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PRECIPITACIONS MAXIMES DIARIES A LA SERRA DE TRAMUNTANA, MALLORCA
Miquel Grimalt Gelabert.

Com queda pal& a tota la investigació
sobre el clima dc Balears existeix un mhim pluviometric prou marcat a la scrra de Tramuntana
mallorquina, sobretot a la seva part central, on
els nivclls mitjans de precipitació anual superen
els 1000 mm.
Tal fenomen ha estat quantificat repetidament i destaca l'aportació que suposa la tesi de
J. A. Guijarro (1986), a l'homogenci'tzar les
dades mitjanes per a tota l'illa de Mallorca, amb
d'altrcs estudis precedents com són els articles
de J. M. Raso (1981 i 1984).
Com apunta A. Jansh (1985) en un condcnsat article de divulgació, la forta quantitat de
precipitació rebuda pcr la scrra no és un fenomen relacionat amb un augmcnt substancial dels
dics de pluja o neu respecte de la resta de l'illa,
sinó que més que res aquest fet és degut a un
ascens de la intensitat de les pluges per factors
bhicament topogrifics.
Al present article realiuam un estudi dc les
intensitats de les pluges &Aries, i per aixb ens
basam en l'aniilisi de dos aspcctcs:
- La distribució mensual i anual dels dies
amb precipitació abundosa.
- El cilcul dels períodes de retorn per a
valors mhxims de precipitació en 24 hores.
Per a ambdues tasques hcm escollit les obscrvacions del període 1961-1985, amb qui:

quasi es completa el trentenni internacional de
1961-1990. A més, la primera data coincideix
amb la posada en funcionament de bona part de
la xarxa sccundkia d'observatoris, amb quk
s'obté una homogencItat sense haver de recórrer a ajustaments estadístics. Finalment les recomanacions de l'organització Meteorolbgica
Mundial (Jansh Guardiola 1969, 74) consideren
que els cinc lustres són bptims per a dades de
precipitació referides a territoris insulars.
Les estacions escollides són 12, que a continuació llistam, ordenades segons la longitud
(d'E a W) i donam a continuació la seva algada
sobre el nivell de la mar, expressada en metres.
Estació a.snm.
Far de Formentor (Pollenga)
150
Pollenga (urbana)
55
Biniatró (Campanet)
120
Mossa (Escorca)
530
L'Hort Nou (Alarb)
260
Son Torrella (Escorca)
840
Sóller (Convent)
40
Raixa (Bunyola)
155
Banyalbufar (urbana)
90
La Campaneta (Puigpunyent)
535
Calvia (urbana)
115
Estellcncs (urbana)
160

-

Així cobrim aproximadament la longitud
de la serra, i param esment en obtenir estacions
orientades als vessants N i S, amb d'altres de situació prhcticament central, com són Son Torrella o la Campaneta.
La impordncia de I'cstudi d'intcnsitats miximes de precipitació esdcvé major en climes
com els mcditerranis, on Ics quantitats assolides
en pcríodes curts rcprescntcn un risc del medi
físic a considerar i aporten un percentatge no
gens menyspreable dcl total dc precipitacions.
Donada la manca d'una xarxa de pluvibgrafs que pcrmctin obtcnir dadcs referides a intcnsitats horkics, ens hem hagut d'acomodar a
I'ús de Ics quantitats totals dc precipi~cióen 24
horcs.

LA D I S T R I R U C IAL
~ LLARG DE L'ANY
DELS DIES DE PRECIPITACI~ABUNDOSA
Per convenció es considera que una pluja
ha cstat d'intcnsitat quantiosa quan supera cls
30 mm. en una jornada. Aquest llindar ha eslat
emprat en estudis referits al clima mediterrani
com el més significatiu per a prccipilacions
abundosas (Clavero i alucs, 1980, 111-112), en
el mateix sentit es dccanta Mutin Vidc (1987),
el qual considcra com a bplim el límit quc proposarn.
Tai quantitat en funció de la seva distribució horBria pot dctcrminar aiguals for& -si
s'exccptua un hipotk~ic repartiment per igual
durant les 24 hores-,
fenamens típics de la
nostra Arca gcogrxica, que ocasionalmcnt donaran lloc a inundacions locals o a la formació
de fortes escorrenties i rcvingudcs als cursos
d'aigua de 1'Pca.
Hcm avcriguat el repartimcnt de Ics prccipitacions que en 24 horcs han assolit o superat
cls 30 mm. a Ics diverses estacions, i n'hcm calculat la mitjana mcnsual per al període dcls darrcrs 25 anys, dcl que n'obtcnim cl quadre 1.

S'aprccia una distribució sensiblement similar a la de les precipitacions mitjanes, que
podcm comparar griíicament. Els diagrames
que segueixcn prescnten (en línia discontinua)
la distribució de la precipitació mitjana segons
dadcs de Guijarro (1986), referides al període
1961-80 i, excepcionalment, d'claboració prbpia
per al cas d'Estcllencs i de Son Torrella. Al matcix sistema de coordcnades i amb I'escala a
I'esquerra s'cspecifiqucn la mitjana de dies amb
precipitació superior a 30 mm.
De l'obscrvaci6 dels grhfics, així com de la
taula anterior, en podcm deduir uns trets a remarcar, que tot i la diferkncia entre les estacions, manifesta el conjunt de manera comuna:
- La precipitació segueix un ritme pricticament igual per a ambdues línics dels diagrames, amb una coincidkncia en els punts mBxims
i mínims, la qual cosa no fa sinó corroborar la
impordncia de Ics pluges intenscs com a dcterminants dc la distribució anual. Constituiria l'única excepció, prcscnt a gairebé totcs Ics estacions, la manca de rcflcx del mixim rclatiu de
desembre (que existeix en les precipitacions
mitjanes) a la corba de distribució dcls dies de
precipitació intensa. La explicació cal trobar-la
en el carictcr de plugcs més persistents que no
fortes al primer mes de I'hivcrn, on l'efccte
reactivador de la Mcditerrhnia ha minvat respccte a la tardor, mcnuc que la circulació de Ics
pertorbacions d'origcn atlhntic arriba a latituds
més baixes i ens afecta plcnamcnt.
- Es poden assenyalar en una lectura més
detallada de la distribució de plugcs intenses:
- Un mhxim destacat a la tardor, que
oscil.la enue el cas majorilari de I'octubre o un
segon dcl novembre.
- Un mínim molt destacat al juliol, que
només qucda aminorat al cas dc Pol1cnc;a en
una anomalia ja detectada a Guijarro (1986) en
referir-se a quantitats mitjanes.
- Un mixim relatiu a la primavera, quc se
cenua altcrnativamcnt al marc o a I'abril.

1.Mitjanamcnsualdc dics amb precipitaciósuperiora 30 mm.

Formentor
Pollcnqa
Biniatró
Mossa
S'HortNou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
SaCampancla
Calvih
Estellcncs

G
0,12
0,60
1,05
0,76
0,72
1,48
0,72
0,36
0,28
0,68
0,32
0,52

F
0,08
0,40
0,55
0,76
0,52
1,20
0,44
0,24
0,12
0,52
0,12
0,29

M
A
M
0,24 0,04 0,12
0,44 0,64 0,24
0,63 0,72 0,23
0,96 0,62 0,52
0,56 0,60 0,32
1,44 096 0,96
O,@ 0,48 0,44
0,36 0,44 0,28
0,16 0,24 0,20
036 0,60 0,44
0,28 0,20 0,20
0,57 0,38 0,38

J
J
A
S
0,04 0,M 0,24 0,32
0,16 0,12 0,44 O,@
0,09 0,M 0,18 O,@
0,32 0,M 0,40 0,72
0,16 0,08 0,24 0,52
0,16 0,OO 0,28 0,84
0,08 0,00 0,16 0,68
0,16 0,M 0,16 0,60
0,08 0,OO 0,20 0,48
0,24 0,M 0,36 0,76
0,12 O,M 0,12 0,68
0,24 0,OO 0,29 0,57

O
0,40
1,OO
1,OO
1,76
1,08
2,32
1,OO
0,72
0,52
0.96
1,OO
0,90

N
0,36
1,24
1,14
1,48
0,76
1.92
1,12
0,68
0,32
1,04
0,44
062

D
0,12
O,@
0,96
1,32
0,80
1,72
0,92
0,68
0,28
0,88
060
062
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Aquesta segona punta és molt menys important
que l'autumnal i es pot entendre lligat amb dos
fets. En primcr lloc, al maq les altes pressions
hivernenques que es formen per causes tkrmiques sobre la península IbErica deixen d'esser
persistents i permeten el pas a pertorbacions
d'origen exterior. En segon terme, s'ha d'esmentar una causa gairebé arbritkia: el calendari atorga al febrer un 10% menys de dies respccte dels mesos immediatament anterior i posterior, aquest percentatge incrementa sensiblement la imporhcia del mínim relatiu febrerenc.
- Les excepcions locals la relació directa
entre dies de precipitació abundant i repartiment mensual de prccipilacions mitjanes son
mínimes: Raixa, on el mixim pluviomktric es
doma al desembre, en tant que I'octubre té més
dies de precipitacions quantioses; o Biniatró, on
ocorre un fet similar, encara que canviant els
mesos, l'octubre com cl més plujós i cl novcmbre com el que prescnla més dics amb prccipitació superior als 30 mm.

\

El període de 25 anys que hem escollit
creim que es pot considerar com a mostra vhiida
pcr calcular les recurrEncies de precipitacions
mhimes a nivell anual i estacional. Com a
prova empírica hcm escollit les dades de PollenCa i les d'un observatori similar als estudiats, el
d'Oricnt (Bunyola), en plena serra de Tramuntana i amb una llarga skrie de registre dc pluges
en 24 hores (1944-1985).
Podem comprovar a la taula estadística scgiient la relativament escassa diferkncia en Ics
recurrkncies calculades amb dades del període
1961-1985 o les elaborades a partir de Ics sEries
completes (1944-85 i 1947-85,respectivament).
Precipitacions miximes esperades de retorn
en 24 hores:
Quantitats (mm.)

Període
(anys)

ORENT
1961185 1944185

POLLENC A
1947185 1961185

PE~RIODESDE RETORN PER A
PRECIPITACIONS MAXIMES EN 24 HORES
L'estadística pcrmct conkixcr la probabilitat que un valor extrem de precipitació es repeteixi en un període de temps, per al qual s'ha
d'cmprar una llei dc distribució de freqükncies.
La distribució de mhims de Gumbcl és la que
més s'empra per ajustar els valors cxtrcms. Tal
tkcnica ha estat mostrada corn a particularrncnt
apta per a l'estudi de Ics precipitacions miximcs
diirics a la contrada mediterrinia, i utilitzada
pcr Elias-Ruíz (1979), M. Jardí (1984) i Marún
Vidc (1987).
Per a les illes Balears, J. M. Raso (1984)
empra aquesta tkcnica per al cilcul de totals
anuals extrems.

A la rclació antcrior s'aprccia un no gaire
significatiu canvi de la forma de la funció de distribució segons la mida de la mostra, en canvi hi
ha un lleuger incrcmcnt de la quantitat de partida, atCs quc la mitjana ariunbtica dcls mhxims
s'incremcnla si s'introdueix dins l'avaluació la
dCcada de 1950.
A la scrra de Tramuntana ens vobam amb
intensitats de pluja mhima prou considcrablc,
dins dcls darrers 25 anys i a les estacions que
ens ocupen, destaquen els 257 mm. recollits a
Mossa el 1/X/1973, els 275 del 29/III/1974 a Son
TAULA 11.

Prccipitacionsmhimcs anuals en 24 hores, per a difcrentspcriodcsde retorn.

Formentor
Pollcn~a
Biniatró
Mossa
S'HortNou
Son 'Torrella
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvia
Estellencs

TAULA I11
Periodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.

Formentor
Pollen~a
Biniatró
Mossa
S'Hort Nou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvih
Estellencs
Torrella, o els 273 mm. que caigueren sobre Estellencs el 2411x11971.
A partir de les maximes anuals de precipitació en 24 hores i aplicant-hi la distribució de
Gumbel hem obtingut les taules 2 i 3 (a la taula
3, així com a la resta referides a períodes de retorn, només s'assenyalen com a buits <<-), els espais corresponents a períodes més llargs de 250
anys).
De manera immediata es denota que no hi
ha una correspondCncia estricta enue les precipitacions mitjanes i els períodes de retorn per a
precipitacions intenses, de forma que no sempre
les estacions amb major pluviometria mitjana
anual no són les més torrencials.
No obstant aixb, s'aprecia un pcriode de
rccurrkncia prou llarg per a quanlitats fortes a
Ics dues etacions .extremes dcl conjunt, Formentor i Calvih, que de fet són Ics que reben la precipitació total més migrada al cap de l'any.
Perb en canvi, a la resta dels observatoris
s'hi detecta una manca de correspondCncia
entre la distribució de les intensitats esperades i

la pluviositat mitjana. Per exemple, una precipitació diBria superipr a 200 mm. es pot esperar
cada menys de vint anys per a Sóller (14.49
anys), la Campaneta (18.42) o Estellencs
(18.19); en tant que per a Pollen~a(59.23), Biniawó (46.57), 1'Hort Nou (35.17) o Raixa
(67.47) constitueixen esdeveniments amb periode de retorn molt més llarg, tot i que la pluviometria anual és similar, sinó lleugerament més
elevada per a les quaue darreres localitats. Tal
fet manifesta rclació amb l'orientació i disposició cap als relleus. Les estacions esmentades en
segon terme pertanyen al vessant S, o almenys
tenen elevacions que les posen a recer dels
vents de component NW; la qual cosa no suceeix ni a Sóller ni a Estellencs, per la seva pertinenca al vessant N, ni a la Campaneta, per la
seva situació pricticament central dis la serra.
L'observatori de Son Torrella, per la seva
a l ~ a d ai situació entre els relleus més elevats de
la serralada, constituiria un cas a part, amb
quantitats tant anuals com d'intensitat diiria
molt més elevades.
TAULA IV

Pcriodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.(primavera)

Formentor
Pollen~a
Biniatró
Mossa
S 'Hort Nou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvih
Estellencs

TAULA V
Periodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.(estiu).

Formentor
Pollenqa
Biniatró
Mossa
S'Hort Nou
Son Torrella
Sbllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Cdviii
Eslcllencs
TAULA VI.
Períodes de retorn pcr a prccipitacionscn 24 hores (tardor).

Formcntor
Po1ilcnc;a
Biniairó
Mossa
S'HortNou
Son Torrella
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Carnpancta
Calviii
Estcllencs
TAULA. VI1
Periodes de rctornpcr a prccipitacionscn 24 hores.(hivcrn)
Formentor
Pollcnqa
Biniawó
Mossa
S'HortNou
Son Torrclla
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campííncta
Calvia
Estcllcncs

Com a darrera observació dins del present
article, es poden averiguar els retorns estacionals a partir de la llei de Gumbel, aplicant-la segons les divisions utilitzades en climatologia:
primavera (de marC a maig), estiu (juny a
agost), tardor (setembre a novembre) i hivern
(desembre a febrer), cosa que reflectim a les
taules 4,5,6 i 7.
Com a trets més destacables, en donaríem
els següents:
- EI ritme de les estacions de l'any amb
major precipitació mitjana, que a Mallorca
coincideix amb l'esquema tardor-hivern-primavera-estiu, no es dóna a totes les localitats estudiades, pel que fa al període en qub es pot esperar precipitacions més intenses. Si prenim com a
significatiu el retorn per tenir 100 mm, es donen
les distribucions:
T-H-P-E: a les etacions situades al vessant
nord i/o a les parts cenuals de la serra de Tramuntana (Biniatró, Mossa, Son Torrella, Sóller,
Calvia i Estellencs)
T-E-H-P: que es presenta a Pollen~a (amb
una anomalia positiva de precipitació a l'estiu,
de la qual hem parlat abans) i a Banyalbufar,
estació amb dades que fins a cert punt no semblen coherents, que fan dubtar de la seva representativitat.
H-T-P-E: petita variant de l'esquema dominant que apareix a la Campaneta, sense que representi una diferhcia significativa.

Dues estacions del vessant sud mostren variacions significatives, Raixa (H-P-T-E) i 1'Hort
Nou (T-P-H-E), anomalies on el més significatiu és el refor~amentde la torrencialitat a la primavera.
Formentor, per la seva situació marginal i
amb tots els problemes que solen presentar les
localitzacions a puntes aillades dins la mar, ens
apareix amb un esquema prou distint (T-P-Eli), en qu2: el reforcament de la imporhcia de
l'estiu fa pensar en una relació amb el fenomen
observat a Pollen~a.
En resum es pot afirmar que les precipitacions mitjanes sobre la serra de Tramuntana de
Mallorca es veuen notablement influenciades en
el seu repartiment i la seva quantitat per les pluges diries intenses, de manera que els ritmes
anuals de les precipitacions coincideixen amb la
probalitat mensual de dies amb aiguats abundants (de més de 30 mm), bhsicament afectats
per fets de circulació arnosferica o de relleu.
Quan l'anilisi de les precipitacions dihies es du
al camp dels valors extrems, es comprova que
les diferbncies entre estacions s'extremen i no
guarden ja una coincidencia total amb les observacions estadístiques mitjanes; pel que l'avaluació de freqükncies de possibles aiguats d'intesitat extraordinhia obliga a relacionar aspectes
microclimhtics.

gfniamji a s o n d
fo r mentor

gfmamj i a s o n d
mossa

S'

hort nou

son twrrella

BIBLIOGRAFIA
CLAVERO, P. L./ MARTÍN, J./ RASO, J. M. (1980): ((Las precipitaciones de octubre de 1979 en
Barcelona#.- Notes de Geografia Física (Barcelona), 2, 11-27.
ELÍAS, F./ RUÍZ, L. (1979): Prccipitaciones miiximas en España. Eslimaciones basadas en métodos
estadisficos- Ministeri0 de Agricultura. ICONA.- Madrid.
GAYA OBRADOR, J. (1984): Climatologia de Baleares. Meteoros.- Instituto Nacional de Meteorologia (publicació A-71).- Madrid.- 204 pp.
GUIJARRO PASTOR, J. A. (1986): Confribución a la ¡~ioclimatologia de las Balcares (tesi docto!al).- Facultat de Cikncics. Universitat de les Illes Balears.- 2 vols inCdits.
JANSA CLAR, A. (1985): c(Condiciones climáticas de las Balcaresw.- El Campo (Bilbao), 100, 1114.
JANSA GUARDIOLA, J. M. (1969): Curso de Climatologia- Instituto Nacional de Metcorologia
(publicació B-19).- Madrid.- 445 pp.
JARDI, Montserrat (1984): c~Cdcul dels periodes de retorn de les precipitacions mhimes en 24
hores de dues estacions de muntanya: Montserrat i Sant llor en^ de Munt>>.-Notcs de Geografia Física (Barcelona), ll,39-46.
MARTÍN VIDE, X. (1985): Pluges i inundacions a la Mediterrinia- Ketres Editora (col.lecci6 Ventall núm. 3.-Barcelona.- 132 pp.
MARTIN VIDE, X. (1987): Caracterisfiques climalologiques de la precipitació en la franja costcra
mediferrhia de la Peninsula IbCrica- Generalitat dc Catalunya. Institut Cartogrifica de Catalunya.- Barcelona.- 245 pp.
RASO NADAL, J. M. (1981): Precipitación y altitud en el Mcditerráneo Occidental: el caso de la
Cordillera de Tramuntana- VI1 Coloquio de Geografia.- AGE.- Pamplona.- 155-161.
RASO NADAL, J. M. (1984): c<Anlilisi estadislica dc la pluviomelria anual de les Illes BaJearsw.Notes de Geografia Física (Barcelona), ll,39-46.

