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Descripción
Recull de la informació obtinguda al llarg de l'any en les estacions de les Xarx es
Meteorològica de Catalunya i de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmo sfèrica,
respectivament. Ofereix l'anàlisi de variables com la velocitat i direc ció del vent, la
temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, les precipitac ions i la radiació solar.

Naturalesa, fins a l'any 1999), i des de llavors hi ha participat anualment organitzat per
l'empresa de Serveis . de l'ala i de la tercera primària, pes, greix i múscul, així com també una
sèrie de dades addicionals . La vegetació de l'illa està molt adaptada a les dures inclemències
meteorològiques, les fortes ventades i les.
tura atenta i la revisió acurada del text del present treball que ha fet el bon amic Manel Güell,
així com els seus suggeriments i les dades complementàries que han enriquit el seu contingut.
2 Sobre aquesta institució sanitària barcelonina es pot consultar: AGUT, Joan.“El Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, más de cinco.
hores del dia (només es tanquen per qüestions meteorològiques adverses i greus, per ...
consultar aquesta llista a l'Anuari de les Balears). De la llista dels anys .. captures fetes a les
estacions dels Països Catalans, 11 en total, per prop de 1.200 a les illes italianes participants al
projecte P.I. (amb dades de l'any 1999).
31 Ag. 1993 . D'altra banda, des l'any 1999, l'Ajuntament de Sarrià de Ter s'ha implicat en el
procés de la sostenibilitat, i s'ha ... Les dades relatives al clima i la meteorologia del municipi
de Sarrià de Ter s'han obtingut de ... Ter a Girona consultades a l'anuari de dades
hidrològiques dels anys 1987-88/1988-89 i.
El cd-rom Anuari estadístic de Catalunya 1992-2003 recull, en un únic suport, tota la
informació continguda . en l'elaboració d'aquest recull de dades estadístiques. ... deposició
controlada incineració recollida selectiva milers de tones. 0. 500. 1.000. 1.500. 2.000. 2.500.
3.000. 3.500. 4.000. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.
El projecte del TAIB, consolidat el 1999, va ésser originàriament dissenyat per Earthwatch
Europe i per la direcció del Parc. . El seguiment de l'estació l'efectua diàriament el personal del
Parc i les dades són trameses al Centre Meteorològic de Palma de Mallorca (INM), efectuant-se
per altre banda des del Parc la.
d'Històries de. Nasrudín de. Halil Bárcena il·lustrada per Mariona. Cabassa. per Mariona
Cabassa. El premi de la categoria juvenil va ser per a la novel·la La noia ... Orgànica de
Protecció de Dades Personals 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant escrit a l'adreça de
PAMSA, Ausiàs Marc 92-98, 08013 Barcelona, o per.
Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en http://cvn.fecyt.es/ . Reg. de contacto:
Comunidad de Madrid. Teléfono fijo: (034) 637993694. Correo electrónico:
fsacrist@ccinf.ucm.es. Situación profesional actual. Nombre de la entidad: Universidad .. 6
Nombre de la entidad: Agencia Estatal de Meteorología.
Jordi Gayà, d'acord amb les dades de Hillgarth, aposta per una primera formació filosòfica i
espiritualista d'escola franciscana i ho il.lustra amb l'afinitat de certes . Les traduccions
tècniques catalanes més antigues, que són de tema mèdic, se situen als inicis del XIV
(Cifuentes, 1999); els primers clergues que produeixen.
5. book jacket · Anuari de dades meteorològiques [Recurs electrònic] Barcelona : Generalitat
de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge; Barcelona : Servei Meteorològic de
Catalunya [1998]-. 1998. Revista en línia . 8. Butlletí informatiu. Barcelona : Diputació de
Barcelona, 1999-. 1999. Revista.
ció a partir de dades meteorològiques, i la de rela- cionar la producció .. meteorològiques. Les
diferències entre tà- xons són degudes al fet a que cadascun té uns nivells de producció de
pol·len i uns mecanis- mes de dispersió particulars. Tot això justifica ... blica uns anuaris
(Generalitat 1991–1999) on consten les.
9 Sep 1993 . Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en http://cv.normalizado.org/ .
Nombre asignatura/curso: Meteorologia i Climatologia. Tipo de .. (España): 1999. Tipo de
producción: Capítulos de libros. Tipo de soporte: Libro. 37 Cerro, C.; Bech, J.; Codina, B.;
Lorente, J.Modelling Rain Erosivity Using.

Figura 2.1-1: Divisions climàtiques de Catalunya. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya.
Per a caracteritzar els trets climàtics de Riudellots de la Selva s'han emprat sobretot les dades
de l'estació meteorològica del municipi veí de Vilobí d'Onyar, les coordenades UTM de les
qual són X: 478610, Y: 4637295 i Z: 120 m.
La normativa europea (Directiva 1999/30/CE) fixava per a aquests contaminants una
concentració màxima de 40 µg/m3 i establia, respectivament, el 2008 i el . El balanç de les
dades de l'any 2010 (presentat a principis d'abril de 2011 pel Departament de Territori i
Sostenibilitat) va servir per constatar que havia estat el.
22 Oct. 2005 . s'havia estimat anteriorment, segons les dades d'un nou estudi que ha inclòs els
efectes de la tala selectiva d'arbres, que . tipus de desforestació, entre el 1999 i el 2002 es va
destruir com a mínim un 60% més de selva del que es . FONT: Anuari Estadístic de Catalunya,
2006. 1. Descriviu la informació.
un any més, l'associació / Col·legi d'enginyers industrials de Catalunya edita la seva memòria
anual amb la intenció de recollir les principals activitats que s'han realitzat durant l'any 2011,
així com els nous serveis que s'han posat a la teva disposició durant aquest període. l'objectiu
d'aquestes pàgines és informar sobre.
Dades meteorològiques corresponents a l'estació d'Orís durant el període 1999-2001. Dades
enregistrades. 1999. 2000. 2001. Precipitació total acumulada. 618,4 mm 596,8 mm 482,4 mm.
Temperatura ... Font: Anuari de dades hidrològiques anys 1987-88/1988-89/1989-90.
Generalitat de Catalunya. Departament de.
Author: Cunillera i Grañó, Jordi;del Amo i Monleón, Xènia;Aran i Roura, Montserrat.
Publisher: Dept. de Territori i Sostenibilitat. ISBN/ISSN: 84-393-6196-3. Price: 15,00 €. Add ·
Anuari de dades meteorològiques 2001. Author: Cunillera i Grañó, Jordi;del Amo i Monleón,
Xènia. Publisher: Dept. de Territori i Sostenibilitat.
Algorisme de detecció d'ecos no meteorològics basat en tècniques de lògica difusa.
Bibliografia. 103. Bibliografia. Bellon, A. i Kilambi, A., 1999: Updates to the McGill RAPID
(Radar Data Analysis, Processing and Interactive . Servei de Meteorologia de Catalunya, 1999:
Anuari de dades meteorològiques 1999. SIGMET.
21,1ºC. Temperatura mitjana mínima anual. 10,3ºC. Temperatura màxima absoluta
(22/08/2011). 34,9ºC. Temperatura mínima absoluta (23/01/2011). -3,9ºC. (Font. Servei
Meteorològic de Catalunya. Anuari de dades meteorològiques 2011). 18,19%. 1,04%. 8,57%.
10,51%. 9,79%. 4,11%. 16,22%. 21,58%. 9,99%.
L'any 1992 es va iniciar el Programa de seguiment de paràmetres ecològics de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, amb el programa d'obtenció de dades
meteorològiques. Però els estudis de climatologia en l'àmbit del Montseny es remunten al final
del segle XIX i es constata amb més d'un centenar.
15 Set. 2005 . Un país de tòpics. DEL TÒPIC A LA REALITAT. Què en queda a Vic de la dita
que diu que tot són llonganisses, frares i misses? A Mataró tothom té el cap ... Si mirem dades
de l'Instituto Nacional de Meteorología, entre el 1971 i el 2000 Lleida va registrar una mitjana
de 53 dies de boira a l'any. El 1992.
Els anuaris de dades meteorològiques es van iniciar l'any 1997 amb la intenció de disposar
d'un resum de les dades enregistrades a cada estació meteorològica automàtica. Les taules i els
gràfics que el configuren mostren el comportament de les variables meteorològiques al llarg de
l'any en aquell indret en concret.
L'Ajuntament de Viladecans presenta una nova edició de l'Anuari Estadístic de Viladecans, una
publicació que recopila un gran volum de dades sobre la realitat municipal. L'Anuari Estadístic
es publica a la web municipal amb l'objectiu de facilitar al màxim la seva consulta. La
informació s'ha extret de fonts internes com.

És molt remarcable en la història de l'Agrupació l'activitat dedicada a la meteorologia, que ha
tingut una gran projecció, amb la col·laboració de molts observadors . de la seva biblioteca,
material i arxiu de dades que havia anat recollint al llarg de la seva vida científica: uns 1.400
llibres d'astronomia, meteorologia, física,.
IniciClimatologiaServeis i dades climàtiquesAnuari de dadesXarxa d'Estacions
Meteorològiques Automàtiques . 0,2 mm) (a partir de l'any 2010); Velocitat mitjana del vent;
Direcció dominant del vent; Mitjana de la ratxa màxima diària del vent (a partir de l'any 1999);
Ratxa màxima absoluta del vent (a partir de l'any 1999).
Refranys i tiponímia, territori i meteorologia popular: mostra de BADARE. José Enrique
Gargallo Gil. Societat d'Onomàstica: butlletí interior, ISSN 0213-4098, Nº. 117-118, 2010
(Ejemplar dedicado a: De noms i de llocs. Miscel.lània d'homenatge a Albert Manent i
Segimon), págs. 211-226. Artículo. Fronteras y enclaves en.
del territori, permeten fer un anàlisi complet de l'evolució dels usos i cobertes del sòl entre
aquests dos moments històrics. A partir de ... a Solsona, el Solsonès i. Catalunya, els anys
1999 i 2009. ... absoluta de -7,3ºC. 4 Dades 2013, últimes dades anuals disponibles, als Anuaris
de dades meteorològiques, de la Xarxa.
Anuari de dades meteorològiques 1999. Descripción del libro: ISBN: 8439351828. Idioma:
Catalán. Editor: Generalitat de Catalunya (1 de mayo de 2000). Autor: Jordi Cunillera i Grañó.
Descripción: Recull de la informació obtinguda al llarg de lany en les estacions de les Xarx es.
Meteorològica de Catalunya i de.
. 730 (dades a 4/05/2017). LES DARRERES ADQUISICIONS, SÓN: - Tragèdia subjectiva.
Fernando Pessoa. - Dossier de jurisprudencia de RC y seguros 2015. Centro de documentació
INESE. - Guía práctica de solución de conflictos ante accidentes de tráfico. Vicente Magro
Servet. - Risc anuari 2015/2016 llibre resum.
Anuari Estadístic de la ciutat de València 2013. Publicación anual disponible desde 1985.
DADES estadístiques . Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico Zonal de.
Valencia (Estación Viveros) ... 6.5 - 11.5 %. > 11.5 %. Evolución de la base imponible media.
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011.
1999 el Grup d'Estudis Cubellencs 'Amics del Castell'. . ANuAris. 2001. L'Anuari 2001
destacava, sobretot, pel tre- ball elaborat per Joan Vidal, Ciscu Capdet i. Antoni Pineda al
voltant de la figura d'Abdon. Almirall i Guasch, un cubellenc nascut el. 2 d'octubre del 1880 i
que va .. serveis, dades tècniques al voltant de la.
La missió de la Biblioteca Pública Julià Cutiller de Llagostera és facilitar a tots els ciutadans
sense excepció, l'accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la .. L'usuari
comunicarà qualsevol canvi en les dades facilitades. 13. ... Entre 5/7 anys els anuaris temàtics
(Ex.: Anuari de meteorologia de l'any 1999).
eficient s'ha vist influenciada de forma negativa per la manca de dades sobre la disponibilitat i
el potencial ... 11 [MeteoCat; 2006]: Servei Meteorològic de Catalunya (Dades EMA integrades
a XEMEC). Department .. Gràfic 5: Evolució del consum d'electricitat per sector, 1993-2003,
Font: [IDESCAT; Anuaris estadístics de.
ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 1999 - 2008.
1/64. ANUARI . d'ocells a partir de 1990, la qual cosa generà una gran quantitat de dades i, el
que és més important, consolidà .. Vanellus vanellus. Els efectius d'aquesta espècie estan molt
influïts per les condicions meteorològiques,.
Coneixement del municipi i la recollida de dades que fan referència al municipi i a la . Instituto
Nacional de Meteorologia i Servei Meteorològic de Catalunya ... Cens agrari (1999). Institut
d'Estadística de Catalunya. Cens d'activitats d'Alella 82007). Ajuntament d'Alella. Registre
d'establiments industrials a Catalunya.

Pàgina del INM en Internet; l'Institut Nacional de Meteorologia posseïx una pàgina web on
mostra una àmplia ... de Fars i el Derroter de la zona per la qual navegue, l'Anuari de Marees
(excepte pel Mediterrani),. Manual de . Zones 3 i 4: farmaciola tipus bot de salvament (R.D.
258/99 i Orde PRE/930/2002). Per a Zona 5:.
31 Des. 2014 . L'objectiu de l'Anuari Estadístic és millorar i facilitar l'accés de tota la ciutadania
al coneixement de L'Hospitalet. Aquest conjunt de dades aplegades i classificades es pot
consultar a Internet : .. Fuente:Elaboración a partir de los datos de la estación meteorológica
del Ayuntamiento de L'Hospitalet.
Dolors Ballart. Solivella, 1980. Llicenciada en Geografia i màster en Climatologia Aplicada per
la Universitat de Barcelona. Actualment cursa estudis sobre gestió ambiental i planificació
territorial. Treballa des de fa més de deu anys al Servei Meteorològic de Catalunya com a
tècnica de l'Equip de Predicció i Vigilància.
Posts about Sèries temporals written by El Perfil de la Ciutat i perfildelaciutat. . d'una
important font de dades: les dades que provenen de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques
Automàtiques (XEMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i que està
integrada a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de.
01.06 - Mapa de la xarxa hidrogràfica. Xarxa principal 01.06 - Xarxa principal 01.07 Indicadors geogràfics. 01.07.01 - Sabadell. Dades generals. 2010 · 01.07.02 - Sabadell.
Superfície per districtes. 2010 01.08 - Parc Fluvial del Ripoll. Característiques 01.08 Característiques 01.09 - Servei Meteorològic de Catalunya.
Bibl./10/11. Noves dades de l'observatori meteorològic de Granollers. Anna PELLICÉ FABRA.
"Lauro" núm. 16, juny 1999, p. 23 - 32. Granollers. Bibl./10/11. ... Anuari del. Centre d'Estudis
1996, p. 125 - 133. Associació Cultural de Granollers. Granollers, juny 1997. Bibl./9/10/11. La
regulació dels mercats medievals de.
Base de dades a text complet sobre economia i empresa: estratègies corporatives, tècniques de
gestió, màrqueting, desenvolupament de productes, comptabilitat, finances, etc. Ofereix més
de .. Proporciona accés al text complet de les 33 publicacions de l'American Chemical Society
des del 1999 (inclòs). Abast temàtic:.
Font: Anuari de dades meteorològiques 2014, Servei Meteorològic de Catalunya. 10 12 14 16
18 20 22 24 26 . 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 201.
1. 2012. 2013. 2014. Al cap de Creus, el 2014 s'ha convertit en l'any més càlid dels darrers deu
anys, però els anys 2001 i.
Ambiental 99: encuentro medioambiental cordobes : soluciones en la gestion medioambiental
local :03119. Ambiente, energia y sociedad :00468. Amiga tierra : naturaleza y evolucion en el
planeta de los seres humanos :01502. Analisi critic dels estudis de seguretat realitzats per a
FECSA sobre les dades sismiques.
Anuari Ornitològic de les Balears, 1997. Volum 12: 109-110. GOB, Palma. DEL HOYO, J.;
ELLIOT, A. i SARGATAL, J. (Eds.) 1999. Handbook of the Birds of the .. METEOROLÒGIC.
Les dades meteorològiques de l'any 1999 que publicam ens han estat facilitades per el Centro
Meteorológico. Territorial a les Illes Balears,.
Carme Vives, pregonera de la Festa Major de. Sant Martí 2015. 14 enTiTaTs. La I Cursa de
Tardor garanteix amb èxit la seva continuïtat. NÚM 155 / novembre 2015 / www.altafulla.cat ..
Nou Silva Equips SL. • Dipòsit legal / T-1721-1999 . dor Meteorològic Tamarit-Hort de la
Sínia, a Altafulla es van registrar un total de 46.
Sabeu on i en quina data s'ha registrat la temperatura més alta als Països Catalans? I la més
baixa? On i quan va ploure més intensament en un mes? I en un dia concret? No hi ha cap
base de dades meteorològica que abarqui el nostre país sencer, per això respondre a aquestes
preguntes és força complicat. Hi ha molts.

13 Des. 2017 . Dades generals. Edifici de l'Ajuntament. Adreça: Plaça Sant Martí, s/n. Codi
Postal: 17153. Comarca: El Gironès. Telèfon: 972 44 30 34. Fax: 972 44 31 55. Adreça
electrònica: ajuntament@smartillemena.cat. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres
de 12:00 a 14:30 hores. Secretari: Isidre Llucià i.
Taula 2.1.3. Dades de caracterització de l'estació meteorològica del DARP a Cassà de la Selva
(Gironès). Estació. X UTM. Y UTM .. Document I. Memòria descriptiva. Auditoria municipal i
Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva. 30. 1999 gen feb mar abr mai jun
jul ago set oct nov des anual. Tmit (°C).
3.8. Estudi comparatiu de la biologia. 35 de la perdiu roja silvestre vs. granja. 3.8.1. Examen
macroscòpic. 3.8.2. Biometria. 3.9. Anàlisi de dades. 37. 3.10. Suport informàtic. 38 ..
condicions meteorològiques de l'any i de les fases del cicle biològic que s'expliquen a
continuació: .. Foto: sobre-enquesa font (Nadal, 1999).
Anuari de dades meteorologiques 1999. , Cunillera I Graño , Jordi, 10,40€. Recopilación de la
información obtenida a lo largo del año de las estaciones de las.
Baix Empordà, Serra de Daró, Serra de Daró [UD], 42,02895, 3,06227, 12, 09.06.1999,
01.06.2013, Desmantellada. Baix Empordà, Torroella de Montgrí, Torroella de Montgrí [UE],
42,02306, 3,15719, 4, 09.06.1999, Operativa. Baix Llobregat, Begues, PN del Garraf - el
Rascler [UF], 41,28832, 1,90775, 573, 29.02.1996.
Anuari de dades meteorològiques 1998 · Cunillera i Grañó , Jordi. Recull de la informació
obtinguda al llarg de l'any en les estacions de les xarx es Meteorològica de Catalunya i de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmo sfèrica, respectivament. Ofereix l'anàlisi de
variables com la velocitat i . Editorial: Generalitat.
durant l'any 2003, a partir de les dades de l'anuari de dades meteorològiques del servei
meteorològic de Catalunya, només . 695,2 986,3 1.118,2 624,6 563,5 331,2 817,5. Velocitat
mitjana del vent (m/s) 2,0. 2,0. 1,7. 2,1. 1,7. 1,7. 1,7. Variables. 1997 1998 1999. 2000 2001
2002 2003. Mitjana T màxima (ºC). 20,2. 20,1.
RECULL DE DADES. METEOROLÒGIQUES. A ESPARREGUERA. Enric Gili. 10 RECULL
DE PREMSA. 12 LA VINYA A. ESPARREGUERA. Ingrid Regalado i Carles Batlles ... “777
Comunica” i els resums anuals a l'Anuari d'Esparreguera. Enric Gili i Bas ... parreguera ha
passat de tenir 99 ha de vinya a tenir-ne 69, una.
propis de l'ajuntament i va continuar amb la recopilació de dades estadístiques dels anys 1990
i. 1991. Va ser l'any 1992 quan va veure la llum el primer Anuari de la ciutat en paper. De fet,
des de l'any 1992 està inclòs en el Pla Estadístic de Catalunya dins d'un conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i.
Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics. • Explotar i
gestionar la base documental provinent del Servei de Meteo- rologia del ... diferents variables
meteorològiques, per a l'elaboració de l'Anuari de dades .. el 99,8% s'han pogut considerar
vàlides o explotables i només un 0,2%.
Per la manca de dades pròpies, la seva majoria es corresponen amb les de l'estació
meteorològica del poble veí d'Agullana4, i són orientatives, atès que les ... El consum d'aigua
queda recollit en la taula següent: Taula 2. Consum d'aigua (m3) al municipi de la Jonquera,
1998-2001. Mes. 2001. 2000. 1999. 1998. Gener.
Resum. Aquest article conté un balanç meteorològic del. 2015 a l'Alt Empordà, i dóna
continuïtat a la sèrie de resums meteorològics que aquesta revista Annals va iniciar l'any
passat, amb l'objectiu d'establir un seguiment anual de les principals variables meteorològiques
i aconse- guir un registre sistemàtic de l'evolució.
30 Maig 2008 . El mapa resultant, elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya en
col·laboració de l'empresa Meteosim SA, té una resolució espacial de 200 metres, recull

registres .. Com s'ha dit, aquestes comarques ja comptaven des de 1999 amb la instal·lació de
la central eòlica de Trucafort (91 aerogeneradors).
Pla de protecció civil de Terrassa DOCUMENT BÀSIC Protecció Civil. DOCUMENT ...
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals. (DOGC 2945 .. *Anuari de dades
meteorològiques 2009, http://www.meteocat.com.
La localització dels barris i districtes al plànol serà utilitzada freqüentment en la presentació de
les dades. Notas aclaratorias. La localización de los barrios y .. 2.2. Ocupació fixa a la via
pública. Llicències concedides. Ocupación fija en la via publica. Licencias concedidas. 1995.
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
animal com vegetal), Geografia Física, Meteorologia o Veterinària. Les Illes Balears tenen una
millor cobertura . 2. llibres de text i tractats que no contenen dades o concepcions noves;. 3.
publicacions que només consisteixen en ... Anuari Ornitològic de Balears, 20: 11-18. Adrover,
J. 2008 (no 2007). Ús de l'abocador de.
[vegeu-ne una ressenya: Laureà PAGAROLAS, "Notes bibliogràfiques", Estudis històrics i
documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, XVII, 1999, pàgs. .. (Juntament amb Jacobo
Vidal i Franquet), "El cor de la catedral de Tortosa" i "Algunes dades sobre el conjunt dels
Reials Col·legis", J. Vidal - J. À. Carbonell.
01.09. Territori. Superfície de voreres, calçades i longitud de carrers (4,79 K). 01.10. Territori.
Superfície de carrers amb prioritat de vianants (4,31 K). 01.11. Dades meteorològiques de
Terrassa. Mitjanes diàries. 1993-2015 (12,96 K). 01.12. Cabal de les Fonts del Parc de
Vallparadís. 1999-2015 (7,17 K). 01.13. Cens agrari.
8 Juny 2017 . Les dades de riquesa i abundància de les diferents espècies d'amfibis a les basses
de la Gutina es van obtenir ... seguiment de diferents paràmetres a llarg termini (Wali, 1999), ja
que el període habitual de ... estat extretes dels anuaris de dades meteorològiques del Servei
Meteorològic de Catalunya,.
Vielha e Mijaran (nom català tradicional: Viella i Mitjaran; fins al 1984 Viella – Mitg-Aran) és
la capital de la Vall d'Aran i cap del partit judicial de Viella, a la província de Lleida
(Catalunya); correspon als terçons de Marcatosa i Castièro. El municipi, que ocupa la part
central de la vall pirinenca, es va constituir el 1970 amb.
Llibreria de la Generalitat de Catalunya - Productivity Sold Here.
des de mitjan dècada dels noranta, de la utilitat en la replega i la transmissió de dades per als
estudis meteorològics, dels recursos terrestres (reconeixement de sòls, . D'entre les més
destacades cal esmentar els transbordadors Columbia (1981), Challenger (1982), Discovery,
(1989), Atlantis (1985) i Endeavour (1999).
7 Juny 2016 . Amb les dades meteorològiques procedents de la Xarxa d'Equipaments
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC) s'elaboren informes i . 0,2 mm) (a
partir de l'any 2010); Velocitat mitjana del vent; Direcció dominant del vent; Mitjana de la ratxa
màxima diària del vent (a partir de l'any 1999).
Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts.
En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de ... maximums wind speeds by moth were taken from the
Anuari de dades meteorològiques. (2003) for each.
. 15,8, 9,0, 20,8, 1,4. Desembre, 11,7, 14,9, 8,5, 21,3, 3,1. Nota: Les dades corresponen a
l'Observatori Barcelona CMT. Longitud.....02º 12' 04'' E. Greenwich. Latitud.......41º 23' 12'' N.
Altitud......25 m. Font: Institut Nacional de Meteorologia. Centro Meteorológico Territorial de
Catalunya, Barcelona CMT.
1 Febr. 2014 . Comprovareu que aquest anuari ha crescut en nombre de pàgines i en novetats

temàtiques. Per tant, . 01.03 Dades meteorològiques. 01.03.01 ... 1999. 07.02 Ramaderia.
07.02.01. Nombre de caps per espècies. 1999. 07.02.02. Explotacions ramaderes per espècies.
Municipis del Bages. 2007. 07.02.
2.2.1 Informació territorial. A continuació es presenten les dades generals de la comarca
necessàries tant per . Bages (Consell Comarcal del Bages, Anuari Estadístic del Bages,
2005/2006). Dels 35 municipis que . Les estacions meteorològiques de la comarca se situen als
municipis de: Sant. Salvador de Guardiola, El.
(FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE DÍAZ (2001) I DEL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT ... Les dades meteorològiques del municipi que es
disposen han estat proporcionades pels veïns del .. En el cas dels fosfats el valor es manté per
sota de 10 mg/l, excepte l'any 1999 quan els nivells, tot i.
Precipitació mitjana mensual. Alcover. Com es pot observar destaca el mes de setembre com a
més plujós amb una mitjana de precipitació mensual de 74 mm. Les dades de precipitació
corresponen als anys. 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002 del anuaris meteorològics del
Servei. Meteorològic de Catalunya.
Siguiendo recientes argumentaciones de Alcover (1999), consideramos que su descripción no
debe abordarse como una mera ... seguiment a llarg termini i, evidentment, amb la integració
de gran quantitat de dades procedents de variades disciplines que . Anuari Ornitològic del
GOB (1991-2000). Hem tengut en.
on ja deixava entreveure que allò era tan sols una petita mostra de les dades que pacientment
havia anat .. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. (Estrada et al., 2004) i Atles
dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009 (Herrando et al., 2011). També cal destacar la
informació recollida en els anuaris.
Serie histórica del Índice de Cánones de Arrendamiento (Base 1999=100) según cultivos/ ...
por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Anuario Estadístico de España (INE) y el
Boletín. Hidrológico del MARM. La información se presenta con la desagregación geográfica
de Provincia, Estación meteorológica,.
2002. Anuari d'ornitologia de Catalunya. 1999. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.
Espècies concretes: Gàlvez, M. 2002. Calàbria petita Gavia stellata. In: Martínez . Secció de
Meteorologia, TVE Catalunya .. dades de camp, i des d'aquestes línies animo tots aquells
observadors d'ocells que encara no ho fan a.
Evolució de la distribució de la superfície agrària utilitzada (SAU) a Solsona (ha) (1999-2007)
.... 68 .. Les dades meteorològiques s'han obtingut a partir de l'Anuari meteorològic que
elabora el Servei Meteorològic de Catalunya . Elaboració pròpia a p artir de l'Anuari de dades
meteorològiques (diversos anys).
21 Nov. 2016 . valent, patró local de pesca i mariner pescador a la Comunitat Valen- ciana. ...
1999, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que ... Mapas
meteorológicos: de nubes, de superficie y de altura. Previsión meteo- rológica con un mapa de
superficie. Previsión con barómetro y termó-.
CASA DE LA VILA. Publicació de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Editat pel
Departament de Comunicació de l'Ajuntament amb el suport de disseny i maquetació de ...
Penedès-Garraf ha presentat recentment l'Anuari amb els indicadors . En un altre marc de
dades, el nombre d'habitatges acabats a l'any 2014 a.
Anuari Estadístic de la ciutat de València 2015. Publicación anual disponible desde 1985.
DADES estadístiques de la ciutat de València 3/2015. Publicación trimestral disponible desde
1995. Censo de Actividades Económicas de la ciudad de. València 2015. Características de la
población de la ciudad de Valencia.
UNESCO - Web de l'Organització de les Nacions Unides en l'àmbit de l'Educació, la Ciència i

la Cultura (UNESCO). Extraordinària base de dades. Directori de ciències socials de la Unesco.
Permet la recerca per institucions. Informació de persones especialistes en sociologia i
informació de les publicacions periòdiques,.
Autor/a: Cunillera i Grañó, Jordi;del Amo i Monleón, Xènia;Aran i Roura, Montserrat. Editor:
Dept. de Territori i Sostenibilitat. ISBN/ISSN: 84-393-6196-3. PVP: 15,00 €. Añade · Anuari
de dades meteorològiques 2001. Autor/a: Cunillera i Grañó, Jordi;del Amo i Monleón, Xènia.
Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat.
28 Des. 2016 . Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia la manca de previsió de
l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que, tot i que divendres preveia “precipitacions
localment fortes o persistents” per a Balears, fins a avui mati a les 07,21 h no ha declarat
“l'alerta taronja” (risc important) quan ja.
26 Des. 2016 . castellà. RomBeat. Antoni Vila Arrufat, una vida dedicada a l'art t. Vila Delclòs,
Eusebi. Meteora. Barcelona. 2004. 322. ++ català. Vajont. Anuari de dades meteorològiques.
1999 t. Servei Meteo Catalunya. GanCat. Medi Ambient. Barcelona. 2000. 109. 0 molts català.
Lleida. ANUARI DE L'ESQUÍ CATALÀ.
La Agencia Estatal de Meteorología, en el cumplimiento de los mandatos de sus estatutos, los
del . VARIACION ESPACIAL DE LAS TENDENCIAS DE LOS PROMEDIOS.
ESTACIONALES DE LAS MÁXIMAS Y DE LAS MÍNIMAS EN ESPAÑA (1981-2010). 99 ...
EMAs (Anuari de dades meteorològiques, 2013).
30 Nov. 1999 . Benvolguts veins: Recordo que ara fa un any, en presentar I'Anuari, parlàvem
del canvi de mil lenni, i recordo . significatius des de novembre de 1999 a octubre de 2000.
PLE ORDINARI ... Si comparem les dades del numero d'exhorts (correa entre jutjats)
complimentats. I'any 1999 i les d'aquest any,.
El Pallars Jussà ha estat una comarca amb poca tradició naturalística de la que es tenien poques
dades sobre fauna, excepte per aquelles espècies més . de l'àrea de nidificació coneguda per a
l'e- spècie, prenent com a referència l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i els
anuaris 2002-2005, 2006,.
400 anys de fenòmens meteorològics extrems a la Seu d'Urgell. . Urgellia: anuari d'estudis
històrics dels antics comtats de Cerdanya,. Urgell i Pallars .. Joan Farell, mestre d'obra dels
dominics de la Seu d'Urgell. Any 1980. - Baraut, Cebrià. Església d'Urgell. Núm. 99. El culte a
Sant Jordi a la. Seu d'Urgell. Any 1981.
Precipitació mensual de les estació meteorològica de Santa Coloma de .. Les dades d'aquestes
estacions s'han consultat als anuaris meteorològics del Servei .. Figura 12.- Temperatura Santa
Coloma de Queralt 2007. 3.1.2 Dades de temperatura de Vila-rodona. Any 1999. Figura 13.Temperatura Vila-rodona 1999.
representativitat depèn en gran mesura dels punts de recollida de dades, es a dir, de les
estacions que disposen de la . sovint, una estació té la tecnologia per recollir unes dades
meteorològiques concretes, però, per les circumstàncies que sigui, .. Anuari ornitològic de les
Illes Balears. Any 2006 vol. 21. GOB. 3 Instituto.
xarxa d'emmagatzematge de dades; els equips de comunicacions per a l'Anella Científica i el.
CATNIX; el .. El Servei d'Emmagatzematge de Dades (SED), des de la seva entrada en
operació l'any 1999, havia estat ofert .. dística de Catalunya, de la Fundació Centre de
Documentació Política, del Servei Meteorològic.
Clima i meteorologia. Les dades relatives al clima i la meteorologia del municipi de Blanes
s'han obtingut del Servei de Meteorologia de Catalunya de la Direcció .. Precipitació (mm).
695,2 986,3 1.118,2 624,6 563,5 331,2 817,5. Velocitat mitjana del vent (m/s). 2,0. 2,0. 1,7. 2,1.
1,7. 1,7. 1,7. Variables. 1997 1998. 1999.
en la que escassos joves anhelen trobar un futur professional en el camp. Quadre 1. Titulars

d'explotacions agràries al País Valencià. Extensió. 1999. 2003. Variació interanual . a tot el
sector primari, mentre que les dades de la producció final agrària marquen un descens entre
els 2.916 milions d'euros de 2003 fins als.
Oportunitats i amenaces. 59. 2. Descripció de l'entorn físic. A. Descripció. 63. 2.1. Clima i
meteorologia. 63. 2.2. Geologia i geomorfologia. 70. 2.3. Edafologia. Sòls. 86 .. A partir del
recull de dades obtingut en la fase anterior, s'ha elaborat un document que analitza .. Segons
les dades de l'Anuari Econòmic 2005 de la.
Legislació relativa a la qualitat atmosfèrica. Els textos legals que regulen els valors guia
d'emissió i d'immissió de contaminants a l'atmosfera són els següents: Text legal. Objecte de
regulació. Directiva 96/96/CEE. Nivells guia d'emissió dels vehicles per passar l'ITV o controls
esporàdics de la policia local. Directiva 99/13/.
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