
RESUM CLIMATOLÒGIC OCTUBRE 2022 A VINARÒS 

               
Temperatura  Pluja  Vent 

  ºC Dia Hora    l/m2 Dia Hora    Km/h Dia Hora Direcc. dominant 

Mitjana 20,9 -- --  Dia més plujòs 26,9 07 --  Mitjana -- -- -- -- 
Mínima 13,8 01 08:15  Màx. Intensitat 114,3 06 23:19  Màxima -- -- -- -- 
Màxima 26,3 14 12:00  Total Mes 53,1 -- --       

½ Día + calorós 20,7 14             
½ Día + fred 19,6 01             

 
 
 
Aquest Octubre ha sigut un mes extremadament calorós: La temperatura mínima ha sigut 0,9ºC més baixa que la mínima 
del mes d’Octubre de 2021 (la Temperatura mitja ha sigut 1,9ºC més alta que a l’Octubre de 2021). I el dia més caloròs, 
amb una temperatura de 26,3ºC el día 14 (la temperatura del dia més calorós d’Octubre de 2021 va ser de 26,6ºC), sent 
la sensació tèrmica màxima el dia 14 d’octubre, a les 15:30h, amb una temperatura de 27,8ºC). 
 
També cal destacar que la temperatura màxima del mes no ha baixat de 22,0°, i la temperatura mitjana no ha baixat de 19,2°C, la qual cosa 
ha fet d'Octubre un mes calorós. No hi ha precedents d'un mes d'octubre tan càlid com el de 2022 en la Comunitat Valenciana i, en el litoral, on ha 
bufat una mica de llevant i brises, han suavitzat alguna cosa les temperatures (les anomalies a l'octubre han estat al voltant de +2ºC). 
 
Així mateix, aquest mes ha sigut un mes plujos, amb un total de 8 dies amb pluja: La precipitació acumulada ha 
sigut 53,1 l/m², sent el dia més plujos el dia 07 d’Octubre, amb una pluja total de 26,9 l/m², i amb una intensitat 
màxima el día 06, de 114,3 l/m². El mateix mes de l'any anterior la precipitació total va ser de 20,8 l/m². 
 

Per problemas tècnics el vent no ha marcat aquest mes. Preguem disculpes. 
 
. 
 

                                                                                                     Dimarts, 08/11/2022, 17:00h 


