgueño estan ben representats (tot i que es nota una  
major presència de successos en els grups II i IV). Ara bé, quan considerem només 
aquells successos amb alguna IMM de període de retorn interanual, veiem que el 
grup I desapareix, i el grup II passa a tenir una presència testimonial. A més a més, 
aquesta presència consta de només 3 successos, clarament assenyalats com a 
outliers en el boxplot corresponent a la variable TRmàx pel grup II (veure boxplot), 
que per proximitat de dates poden ser reassignats al grup III: 

- Succés número 1669: té lloc el 22 de maig (del 1990), la qual cosa significa 
una data molt propera al grup 3 i, per tant, la podem incloure en aquest grup. 

- Succés número 1294: té lloc el 5 de desembre (del 1971), la qual cosa 
significa una data molt propera al grup 3 i, per tant, la podem incloure en 
aquest grup. Tot i això, aquest succés és de gran importància, ja que es tracta 
d'una precipitació de 200mm en 9 hores. Això el fa molt diferent dels altres 
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successos del grup 3 (en general molt més curts). Per aquests motius, aquest 
succés haurà de ser analitzat a part o tenint en compte la seva presència i els 
efectes distorsionadors que pugui causar. 

- Succés número 885: té lloc el 30 de maig (del 1959), la qual cosa significa 
una data molt propera al grup 3 i, per tant, la podem incloure en aquest grup. 

Nota.- Les reassignacions proposades s'han fet efectives, de manera que als successos en 
qüestió se'ls ha canviat la seva variable grup_met, que a passat de ser 2 a ser 3. Aquesta 
reassignació ja es contempla en les figures 4 i 5. 

768N =

TR_MAX

200

100

0

-100

16491010156611926031607164813131919015698057511298149416229127613841126139015266248061542258368307505478637163270828124615256407438992149721467711791610138710961268264695118274701611336138078680602508
885

1294
1669

Figura 7-43 Boxplot de la variable Període de retorn màxim (en anys) per al grup Burgueño II 
(pluges corresponents als mesos d'abril, maig i desembre). 

En qualsevol cas, cap d'aquests tres successos té períodes de retorn superiors als 2 
anys, per la qual cosa queda clar que el grup II desapareix per complet quan 
considerem els successos amb un període de retorn superior als 2 anys per algun 
dels seus intervals.  

També es pot observar el clar predomini del grup IV per sobre del III, que es va fer 
major a mesura que considerem períodes de retorns més elevats, fins a estabilitzar-
se (a partir de períodes de retorn de 5 anys), amb una proporció de 70-75% de 
successos del grup IV i un 25-30% de successos del grup III. 

7.2.1.  Successos destacables dels grups Burgueño I i II 

Pel què s'ha presentat en l'anterior apartat, sembla lògic pensar que de cara al 
dimensionament de xarxes de drenatge a Barcelona, no cal tenir en compte els 
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successos dels grups Burgueño I i II, ja que per qualsevol interval de temps 
considerat trobem successos en els grups III i IV que presenten una major intensitat. 
De totes maneres, abans de d'ignorar aquests successos, val la pena aturar-se a 
observar els fenòmens més importants que estem a punt de descartar, per tal 
d'assegurar que no s'estan obviant successos potencialment perillosos. 

D'entre els successos dels grups Burgueño I i II s'han considerat tots aquells que  
tenen alguna IMM amb període de retorn superior a un any (criteri de gran intensitat) 
i aquells amb una precipitació total superior a 50 mm (criteri de gran precipitació). 

Successos amb gran intensitat 

El criteri fixat (successos dels grups Burgueño I o II amb alguna IMM amb període de 
retorn superior a 1 any) només es compleix en sis casos. En numeració de l'arxiu 
fabra30.sav són els successos: 78, 336, 508, 602, 680, 1380. A la taula es troben 
recollits els principals paràmetres d'aquests successos. 

Case 
Number MES HORA Duració 

(hores) 
Precip 
(mm) 

IMM_5 
(mm/h) 

TR_MAX 
(anys) 

INTERV 
(minuts) 

Grup 
CLABSA 

78 1 6 6.02 43.60 36.42 1.14 120 3 
336 5 6 3.37 30.70 89.55 1.03 20 2 
508 4 13 2.47 22.00 141.79 1.72 10 1 
602 5 18 2.57 34.70 123.82 1.48 15 1 
680 4 15 1.85 21.40 134.88 1.32 5 1 

1380 3 13 3.15 37.10 81.13 1.08 120 3 
Taula 7-5 Característiques bàsiques dels successos d'intensitat excepcional. 

Com es pot comprovar, tots els períodes de retorn màxims amb prou feines superen 
el valor límit d'un any, per la qual cosa s'entén que descartar aquests sis successos, 
sobre un total de 114 no ha de treure representativitat a la mostra, i més tenint en 
compte que aquest tipus de successos (període de retorn màxim entre 1 i 2 anys) 
està molt ben representat (veure histograma adjunt), amb més de 35 successos 
(sense comptar els que aquí es discuteixen). 

De totes maneres, en aquesta petita mostra ja s'insinuen alguns comportaments 
típics de les pluges (en els que aprofundirem més endavant). Les pluges del grup 
CLABSA-3 solen tenir una intensitat significativa durant tot el succés, a vegades 
aproximadament uniforme (cas 78) i a vegades a batzegades, la qual cosa es veu 
com esglaons al pluviograma (cas 1380). Per altra banda, les pluges dels grups 
CLABSA-1 i CLABSA-2 solen presentar una punta molt marcada, durant la qual hi ha 
una intensitat molt uniforme, acompanyades d'inicis i/o cues amb intensitat molt 
inferiors i, en moltes ocasions, gairebé imperceptibles (casos 336, 508 i 680). A més 
a més, els successos del grup CLABSA-1 només solen presentar un d'aquests trams 
de baixa intensitat (inici o cua), és a dir, que les puntes d'intensitat comencen (casos 
602 i 680) o s'acaben (cas 508) sobtadament. 
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Figura 7-44 Histograma de la variable Període de retorn màxim (en anys). Successos dels grups Burgueño III i IV 
(corresponents als mesos de juny a novembre). 

 

Pluviograma acumulat doblement normalitzat
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Figura 7-45 Pluviogrames acumulats doblement normalitzats dels successos singulars dels grups Burgueño I i II. 
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Successos de gran precipitació 

Han resultat ser 16 successos, tots ells de gran duració (8 o més hores). En la 
numeració de l'arxiu  fabra30.sav, són els successos: 18, 71, 83, 111, 405, 465, 470, 
632, 805, 856, 1195, 1201, 1268, 1298, 1319 i 1591. 
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Figura 7-46 Successos dels grups Burgueño I i II que presenten una precipitació excepcionalment alta. 
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Figura 7-47 Pluviogrames acumulats doblement normalitzats dels succés de gran duració (més de 10 hores) dels grups 
Burgueño I i II. 

77 



Patrons de precipitació a l'observatori Fabra de Barcelona 

Els pluviogrames acumulats corresponents a aquests 16 successos, s'observa que 
tots ells són d'intensitat5 aproximadament constant. Això porta a pensar en la 
utilització de patrons de pluja uniforme per a aquesta mena de successos. 

Com es veu a la figura, pel què fa a IMM's, el succés 470 (en verd puntejat) és 
alhora envolvent de tots els successos. En els altres successos, tots els valors són 
sensiblement menors. Per tant, només cal estudiar la perillositat d'aquest succés. 

Intensitats mitjanes màximes (IMM's)
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Figura 7-48 Corbes d'atenuació de la IMM per als successos de gran precipitació dels grups Burgueño I i II. 

Aquest succés té una duració molt llarga (14 hores) i una precipitació total altíssima 
(120 mm). Per tant, la intensitat mitjana durant el succés és inferior a 10mm/h. 
Encara que puntualment poden arribar a presentar intensitats elevades de fins a 75 
mm/h, aquestes no es mantenen durant massa temps i de seguida es redueixen. La 
IMM per l'interval de 10 min ja és de 50 mm/h, i a 20 min ja estem parlant d'una IMM 
de 35mm/h. Aquest tendència a baixar ràpidament es manté, i en considerar 
l'interval d'una hora, trobem que una intensitat mitjana ja s'ha reduït a 20 mm/h. 
Aquests valors no són en absolut despreciables. Segons estableix el PREVIMET 
(1994) de l'Instituto Nacional de Meteorología, 10 mm/h és una intensitat moderada (i 
en aquest cas està associada a tot el succés de 14 hores!) i la intensitat mitjana per 
l'interval de dues hores (17 mm/h) entra, encara que per poc, ja dins la categoria de 
les intensitats considerades fortes. Tot i això, aquests valors encara queden lluny 
dels que s'han utilitzat tradicionalment per definir la pluja de disseny de Barcelona 
(veure annex). Per tant, la xarxa dimensionada amb aquesta pluja de disseny és 
perfectament capaç d'evacuar sense problemes les puntes d'aquest tipus de pluja. 
L'única comprovació que cal fer és referent al funcionament a intervals llargs. En 
altres paraules, assumint que s'assoleixen condicions estacionàries a la xarxa, cal 
assegurar que aquesta és capaç d'evacuar de forma contínua (és a dir, sense 
                                            
5 La intensitat en pluviograma acumulat ve representada pel pendent de la corba. 
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comptar amb la participació dels dipòsits de retenció6) un cabal corresponent a una 
precipitació uniforme de 10 mm/h. 

En conclusió, per aquest tipus de successos no cal trobar cap patró de precipitació, 
sinó que es pot aplicar un patró imaginari corresponent a una pluja de duració infinita 
i intensitat de precipitació constant de valor7 10 mm/h. 

Nota.- Tampoc sembla que tingui massa sentit intentar trobar un patró per aquests 
successos més acurat que el fus de la figura 7, ja que, a tall d'exemple, els casos 71 i 
632 són quasi idèntics de forma, però no tenen res més en comú (ni època de l'any, ni 
període de retorn, ni duració, ni precipitació total,…). 

Tot i que no és l'objectiu d'aquest treball, val la pena recalcar que per un simple 
balanç màssic es pot deduir que, sota la hipòtesi de condicions estacionàries, 
aquesta condició es tradueix en què cada punt de la xarxa ha de ser capaç de 
transportar en règim permanent un cabal Q que es pot calcular, mitjançant el mètode 
racional,  de la forma següent: 

qüestió en punt del conca la de  Àrea:A
cas) aquest en mm/h (10 ióprecipitac de Intensitat :I

litatimpermeabid' Coeficient :C

AICQ ⋅⋅=

 

Per posar un exemple numèric, en el pitjor dels casos (considerant un coeficient 
d'impermeabilitat igual a 1), un punt amb una conca de 1 km2 hauria de ser capaç 
d'evacuar un cabal de 2,8 m3/s. 

En definitiva, es pot considerar que el succés 470, i per extensió tots els altres 
successos destacables dels grups Burgueño I i II, per la seva relativament baixa 
intensitat poden ser assumits de forma persistent per la xarxa de drenatge, ja que es 
pot anar desguassant l'aigua a mida que es genera nova escorrentia (recordem que 
el què fa col·lapsar la xarxa són grans intensitats, no grans volums). Evidentment, 
això només és vàlid si estem parlant de temps de concentració baixos (inferiors a 8 
hores), però aquest és un cas segur en hidrologia urbana. En cas que per altres 
aplicacions calgués tenir en compte aquest tipus de pluja, s'haurien de recuperar 
aquests casos per a una anàlisi més profunda. En l'estudi present, però, en què 
l'objectiu d'aplicació és la hidrologia urbana, aquests casos poden ser descartats per 

                                            
6 Els dipòsits de retenció tenen un efecte laminador de les puntes en un règim transitori, per la qual 
cosa no té sentit considerar-los en un càlcul d'una situació que hem suposat que transcorre en règim 
permanent. Per altra banda, la pluja no exactament constant, sinó que té petites variacions que són 
justament laminades pels dipòsits de retenció, la qual cosa ens permet fer la hipòtesi de règim 
constant: Règim lleugerament variable + laminació = Règim permanent sense laminació. 

7 El valor de 10 mm/h no té associat cap període de retorn, és a dir, no té en compte el risc. De totes 
maneres, és un valor que no s'ha superat en tota la sèrie Fabra i, per tant, tindrà un període de retorn 
associat molt superior a l'habitual de 10 anys, per la qual cosa el podem considerar un límit que està 
de la banda de la seguretat. 
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tal de poder focalitzar millor l'estudi en aquells fenòmens que realment posen en 
perill el bon funcionament de la xarxa. 
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7.3.  Reducció del banc de dades - Eliminació dels grups Burgueño 
I i II 

Com s'ha justificat en els apartats anteriors, els successos dels grups Burgueño I-II: 

1. No inclouen successos dels més extraordinaris. 

2. Inclouen molt pocs successos extraordinaris, de la qual cosa es dedueix que: 

2.1. La seva eliminació no redueix significativament el banc de dades de 
tempestes extraordinàries. 

2.2. Els patrons i/o característiques dels successos que es puguin obtenir de les 
pluges no extraordinàries només podrien arribar a ser extrapolables a molt 
pocs successos extraordinaris (i massa poc extraordinaris com per a què en 
ells es basin les pluges de disseny). 

Per tant, es dedueix que els successos dels grups Burgueño I i II no aporten 
informació rellevant pel què fa a pluges de disseny i, en conseqüència, s'ha decidit 
prosseguir l'anàlisi eliminant aquests successos del banc de dades. 
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7.4.  Anàlisi del banc de dades reduït 

7.4.1.  Anàlisi de les variables simples 

L'objectiu i desenvolupament d'aquest apartat és anàleg al titulat "Anàlisi exploratòria 
de les variables simples", però partint del banc de dades restringit als grups 
Burgueño III i IV. Els resultats corresponents es comparen amb els obtinguts en 
aquell apartat, per tal de ressaltar-ne les semblances i diferències. Per facilitar 
aquesta tasca, es tornen a reproduir les figures d'aquell apartat. 

La part de l'anàlisi corresponent als successos extraordinaris no s'ha dut terme ja 
que, com s'ha explicat, la diferència entre ambdós bancs de dades (complet i 
restringit) és mínima pel que fa a successos extraordinaris (només 6 successos 
sobre un total de més de cent). 

Addicionalment, i vista la conveniència de la classificació CLABSA (Raso et al., 
1995), també s'han dut a terme anàlisis parcials de les variables simples per a 
cadascun dels grups CLABSA, la qual cosa permetrà caracteritzar cadascun 
d'aquests grups. 

Duració 

També en aquest cas percebem una preferència clara per les duracions baixes. E 
aquest cas, però, la moda no es concentra clarament al voltant d'un pic sinó que es 
distribueix més o menys uniformement entre les duracions inferiors a 2 hores. Això 
significa que els grups Burgueño III i IV tenen una major proporció de successos 
molt curts. De fet, la barra corresponent a les duracions inferior a mitja hora s'ha 
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Figura 7-50 Histograma de la variable Duració (hores). 
Tots els successos. 

Figura 7-49 Histograma de la variable Duració (hores). 
Successos del banc de dades reduït. 
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reduït molt poc, la qual cosa denota que la majoria dels successos amb aquesta 
duracions tan curtes pertanyen als grups Burgueño III o IV. 
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Figura 7-51 Histogrames parcials de la variable Duració (hores) segons el grup CLABSA. Tots 
els successos. 

Pel que fa a la relació entre el grup CLABSA i la duració, es poden observar 
clarament 3 distribucions diferenciades. 

El grup CLABSA-1 es distribueix com una exponencial negativa, de manera que 
presenta el màxim número de casos a les duracions més curtes i decreix ràpidament 
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Figura 7-52 Histogrames parcials de la variable Duració 
(hores) segons el grup CLABSA. Successos de període de 
retorn superior a 1 any. 

Figura 7-53 Histogrames parcials de la variable Duració 
(hores) segons el grup CLABSA. Successos de període de 
retorn superior a 5 anys. 
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la seva presència a duracions més altes. 

Els grups CLABSA-2 i CLABSA-3 presenten una distribució unimodal amb pics per a 
les duracions dins els intervals de 1-2 hores i 2-3 hores respectivament. Cal destacar 
que el grup CLABSA-3 parteix d'una representació pràcticament nul·la per a les 
duracions inferior a 1 hora. 

Aquestes distribucions segueixen sent reconeixibles (encara distorsionades a causa 
del menor número de dades) quan considerem només les successos extraordinaris 
(TRmàx superior a 1 any) o molt extraordinaris (TRmàx major de 5 anys). En aquests 
casos, però, la moda de la distribució CLABSA-3 es trasllada lleugerament cap a 
valors més alts de les duracions i se situa a l'interval 3-4 hores. 

Precipitació 

En aquest cas, com es pot comprovar, els dos histogrames tenen pràcticament la 
mateixa estructura, per la qual cosa no cal fer més observacions que les ja anotades 
anteriorment. 
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Figura 7-55 Histograma de la variable Precipitació (mm). 
Tots els successos. 

Figura 7-54 Histograma de la variable Precipitació (mm). 
Banc de dades reduït. 

El que sí que es pot comprovar és que l'histograma és resultat de la superposició de 
dos comportaments diferents. Per una banda, els grups CLABSA-1 i CLABSA-2 
presenten una freqüència exponencialment decreixent amb la precipitació, mentre 
que el grup CLABSA-3 té un comportament unimodal amb pic als successos d'entre 
15 i 20 mm de precipitació total acumulada. 

A mesura que considerem successos més extraordinaris, veiem que tots els grups 
CLABSA tendeixen a adoptar una distribució unimodal, amb el pic traslladant-se 
progressivament cap a valor més alts de la precipitació. Cal destacar que ens els 
successos molt extraordinaris es tendeix a una especialització, de manera que els 
grups CLABSA 1, 2 i 3 queden associats, respectivament, amb els successos de 
baixa, mitjana o alta precipitació. 
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Figura 7-56 Histogrames parcials de la variable Precipitació (mm)  segons el grup CLABSA. 
Banc de dades reduït. 
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Figura 7-58 Histogrames parcials de la variable 
Precipitació (mm)  segons el grup CLABSA. Successos de 
període de retorn superior a 5 anys. 

Figura 7-57 Histogrames parcials de la variable 
Precipitació (mm) segons el grup CLABSA. Successos de 
període de retorn superior a 1 any. 

  

En la figura corresponent als successos amb algun període de retorn superior a 10 
anys, es pot veure clarament aquesta associació: 

- CLABSA-1: entre 25 i 50 mm 

- CLABSA-2: entre 50 i 75 mm 

- CLABSA-3: més de 75 mm 
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Figura 7-59 Histogrames parcials de la variable Precipitació (mm)  segons el grup CLABSA. 
Successos de període de retorn superior a 10 anys. 

 

Aquest fet té gran transcendència a l'hora de decidir les pluges de disseny ja que, a 
partir d'un cert període de retorn, depenent de la precipitació total escollida, caldrà 
tenir en compte el tipus de pluja del qual es tracta, ja que aquest pot ser identificat 
fàcilment. Tradicionalment, amb la metodologia de blocs alternats, això no s'ha tingut 
en consideració i, tot i suposar pluges de disseny amb una precipitació total 70 o 80 
mm, es considerava que l'interval de 5 minuts era de màxim període de retorn. 

Cal assenyalar com a resultat col·lateral que cap succés de menys de 15mm pot ser 
considerat extraordinari (en el sentit de TRmàx>1any). 

Hora d'inici del succés 

Novament, la distribució és pràcticament idèntica, amb una lleugera preferència per 
les tardes, i un decrement de casos (també lleuger) a les hores corresponents a la 
matinada i primeres hores del matí. Ara bé, si analitzem per grups CLABSA podem 
veure que aquesta distribució és la superposició de dues distribucions bastant 
uniformes (corresponents als grups CLABSA-2 i CLABSA-3) i una distribució com la 
que hem descrit, però molt més marcada, per al grup CLABSA-1. En efecte, mentre 
que entre les 16 i les 18 hores tenim l'inici del 15 % dels casos, aquesta proporció 
baixa per sota del 5% quan parlem de la franja horària compresa entre les 2 i les 4 
de la nit o entre les 4 i les 6 de la matinada. 

Per als successos extraordinaris aquestes tendències s'accentuen. Es veu com el 
grup CLABSA-2 perd la lleugera tendència que tenia a seguir el comportament de 
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CLABSA-1 mentre que aquest grup veu com s'accentua encara més la preferència 
pel horaris de tarda. 
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Figura 7-61 Histograma de la variable Hora d'inici del succés. 
Tots els successos. 

Figura 7-62 Histograma de la variable Hora d'inici del succés. 
Banc de dades reduït. 

 

 

G_HORA

2321191715131197531

Pe
rc

en
t

16

14

12

10

8

6

4

2

Grup CLABSA

1

2

3

Figura 7-60 Histograma de la variable Hora d'inici en funció dels grups CLABSA. Banc de dades reduït. 
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Figura 7-63 Histograma de la variable Hora d'inici en funció 
dels grups CLABSA. Banc de dades reduït. Successos de 
període de retorn superior a 1 any. 

Figura 7-64 Histograma de la variable Hora d'inici en funció 
dels grups CLABSA. Banc de dades reduït. Successos de 
període de retorn superior a 5 anys. 

 

Per últim, cal remarcar que no s'observa el pic que anteriors estudis (Burgueño et al., 
1987) havien detectat a l'interval 4-6 hores. Ans el contrari, veiem que tots els grups 
CLABSA presenten un número de successos per sota de la mitjana en aquest 
interval. 

Mes d'aparició del succés 

En aquest cas, no té sentit comparar els resultat amb l'anàlisi anterior, ja que hem 
limitat el banc de dades segons la classificació de Burgueño, basada en l'època de 
l'any. 

Pel que fa a la distribució segons els grups CLABSA, veiem que a priori no sembla 
haver-hi característiques notables. L'única cosa clara és que els mesos d'agost a 
novembre es presenten moltes més pluges rellevants que durant els mesos de juny i 
juliol. 

Només si considerem els successos extraordinaris podem arribar a intuir uns pics 
que se situarien en els mesos d'agost-setembre, agost i octubre, per als grups 
CLABSA-1, 2 i 3 respectivament. De totes maneres, els pics no es distingeixen prou  
clarament com per poder fer afirmacions categòriques només amb el número de 
casos de què es disposa. 
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Figura 7-65 Mes d'aparició del succés en funció del grup CLABSA. Banc de dades reduït. 
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Figura 7-66 Mes d'aparició del succés en funció del grup 
CLABSA. Banc de dades reduït. Successos amb període de 
retorn superior a 1 any. 

Figura 7-67 Mes d'aparició del succés en funció del grup 
CLABSA. Banc de dades reduït. Successos amb període de 
retorn superior a 5 anys. 

Interval més desfavorable 

Per començar cal dir que en aquest punt no té sentit la divisió en grups CLABSA, ja 
que es defineixen precisament a partir de l'interval de major període de retorn. De 
totes maneres s'han diferenciat per analogia amb els altres gràfics i per recordar al 
lector aquest fet. 
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Figura 7-68 Histograma de la variable Interval més 
desfavorable. Banc de dades reduït. 

Figura 7-69 Histograma de la variable Interval més 
desfavorable. Tots els successos. 

L'estructura del diagrama de barres és anàloga a la obtinguda per a tots els 
successos, però amb canvis pel que fa a la importància del pics. El pic corresponent 
a l'interval de 120 minuts segueix essent, de llarg el més gran, i indiscutiblement el 
més representatiu del seu grup CLABSA. Per altra banda, el pic de l'interval de 25 
minuts perd claredat i transfereix casos als intervals del seu costat. Per últim, el pic 
de l'interval més curt (5 minuts) perd molta importància relativa en relació als altres 
dos. 

Ara bé, com ja s'havia observat en les anàlisis corresponents a tot el banc de dades, 
aquesta última observació pren el sentit contrari quan considerem els successos 
extraordinaris. En aquest cas, el pic corresponent a l'interval de 5 minuts inverteix les 
proporcions amb els altres dos pics, i passa a doblar-los quan a la primera anàlisi 
amb prou feines tenia la meitat del valor que els altres pics. 
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Figura 7-71 Interval més desfavorable. Banc de dades reduït. 
Successos amb TRmàx > 5 anys. 

Figura 7-70 Interval més desfavorable. Banc de dades reduït. 
Successos amb TRmàx > 1 any. 
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Cal destacar que els pics representatius de cada grup CLABSA queden 
perfectament determinats en els successos extraordinaris, la qual cosa permet 
destacar un interval més desfavorable per a cadascun d'aquests grups: 

- CLABSA-1: interval de 5 minuts. 

- CLABSA-2: interval de 25-30 minuts 

- CLABSA-3: interval de 120 minuts. 

Aquest resultat és de gran importància, ja que permet establir, per cada grup 
CLABSA, l'interval al que s'ha d'aplicar el període de retorn escollit (que dependrà de 
les aplicacions, però se sol escollir de 10 anys) a l'hora de dimensionar la pluja de 
projecte. Un cop dimensionat aquest interval, la resta es podran determinar en funció 
dels patrons de precipitació i/o les relacions entre intervals que s'hagin obtingut. 

7.4.2.  Anàlisi de les variables compostes 

Anàlisi de la forma 

 Anàlisi f3 (successos dels grups Burgueño III i IV) 

Novament, la reducció de dades és molt potent, i amb només dues components 
principals s'explica el 90% de la variança. 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 
Variança (%) 74.24 14.83 4.94 2.35 1.16 

Variança acumulada (%) 74.24 89.07 94.01 96.36 97.52 
Taula 7-6 Variança explicada per les 5 primeres components principals de l'anàlisi f3. 

La corba mitjana té forma de paràbola invertida i és lleugerament superior a 
l'obtinguda en l'anàlisi f1, que al seu temps està una mica per sobre de la pluja 
uniforme. Això significa que, en promig, les pluges tendeixen a presentar intensitats 
superiors a la mitjana durant la primera meitat de la pluja. 

Com es pot veure a la comparativa amb l'anàlisi f1, les components principals de 
l'anàlisi f3 i l'anàlisi f1 són pràcticament idèntiques. En conseqüència, també els 
factors obtinguts són pràcticament els mateixos. D'on es dedueix que es poden 
utilitzar els factors d'una o altra anàlisi sense que els resultats es vegin afectats 
sensiblement. 

Això significa que s'han tornat a obtenir descomposicions de Fourier, per la qual 
cosa és lògic pensar que tampoc en aquest cas es perfilen grups importants pel que 
fa a forma (per les raons que ja s'han exposat al respecte). 
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Components i mitjana de forma respecte la pluja uniforme
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Figura 7-72 Mitjana i components principals més mitjana de les anàlisis f1 i f3 respecte la pluja uniforme. 

Components de forma respecte la mitjana
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Figura 7-73 Les components principals de l'anàlisi f3, i gual que les de l'anàlisi f1, reprodueixen els modes harmònics. 

Efectivament, els diagrames de factors tampoc mostren en aquest cas cap 
característica destacable, ni pel conjunt de successos ni pel subconjunt de 
successos excepcionals. 
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Figura 7-74 Diagrama dels dos primers factors de l'anàlisi 
f3. Banc de dades reduït. Tots els successos. 

Figura 7-75 Diagrama dels dos primers factors de l'anàlisi 
f3. Banc de dades reduït. Successos extraordinaris. 

 

Anàlisi de les IMM 

 Anàlisi i3 (successos dels grups Burgueño III i IV) 

Novament, igual que passava en les anàlisis que consideraven tots els grups 
Burgueño, amb el primer factor recuperem pràcticament tota la variança (93%).  

 factor 1 factor 2 
Variança  (%) 93.42 4.67 
Variança acumulada  (%) 93.42 98.09 

Taula 7-7 Variança explicada per les 2 primeres components principals de l'anàlisi i3. 

Si comparem els resultats obtinguts en aquest anàlisi amb els de l'anàlisi i1 (que 
considerava tots els grups meteorològics) veiem que la corba mitjana és 
lleugerament més pronunciada, però les components principals són pràcticament 
idèntiques a les de l'anàlisi i1. La correspondència entre els factors de l'anàlisi i1 i el 
i3 és, en conseqüència, pràcticament perfecta. 
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Figura 7-76 Mitjana i components principals més mitjana de les anàlisis f1 i f3. 
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Figura 7-77 Les components principals de les anàlisis f1 i f3 són pràcticament idèntiques, tot i que la mitjana d'ambdues 
anàlisis és sensiblement diferent..  

 

També en aquest cas veiem com els successos CLABSA-1 s'agrupen bastant bé al 
voltant de la recta 

FAC1_I1 = -1 + 0.25*FAC2_I1 
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cosa que ja s'havia vist en l'anàlisi i1. Igualment s'havia observat, i ara es repeteix, 
que els altres dos grups CLABSA no tenen una agrupació clara en aquest diagrama. 
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Figura 7-78 El grup CLABSA-1 queda ben delimitat en el diagrama de factors                   de 
l'anàlisi f3. 

 

La clara alineació del grup CLABSA-1 és, naturalment, reflex de la bona definició de 
la corba d'atenuació per les pluges d'aquest subgrup. Aquesta concreció també és 
visible si representem directament les corbes d'atenuació. A la figura es pot veure 
clarament delimitat un fus. Si es representen els successos de més d'un any de 
període de retorn, aquest fus encara queda més ben delimitat. 
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Figura 7-79 Els successos extraordinaris del grup CLABSA-1 delimiten clarament un fus per a les corbes                     
d'atenuació de la IMM. 

Cal remarcar que aquesta bona definició no es dóna en els altres dos grups 
CLABSA, ni tan sols considerant només el successos amb tr_màx>1any. Només el 
grup CLABSA-2 presenta un fus ben marcat, però per obtenir-lo cal normalitzar 
respecte IMM_30min, que és l'interval representatiu d'aquest grup. Si fem tal 
normalització obtenim el següent resultat (per TRmàx>1any): 
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Figura 7-80 Per obtenir un fus delimitat en el grup CLABSA-2 cal normalitzar respecte la IMM_30min 
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Cal fer notar, però, que aquest fus presenta dos grans problemes. En primer lloc, 
l'estructura del fus no es conserva si considerem tots els casos del grup CLABSA-2 
(sense restringir el període de retorn). I en segon lloc, aquest fus no està ben definit 
per intervals inferior a 30 minuts, la qual cosa significa que tal fus és ineficaç per 
dimensionar les puntes dels successos de pluja.  
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Figura 7-81 Diagrama de factors de l'anàlisi i3 per successos extraordinaris. Només es grup CLABSA-1 queda ben delimitat. 

Per últim, en el diagrama de factors dels successos extraordinaris es confirma que 
només el grup CLABSA-1 queda ben diferenciat, la qual cosa ens ha de portar a 
preguntar-nos si els altres dos grups tenen algun sentit des del punt de vista 
estadístic o s'han definit senzillament per completesa. 

Anàlisi dels períodes de retorn relatius 

 Anàlisi t3 (successos dels grups Burgueño III i IV) 

Les variacions en les components resultants respecte les de l'anàlisi t1 són realment 
petites: 
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Figura 7-82 Components principals de l'anàlisi t3. Les diferències amb l'anàlisi t1 són pràcticament nul·les. 

Tampoc l'anàlisi dels factors resulta massa més novedós. Com es pot comprovar en 
les figures següents, tot i les petites variacions és manté l'essència. 
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Figura 7-83 Diagrama dels 2 primers factors de l'anàlisi t3. 
Successos extraordinaris. 

Figura 7-84 Diagrama dels 2 primers factors de l'anàlisi t3. 
Banc de dades reduït. 

 
Sí que és destacable la clara tendència als valors negatius de fac1_t31 que 
presenten els successos extraordinaris. Això significa, com es desprèn de la 
representació de la primera component principal, un fort augment dels períodes de 
retorn en els intervals curts (inferiors a 15min) en detriment dels intervals llargs. Això 
guarda coherència amb el fet que els successos extraordinaris amb TRmàx en 
intervals llargs s'agrupin a la petita zona de valors positius de fac1_t31 (punts blaus 
al gràfic anterior). Valors negatius de fac2_t31 (que també es donen) tenen un efecte 
contrari, sent el punt de balanceig l'interval de 80 min i no el de 15. 
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Es comprova que tot i que aquests gràfics resultin molt esperançadors, quan mirem 
directament a les corbes de TR-Interval ens adonem que, si bé els possibles clusters 
tenen una certa homogeneïtat qualitativa (creixen i decreixen pels mateixos 
intervals), per altra banda lògica per com s'han definit (posició del període de retorn 
pic), la seva variabilitat els fa no aptes per a la predicció. 
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Figura 7-85 Corbes TR-Interval per als successos extraordinaris del grup CLABSA-2. 

Com es comprova, la variabilitat és massa gran com per determinar un fus 
raonablement fitat. Per aquesta raó sembla més aconsellable treballar directament 
amb la corba d'atenuació d'intensitats, que si que presentava un comportament molt 
delimitat coma mínim en el grup CLABSA-1. Aquest grup, en canvi, fins i tot limitant-
nos als successos amb TRmàx>1any, queda completament dispers a les corbes TR-
Interval. 
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Figura 7-86 Corbes TR-Interval per als successos extraordinaris del grup CLABSA-1. 

En defensa de la proposta de treballar directament amb les corbes d'atenuació de la 
IMM cal aportar tres arguments: 

1. La millor definició de les corbes obtingudes, que significa una major 
precisió a l'hora de fer prediccions. 

2. El període de retorn és un concepte artificial que depèn no tan sols 
de les dades, sinó també del model triat per ajustar-lo i la qualitat de 
l'ajust obtingut. 

3. Els grups obtinguts mitjançant l'anàlisi cluster a partir dels factors 
derivats de l'anàlisi factorial de les intensitats relatives coincideix 
quasi perfectament amb els grups proposats per la definició de 
CLABSA, com es pot comprovar mirant les freqüències creuades. 

Les úniques divergències importants s'observen en el segon grup de l'anàlisi cluster. 
Aquestes petites discrepàncies tenen la seva explicació, per a la qual serà d'ajuda 
recórrer a les figures 7-30 i 7-31. 

Els successos d'aquest segon cluster que pertanyen alhora al grup CLABSA-1 ja ha 
estat detectats com a outliers del grup CLABSA-1 i, en tot cas, representen un 
número molt petit de casos. 

Pel que fa a la intersecció del segon grup de l'anàlisi cluster i el grup CLABSA-3, cal 
recordar que els grups CLABSA-2 i CLABSA-3, així com els grups 2 i 3 de l'anàlisi 
cluster, formen part d'una mateixa taca contínua en el pla dels factor definits en 
l'anàlisi factorial sobre les variables d'intensitat de precipitació. Per aquest motiu, el 
fet que uns quants valors fronterers entre dos grups estiguin a un o altre dependrà 
en cada cas de les subtileses en la definició del mètode emprat per dividir aquest 
conjunt continu en dos de separats. 
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Figura 7-87 Freqüències creuades entre els grups CLABSA i l'anàlisi CLUSTER duta a terme 
sobre els factor de l'anàlisi i2. 

7.4.3.  Relació de les principals variables amb el període de retorn 

Grup meteorològics 

Els grups meteorològics Burgueño (definit a partir de l'època de l'any) i CLABSA 
(definit a partir de l'interval més desfavorable) tenen un relació decisiva amb el 
període de retorn màxim de pluja. 

A la triple figura es troben representats els número de casos en funció del grup 
CLABSA i el grup Burgueño en tres supòsits: tots els casos del banc de dades reduït 
(a dalt a l'esquerra), els casos amb alguna IMM amb període de retorn superior a 1 
any (a dalt a la dreta) i els casos amb algun període de retorn superior a 10 anys ( a 
baix). 

En la figura es torna a observar, des d'un altre punt de vista, que el número de 
successos del grup Burgueño IV és superior a al de successos del grup Burgueño III. 
Com ja s'ha apuntat en l'apartat "Perillositat de les pluges en relació a l'època de 
l'any", aquesta proporció s'acaba estabilitzant en 25-30% de successos Burgueño-III 
i 70-75% de successos Burgueño-IV. 
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Figura 7-88 Relació entre grups CLABSA i grups BURGUEÑO en els successos del banc de dades reduït sota tres supòsits: 
tots els successos (dalt esquerra), successos amb un període de retorn superior a 1 any (dalt dreta) i successos amb període 
de retorn superior a 10 anys. 

De l'observació de la figura també es dedueix que, en general, la representació dels 
tipus CLABSA-1 i CLABSA-3 és similar i clarament inferior a la del grup CLABSA-3, 
que presenta un número de casos aproximadament un 50% al dels altres dos grups. 
Ara bé, quan ens limitem a observar els successos extraordinaris veiem que el grup 
CLABSA-1 passa a tenir una representació proporcionalment molt més gran, 
esdevenint el grup amb més successos, seguit de CLABSA-2 i CLABSA-3. Aquesta 
relació s'observa tant per al conjunt de successos com per als dos grups Burgueño 
per separat; tant per als successos extraordinaris (període de retorn superior a 1 
any) com per als molt extraordinaris (període de retorn superior a 10 anys). 

Precipitació 

La figura següent ens mostra la relació entre la precipitació total acumulada i el 
període de retorn màxim. D'esquerra a dreta es presenten, respectivament, els 
casos en què es consideren tots els successos, els successos extraordinaris 
(TRmàx > 1any) i els successos molt extraordinaris (TRmàx > 5 anys). De baix a dalt 
es presenten, respectivament, el diagrama original, la regressió lineal amb l'interval 
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de confiança 95% del valors mitjans i la regressió lineal amb la franja de confiança 
95% del valors individuals. 

De la seva anàlisi se n'extreuen diverses conclusions. 
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Figura 7-89 Relació entre la precipitació dels successos i el període de retorn màxim. D'esquerra a dreta: successos amb un 
període de retorn superior a 0 anys, 1 any i 5 anys. De dalt a baix: diagrama original, regressió amb franges de confiança del 
95% pels valors mitjans i regressió amb franges de confiança del 95% pels valors individuals.  

En primer lloc, s'observa com cadascun dels grups CLABSA té una zona d'influència 
pel que fa a precipitacions. A més a més, com es desprèn de les figures, l'estructura 
d'aquest diagrama és similar per successos normals i per extraordinaris (TRmàx>1 i 
TRmàx>5), la qual cosa és important de cara a la possibilitat el comportament dels 
successos extraordinaris amb poca informació (successos normals). 

Per altra banda, com es pot deduir dels coeficients de correlació lineal obtinguts, els 
ajustos no es poden considerar bons per a predicció, però sí que són 
estadísticament significatius de cara a reconèixer que existeix una certa relació entre 
els paràmetres estudiats. L'excepció a aquesta afirmació la tindríem pel grup 
CLABSA-1 i els valors alts de període de retorn. En aquest cas la correlació és molt 
baixa, no perquè no es pugui definir una recta, sinó perquè aquesta és pràcticament 
horitzontal. Això significa que el paràmetre període de retorn no té influència en la 
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pluja acumulada (recordem, per al grup CLABSA-1 i a partir d'un cert període de 
retorn). Així, mentre que un augment del període de retorn en els valors alts fa 
créixer el hietograma en bloc, un augment del període de retorn a intervals curts fa 
créixer només la precipitació en l'instant de pic, de manera que la precipitació total 
no es veu substancialment afectada. 

Òbviament, els successos que presenten TRmàx a uns intervals més llargs, el grup 
CLABSA-3, també són aquells que presenten precipitacions més elevades. Ara bé, 
llevat dels períodes de retorn més elevats, en què les diferències són ja molt 
considerables, a períodes de retorn relativament baixos (fins a 10 anys) les 
precipitacions dels diferents grups CLABSA no són tan diferents com es podria 
esperar. 

Duració 

En contra del què passava amb la precipitació, si el gràfic considerat és TRmàx-
Duració veiem que l'estructura és molt més desordenada i, a més a més, no es 
manté en considerar diferents períodes de retorn dels successos. 
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Figura 7-90 Relació entre la duració total dels successos i el període de retorn màxim. D'esquerra a dreta: successos amb un 
període de retorn superior a 0 anys, 1 any i 5 anys. 

 
En aquest cas, només podem observar una tendència dels diversos grups CLABSA 
a presentar-se als rangs de duració que caldria pensar que li són propis, és a dir, 
grans duracions per a les pluges de tipus CLABSA-3 (aquelles que tenen el màxim 
període de retorn en les IMM dels grans intervals) i curtes duracions per a les pluges 
del tipus CLABSA-1 (aquelles a grans períodes de retorn als intervals curts). Ara bé, 
les excepcions a aquestes disposició "lògica" són nombroses i notòries (per 
exemple, hi ha tres successos CLABSA-1 amb una duració superior a les 4 hores). 
Aquesta disparitat és conseqüència d'una característica que afectat gairebé tots els 
successos de pluja: la concentració temporal. 

Com es mostra en els exemples de la figura, els successos de pluja tal i com han 
estat definits solen constar de dues parts. Per una banda hi ha un cos de pluja 
intensa, localitzat en una franja temporalment bastant ben definida, que aporta una 
gran part de la precipitació total. En endavant, designarem aquest i interval com a 
pluja principal. Per altra banda, per davant i/o darrera d'aquesta pluja principal, té lloc 
el què anomenarem pluja de fons. Es tracta d'una pluja de molt més baixa intensitat, 
a vegades intermitent, i amb duració que pot ser diverses vegades superior a la de la 
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pluja principal i que, en principi, no guarda relació amb la duració de la franja de 
pluja principal. Això posa en entredit la utilitat de la variable duració, ja que ve 
determinada essencialment per la pluja de fons. Pel contrari, la resta de variables 
(IMM's, període de retorn màxim, precipitació) estan determinades totalment o en 
gran mesura per la pluja principal, i la pluja de fons pràcticament no influeix en el seu 
valor. 
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Figura 7-91 Exemples d'hietogrames de successos de pluja del grup CLABSA-2. Visualment es poden identificar la pluja de 
fons i la pluja principal. 

A més a més, aquesta pluja de fons té una intensitat de precipitació suficientment 
petita com per no ser comparable al cos principal de la pluja, i alhora prou gran com 
per superar el criteri d'intensitat mínima imposat, de manera que es registra com a 
part integrant del succés de pluja. Aquesta dicotomia desfigura completament el 
pluviograma obtingut per integració de l'hietograma complet. 

Això pot fer pensar que, inclús tenint en compte que fins ara no s'han observat 
pautes clares en els pluviogrames estudiats (els pluviogrames complets, que 
integren tant la pluja principal com la pluja de fons), podria ser que existissin patrons 
de precipitació per les pluges principals. A més a més, tenint en compte que gran 
part de la precipitació total es concentra a les pluges principals, i que és en aquest 
tram dels successos on es donen les intensitats extraordinàries, la modelització 
d'aquesta franja dels successos de pluja seria la més interessant des d'un punt de 
vista enginyeril. 
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L'estudi sistemàtic de les pluges principals requeriria una redefinició del succés de 
pluja, en base a criteris diferents dels que aquí s'han utilitzat, i implicarien el 
desenvolupament de nou programari de lectura de dades. Ambdós objectius 
depassen les ambicions d'aquest treball. No obstant, el tempteig d'aquesta nova 
estratègia d'acostament al problema podria ser de gran interès de cara a una 
eventual continuïtat de l'estudi per aquesta via. Per aquest motiu, a continuació es fa 
un petit estudi dels patrons de precipitació en un cas molt concret (successos del 
tipus CLABSA-1 amb algun període de retorn superior a 1 any). Això permet reduir el 
número de dades a una cinquantena, la qual cosa permet l'aproximació al problema 
d'una forma no sistematitzada. 
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7.5.  Un exemple d'anàlisi de patrons de les pluges principals 

Com ja s'ha comentat, l'anàlisi sistemàtic de tot el banc de dades a partir de 
l'estratègia de les pluges principals seria una tasca costosa que mereixeria, per si 
sola, tot un treball com el que aquí es dedica. Per això s'ha considerat només la 
realització d'un exemple amb mètodes no sistemàtics. A tals efectes, ha calgut triar 
uns criteris per reduir el banc de dades a una mida manejable. 

Per aquest exemple, hem limitat el banc de dades a aquells successos pertanyents 
al grup CLABSA-1 i que presenten algun període de retorn superior a 1 any. 
Aquestes restriccions s'han imposat per dos motius. En primer lloc, la limitació a 
pluges amb grans períodes de retorn ens garanteix que els resultats que s'obtinguin 
són aplicables al grup de pluges extraordinàries, cosa que no es certa si es treballa 
amb el banc de dades complet. En segon lloc, tal i com s'ha anat veient al llarg 
d'aquest treball, el grup CLABSA-1 és aquell dels tres proposats que s'observa més 
clarament definit i diferenciat dels altres dos a les anàlisis, la qual cosa porta a 
pensar que potser també serà un grup ben definit pel què a patrons es refereix. 

7.5.1.  Obtenció del registre de pluges 

Com ja s'ha explicat, el què es pretén amb aquesta anàlisi és esquivar la distorsió 
que suposa en la definició de la pluja el fet que la pluja principal contingui gran part 
de la precipitació total però representi temporalment només una petita part de la 
totalitat del succés. 
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Figura 7-92 Hietogrames dels 9 successos del tipus CLABSA-1 amb un període de retorn superior a 10 anys. La major part de 
la precipitació es concentra en una petita finestra temporal. 
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Per tant, el tipus de registre del que fins ara disposàvem (precipitació acumulada als 
percentils de temps) no és suficientment acurat, ja que si la pluja principal té una 
duració molt curta en relació a la duració total, la resolució amb la què obtindrem la 
descripció de la pluja principal serà d'una qualitat pèssima. 

Per evitar aquest problema s'ha modificat lleugerament el codi de lectura de dades 
fabra30 (obtenint un nou programa, fabra40). Aquest programa permet aïllar del 
banc de dades original els trams corresponents a les pluges que es volen estudiar, 
de manera que s'obtenen les dades dels successos de pluja seleccionats sense 
pèrdua d'informació. 

7.5.2.  Consideracions preliminars 

Les dades obtingudes permeten ratificar que, efectivament, l'efecte de la pluja de 
fons distorsiona enormement les representacions clàssiques dels successos de 
pluja, el hietograma i el pluviograma acumulat. A tall d'exemple es presenten 3 
representacions dels mateixos nou successos de pluja (aquells que tenen un període 
de retorn superior a 10 anys): els hietogrames (veure figura anterior), els 
pluviogrames acumulats i els pluviogrames acumulats doblement normalitzats. 

Pluviogrames acumulats

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300

Temps (min)

Pr
ec

ip
ita

ci
ó 

(m
m

)

9
14
22
29
33
40
44
45
49

    

Pluviogrames acumulats doblement normalitzats

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

t / duració

Pr
ec

ip
 / 

Pr
ec

ip
 to

ta
l

 
Figura 7-93 Pluviogrames acumulats dels successos 
CLABSA-1 amb més de 10 anys de període de retorn. 

Figura 7-94 Pluviogrames acumulats doblement 
normalitzats dels successos CLABSA-1 amb més de 10 
anys de període de retorn. 

Com es pot comprovar, successos que a simple vista presenten hietogrames 
semblants tenen, per altra banda, pluviogrames acumulats totalment diferents. En 
els pluviogrames es pot veure clarament que aquestes discrepàncies són 
provocades per les pluges de fons, representades als pluviogrames per trams 
horitzontals o amb un pendent molt inferior al del tram de la pluja principal. 

Per contra, si representem els hietogrames i pluviogrames corresponents a les 
pluges principals es  veu com, tot i haver-hi les diferències i els matisos 
corresponents de cada succés, si que es conserva la similitud en passar de 
l'hietograma al pluviograma. Així, aquells successos amb hietogrames 
aproximadament semblants, també presenten pluviogrames similars. 

A les figures següents, es representa també la pluja de projecte que actualment 
s'utilitza a Barcelona, de manera que es poden comparar les pluges reals amb la 
pluja  de projecte.  
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Cal destacar que la representació dels hietogrames d'intensitat instantània, tot i 
contenir tota la informació disponible, no resulten útils a l'hora d'interpretar-los ni 
comparar-los. Aquest defecte s'accentua en intentar comparar algun dels 
hietogrames d'intensitat instantània amb el hietograma de la pluja de projecte actual, 
que està definit a una resolució 5-minutal i que, per tant, representa intensitat 
promitjades, per definició més petites. Això crea un efecte òptic que fa semblar la 
pluja de projecte molt inferior a la resta dels successos presentats, cosa que és 
totalment falsa. Per aquests motius es presenten també els hietogrames amb 
resolució 5-minutal. 
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Figura 7-95 Hietogrames de les pluges principals dels 
successos CLABSA-1 extraordinaris (resolució màxima) i 
la pluja de projecte actual (resolució 5-minutal). 

Figura 7-96 Hietogrames de les pluges principals dels 
successos CLABSA-1 extraordinaris i de la pluja de 
projecte actual. Resolució 5-minutal. 

 

Com es veu en els pluviogrames acumulats, la pluja de projecte actual s'assembla 
bastant a unes quantes de les pluges representades. No obstant, dista bastant 
d'algunes altres, per la qual cosa caldria plantejar si utilitzar per al disseny només 
aquesta pluja de projecte és realment representatiu de totes les situacions a les que 
pot haver de fer front la xarxa. En tot cas, el número de casos aquí representat és 
estadísticament poc significatiu, per la qual cosa caldrà fer una anàlisi més acurada. 

Per últim, cal comentar que tot i que s'ha fet referència a la pluja principal (en 
singular), en alguns casos caldria parlar de les pluges principals (en plural), ja que se 
n'observa més d'una. A tall d'exemple es reprodueix el hietograma d'un d'aquests 
successos. 

La manera de tractar aquest tipus de successos ha estat considerar les diverses 
pluges principals com a casos independents. Emperò, a l'hora de valorar quina part 
de la duració i precipitació d'un succés correspon a la pluja principal, s'ha considerat 
que el valor de la pluja principal era la suma dels valors de les diferents pluges 
principals. 
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Pluviogrames doblement normalitzats

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Temps / Duració

Pr
ec

ip
ita

ci
ó 

/ P
re

ci
pi

ta
ci

ó 
To

ta
l 9

14
22
29
33
40
44
45
49
Projecte

 

Figura 7-97 Pluviogrames acumulats doblement normalitzats de la pluja de projecte actual i de les pluges principals dels 
successos molt extraordinaris (període de retorn superior a 10 anys) del grup CLABSA-1. 
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Figura 7-98 Exemple de succés de precipitació amb més d'una pluja principal. 
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7.5.3.  Anàlisi estadística 

Metodologia 

Per fer l'anàlisi estadística s'han considerat tots els successos del tipus CLABSA-1 
amb algun període de retorn superior a 1 any, obtinguts de la forma abans explicada, 
i s'ha seguit la següent metodologia: 

1. Representació gràfica dels hietogrames dels successos complets. 

2. Delimitació de les pluges principals dels successos mitjançant una 
anàlisi visual dels hietogrames complets. 

3. Càlcul de la duració i precipitació de les pluges principals. 

4. Breu anàlisi estadística de les noves variables obtingudes. 

5. Representació dels pluviogrames acumulats doblement normalitzats 
amb identificació de les variables precipitació i duració. 

6. Identificació visual d'agrupacions de pluviogrames. 

7. Obtenció del patró (pluviograma estadísticament representatiu) 
doblement normalitzat de cada subgrup. 

8. Dimensionament de les pluges de projecte (assignació de duració i 
precipitació) 

9. Descripció estadística de la probabilitat d'aparició de successos 
extraordinaris de cada subgrup: 

9.a. Probabilitat d'aparició d'un succés CLABSA-1 extraordinari 
9.b. Probabilitat de pertinença a cada subgrup 

Resultats i discussió 

 Breu anàlisi estadística de la duració i precipitació de les pluges principals 

L'anàlisi constata que la reducció a pluges principals permet tenir en compte un gran 
part de la precipitació total considerant només una part de la duració total, en alguns 
casos relativament molt petita. Això es pot comprovar observant els ratis duració de 
les pluges principals / duració del succés i precipitació de les pluges principals / 
precipitació del succés. A continuació es mostra una figura que compara aquests 
dos ratis. 
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Relació entre les proporcions de precipitació i duració explicades per les pluges principals
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Figura 7-99 Relació entre la proporció de precipitació i duració de les pluges principals respecte el total del succés. 

Com es pot veure, per duracions de les pluges principals superiors a un 20% de la 
duració total del succés, la proporció de precipitació explicada se situa al voltant del 
90-100% independentment de la duració considerada. En el cas que les pluges 
principals representin menys del 20% de la duració total del succés, la precipitació 
explicada és menor, situant-se en la franja 60-90% Aquests casos en què la 
precipitació explicada és més baixa es corresponen a hietogrames amb un gran 
número de pluges principals, la majoria de les quals són insignificants per si 
mateixes, per la qual cosa no s'han tingut en compte, però que conjuntament sumen 
una precipitació important. La figura següent presenta un hietograma corresponent a 
un d'aquests successos. 
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Figura 7-100 Exemple de succés de precipitació amb un gran número de petites pluges principals. 
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La comparació dels boxplots de les variables precipitació i duració ens poden servir 
per fer-nos una idea de les característiques de les pluges principals. A continuació 
es presenten els boxplots un cop eliminats els outliers (que s'ha comprovat que no 
corresponen a esdeveniment de gran període de retorn). 
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Figura 7-101 Boxplots de les duracions dels successos complets (esquerra) i de les pluges principals (dreta). 

Com es pot veure, el rang de duracions dels successos complets és molt diferent 
que el de les pluges principals. Les pluges principals tenen duracions molt inferiors. 
Mentre que els successos complets es mouen entre duracions de poques hores, les 
pluges principals rarament superen els 60 minuts (només ho fan els outliers, que 
com s'ha dit han sigut eliminats perquè no representaven casos associats amb grans 
períodes de retorn). El boxplot de les pluges principals es representa a continuació a 
una escala apropiada per a la seva visualització. 

52N =

Duració (min)

60

50

40

30

20

10

0

28

Figura 7-102 Boxplot de les duracions de les pluges principals. 
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Pel què fa a la precipitació explicada, cal destacar que aquí el rang no varia, en 
qualsevol cas està entre els 20-50mm. Ara bé, en el cas de les pluges principals les 
precipitacions són lleugerament inferiors. 
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Figura 7-103 Boxplots de la precipitació total dels successos de precipitació (esquerra) i de les pluges principals (dreta). 

Aquest diferència no és deguda a altra cosa que el fet que hi ha successos que es 
divideixen en més d'una pluja principal. Si considerem el boxplot que representa les 
precipitacions conjuntes de totes les pluges principals associades a un mateix 
succés, veiem que el resultat és pràcticament idèntic a l'obtingut en el cas dels 
successos. 

49N =

Precipitació (mm)

50

40

30

20

10

0
44N =

Precipitació (mm)

50

40

30

20

10

0

810
60 60

Figura 7-104 Boxplots de la precipitació total dels successos de precipitació (esquerra) i de la precipitació continguda en les 
pluges principals dels successos (dreta). 

És a dir, la precipitació queda molt ben explicada només considerant les pluges 
principals, però es perd la informació referent a què algunes d'aquestes pluges 
principals no són independents, sinó que estan molt properes en el temps a d'altres 
pluges que tindrien efectes sobre la resposta de la xarxa de drenatge durant 
l'evacuació de la primera. Aquest fenomen de pluges enllaçades caldrà tenir-lo en 
compte a l'hora de triar la pluja de projecte, ja que considerar una sola de les pluges 
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principals ens posa de la banda de la inseguretat, ja que no té en compte que la 
resposta de la xarxa pot estar condicionada per pluges principals que han tingut lloc 
poc abans o poc després de la d'estudi. 

 Representació dels pluviogrames acumulats doblement normalitzats amb 
identificació de les variables precipitació i duració 

Novament, per tal de poder comparar diverses pluges principals amb diferents 
precipitacions i duracions, la representació més apropiada és el pluviograma 
acumulat doblement normalitzat. A continuació es mostren les representacions de 
totes les pluges principals, amb uns codis de colors que en permet identificar la 
duració i la precipitació. 
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Figura 7-105 Pluviogrames acumulats de les pluges principals dels successos extraordinaris del grup CLABSA-1. Classificació 
segons la precipitació. 

En el cas de les precipitacions, cal fer notar dues coses. En primer lloc, les escasses 
pluges principals amb una precipitació inferior a 10 mm (3 en total) tenen el pic a la 
darrera fase. En segon lloc, les pluges principals aproximadament uniformes (el feix 
central que uneix pràcticament en línia recta els dos extrems del pluviograma) són, 
en general, de baixa precipitació (10-20 mm). 

Pel què fa a les duracions, sembla que les pluges principals uniformes o amb pic al 
final són de baixa duració (menys de mitja hora), mentre que les pluges amb pic 
central (pluviogrames en forma de S) o pic inicial tendeixen a tenir duracions més 
elevades. 
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Pluviogrames doblement normalitzats
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Figura 7-106 Pluviogrames acumulats de les pluges principals dels successos extraordinaris del grup CLABSA-1. Classificació 
segons la duració. 

 Identificació visual d'agrupacions de pluviogrames. 

Una primera observació permet separar amb bastanta nitidesa tres grups en funció 
de la situació del pic d'intensitats: un grup majoritari amb el pic al terç central de la 
duració (en groc a la figura), i dos grups minoritaris amb els pics al primer i últim terç 
de la precipitació (en magenta i negre a la figura, respectivament). A la figura també 
es representa (en vermell) el pluviograma corresponent a la pluja de projecte 
utilitzada actualment. 
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Figura 7-107 Les pluges principals poden ser de pic inicial, central o final. La pluja de projecte actual no correspon a cap 
d'aquests tipus. 
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Es pot observar com la pluja de projecte passa exactament per terra de ningú. 
Concretament a la zona del pic d'intensitat, només hi ha una parell de pluviogrames 
que se li assemblin mínimament. Això porta a pensar que la pluja de projecte actual 
no és representativa de cap succés real, sinó que és una mitjana dels pluviogrames 
de les pluges de pic al primer terç i les de pic al terç central. El resultat, però és una 
mitjana purament matemàtica, i no representa cap element central (o més 
exactament, cap conjunt d'elements centrals). 

En una segona fase d'observació més acurada es poden establir diversos subgrups 
dins de les pluges de pic central.  
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Figura 7-108 Els pluviogrames de pic central es poden classificar en quatre subgrups: pluviogrames en S (tipus 1 i tipus 2), 
uniformes i altres. 

El grup de pluges de pic central està format per un ampli espectre de pluviogrames, 
des d'aquells que són pràcticament uniformes (una línia recta) fins a pluviogrames 
amb un pic molt accentuat (forma de S molt marcada). Això fa necessari la 
diferenciació d'aquests dos subgrups i el seu tractament per separat. Ara bé, 
aquesta divisió no és senzilla, ja que entre els pluviogrames que podríem catalogar 
com a uniformes o de S suau, i aquells que descriuríem com a pluviogrames de S 
marcada hi ha tota una transició gradual amb un gran número de casos intermitjos 
que dificulten ostensiblement la decisió d'establir la frontera entre el dos tipus. De 
totes maneres, seguint amb la filosofia d'aquest apartat d'obtenir una primera 
aproximació al problema de forma senzilla, es proposa una classificació dels 
successos (obtinguda visualment). 

Com es pot veure a la figura, els successos de pic central s'han separat en dos 
casos: aquells que tenen un pluviograma en forma de S (en verd a la figura) i els 
altres (en blau). A més a més, dins d'aquests subgrups encara es poden reconèixer 
dos subtipus per cadascun. 

Dins dels pluviogrames en S es poden distingir dos subtipus pel que fa a la posició 
del pic: hi ha un cert agrupament amb el pic al voltant de t=0.45 (en verd clar a la 
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figura) i un altre agrupament amb la punta d'intensitats al voltant de t=0.6 (en verd 
caqui a la figura). 

Dins del grup d'altres es poden distingir un subgrup molt petit de pluges clarament 
uniformes (blau fosc) i un número bastant més gran de pluges que tenen altres 
formes (blau cel), normalment pluges d'un sol pic i una sola cua. En qualsevol cas, 
aquestes pluges d'una sola cua tenen intensitats relatives (pendents del 
pluviograma) inferiors a les de les pluges en S. Les de les pluges en S són similars a 
la de la pluja de projecte actual; les altres són inferiors. 

Al fer aquestes divisions es perden dues pluges (en groc a la figura) corresponents a 
pluges principals de doble pic. Aquestes no es tindran en compte a l'anàlisi, ja que 
són clarament diferents a la resta i, amb només dos casos, no es poden treure 
conclusions vàlides. A més a més, cap d'aquestes pluges té un període de retorn 
molt extraordinari. 

 Descripció estadística de la distribució dels pluviogrames 

La representació amb la qual treballem, el pluviograma acumulat doblement 
normalitzat discretitzat en el temps, és un vector on cada terme és igual o major que 
l'anterior, essent l'última component la unitat. Això no deixa de ser una forma de 
representar dades composicionals: els increments entre components són tots 
positius i de suma unitària. 

Per obtenir els patrons representatius de cada grup de pluviogrames s'ha tingut en 
compte el fet que es tracta de dades composicionals. S'han considerat els 
increments entre components i, com suggereixen diversos autors (Pawlowsky-Glahn 
i Egozcue, 2001; Aitchison et al, 2002), s'han calculat els estimadors centrals 
d'aquestes variables com les mitjanes geomètriques clausurades. A partir d'aquests 
estimadors centrals dels increments s'han construït els pluviogrames representatius 
centrals de cada grup. 

 Pluviogrames representatius de cada subgrup 

Es consideren per separat aquells subgrups identificats visualment en l'apartat 
anterior, llevat els subtipus anomenats altres, que es consideren de forma conjunta. 
En definitiva, el subgrups de pluges analitzats són: 

- Pluges amb pic al primer terç de la duració 
- Pluges amb pic al darrer terç de la duració 
- Pluviogrames en S (subtipus 1: pic al voltant de t=0.45) 
- Pluviogrames en S (subtipus 2: pic al voltant de t=0.60) 
- Altres pluviogrames amb pic al terç central de la duració 
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Pluges de projecte - Pluviogrames acumulats doblement normalitzats
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Figura 7-109 Pluviogrames acumulats doblement normalitzats representatius de cada subgrup de les pluges principals de tipus 
CLABSA-1  

Tant les pluges de pic inicial com les pluges amb pluviogrames en S tenen una 
forma similar a la pluja de projecte actual. Tot i això cal fer notar que els pics 
d'intensitat són més tardans (el cas de les pluges de pluviograma en S) o més 
propers a l'origen (en el cas de les pluges de pic inicial) del què proposa la pluja de 
projecte. Això posa de manifest de forma clara que la pluja de projecte actual, pel 
què fa a la posició del pic, no representa correctament cap dels subtipus de pluja 
detectats, sinó que resulta ser un valor intermig entre les pluges de pic inicial i les de 
pic central, sense que aquest punt intermedi es correspongui amb cap succés real. 

La resta de pluviogrames del grup de pic central, presenten una forma molt més 
suau que qualsevol dels altres tipus. La forma es podria descriure com una pluja de 
pluviograma en S molt suau, pràcticament uniforme, amb una certa tendència a tenir 
intensitats més baixes, en tot cas, a la cua final. En qualsevol cas, tant la pluja de 
projecte actual com qualsevol dels altres subgrups detectats concentra molt més la 
precipitació que no pas aquestes pluges. Aquest fet fa que les pluges agrupades 
sota l'epígraf altres siguin, a priori, menys perilloses que la resta. 

El grup de pluges amb pic d'intensitat final és el més singular, ja que si bé presenta 
unes intensitats relatives de precipitació tan grans com els altres subgrups, la posició 
del pic no queda gens ben representada per la pluja de projecte actual. Aquest fet és 
important, ja que les pluges amb pic final són molt perilloses, ja que el seu punt àlgid 
arriba quan la xarxa ja està carregada i, en conseqüència, té més limitada la seva 
capacitat drenant. 

 Anàlisi estadística de les variables de dimensionament dels pluviogrames 

Fins aquest punt s'ha treballat amb els pluviogrames doblement normalitzats. El 
següent pas de cara a definir pluges de projecte és desfer la normalització. A tals 
efectes cal assignar una duració i una precipitació a cadascun dels pluviogrames. 
Per tant, en aquest apartat s'analitzen les variables duració i precipitació de les 
pluges estudiades. 
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Figura 7-110 Histogrames de la variable duració dels successos CLABSA-1 extraordinaris per subgrups. 
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Figura 7-112 Histogrames de la variable precipitació dels successos CLABSA-1 extraordinaris per subgrups. 
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Figura 7-114 Duració i Precipitació de les pluges principals dels successos CLABSA-1 extraordinaris, en funció del subgrup 
(color) i el període de retorn (etiquetes en anys) 

 Duració 

Com es pot observar, tret d'alguns outliers (que com es pot comprovar no es 
corresponen amb pluges d'un període de retorn especialment gran) les duracions 
dels diversos tipus de pluges estan molt ben acotades, essent els seus valors 
màxims "normals" al voltant de 30-40 minuts. 

 Precipitació 

Es comprova que les pluges en S són les que presenten uns valors més grans de 
precipitació. A l'altre extrem, les pluges de pic inicial tenen una precipitació màxima 
inferior als 35mm, però hi ha molts successos d'aquest grup que presenten valors 
molt propers a aquest màxim. En qualsevol cas, en tots els grups les precipitacions 
màximes registrades estan per sota dels 50mm, un valor que la pluja de projecte 
actual supera. 
 
 

 Pluges de projecte 

El mètode que es proposa per obtenir les pluges de projecte de cada grup és: 

1. Considerar la duració màxima (excepte outliers), arrodonida al múltiple de 
5 minuts immediatament superior. 

2. Obtenir la IMM-5min corresponent a 10 anys de període de retorn. 

3. Calcular la IMM-Duració corresponent a 10 anys de període de retorn, a 
partir de la IMM-5min i de la corba d'atenuació de la IMM (figura 7-79). 
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4. Obtenir la precipitació total com a producte de la IMM-Duració i la duració. 

5. Comprovar que la precipitació així obtinguda no supera el valor de les 
pluges reals registrades. 

6. Aplicar les variables duració (obtinguda en el pas 1) i precipitació 
(obtinguda en el pas 4) sobre el patró adimensional de pluja principal de 
cada subgrup. 

Duracions: 

1. Pluges de pic inicial: 60 min 

2. Pluges de pic final: 30 min 

3. Pluges de pic central - Pluviogrames en S: 40 min 

4. Pluges de pic central - Altres: 35 min 

Precipitacions: 

 IMM-5min (TR=10anys) = 212.4 mm/h 

 IMM-Duració / IMM-5min (percentil 95): 

1. Pluges de pic inicial (60 min): 0.2199 

2. Pluges de pic final (30 min): 0.4212 

3. Pluges de pic central - Pluviogrames en S (40 min): 0.3206 

4. Pluges de pic central - Altres (35 min): 0.3638 

 Precipitació =  IMM-5 * (IMM_D / IMM_5) * Duració 

1. Pluges de pic inicial: 212.4*0.2199*(60/60) = 46.7 mm 

2. Pluges de pic final: 212.4*0.4212*(30/60) = 44.7 mm 

3. Pluges de pic central - Pluviogrames S: 212.4*0.3206*(40/60) = 45.4 mm 

4. Pluges de pic central - Altres: 212.4*0.3638*(35/60) = 45.1 mm 

Les pluges de projecte obtingudes amb aquest mètode es troben descrites a 
continuació tan en format numèric com gràfic, tan en forma de hietograma com de 
pluviograma acumulat, amb una resolució 5-minutal (de manera que puguin ésser 
comparades amb la pluja de projecte actual). 

La primera observació que cal fer és que les precipitacions totals considerades per 
aquest mètode són més petites que les de la pluja de projecte actual, però les 
intensitats de precipitació màximes són comparables. En conseqüència, es pot 
deduir que les diferències radicaran essencialment en les cues dels hietogrames. 
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Temps Precip Temps Precip Temps Precip Temps Precip Temps Precip
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

0.1 0.13 0.1 0.02 0.1 0.03 0.1 0.02 0.1 0.04
0.2 0.48 0.2 0.04 0.2 0.08 0.2 0.04 0.2 0.12
0.3 0.74 0.3 0.08 0.3 0.17 0.3 0.07 0.3 0.24
0.4 0.83 0.4 0.12 0.4 0.41 0.4 0.13 0.4 0.37
0.5 0.88 0.5 0.16 0.5 0.81 0.5 0.25 0.5 0.53
0.6 0.92 0.6 0.22 0.6 0.90 0.6 0.48 0.6 0.69
0.7 0.95 0.7 0.31 0.7 0.94 0.7 0.78 0.7 0.81
0.8 0.97 0.8 0.47 0.8 0.96 0.8 0.92 0.8 0.89
0.9 0.99 0.9 0.72 0.9 0.99 0.9 0.98 0.9 0.96

1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00

Duració (min)
Precipitació (mm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1 5 1.6 5 1.9 5 1.1 5 3.4

10 17.1 10 4.1 10 5.7 10 2.5 10 10.0
15 28.7 15 7.3 15 16.1 15 5.2 15 18.8
20 36.1 20 12.6 20 36.9 20 11.6 20 29.1
25 39.3 25 24.6 25 41.5 25 25.2 25 37.1
30 41.1 30 44.7 30 43.2 30 38.5 30 42.1
35 42.5 35 44.7 35 44.5 35 43.8 35 45.1
40 43.7 40 44.7 40 45.4 40 45.4 40 45.1
45 44.8 45 44.7 45 45.4 45 45.4 45 45.1
50 45.7 50 44.7 50 45.4 50 45.4 50 45.1
55 46.3 55 44.7 55 45.4 55 45.4 55 45.1
60 46.7 60 44.7 60 45.4 60 45.4 60 45.1
65 46.7 65 44.7 65 45.4 65 45.4 65 45.1
70 46.7 70 44.7 70 45.4 70 45.4 70 45.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 61.3 5 19.2 5 22.5 5 13.4 5 40.6

10 144.4 10 29.6 10 46.2 10 16.9 10 79.1
15 138.5 15 39.2 15 124.3 15 31.6 15 106.1
20 89.3 20 62.8 20 249.2 20 77.0 20 123.2
25 38.1 25 144.9 25 55.4 25 163.4 25 95.9
30 21.9 30 241.1 30 21.1 30 159.8 30 60.4
35 17.2 35 0.0 35 15.2 35 63.3 35 35.6
40 14.1 40 0.0 40 10.7 40 19.4 40 0.0
45 13.0 45 0.0 45 0.0 45 0.0 45 0.0
50 10.8 50 0.0 50 0.0 50 0.0 50 0.0
55 7.2 55 0.0 55 0.0 55 0.0 55 0.0
60 4.9 60 0.0 60 0.0 60 0.0 60 0.0
65 0.0 65 0.0 65 0.0 65 0.0 65 0.0
70 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1 5 1.6 5 1.9 5 1.1 5 3.4

10 12.0 10 2.5 10 3.9 10 1.4 10 6.6
15 11.5 15 3.3 15 10.4 15 2.6 15 8.8
20 7.4 20 5.2 20 20.8 20 6.4 20 10.3
25 3.2 25 12.1 25 4.6 25 13.6 25 8.0
30 1.8 30 20.1 30 1.8 30 13.3 30 5.0
35 1.4 35 0.0 35 1.3 35 5.3 35 3.0
40 1.2 40 0.0 40 0.9 40 1.6 40 0.0
45 1.1 45 0.0 45 0.0 45 0.0 45 0.0
50 0.9 50 0.0 50 0.0 50 0.0 50 0.0
55 0.6 55 0.0 55 0.0 55 0.0 55 0.0
60 0.4 60 0.0 60 0.0 60 0.0 60 0.0
65 0.0 65 0.0 65 0.0 65 0.0 65 0.0
70 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0 70 0.0
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Taula 7-8 Descripció numèrica de les pluges de projecte corresponents als 5 subgrups de successos CLABSA-1 

 
Temps (min) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0
Pluviograma acumulat (mm) 0.0 0.8 2.8 6.5 17.8 33.1 39.4 45.0 48.3 50.1 51.7 52.2 52.5 52.9 53.2
Pluviograma (mm) 0.0 0.8 1.9 3.8 11.3 15.3 6.3 5.6 3.3 1.9 1.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Hietograma (mm/h) 0.0 10.0 23.0 45.0 136.0 183.5 75.0 67.5 39.0 22.5 18.5 6.0 4.5 4.0 3.5

Temps normalitzat 0.000 0.071 0.143 0.214 0.286 0.357 0.429 0.500 0.571 0.643 0.714 0.786 0.857 0.929 1.000
Pluviograma acumulat normalitzat 0.000 0.016 0.052 0.122 0.335 0.623 0.741 0.846 0.908 0.943 0.972 0.981 0.988 0.995 1.000

 
Taula 7-9 Descripció numèrica de la pluja de projecte actual. 
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Pluges de projecte - Pluviogrames acumulats
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Figura 7-115 Pluviogrames acumulats de les diferents pluges de projecte. 
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Figura 7-116 Hietogrames de les diferents pluges de projecte 

La primera observació es refereix a la posició del pic d'intensitat. Com podem es pot 
comprovar, el pic de 4 dels 5 subgrups es troba entre els 20 i els 30 minuts, la qual 
cosa queda ben descrita per la pluja de projecte actual, que presenta la màxima 
intensitat als 25 minuts. Fins i tot les pluges de pic final, que sobre el pluviograma 
normalitzat semblaven discrepar molt de la resta pel que fa a la posició del pic, en 
realitat tenen el pic aproximadament al mateix moment que les altres pluges, degut a 
que la seva duració és sensiblement menor. 

L'únic patró que presenta diferències rellevants en la posició del pic és el de les 
pluges de pic inicial, que presenta la màxima intensitat als 10 minuts. 

Pel que fa a intensitats de precipitació, totes les pluges presenten valors bastant 
similars, a excepció de les tipus altres de pic central, que presenten més uniformitat 
i, per tant, pics d'intensitat inferiors. La pluja de pic inicial sembla presentar una 
punta lleugerament inferior a les altres, mentre que les pluges tipus S1 i S2 semblen 
tenir un pic sensiblement superior. Això però, només és real en el cas de les pluges 
de tipus S2 (amb un pic d'intensitat un 30% superior a la pluja de projecte actual). En 
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la resta de pluges aquestes aparences són degudes a efectes casuals deguts a la 
discretització dels intervals de temps. En realitat, si es considera la mitjana dels dos 
instants de màxima intensitat, la diferència entre, per exemple, el pic de les pluges 
de pic inicial i les de tipus S1, és realment petita (menys d'un 10%). 

Pluges de projecte - Hietogrames desplaçats
Resolució: 5 minuts
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Figura 7-117 Hietogrames de les diferents pluges de projecte desplaçats 

Com es pot comprovar en la figura anterior, on dues de les pluges es presenten 
retardades, la pluja de projecte actual es pot obtenir com a superposició de les 
pluges de pic inicial i les tipus S1. Es pot observar com la pluja de projecte actual 
representa correctament aquests dos subtipus de pluges (no en va, ja s'ha vist com 
el pluviograma acumulat doblement normalitzat de la pluja de projecte actual se 
situava en una posició intermitja entre les pluges de pic inicial i les pluges S1), llevat 
de les cues. En el cas de les pluges de pic inicial, la cua posterior és molt semblant a 
la pluja de projecte actual, mentre que l'inici de la pluja és molt més brusc en la 
primera. Pel contrari, les pluges en S tenen un inici molt semblant al de la pluja de 
projecte actual, mentre que la cua posterior acaba molt abans i de forma molt més 
brusca en les primeres. 

Els altres tres tipus de pluja no estan tan ben representats per la pluja de projecte 
actual. 

La resta de pluges de pic central queden representades per un hietograma de tipus 
trapezoïdal. Aquest és un patró clàssic d'hidrologia per al l'obtenció del qual no és 
necessària tota la metodologia aquí desenvolupada. En tot cas, caldrà valorar la 
seva utilitat en el disseny estudiant els efectes que té sobre la xarxa de drenatge 
aquesta distribució de precipitació i, sobretot, comparant aquests efectes amb els 
dels altres patrons de precipitació obtinguts. 

Les pluges de pic final mereixen una consideració a part. En primer lloc cal destacar 
que, tot i que sobre els pluviogrames normalitzats semblava que existia una gran 
diferència entre les pluges de pic final i la resta, a l'hora de la veritat, la curta duració 
que presenten aquest tipus de pluges fa que el pic representatiu estigui retardat 
només 5 minuts respecte la pluja de projecte actual. Tot i això, encara existeixen 
algunes diferències fonamentals de forma, que porten a considerar que les pluges 
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de pic final estan no ben representades per la pluja de projecte actual. La principal 
diferència radica en l'acabament de la pluja. A diferència dels altres tipus de pluja 
estudiats, les pluges de pic final no tenen cua posterior: acaben bruscament durant 
el període de màxima intensitat. A més a més, el patró de les pluges de pic final és 
el més curt, per la qual cosa presenta una gran concentració de la pluja, és a dir, una 
punta d'intensitat molt més alta (un 30% major que la pluja de projecte actual). 
Aquestes característiques específiques de les pluges de pic final, indueixen a pensar 
que els seus efectes sobre la xarxa de drenatge poden ser també diferents que els 
de la resta de patrons. Aquesta afirmació caldria estudiar-la de manera que, en cas 
de confirmar-se, es comencés considerar també aquest patró en el procés de 
comprovació de les xarxes. 

Les pluges de tipus S2 són una versió suavitzada de les pluges de pic final. L'inici 
(fins als 25 minuts) és pràcticament el idèntic, i només s'aprecia la diferència al tram 
final: el pic tan pronunciat que presenten les pluges de pic final es suavitza 
considerablement i, a canvi, apareix una cua de precipitació, de manera que la 
precipitació total acaba essent pràcticament la mateixa. Podem deduir que la pluja 
de tipus S2 és, en el punt de precipitació, menys perillosa que la de pic final. D'aquí, 
però, no es pot deduir que es tracti d'una pluja menys perillosa per a la xarxa de 
drenatge, ja que al ser de major durada també augmenta la probabilitat que se 
superposin hidrogrames de diverses zones. 

 Bases per a la simulació de sèries sintètiques 

L'objectiu d'aquest apartat és donar distribucions estadístiques que permetin la 
simulació de sèries sintètiques de precipitació. El procés de generació de les sèries 
hauria de seguir els següents passos: 

1. Simulació del moment d'aparició de successos. 

2. Assignació d'un patró de precipitació, corresponent a algun dels tipus 
detectats. 

3. Dimensionament del succés (assignació de duració i precipitació total). 

És evident que el banc de dades del qual es parteix té una sèrie de limitacions que 
fan impossible descriure correctament els processos per dur a terme aquests 
passos. 

En primer lloc, el banc de dades ha estat reduït als successos extraordinaris del 
tipus CLABSA-1. La limitació a successos extraordinaris no és greu tenint en compte 
el propòsit d'aquest estudi, ja que per al dimensionament de xarxes de drenatge ens 
interessen exclusivament els successos extraordinaris. Per contra, el fet de 
considerar només els successos de tipus CLABSA-1 sí que constituirà una carència 
important que caldrà eliminar en el futur, ja que es deixaran de tenir en compte dues 
famílies senceres de precipitacions (CLABSA-2 i CLABSA-3) de característiques 
molt diferents a aquelles per les quals s'han detectat patrons de precipitació. 

La segona gran mancança ve donada pel migrat número de casos de cada subgrup 
dels quals disposem, que fa impossible obtenir processos estadísticament 
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significatius de simulació de les variables de duració i precipitació (pas 3 del procés 
de simulació). Per superar aquest problema s'haurien d'incloure a l'estudi també els 
successos ordinaris. 

Els objectius de descriure un procés complet de simulació, doncs, es compliran 
només parcialment, però en qualsevol cas l'exercici servirà per establir uns 
processos bàsics que es podran completar en el futur. 

 Simulació del moment d'aparició del succés 

El moment d'aparició de fenòmens naturals se sol modelar amb el model estadístic 
de Poisson (Egozcue, 2000), segons el qual la probabilitat d'aparició de x successos 
en un determinat interval de temps de longitud t es pot expressar com: 

P[X=x | l,t] = (lt)xe-lt / x!   ,   x = 0,1,... 

on l és el paràmetre del model, que representa el ritme d'aparició de successos o, 
el que és el mateix, l'invers del període de retorn. 

Aquest plantejament és equivalent al de suposar que l'interval de temps que 
transcorre entre dos successos consecutius segueix una distribució de tipus 
exponencial. 

A partir de l'assumpció d'aquest model, i seguint deduccions d'estadística bayesiana, 
els detalls de les quals es poden consultar a les referències (Egozcue, 2000), es pot 
establir una distribució estadística per al paràmetre de Poisson (l=1/T) i una 
distribució predictiva (posteriori) per a l'aparició de successos. 

Distribució a posteriori de LAMBDA
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Figura 7-118 Densitat de probabilitat del paràmetre l del model Poisson d'aparició de successos. 

A la figura es pot veure la distribució del paràmetre l obtinguda suposant un priori 
no informatiu. Els valors rellevants d'aquesta distribució es recullen a la taula: 
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Lambda (anys-1) Període de retorn (anys)
esperança 0.766 1.305
variança 0.012 85.151
moda 0.751 1.332
percentil 5 0.597 1.675
percentil 25 0.691 1.448
percentil 50 0.761 1.314
percentil 75 0.836 1.196
percentil 95 0.953 1.050  

Taula 7-10 Valors rellevants de la distribució del paràmetre l del model Poisson d'aparició de successos. 

Amb aquesta informació es pot elaborar la distribució predictiva (posteriori) d'aparició 
de successos o, el que és el mateix, calcular les probabilitats de què no aparegui 
cap succés durant un cert interval temporal de longitud t. Aquesta probabilitat es pot 
expressar com: 

P[X=0 | t] = (t0 / (t0+t)) x0
+1 

on x representa el numero de successos, i les dades venen representades per x0 i t0 
que són, respectivament, el número de successos detectats durant el període 
d'observació i la longitud d'aquest període. El banc de dades amb el què s'elabora 
aquest apartat disposa de x0 = 49 successos observats durant t0 = 65.25 anys. 
Aquesta distribució es pot visualitzar en la figura i la taula següents. 
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Figura 7-119 Probabilitat d'aparició de successos CLABSA-1 extraordinaris 

Període d'observació (anys) 1 2 3 4 5 10
Probabilitat que no aparegui cap succés 0.4674 0.2210 0.1057 0.0511 0.0249 0.0008
Probabilitat que aparegui almenys 1 succés 0.5326 0.7790 0.8943 0.9489 0.9751 0.9992   

Taula 7-11 Probabilitat d'aparició de successos CLABSA-1 extraordinaris durant certs períodes d'observació 
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 Assignació d'un patró 

Un cop simulat l'instant d'aparició del succés (o el número de successos que 
apareixen durant un cert període de temps), cal assignar a cadascun d'aquests 
successos un patró de precipitació. Tal assignació es farà novament per simulació. 

Per dur a terme la simulació es considerarà que el patró de precipitació és una 
variable multinomial. Això significa que s'assignarà un patró d'entre els detectats i no 
s'admeten combinacions ni superposicions. Aquesta és una hipòtesi lògica ja que 
pràcticament tots els successos estudiats (més del 95%) han pogut ser identificats 
amb un sol patró. 

La probabilitat de què una pluja principal sigui d'un determinat tipus pot estudiar-se 
mitjançant estadística bayesiana. Suposant un priori no informatiu, l'estimació 
puntual d'aquestes probabilitats ve donada per l'invariant de Jeffreys8:  

p*
i= (ni + 1/2) / (n + k/2) 

on p*
i és l'estimador puntual de la probabilitat associada a un determinat patró, ni el 

número de pluges observades amb aquest patró, n el número total de pluges 
observades i k el número de patrons diferents existents.  

Les probabilitats així estimades per a cadascun dels patrons es troben recollides a 
continuació: 

Patró ni p*
i 

Pic inicial 10 0.18261 
Pic final 9 0.16522 

Pic central - S1 9 0.16522 
Pic central - S2 7 0.13043 

Pic central - Altres 20 0.35652 
Total 55 1 

Taula 7-12 Estimació puntual de les probabilitats associades als diferents patrons de precipitació. 

 

                                            
8 Els detalls del procés d'obtenció d'aquest resultat es poden trobar al llibre de Robert (1994). 
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CAPÍTOL 8:  CONCLUSIONS I DESENVOLUPAMENTS 
FUTURS  

En relació als objectius que s'havien plantejat a l'inici d'aquest treball, s'ha 
arribat a les següents conclusions: 

- Les pluges aparegudes entre els mesos de desembre i maig (grups 
Burgueño I i II) no superen els 2 anys de període de retorn per a intervals 
curts (menys de 120 minuts). Per a duracions llargues, poden presentar 
grans volums de precipitació, amb un patró de tipus aproximadament 
uniforme. 

- Els successos de pluja extraordinaris (amb períodes de retorn 
superiors a 1 any) tendeixen a concentrar-se entre els mesos de juny i 
novembre (grups Burgueño III i IV). Per tant, a efectes de pluges de projecte 
sembla lògic limitar l'estudi als successos d'aquest període (i així s'ha fet en 
aquest treball), la qual cosa permet simplificar el problema. 

- L'anàlisi de la corba d'atenuació de les intensitats mitjanes màximes 
(IMM) ha estat el mètode que ens ha permès identificar més clarament els 
diversos grups de pluges. 

- La classificació de les pluges de Barcelona en tres grups proposada 
per CLABSA, obtinguda a partir de l'estudi de 19 successos, ha pogut ser 
confirmada a partir d'una base de dades més àmplia (108 casos). El grup 
CLABSA-1 (corresponent a les pluges de gran intensitat i curta durada) 
apareix com el més homogeni internament i més ben diferenciat dels altres. 
Pel contrari, els grups CLABSA-2 i CLABSA-3 (amb intensitats menors però 
majors durades i volums de precipitació) semblen representar diferents 
parts d'un espectre continu. 

- No s'ha detectat l'existència de patrons de precipitació associats a 
successos de pluja complets. Sí que s'han pogut trobar patrons de 
precipitació associats al concepte de pluja principal. Aquest anàlisi només 
s'ha realitzat per als successos extraordinaris del grup CLABSA-1 i ha portat 
a la identificació de 5 patrons: pic inicial, pic final, pluviograma en S (dues 
variants) i trapezoïdal-uniforme. 

- El patró de pic final, com ha estat definit en aquest treball, no queda 
prou ben representat per la pluja de projecte utilitzada actualment. La resta 
de patrons de les pluges extraordinàries de tipus CLABSA-1 sí que queden 
representats de forma bastant  satisfactòria per la pluja de projecte actual (o 
bé aquesta última queda de la banda de la seguretat). 
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- A efectes de simulació de sèries sintètiques de successos 
extraordinaris de tipus CLABSA-1, s'ha proposat una distribució predictiva 
del període de retorn i unes probabilitats d'assignació de cadascun dels 5 
patrons definits (veure Bases per a la simulació de sèries sintètiques, pàg 
127-130). 
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Resultats i discussió 

Per altra banda, aquest treball, com qualsevol recerca, així com ha donat 
resposta a part dels interrogants plantejats també ha deixat qüestions sense 
resoldre. A continuació es volen recollir algunes de les tasques que no han 
estat abordades aquí i que podrien ser objecte de futurs treballs, constituint una 
continuació natural dels resultats exposats en aquesta tesina. 

Algunes propostes per a desenvolupaments futurs: 

1. Extensió del mètode d'anàlisi als successos tipus CLABSA-2 i 
CLABSA-3 i a successos ordinaris. Degut a la complexitat que 
suposa identificar visualment les pluges principals i aïllar-les del 
succés complet, en aquest treball s'ha realitzat només una anàlisi 
parcial de patrons (sobre successos extraordinaris del tipus 
CLABSA-1). Caldria completar aquesta anàlisi duent-la a terme 
també per als altres dos tipus de pluges i, a ser possible, per a tots 
els successos de pluja, ja que això permetria desenvolupar el 
tercer pas del procés de simulació (assignació de duració i 
precipitació en funció del patró). Per a dur a terme una anàlisi 
exhaustiva com la que es proposa, seria de gran utilitat 
desenvolupar el sistema que s'exposa en el punt 2. 

2. Desenvolupament d'un filtre automàtic per aïllar les pluges 
principals. En aquest treball s'ha demostrat que la definició de 
patrons s'ha de fer sobre el concepte de pluja principal, i no sobre 
el succés de precipitació complet. Això a fet  que el número de 
pluges principals amb què s'ha treballat fos relativament petit, la 
qual cosa a permès només una anàlisi reduïda dels patrons de 
precipitació obtinguts. La identificació automàtica de les pluges 
principals permetria disposar d'un banc de dades molt més ampli 
amb el qual es podrien validar els patrons obtinguts. Aquest filtre 
automàtic podria estar basat en criteris sobre les primeres o 
segones derivades numèriques dels hietogrames o, des d'un 
enfocament diferent, en filtres per wavelets. 

3. Anàlisi de sensibilitat dels resultats obtinguts respecte la longitud 
de la sèrie històrica de dades. De cara a determinar l'aplicabilitat 
en altres observatoris de la metodologia emprada (no els resultats) 
caldria determinar la longitud mínima de la sèrie històrica de dades 
per obtenir resultats acceptables. A tals efectes, i valent-nos de la 
longitud excepcional de la sèrie de l'observatori Fabra, es podria 
estudiar quins resultats s'obtenen si la metodologia s'aplica sobre 
bancs de dades reduïts obtinguts a partir de subintervals de la 
sèrie original de diferents longituds. 

4. Aplicabilitat dels patrons obtinguts a altres observatoris de l'àrea 
de Barcelona. En principi, i essent rigorosos, les anàlisis de 
patrons són només es poden considerar vàlides a l'observatori del 
qual s'han utilitzat les dades. No obstant, de cara a l'aplicació 
pràctica dels patrons com a pluja de projecte, s'extén la seva 
validesa a tota l'àrea de pluja, amb la hipòtesi subjacent que això 
comporta. Per tant, caldria estudiar la bondat d'aquesta hipòtesi 
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comprovant que els patrons obtinguts a l'observatori Fabra són 
també representatius de, com a mínim, els observatoris més 
propers. Si així fos, es podria comprovar la validesa dels patrons 
en observatoris gradualment més llunyans per determinar si es 
tracta de patrons locals o regionals. 

5. Estudi de la separació temporal entre pluges principals. En aquest 
treball s'han considerat les pluges principals de forma aïllada i 
independent. Ara bé, com s'ha vist alguns dels successos 
analitzats presenten més d'una pluja principal, d'on es dedueix que 
les pluges de projecte deduïdes de pluges principals considerades 
independents poden subestimar situacions reals en les que es 
presentin dues o més pluges principals en intervals de temps prou 
propers com per a què interactuïn a la xarxa de drenatge. Per 
superar aquesta incertesa caldria fer un estudi de la distribució 
temporal de les pluges principals, i especialment de la probabilitat 
d'aparició de successos amb més d'una pluja principal. 

6. Identificació dels patrons amb situacions meteorològiques 
concretes. La teoria que recolza l'existència de patrons de 
precipitació afirma que aquests existeixen i són limitats perquè les 
situacions meteorològiques substancialment diferents que es 
produeixen a la zona també són limitades. Partint d'aquesta 
premissa, seria possible associar cadascun dels patrons de 
precipitació a una determinada situació meteorològica. Això 
constituiria un gran avantatge de cara a l'explotació de la xarxa, ja 
que es podria predir el patró d'un succés amb antelació i, per tant, 
es podria utilitzar aquesta informació per planificar la gestió de 
l'avinguda. 

7. Desenvolupament d'un programa de generació de sèries 
sintètiques. En base a les distribucions de probabilitat calculades 
(referents a la freqüència d'aparició dels patrons, i la duració i 
precipitació total condicionades a un cert patró), i aquelles que es 
poguessin determinar en altres investigacions, es podria 
desenvolupar un programa que mitjançant la simulació estadística 
generés sèries sintètiques de precipitació. Aquestes sèries es 
podrien comparar amb la sèrie original (comparant les corbes IDF 
o els efectes hidrològics d'una sèrie sintètica amb l'original) per 
comprovar la representativitat dels patrons obtinguts i les 
distribucions associades. A més a més, en cas de tractar-se de 
patrons regionals, aquest programa es podria utilitzar per generar 
sèries sintètiques per a aquells indrets que no disposessin 
d'observatori. 
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