
EL CLIMA D’ESPANYA

Definició de clima: El clima és el conjunt de les característiques que té el temps en un
lloc determinat: si hi fa fred o calor, si hi plou molt o poc, si hi ha molta o poca humitat.

Condicions climàtiques: Els elements que condicionen el clima són: la temperatura, la
pressió atmosfèrica, el vent, la humitat i les precipitacions.

Els factors climàtics: són el conjunt de condicions atmosfèriques pròpies d'un determinat
lloc que determinen el seu clima. Entre aquestes destaquen com a més importants la
latitud, l'altitud i la distància al mar.

Altitud:  L'altitud és la distància vertical que hi
ha  des  d'un  punt  al  mar,
La  temperatura  disminueix  a  mesura  que
augmenta l'altitud a causa de la disminució de
la pressió atmosfèrica, quant més amunt estem
d'una muntanya, més baixa és la temperatura.
A partir de moltes observacions, s'ha arribat a
establir  que  la  temperatura  disminueix  1ºC
cada  160  metres  d'augment  d'altitud.  Amb
l'altitud  generalment  també  augmenten  les
precipitacions.

Latitud:  És la distància que separa un determinat
lloc  de  l'equador.  
L'escalfor que es rep del  Sol  depén de l'elevació
solar, que, a més de venir condicionada per l'hora
del dia i el dia de l'any, depén sobretot de la latitud
del lloc. Un poble que estigui a l'equador terrestre
rep els raigs del Sol gairebé verticals (més directes)
i  un  poble  proper  als  pols  rep  els  raigs  molt
inclinats; això vol dir que arriba més escalfor a prop
de l'equador que als pols.
A mida que ens anem allunyant  de l'equador  les
temperatures  són  més  baixes.
Les  latituds  baixes,  més  properes  a  l'equador,
reben  una  quantitat  d'energia  solar  unes vuit
vegades superior a la que arriba a una latitud de
80º. 



La proximitat al mar 

El mar exerceix una gran influència sobre el clima. L'acció del mar és doble: en primer
lloc, fa augmentar la humitat de l'aire a causa de l'evaporació de l'aigua; en segon lloc, té
un efecte suavitzant de la temperatura, impedint que pugi o baixi molt en absorbir calor la
gran massa d'aigua del mar.

Les zones properes al mar tenen, doncs, un clima humit i temperat, on les temperatures
no canvien tant. La humitat més gran de l'aire marítim es tradueix en un augment de la
nebulositat  i  les  precipitacions  en  relació  amb  zones  de  la  mateixa  latitud  però
continentals.
En  canvi,  les  regions  allunyades  del  mar  tenen  un  clima  amb grans  oscil·lacions  de
temperatura que es manifesten en gelades freqüents a l'hivern i  temperatures altes a
l'estiu.

CLIMES D’ESPANYA

El clima d'Espanya és molt variat a causa de la seva latitud, el seu relleu tant diferenciat
d'unes  zones  a  altres  i  que  està  envoltada  de  mars.
En Espanya hi ha els següents tipus de climes: oceànic o atlàntic, mediterrani (tres tipus),
de muntanya i subtropical.

Clima oceànic o atlàntic: ocupa tot el nord i nord-oest de la península, des dels Pirineus
fins a Galícia. Es caracteritza perquè plou molt durant tot l'any, això fa que el paisatge
sigui  molt  verd.  Les  temperatures  són  suaus  gràcies  a  la  proximitat  del  mar.

Clima mediterrani: és el predominant a Espanya, ja que ocupa tot el litoral mediterrani,
una  part  de  l'interior  de  la  península  i  les  illes  Balears.  Hi  ha  tres  tipus  de  clima
mediterrani:  mediterrani  típic,  mediterrani  amb  hivern  fred  i  mediterrani  sec.

Mediterrani  típic:  el  trobem a  la  costa  mediterrània,  Ceuta,  Melilla  i  les  illes  
Balears. Les pluges són irregulars, concentrades a la tardor i la primavera. Els  
hiverns  són  curts  i  suaus  i  els  estius  llargs  i  calorosos.
Mediterrani  amb hivern fred o d'interior:  es troba sobre  tot  a  la  Meseta,  la  
depressió de l'Ebre i  la depressió del Guadalquivir.  Les temperatures són molt  
extremes (entre  25  º  i  –  13º),  els  hiverns  són  llargs  i  freds  i  els  estius  molt  
calorosos.  Les  precipitacions  són  escasses  i  moltes  vegades  en  forma  de  
tempesta. 
Mediterrani sec: el tenim al sud-est de la península, les pluges són molt escasses 
amb  periodes  de  sequera.  Les  temperatures  són  semblants  a  les  del  tipus  
mediterrani  típic  tot  i  que  la  calor  és  una  mica  més  forta.

Clima subtropical: el trobem a les illes Canàries. Les temperatures són càlides gairebé
durant tot l'any (entre 22º i 28º), les precipitacions són escasses i es concentren a l'hivern.



Clima de muntanya: apareix als grans sistemes muntanyosos: Pirineus, Sistema Central,
Sistema Ibèric, serralada Penibètica i serralada Cantàbrica. Els hiverns són molt freds i els
estius frescs. Les precipitacions són abundants i a mida que augmenta la altitud són de
neu.


