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Previsió estacional de temperatura en la Comunitat Valenciana. 

Estiu 2023 

Aquest document informatiu reuneix la informació més actualitzada relativa a la previsió 

estacional de temperatura a 2 metres per a l’estiu de 2023 (juny, juliol i agost) en la 

Comunitat Valenciana, amb la finalitat de proporcionar una anticipació de les condicions 

esperades per a la temporada 2023 del Sistema d’Alertes per Temperatures Elevades. 

La informació exposada en forma de mapa es troba disponible en Copernicus Climate 

Change. 

En la Figura 1 es mostra la previsió de la probabilitat categòrica de temperatura a 2 m 

per a estiu de 2023 en forma de mapa per al conjunt d'Europa: 

 

Figura 1: Previsió de la probabilitat categòrica de temperatura a 2 m per a l’estiu de 2023 per al conjunt 
d'Europa 

En la Figura 1 es pot apreciar de forma resumida la previsió de la probabilitat que la 

temperatura a 2 metres quede per damunt del terç superior al caràcter normal (colors 

groc, taronja i roig) o per davall del terç inferior al caràcter normal (colors blavosos). En 

el conjunt d'Europa, es pot apreciar de manera general que abunden els colors 

taronja i roig, indicant que la probabilitat que estiu de 2023 tinga un caràcter càlid és 

https://climate.copernicus.eu/charts/packages/c3s_seasonal/?time=2021050100,744,2021060100&type=tsum&area=area01
https://climate.copernicus.eu/charts/packages/c3s_seasonal/?time=2021050100,744,2021060100&type=tsum&area=area01
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elevada (60-70%) o molt elevada (70-100%) en la major part del territori europeu, 

incloent-hi la major part de la Península Ibèrica i la totalitat del Mediterrani. 

En quant a la Comunitat Valenciana, es pot apreciar que en tot el territori predomina 

el color roig, indicant una probabilitat molt elevada (70-100%) que la temperatura a 2 

metres siga superior al terç més alt de les temperatures registrades a l'estiu.  

En la Figura 2 es mostra, en forma de mapa, la probabilitat que el caràcter de la 

temperatura mitjana prevista per a estiu de 2023 excedisca el 20% de las temperatures 

més elevades per a esta estació de l'any: 

 

Figura 2: Probabilitat que la temperatura a 2 m excedisca el 20% de les temperatures més elevades per a 
l'estiu.  

L'objectiu de la Figura 2 és proporcionar informació respecte a la previsió de la 

probabilitat que el caràcter tèrmic mitjà, concretament per a l'estiu de 2023, siga molt 

càlid o extremadament càlid. Es pot apreciar que en el conjunt de la Comunitat 

Valenciana aquesta probabilitat és elevada (50-70%), excepte en l'extrem sud de la 

Comunitat, on aquesta probabilitat és molt elevada (70-100%). 
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En resum, s'espera que en el conjunt de la Comunitat Valenciana, la probabilitat que la 

temperatura mitjana de l'estiu de 2023 siga superior al terç més alt de les temperatures 

per a aquest mes és molt elevada (70-100%) i que el caràcter tèrmic de l'estiu de 2023 

siga molt càlid o extremadament càlid és elevada (50-70%).  

L'excepció la podem trobar en l'extrem sud de la Comunitat, on la probabilitat que el 

caràcter tèrmic de l'estiu de 2023 siga molt càlid o extremadament càlid és molt elevada 

(70-100%). 

Nota tècnica: els mapes mostrats en les Figures 1 i 2 s'elaboren a partir de múltiples 

aportacions de diferents centres de previsió estacional i climàtic. En total s'han utilitzat 

7 contribucions procedents de 7 centres de predicció estacional. La visualització final en 

forma de mapes s'ha elaborat mitjançant el càlcul de la mitjana de la distribució de 

probabilitat i reescalat les dades de totes les aportacions realitzades.  

 

 


