XARXA D’ESTACIONS METEOROLÒGIQUES
AUTOMÀTIQUES v1.0
(XEMA)

Especificacions tècniques
versió 1.0
2017-07-11

Índex
1. Introducció .............................................................. 5
2. Identificació del producte ...................................... 5
3. Sistemes de referència ........................................... 5
4. Àmbit........................................................................ 5
5. Estructura i contingut ............................................. 6
6. Qualitat .................................................................... 7
7. Metadades ............................................................... 8
8. Distribució ............................................................... 8
9. Captació................................................................... 9
10.

Manteniment ...................................................... 9

11.

Representació ................................................... 9

Annex A.

Referències normatives ........................ 11

Annex B.

Termes i definicions .............................. 13

Annex C.

Glossari de sigles I abreviatures.......... 15

Annex D.

Llistat d’estacions ................................. 17

Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques v1.0

Versió del document - 2017-07-11

1. Introducció
L’objectiu del present plec és definir el contingut, estructura i característiques del conjunt
d’informació geogràfica Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques v1.0 (XEMA).
El plec descriu les especificacions generals del producte, així com la seva implementació en
el format SHP, GML, KML i CSV.
Aquestes especificacions han estat elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya amb el
suport i la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

2. Identificació del producte
La XEMA proporciona informació relativa a la identificació, ubicació i estat de la xarxa
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) propietat del Servei Meteorològic de
Catalunya. Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, es creà la
XEMA per agrupament de les estacions de tres xarxes diferents:
· la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XMET) del Servei de Meteorologia
de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient.
· la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
· la Xarxa Nivològica de Catalunya (XANIC) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Les EMA estan equipades amb sensors que aporten informació sobre variables
meteorològiques que permeten conèixer la situació meteorològica en temps real i millorar el
coneixement climàtic del país (temperatura, humitat relativa, velocitat i direcció del vent,
irradiància solar global, precipitació i pressió atmosfèrica).
El propòsit del conjunt d’informació geogràfica XEMA és identificar i ubicar al territori les
estacions meteorològiques automàtiques gestionades per l’SMC.
És un conjunt d’informació geogràfica vectorial en 2 D a escala 1:5 000.
L’entitat responsable és el Servei Meteorològic de Catalunya.
La classificació d’aquest conjunt d’informació geogràfica dins del Pla Cartogràfic de Catalunya
és la següent:
· Grup PCC- INSPIRE: III-7 INSTAL·LACIONS D’OBSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT.
· ID conjunt PCC: 30701 Xarxa d’estacions i registre de dades meteorològiques.
· ID subconjunt PCC: estacio-meteo-automatica.

3. Sistemes de referència
El sistema geodèsic de referència és l’EPSG:25831 - ETRS89 / UTM31N.
L’ordre de les coordenades és Easting (X), Northing(Y).
El sistema de referència temporal per a les dates és el calendari Gregorià.

4. Àmbit
La cobertura territorial del conjunt d’informació geogràfica XEMA és el territori de Catalunya.
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5. Estructura i contingut
5.1 Característiques del model de dades
El conjunt d’informació XEMA identifica les estacions meteorològiques automàtiques propietat
del SMC. Es tracta d’un únic objecte (EstacioMeteo) amb una geometria i uns atributs
associats.
Els trets més rellevants del model de dades són:
· L’objecte geogràfic EstacióMeteo té un identificador únic (OBJECTID) i un altre
identificador únic i persistent en el temps (CODI_ESTAC). Quan els fitxers SHP
s’importen a ArcGis s’afegeix automàticament un atribut identificador únic addicional,
propi d’aquest format, amb nom FID i de tipus OBJECTID.
· La geometria es concreta amb un atribut SHAPE de cada objecte tipus Multipoint.
Aquesta geometria es correspon al tipus previst a la norma ISO19107:2003
GM_MultiPoint.
· La unitat de mesura és el metre. Les coordenades estan emmagatzemades com
números reals de doble precisió, d’acord amb l’estàndard d’aquest format. La seva
precisió és consistent amb la resolució de captura.
5.2 Model de dades o esquema d’aplicació
El model de dades es defineix en una única taula corresponent a l’únic objecte (EstacioMeteo)
que conté el conjunt d’informació XEMA.
En el format SHP, cada element d’un tipus d’objecte té associada una representació
geomètrica i uns atributs alfanumèrics registrats en una taula adjunta (fitxer .dbf). Els objectes
s’implementen vinculant la informació alfanumèrica emmagatzemada en camps amb els
elements gràfics.
A l’apartat 5.3 es descriuen les característiques dels diferents atributs de l’objecte.

Figura 1. Esquema físic del model de dades de la XEMA en el format SHP (data creació: 06/07/2017). *Obligatori

5.3 Catàleg d’objectes geogràfics
La següent taula descriu la implementació en format Shapefile de l’objecte geogràfic inclòs a
la XEMA. El format de cada camp es mostra en la forma L,T{D} - on L indica la longitud del
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camp en número de caràcters o de dígits (xifres significatives) – segons correspongui, T el
tipus (C=caràcter, N=numèric), i D és el nombre de decimals, si s’escau.
OBJECTE

EstacioMeteo

NOM

Estació meteorològica automàtica

DEFINICIÓ

Punt que indica la ubicació sobre el territori de les estacions meteorològiques automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de
Catalunya

IMPLEMENTACIÓ FORMAT SHAPE
ATRIBUT
OBJCTID
SHAPE

FORMAT DEL CAMP
L , T, [D]
Double
32,N,31

NOM

Multipoint
Ge ome tri a : poi nt
String
254,C
String
254,C
String
254,C
String
254,C

CODI_ESTAC
NOM_ESTAC
EMPLACAMEN
NOM_MUNICI

String
254,C
Double
32,N,31
Date
10

NOM_COMAR
ALTITUD
DATA_ALTA
RESTRICCIONS

DEFINICIÓ

Ide nti fi ca dor de l'obje cte

Identi fi cador úni c de l 'obje cte .

Geome tria

Repre senta ci ó e spa ci a l de l ’objecte .

Codi de l 'e sta ci ó

Identi fi cador úni c i pers i ste nt de l 'e sta ci ó me teorol ògi ca de la XEMA

Nom de l 'es taci ó

Nom de l 'e sta ci ó me teorol ògi ca de l a XEMA

Empl a çament de l 'es taci ó

De scri pci ó de l a ubi ca ci ó concreta de l 'es taci ó di ns de l muni ci pi.

Nom del muni cipi

Nom de l muni ci pi on es troba si tuada l 'es taci ó. Conté una l l i sta de val ors amb
tots el s muni ci pi s de Ca ta lunya.

Nom de l a coma rca

Nom de l a comarca on es troba s i tua da l 'e sta ci ó. Conté una l l i sta de va l ors a mb
totes l e s comarques de Ca ta lunya.

Al ti tud de l 'e sta ci ó

Al ti tud de l 'es taci ó mes ura da en me tre s sobre l a BT-5M.

Data d'al ta

Da ta d'i ni ci d'acti vi ta t de l 'es taci ó,

RESTRICCIONS

No hi ha re stri cci ons

En els formats KML, GML i CSV la informació sobre l’atribució és coherent amb la dels atributs
del format SHP. En el cas del GML els noms van precedits del prefix “ATMOSFERA:”.

6. Qualitat
A la següent taula es descriuen les mesures de qualitat classificades per elements de qualitat
segons ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality, i s’especifica quins són els
resultats esperats de l’avaluació de la qualitat.
REQUISIT DE QUALITAT

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA

COMPLETESA

Conté la totalitat de les estacions
meteorològiques automàtiques

Detecció automàtica d'elements absents a la base de dades, calculant el percentatge
total d'elements omesos i que han de ser presents. En cas que el percentatge no sigui
del 0 % es revisen les dades de forma sistemàtica fins que s'assoleix aquest objectiu.

CONSISTÈNCIA CONCEPTUAL

No hi ha dos objectes geogràfics amb el mateix
identificador.

Detecció automàtica de cadascuna de les regles de consistència conceptual
estipulades com a requisit de qualitat, calculant el percentatge total d'elements que
les incompleixen. En cas que el percentatge no sigui del 0 % es revisen les dades de
forma sistemàtica fins que s'assoleix aquest objectiu.

CONSISTÈNCIA DE DOMINI

Els valors dels atributs pertanyen al rang de
valors definit per a cada atribut

Detecció automàtica dels elements de la base de dades els atributs dels quals
adopten valors no previstos en el model de dades, incomplint per tant les regles de
consistència de domini. Es calcula el percentatge total d'elements que incompleixen
aquestes regles. En cas que el percentatge no sigui del 0 % es revisen les dades de
forma sistemàtica fins que s'assoleix aquest objectiu.

EXACTITUD POSICIONAL

L’exactitud posicional dels punts provinents de
la interpretació a partir de la informació original
sobre la base topogràfica 1:5000 de l’ICGC es pot
estimar que és la mateixa que la de la base de
referència, 1m en el 90% dels casos.

L'estimació de l'exactitud posicional dels punts que defineixen les estacions
meteorològiques correspon a l'obtinguda en el procés de captura d'aquest punts. No
s'efectuen mesures a posteriori per a comprovar aquesta exactitud.
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A la web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya trobareu la següent
informació de detall de les mesures de qualitat: nom de la mesura, nom de l’element, mesura
bàsica, definició, descripció, paràmetre, tipus de valor, identificador de la mesura, àmbit
d’avaluació, metadades i nivell de conformitat.

7. Metadades
Les metadades es generen a nivell de conjunt de dades i es creen d’acord amb el perfil IDEC
de l’estàndard ISO 19115:2003 vigent en el moment de la seva generació. La metadada està
calogada a la IDEC http://www.ide.cat/
Les metadades donen informació sobre les dades, la seva qualitat, el sistema de referència i
les pròpies metadades.

8. Distribució
La XEMA es distribueix segons s’indica a la taula següent.

DISTRIBUCIÓ
DADES
Format SHP
Format CSV
Format KML
Format GML
SERVEIS
Servei WMS

ADREÇA

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://sig.gencat.cat/ows/wms?

La informació de la XEMA es distribueix en fitxers ZIP comprimits, cadascun dels quals conté
una carpeta amb la mateixa denominació que el fitxer ZIP. En aquesta carpeta es troben els
fitxers de dades (SHP, CSV, KML, GML), metadades (XML) i simbolització (SLD).
En el cas del format SHP les dades es troben, a la seva vegada, agrupades en un fitxer ZIP
que conté 6 fitxers amb el mateix nom, però amb les extensions .shp, .shx, .dbf, .prj, .cst i .txt..
Als 4 primers fitxers, corresponents a les dades pròpiament dites, s’afegeixen 2 fitxers
complementaris: fitxer .txt amb la URL de descarrega de la informació a través d’un servei
WFS; i fitxer .cst que conté el nom de l’estàndard de codificació de caràcters utilitzat en el
DBF.
La taula següent mostra la relació de carpetes, la descripció del seu contingut i la nomenclatura
dels fitxers en els diferents formats.
DENOMINACIÓ FITXER ZIP I
CARPETA ASSOCIADA

DESCRIPCIÓ CONTINGUT

ATMOSFERA_XARXA_EMA

Localització i
identificació de les EMA
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METADADES
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ATMOSFERA_XARXA_EMA
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extensió SLD
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9. Captació
Les coordenades de la ubicació de les EMA es capturen sobre la Base Topogràfica 1:5 000
generada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Les coordenades s’agafen en metres, sense decimals, però es guarden també en longitud i
latitud amb 5 decimals.

10. Manteniment
La informació s’actualitza quan es dóna d’alta, de baixa o es mou de lloc una estació (tot i que
en aquest últim supòsit es considerarà una baixa i una alta si es mou suficientment com per
canviar-li el codi i el nom).

11. Representació
Junt amb els fitxers de distribució corresponents al format SHP, CSV, KML i GML s’inclou un
fitxer SLD que implementa una simbologia per defecte per als objectes geogràfics de la XEMA
Els punts d’ubicació de les estacions de la XEMA es representen mitjançant la simbolització
que s’indica a la taula següent:
Color
hexadecimal

Color RGB

Size

Punt de color negre

#000000

0, 0, 0

3

Interior de color blau

#4646FF

70, 70, 255

7

Mostra gràfica
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Annex A. Referències normatives
-

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

-

Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

-

Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2007 per la qual
s’estableix una Infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE).

-

ISO 19101:2002, Geographic information - Reference model

-

ISO/TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language

-

ISO 19107:2003, Geographic information - Spatial schema

-

ISO 19108:2002, Geographic information - Temporal schema

-

ISO 19108:2002/Cor 1:2006, Geographic information - Temporal schema, Technical
corrigendum 1

-

ISO 19109:2005, Geographic information - Rules for application schema

-

ISO 19110:2005, Geographic information - Methodology for feature cataloguing

-

ISO 19110:2005/Amd 1:2011, Geographic information - Methodology for feature cataloguing,
Amendment 1

-

ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates

-

ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata

-

ISO 19115:2003/Cor 1:2006, Geographic information – Metadata

-

ISO 19131:2007, Geographic Information - Data product specifications

-

ISO 19131:2007/Amd 1:2011, Geographic Information - Data product specifications,
Amendment 1

-

ISO 19157:2013, Geographic information - Data quality
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Annex B. Termes i definicions
(1) Estació meteorològica automàtica
És una estació meteorològica en la qual els instruments efectuen i transmeten o enregistren
automàticament les observacions, realitzant directament, en cas necessari, la conversió a la clau
corresponent, o bé realitzant-se aquesta en una estació transcriptora [Organització Meteorològica
Mundial (WMO)].

(2) Catàleg d’objectes geogràfics
Terme usat per descriure un catàleg que conté les definicions i les descripcions dels tipus
d’objectes geogràfics, els atributs dels objectes geogràfics i les relacions d’un o més conjunts
d’informació geogràfica, junt amb les operacions que es poden aplicar [ISO 19110].

(3) Conjunt d’informació geogràfica
Col·lecció de dades, en qualsevol estructura de dades espacials (a tall d’exemple, vectorial o
ràster), que formen una unitat operativa i d’emmagatzematge i que representen una o més
classes d’entitats geogràfiques, relacionades o simplement reunides per afinitat temàtica, per
coincidència geogràfica o per conveniència. Segons l’estructura de dades i el format pot ser, entre
d’altres, un fitxer, una part d’un fitxer o una col·lecció de fitxers. Sovint s’anomena també base
cartogràfica digital [PCC].

(4) Element de qualitat de les dades
Component que descriu un cert aspecte de la qualitat de les dades geogràfiques [ISO 19157].
Notes:
Aquest terme es descriu a la secció 7.3.1 de ISO 19157.
L’aplicabilitat d’un element de qualitat a un conjunt de dades depèn tant del contingut del conjunt
com de les seves especificacions de producte, és per aquest motiu que no tots els elements de
qualitat poden ser aplicables a tots els conjunts de dades.

(5) Esquema d’aplicació
Esquema conceptual de les dades requerides per una o més aplicacions [ISO 19101].

(6) Mesura bàsica de la qualitat de les dades
Mesura genèrica de qualitat de les dades utilitzada com a base per a la creació de mesures
específiques de qualitat de les dades [ISO 19157]
Notes:
El concepte de mesura de la qualitat de les dades equival al de l’avaluació d’un element de qualitat
de les dades, segons ISO 19157.

(7) Model de dades
Conjunt d’estructures i regles per mitjà de les quals s’organitzen i operen en un sistema
d’informació les dades corresponents a la informació que constitueix la representació d’un univers
determinat (per exemple, el model de dades relacional o, en el context del Sistema d’Informació
Geogràfica, el model de dades ràster). Proporciona les estructures a partir de les quals es
construeix el programari i, alhora, constitueix el patró de disseny de bases de dades,
alfanumèriques o espacials, per organitzar la informació [PCC].

(8) Objecte geogràfic
Terme usat per a descriure l’abstracció d’elements del món real [ISO 19101]. És la unitat
fonamental d’informació geogràfica [ISO 19109].
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Notes:
El tipus d’objecte geogràfic es representa amb una classe al diagrama UML.
El terme “objecte geogràfic” substitueix a “fenomen” com a traducció oficial i normalitzada del
terme anglès “feature” des del 2 de desembre de 2013, segons acord del Comitè Tècnic de
Normalització 148 d’AENOR a la seva reunió plenària número 43.
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Annex C. Glossari de sigles I abreviatures
AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

CSV

Comma-Separated Values
(Valors separats per comes)

DBF

dBASE database file

EMA

Estacions Meteorològiques Automàtiques

EPSG

European Petroleum Survey Group
(Grup europeu d’estudi del Petroli)

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989
(Sistema de referència terrestre europeu 1989)

GML

Geographic Markup Language

ID

Identificador

IDEC

Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe
(Infraestructura de la informació espacial a Europa)

ISO

International Organization for Standardization
(Organització internacional per a l’estandardització)

KML

Keyhole Markup Language

OBJECTID

Identificador de l’objecte

PCC

Pla Cartogràfic de Catalunya

RGB

Red, Green, Blue

SHP

Shapefile

SLD

Styled Layer Descriptor
(Descriptor de l’estil de la capa)

SMC

Servei Meteorològic de Catalunya

UML

Unified Modelling Language
(Llenguatge unificat de modelatge)

UTM31N

Universal Transverse Mercator Fus 31 Nord

WMO

World Meteorological Organization
(Organització Meteorològica Mundial)

WMS

Web Map Service

XAC

Xarxa Agrometeorològica de Catalunya

XANIC

Xarxa Nivològica de Catalunya

XEMA

Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques

15
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XMET

Xarxa d’Estacions Meteorològiques

XML

Extensible Markup Language
(Llenguatge de marques extensible)
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Annex D. Llistat d’estacions
A data 6/07/2017 la relació d’estacions operatives i desmantellades de la XEMA és la següent (aquesta
informació es troba permanentment actualitzada a la web de l’SMC www.meteo.cat) :

NOM ESTACIÓ [CODI]
Aitona [VE]
Albesa [WB]
Alcanar [US]
Alcarràs - Torrent d'Alcarràs [VF]
Alcarràs [XY]
Aldover [U7]
Alfarràs [WK]
Algerri [WG]
Alguaire [X3]
Alinyà [Y4]
Amposta [UU]
Anglès [DN]
Artés [WW]
Ascó [VA]
Badalona - Mas Ram [DH]
Badalona - Museu [WU]
Baldomar [X6]
Banyoles [DJ]
Barcelona - Av. Lluís Companys [AN]
Barcelona - el Raval [X4]
Barcelona - Observatori Fabra [D5]
Barcelona - Zona Universitària [X8]
Barcelona - Zoo [X2]
Batea [WD]
Bellvís [WH]
Benissanet [VB]
Blancafort [W8]
Boí (2.535 m) [Z2]
Bonaigua (2.266 m) [Z1]
Botarell [DE]
Cabanes [U1]
Cabrils [UP]
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló [Z9]
Caldes de Montbui - Torre Marimon [VW]
Caldes de Montbui [X9]
Camarasa [WX]
Canaletes [WP]
Canyelles [XU]
17

Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques v1.0

Cardona [MQ]
Cassà de la Selva [UN]
Castell d'Aro [DO]
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro [MS]
Castellbisbal [XC]
Castelldans [UL]
Castellnou de Bages [U4]
Castellnou de Seana [C6]
Castelló d'Empúries [W1]
Cerdanyola del Vallès [VT]
Certascan (2.400 m) [Z5]
Cervera [C8]
Clariana de Cardener [CA]
Constantí [VQ]
Cunit [WZ]
Das - Aeròdrom [DP]
Dosrius - PN Montnegre Corredor [UQ]
el Canós [VD]
el Masroig [WJ]
el Montmell [UH]
el Perelló [DB]
el Poal [V8]
el Pont de Suert [CT]
el Pont de Vilomara [R1]
el Port del Comte (2.316 m) [Z8]
el Prat de Llobregat [XL]
el Vendrell [D9]
els Alamús [XM]
els Alfacs [UW]
els Hostalets de Pierola [CE]
Embassament de Sau [V7]
Espolla [VZ]
Espot (2.519 m) [Z7]
Falset - Escola [CH]
Falset [X1]
Fogars de la Selva [KP]
Font-rubí [DI]
Fornells de la Selva [UO]
Gandesa [XP]
Gimenells [VH]
Girona - Bombers [DM]
Girona [XJ]
Gisclareny [UI]
Golmés [WC]
Guardiola de Berguedà - Escola [CN]
Guardiola de Berguedà [WV]
18
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Guixers - Valls [MV]
Gurb [V3]
Horta de Sant Joan [D8]
Illa de Buda [DL]
la Bisbal del Penedès [WO]
la Bisbal d'Empordà [DF]
la Granada [W4]
la Granadella [UM]
la Llacuna [XB]
la Panadella [XA]
la Pobla de Segur - Bombers [CV]
la Pobla de Segur [YC]
la Quar [CR]
la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu [KX]
la Seu d'Urgell - Bellestar [CD]
la Tallada d'Empordà [UB]
la Tosa d'Alp 2500 [ZD]
la Vall d'en Bas [W9]
Lac Redon (2.247 m) [VS]
l'Aldea [U9]
l'Ametlla de Mar [UA]
les Borges Blanques [YD]
les Cases d'Alcanar [UT]
les Llosses [CB]
l'Espluga de Francolí [CW]
Lladurs [VO]
Lleida - la Bordeta [XW]
Lleida - Pla de Lleida [VJ]
Lleida [VI]
Lloret de Mar [CF]
Maials [WI]
Malgrat de Mar - Cooperativa [UR]
Malgrat de Mar [WT]
Malniu (2.230 m) [Z3]
Margalef [D1]
Mas de Barberans - Mitanplana [UV]
Mas de Barberans [C9]
Massoteres [YE]
Miralcamp [V9]
Mollerussa [XI]
Molló - Fabert [CG]
Monells [UC]
Montesquiu [V4]
Montmeló [CM]
Montsec d'Ares (1.572 m) [WQ]
Montserrat - Sant Dimes [WN]
19

Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques v1.0

Muntanyola [CY]
Navata [Y5]
Navès [MW]
Nulles [VY]
Núria (1.971 m) [DG]
Òdena [H1]
Oliana [W5]
Oliola [WA]
Olot - Pla de Baix [DC]
Olot [YB]
Organyà [CJ]
Orís [CC]
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes [UY]
Pantà de Darnius - Boadella [J5]
Pantà de Riba-roja [VC]
Pantà de Sau [KE]
Pantà de Siurana [MR]
Parets del Vallès [XG]
Perafita [V5]
Pinós [VP]
PN del Garraf - el Rascler [UF]
PN dels Ports [X5]
Port de Barcelona - Bocana Sud [Y7]
Port de Barcelona - ZAL Prat [Y9]
Portbou [D6]
Prades - los Hortals [U5]
Prades [XR]
Puig Sesolles (1.668 m) [XK]
Puigcerdà [YA]
Punta del Fangar [U8]
Raimat [VK]
Rellinars [VU]
Riudoms [W6]
Roses [D4]
Sabadell - Parc Agrari [XF]
Salòria (2.451 m) [ZB]
Sant Cugat del Vallès - CAR [XV]
Sant Joan de les Abadesses [M6]
Sant Llorenç Savall [VV]
Sant Martí de Riucorb [WL]
Sant Martí Sarroca [U3]
Sant Pau de Segúries [CI]
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf [UK]
Sant Pere Pescador [U2]
Sant Romà d'Abella [CP]
Sant Sadurní d'Anoia [WY]
20

Versió del document - 2017-07-11

Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques v1.0

Versió del document - 2017-07-11

Sant Salvador de Guardiola [CL]
Santa Coloma de Farners [CK]
Santa Coloma de Farners [XS]
Santa Coloma de Queralt [UJ]
Santuari de Queralt [WM]
Sasseuva (2.228 m) [Z6]
Seròs - la Creu [VL]
Seròs [XN]
Serra de Daró [UD]
Solsona [XT]
Sort [XH]
Tagamanent - PN del Montseny [VX]
Tarragona - Complex Educatiu [XE]
Tàrrega [C7]
Tivissa [Y6]
Tornabous - Montargull [VR]
Tornabous [XX]
Torredembarra [DK]
Torres de Segre - Depuradora [CO]
Torres de Segre [X7]
Torroella de Fluvià [W2]
Torroella de Fluvià [XZ]
Torroella de Montgrí [UE]
Torroja del Priorat [WR]
Tremp [XQ]
Ulldecona - els Valentins [UX]
Ulldemolins - Zona Esportiva [CZ]
Ulldemolins [XD]
Ulldeter (2.364 m) [Z4]
Ulldeter (2.410 m) [ZC]
Vacarisses [D2]
Vallfogona de Balaguer [V1]
Vallirana [D3]
Ventalló [W3]
Vic - 1 [CX]
Vic [XO]
Vielha [CU]
Vilablareix [WF]
Viladecans [UG]
Viladrau - Aigües de Viladrau [V6]
Viladrau - centre [CS]
Viladrau [WS]
Vilanova de Meià [CQ]
Vilanova de Segrià [VM]
Vilanova del Vallès [WE]
Vila-rodona - Escola [DA]
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Vila-rodona [DQ]
Vilassar de Mar [DD]
Vilobí d'Onyar [VN]
Vinebre [D7]
Vinyols i els Arcs [U6]
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