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TEMA 1. EL RELLEU D`ESPANYA 
 

1. TRETS BÀSICS DEL RELLEU PENINSULAR 

 

La península ibèrica és la més occidental de les tres penínsules del sud d'Europa 

i es troba molt pròxima al continent africà. Al seu torn, està delimitada pel Mediterrani, 

l'Oceà Atlàntic i els Pirineus. A això s'afegeix un relleu molt accidentat, amb nombroses 

serralades que la recorren en diverses direccions. Açò ha dificultat durant segles la 

vertebració del territori1, la qual cosa ha fet més difícil el comerç i el desenvolupament 

econòmic en general, sobretot a les regions de l'interior. No obstant això, l'abundància 

de muntanyes també ha servit per a defensar millor Espanya enfront dels atacs de 

romans, musulmans i francesos. 

Espanya, amb uns 505.000 km² és un país mitjà a nivell mundial, però gran a 

nivell europeu, doncs només ens superen Rússia, Ucraïna i França. El 97,5% de la seua 

superfície correspon a la ibèrica i la resta a Canàries (1,45%), Balears (0,99%), Ceuta i 

Melilla (0,1%). El punt més septentrional2 de la península és el cap d'Estaca de Bars (a 

Galícia) i el més meridional3 la punta de Tarifa (a Andalusia). Per part seua, el punt més 

occidental és el cap Touriñán (a Galícia) i el més oriental el cap de Creus (a Catalunya). 

No obstant això, si tenim en compte els territoris extrapeninsulares, el punt més oriental 

seria l'illa de Menorca (a Balears), el més occidental l'illa del Hierro (a Canàries) i el 

més meridional també l'illa del Hierro. En conjunt Espanya es troba entre 27 i 43 graus 

de latitud4 nord, la qual cosa explica les grans diferències climàtiques internes. I entre 4 

graus de longitud5 est i 18 graus de longitud oest, la qual cosa explica que a Menorca 

comence el dia una hora abans que a l'illa del Hierro. Actualment Espanya té dos fusos 

horaris, per la qual cosa a Canàries l'hora és una menys que en la resta del país, encara 

que realment hauríem de tindre tots la mateixa, per a estar d'acord amb països com 

Portugal, el Marroc o Gran Bretanya, que estan en la nostra mateixa longitud. 

 

 

Trets bàsics de la península:  

 

- La seua forma massissa, a causa de la seua gran amplària, amb més de 800 km de 

nord a sud i més de 1.000 km d'est a oest, en la seua part més ampla. A més, les seues 

costes són rectilínies i no hi ha profunds golfs. D'esta manera, les aigües marines a 

penes penetren a l'interior peninsular, a excepció de les ries gallegues, que arriben fins a 

40 km a l'interior. 

- L'elevada altitud mitjana, de 660 metres, la sisena més alta d'Europa. Açò es deu en 

gran part a la presència d'un extens altiplà, la Meseta Central, de 600 metres d'altitud 

mitjana, que ocupa el 35% del territori nacional. Per això Madrid és la segona capital 

més alta d'Europa, només superada per Andorra la Vella. Però també a l'abundància de 

serralades, havent-hi muntanyes que superen els 3.000 metres d'altura. 

- La disposició perifèrica del relleu. La majoria de les serralades es localitzen en la 

perifèria, normalment paral·leles a la costa, de manera que l'interior peninsular queda 

                                                 
1 Vertebració del territori: bones comunicacions entre les diferents parts d`un territori.  
2 Septentrional: situat al nord. 
3 Meridional: situat al sud. 
4 Latitud: distància a l`equador, que és el paral.lel 0.  
5 Longitud: distancia al meridià de Greenwich, que és el meridià 0. 
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aïllat de les influències marítimes, excepte una mica en la Depressió6 del Guadalquivir, 

oberta a l'Oceà Atlàntic. 

 

 

Conseqüències de la configuració peninsular: 

 

La situació de la península, unida al seu caràcter massís, elevada altitud mitjana i 

disposició perifèrica del relleu té conseqüències sobre el clima, la xarxa fluvial7, el 

transport i l'agricultura. 

 

- Continentalitat: la gran amplària peninsular i les seues costes rectilínies fan que la 

influència de la mar, suavitzant les temperatures, no arribe a l'interior. D'esta manera, 

les terres de l'altiplà compten amb hiverns més freds i estius més càlids dels que els 

correspondrien per la seua latitud. Igualment, els fronts de pluges de l'Atlàntic van 

perdent intensitat a mesura que es desplacen cap a l'interior. 

- Conseqüències hidrològiques: els rius que naixen en les serralades de la perifèria i 

desemboquen en les costes cantàbrica i mediterrània són curts i han de salvar grans 

desnivells, per la qual cosa les seues aigües adquireixen una elevada força erosiva. En 

canvi els rius que circulen per l'altiplà són llargs, ja que naixen prop del Mediterrani, i 

com discorren per planes tenen menor força erosiva. 

- Dificultats de transport: l'existència de muntanyes encareix molt la construcció de 

carreteres i ferrocarrils, perquè obliga a construir túnels o a fer carreteres amb moltes 

corbes, que són més llargues. Esta és una de les raons per la qual les comunitats del 

Cantàbric encara no estan comunicades per AVE amb la resta d'Espanya. 

- Menor rendiment agrícola: l'altura òptima per a practicar l'agricultura se situa entre 0 

i 200 metres sobre el nivell de la mar. A Espanya només l'11% de la superfície està a 

eixa altitud, per la qual cosa la producció agrícola és menor. Això també influeix en la 

densitat de població, que és inferior a la mitjana europea, en tindre menys terres de 

cultiu. 

 

 

2. ORIGEN I FORMACIÓ DEL RELLEU PENINSULAR 

 

El relleu d'Espanya és el resultat d'una llarga evolució, iniciada fa milions 

d'anys, en la qual han intervingut diversos processos geològics que han modelat un 

paisatge original i variat. Destaquen dos tipus de relleus: serralades degudes a 

plegaments8 alpins de l'Era Terciària, de constitució més moderna i agresta. I massissos 

antics, de modelatge més suau, originats durant el plegament hercinià. Al costat d'estes 

fases, en les quals es van alçar les grans unitats del relleu9, van ser també molt 

importants els extensos períodes d'erosió10 i sedimentació11. Vegem com s'han format. 

 

                                                 
6 Depressió: en geomorfologia es refereix a una zona gran situada a menys altura que el territori que 
l`envolta. 
7 Xarxa fluvial: els rius d`un territori. 
8 Plegament: procés de formació de muntanyes. 
9 Unitats del relleu: serralades, planes, altiplans i illes.  
10 Erosió: procés llarg i lent, pel qual es van desgastant les unitats del relleu. 
11 Sedimentació: procés llarg i lent pel qual els materials procedents de l`erosió es van depositant en 
altres llocs. 
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Era Arcaica (o precàmbric): des de la formació de la Terra fins a la desintegració del 

supercontinent Pannotia. Comença fa 4.600 milions d'anys i acaba fa 542 milions 

d'anys. En esta època els únics éssers vius eren organismes microscòpics que vivien en 

la mar. Quant a la península ibèrica, estava coberta per les aigües i l'única terra 

emergida era una zona muntanyenca (anomenada Massís Precàmbric) situada en l'oest 

de la península i formada per quarsites, granit, gneis i pissarra. Hui dia ja a penes 

queden restos d'este massís i només a Galícia podem trobar importants restos de 

materials precàmbrics. 

 

Era Primària (o Paleozoic): des de la desintegració del supercontinent Pannotia fins a 

l'aparició dels dinosaures. Comença fa 542 milions d'anys i acaba fa 251 milions d'anys. 

En esta època ja hi havia peixos, arbres i xicotets animals terrestres. L'Era Primària es 

divideix en diverses etapes: Càmbric, Ordovícic, Silúric, Devònic, Carbonífer i Pèrmic. 

Al principi d'este període el Massís Precàmbric va ser arrasat per una forta erosió 

i a continuació cobert per la mar, que va depositar potents capes de sediments12. Però 

durant el Carbonífer es va produir l'orogènia13 herciniana (fa 380-280 milions d'anys), 

que va transformar la península ibèrica. En la part coberta pels mars van sorgir llavors el 

Massís Ibèric (o Hespèric), nucli de la Meseta Central, el Massís de l'Ebre i el Catalano-

Balear. A causa de la natura dels materials que ho van formar, al costat de les calcàries 

apareixen arenisques, pissarres i importants capes de carbó, abundants sobretot a 

Astúries i a Lleó. 

 Unit al plegament es va produir una forta activitat magmàtica14, que va ser la 

causant de l'erupció d'importants capes de roques cristal·lines, especialment granits. Al 

mateix temps, les grans pressions i les elevades temperatures van donar lloc a una 

potent activitat metamòrfica15 en les roques, que van produir pissarra i gneis. Durant el 

Pèrmic (fa 280-251 milions d'anys) l'orogènia herciniana va cessar i l'erosió va 

desgastar les muntanyes. El Massís Hespèric va quedar arrasat i es va convertir en un 

gran altiplà. Les muntanyes que van quedar van perdre altura i van aflorar16 materials 

granítics i pissarres en gran part de l'occident peninsular. 

 

Era Secundària (o Mesozoic): des de l'aparició dels dinosaures fins a la seua extinció. 

Comença fa 251 milions d'anys i acaba fa 65 milions d'anys. Al principi d'esta era 

només hi havia un únic continent en la Terra, la Pangea, que en esta època comença a 

dividir-se per a formar els continents actuals. L'Era Secundària es divideix en tres 

etapes: Triàsic, Juràsic i Cretàcic. 

 Després del arrasament de les serralades hercinianes, en el Mesozoic comença 

un període tranquil. La part oriental del Massís Ibèric va quedar inclinada cap a la mar 

de Thetis17, actualment ocupat en part pel mar Mediterrani. Al mateix temps, en este 

mar els corrents marins van depositar capes d'arenisqueas i materials calcaris. Este 

procés de sedimentació va tindre efectes diferents segons l'àrea en el qual van ser 

depositats els sediments. En les zones marítimes pròximes a la costa (el que ara són les 

vores de l'altiplà i que eren poc profundes), els materials van ocupar fines capes. En 

canvi, en les zones més allunyades de la costa, amb molta profunditat, les capes de 

                                                 
12 Sediments: restos procedents de l`erosió. 
13 Orogènia: periode de formació de muntanyes. 
14 Magmàtica: volcànica. 
15 Activitat metamórfica: procesos pels quals una roca es va transformant. 
16 Aflorar: eixir a l`exterior. 
17 Mar de Thetis: mar que va existir en l`Era Terciària i que separava els continents de Lauràsia (Europa i 
Asia) i Gondwana (Àfrica, Índia, Austràlia y l`Antàrtida). 
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sediments van ser molt espesses i van ocupar milers de metres, com va ocórrer en les 

fosses18 bètiques i pirinenques. 

 

 
 

 
 

 

Era Terciària (o Cenozoico): des de l'extinció dels dinosaures fins a l'aparició dels 

primers éssers humans. Comença fa 65 milions d'anys i acaba fa 2,5 milions d'anys. 

Durant esta època es desenvolupen grans mamífers i es van configurant els actuals 

continents. L'era terciària es divideix en diverses etapes: Paleocé, Eocé, Oligocé, Miocé 

i Pliocé. 

En la península ibèrica i a les illes Balears esta etapa va presenciar l'orogènia 

alpina, que al ser la més recent ha deixat una emprenta major que l'herciniana. La seua 

gènesi va ser molt semblant en tota la Terra, perquè es va deure al xoc de diferents 

pleste tectòniques. En el nostre cas van xocar la placa africana i l'euroasiàtica, elevant 

els materials depositats sota la mar durant el Secundari en les fosses pirinenques i 

bètiques, al mateix temps que es retirava la mar de gran part de la península ibèrica. Les 

conseqüències van ser molt importants, ja que al voltant de l'altiplà es van elevar noves 

serralades: el Sistema Ibèric, la Serralada Cantàbrica i Sierra Morena. En el centre, el 

rígid bloc de l'altiplà es va fracturar i es va alçar, donant lloc a dos sistemes 

muntanyencs: el Sistema Central i els Montes de Toledo. Al mateix temps, altres parts 

de l'altiplà es van afonar, donant lloc a les conques dels rius Duero i Tajo, que es van 

anar cobrint de materials sedimentaris. 

 Així mateix, en l'exterior de l'altiplà es van formar els Pirineus, les Serralades 

Bètiques i les Illes Balears, que van emergir19 durant l'Eocé (fa 56-34 milions d'anys) 

amb materials acumulats sota la mar durant el Mesozoic. Després van continuar creixent 

i guanyant altura, mentre que entre elles i les vores muntanyenques de l'altiplà 

                                                 
18 Fossa: zona afonada que habitualment es va omplint amb sediments. 
19 Emergir: sobreeixir por damunt del nivel de la mar. 
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començaven a formar-se les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir, que es van anar 

omplint a poc a poc amb sediments. Al mateix temps, fa uns 20 milions d'anys van 

començar a formar-se les illes Canàries, amb la lava i les cendres d'erupcions 

volcàniques submarines. Al final d'esta etapa, en el Pliocé, es va obrir l'estret de 

Gibraltar, separant així Europa d'Àfrica. 

 

Era Quaternària (o Cenozoico): antigament considerada una era a banda, hui dia 

molts geòlegs la consideren part del Període Cenozoic, juntament amb l'Era Terciària. 

Comença fa 2,5 milions, amb l'aparició dels primers éssers humans, i acaba en 

l'actualitat. Es divideix en dues etapes: Plistocé i Holocé. 

 Després de l'orogènia alpina va sobrevindre una fase d'assentament dels blocs 

plegats, de major tranquil·litat. A més, els sediments van continuar acumulant-se i es 

van acabar de formar les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir, al mateix temps que 

es formaven les planes de València i Múrcia. D'altra banda, durant el Plistocé les 

erupcions volcàniques van continuar i van formar les últimes illes de Canàries: la de la 

Palma (fa 2 milions d'anys) i la del Hierro (fa 1 milió d'anys). A més, els rius van 

adoptar el seu curs actual, la sedimentació fluvial i marina va acabar de formar les 

planes i es van produir diversos períodes glacials que van fer baixar molt les 

temperatures. Posteriorment, quan les neus es van retirar, van quedar a la vista les valls 

que la neu havia creat amb l'erosió i es van formar llacs glacials en les zones afonades 

creades per la neu. Este modelatge glacial és important sobretot als Pirineus, Serralada 

Cantàbrica i Sistema Central. A més, les variacions del nivell dels rius durant les 

glaciacions (només les muntanyes estaven cobertes de neu permanentment) van facilitar 

la creació de terrasses fluvials20, especialment a Castella i en les depressions de l'Ebre i 

del Guadalquivir. Finalment, durant l'Holocé es van produir les últimes variacions de la 

línia de la costa, en separar-se Eivissa i Formentera i formar-se el delta de l'Ebre, 

l'albufera de València, la Mar Menor i els marjals del Guadalquivir, amb sediments 

fluvials i marins. 

 

 

3. UNITATS MORFOESTRUCTURALS DE LA PENÍNSULA 

 

 La varietat de formes del relleu peninsular és el resultat de diversos processos, 

uns interns, com els plegaments, que són la causa de la formació de les muntanyes i les 

depressions, i altres externs, com l'erosió i la sedimentació. Les formes que van sorgir 

d'este llarg procés les agrupem en quatre grans unitats morfoestructurals: 

 

- Sòcols (zócalos): són planes o altiplans formats per materials silicis rígids: quarsites, 

granit, gneis i pissarres. Es van crear en l'Era Arcaica o Primària, resultat de l'erosió de 

l'antic Massís Hespèric, i es reconeixen per la seua forma plana o lleugerament 

ondulada. El sòcol és la base de la Meseta Castellana, actualment coberta, en gran part, 

per conques sedimentàries. On millor es pot observar el sòcol és en la part occidental de 

l'altiplà, oest de Galícia i gran part d'Extremadura, en haver rebut pocs sediments amb 

posterioritat. 

 

- Massissos antics (macizos antiguos): en general són relleus vells de formes 

arrodonides i de mitjana altitud. La seua base està constituïda per un sòcol antic, resta 

                                                 
20 Terrasses fluvials: antics llits de rius disposats en forma de terrasses, en diversos pisos. Es deuen a 
canvis de recorregut d`un riu durant el temps, que ha anat erosionant zones diferents. 



8 

 

d'antigues serralades plegades durant l`orogènia herciniana. No obstant això, en les 

zones pròximes als plegaments alpins de l'Era Terciària, estos vells massissos es van 

fracturar i van elevar, rejovenint les seues formes. Així va ocórrer en el Sistema Central, 

els Montes de Toledo, el Massís Gallec i Sierra Morena. Els materials són roques 

silícies, molt semblants als del sòcol. 

 

- Serralades alpines (cordilleras alpinas): es van formar durant el plegament de l`Era 

Terciària (orogènia alpina). Són les unitats més joves i, per això, estan menys 

erosionades i tenen major altitud. Segons la seua situació en el moment del plegament hi 

ha dos tipus de serralades alpines, les de tipus intermedi, com el Sistema Ibèric i part de 

la Serralada Cantàbrica, situades en les vores orientals del Massís Hespèric. I les 

serralades pròpiament alpines: el Sistema Bètic i els Pirineus. Els materials que les 

formen són, en la seua major part, roques sedimentàries com les calcàries, però en la 

zona més elevada també apareixen roques silícies com el granit. 

 

- Conques sedimentàries i depressions (cuencas sedimentarias y depresiones): les 

primeres tenen el seu origen en ondulacions o enfonsaments de l'antic sòcol de la 

meseta, posterior al plegament alpí, reomplit després per sediments depositats pels rius 

Duero, Tajo i Guadiana. És el cas de la major part l'altiplà. Quant a les depressions, són 

dues, la de l'Ebre i la del Guadalquivir. Són terrenys plans, antigament coberts per aigua 

i després reomplits per materials sedimentaris durant l'era Terciària. Estan formades per 
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materials fàcilment erosionables, com a roques calcàries, argiles i margues. Són bons 

sòls per a l'agricultura. Del mateix tipus són les planes litorals, com la plana valenciana i 

la murciana.  

 

 

4. LA DIVERSITAT DEL ROCAM. ELS MATERIALS GEOLÒGICS 

 

 La varietat litològica21 que trobem en la península i les illes es deu en gran part a 

l'evolució geològica, la qual cosa ha determinat una diversitat de paisatges poc freqüent 

en altres territoris. Segons el tipus de material dominant es distingeixen quatre tipus de 

paisatges: el silici, el calcari, l'argilenc i el volcànic. Este últim es troba sobretot a les 

illes Canàries. 

 

TIPUS DE ROQUES A ESPANYA 

 

 
 

L'Espanya silícia: comprén les terres en les quals predominen roques molt antigues, 

d'origen precàmbric o paleozoic. Tenen un alt contingut en sílice, encara que algunes 

són metamòrfiques22 (pissarres, gneis i quarsita) i altres plutòniques23 (granit). Estos 

materials són els més abundants a Espanya occidental, encara que afloren també en les 

crestes muntanyenques de les principals serralades. 

                                                 
21 Litològica: de roques. 
22 Roca metamòrfica: roca sedimentària que s`ha transformat i endurit, després de molt de temps patint 
grans pressions i elevades temperatures, en l`interior de la Terra. 
23 Roca plutònica: roca procedent del magma que s`ha refredat en l`interior de la Terra i que després ha 
aparegut solidificat en l`exterior, al desaparéixer, per l`erosió, els materials que la cobrien. 
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 Dins de les roques silícies trobem el granit, que crea el relleu granític. Com esta 

roca és molt dura, en comptes d'erosionar-se tendeix a trencar-se amb l'erosió. Primer 

s'originen diàclasis24 i a partir d'ací la roca es divideix en trossos més xicotets, formant 

berrocals i tors. També donen lloc a doms, quan estan envoltades de materials més 

blans, que desapareixen amb l'erosió, deixant a l'aire el granit. D'altra banda, on alternen 

la pissarra i la quarsita es dona el relleu apalatxens. Com la quarsita és dura i la 

pissarra és blana, l'erosió desgasta la segona i deixa la primera, formant valls paral·leles, 

separats per muntanyes fines i allargades. 

 

FRACTURA DEL GRANIT PER DIACLASIS   TOR 

 

 
 

BERROCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIEVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELLEU APALATXENS 

                                                 
24 Diaclàsis: obertures que s´obrin en la pedra. 

 
 

DOM 
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D'altra banda, les roques silícies donen lloc a sòls àcids25 i pobres en matèria 

orgànica, que en general no són bons per a l'agricultura. Per això en les terres silícies la 

ramaderia i l'explotació forestal, que no necessiten sòls tan fèrtils, són més importants 

que l'agricultura. Hi ha tres tipus de sòls silicis. Allò millor és la terra marró húmida, 

de qualitat mitjana, que es dona en valls i planes de zones húmides (Galícia i Astúries). 

En ella és possible l'agricultura, però només d'alguns cultius que toleren sòls àcids, com 

la creïlla i els cereals. De mala qualitat és la terra marró meridional, que trobem en 

planes seques d'Extremadura i en la part occidental de l'altiplà. En estes zones el sòl es 

dedica fonamentalment a la ramaderia. I de molt mala qualitat són els rànkers (també 

anomenats podsols), que es donen en muntanyes de zones humides i que es destinen a 

prats (per a la ramaderia) o a boscos. Encara que estos sòls són dolents per a cultivar, si 

estan en zones humides solen estar coberts de vegetació silvestre. 

 

L'Espanya calcària: el seu origen són formacions sedimentàries d'origen marí, 

depositades en la seua major part durant l'Era Secundària i amb alt contingut en calci. 

Els materials calcaris, com la creta, la toba o les dolomies, són els més freqüents, encara 

que també pot haver-hi conglomerats, arenisques i margues26. Es donen sobretot en 

zones muntanyenques de l'est peninsular, des dels Pirineus fins a les Serralades 

Bètiques.  

 Les roques calcàries permeten el predomini del modelatge càrstic, unes 

formacions rocalloses que es produeixen quan l'aigua de la pluja, si té un alt nivell 

d'acidesa, entra en contacte amb la roca calcària. En eixos casos esta última es va 

dissolent i apareixen formes subterrànies com avencs27 i coves, que solen tindre 

estalactites i estalagmites, formades amb el carbonat càlcic present en la roca calcària. 

També trobem formes càrstiques superficials, com el lapiaz28, les dolines29, els poljés30 

i els canons31.  

 

 

                                                 
25 Sòls àcids: els que tenen un alt contingut d`hidrògen 
26 Marga: roca composta d`argila i pedra calcària. 
27 Avenc: conducte vertical que permet l`accés a una cova. 
28 Lapiaz: formació rocallosa formada per roques separades per acanaladures. 
29 Dolina (o torca): depressió en forma circular originada per la pluja o per l`afonament d`una caverna. 
30 Poljé: vall de grans dimensions originada per la pluja. 
31 Canó: congost excavat per un riu. És sinònim de gorja. 
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Les terres calcàries són més fèrtils que les silícies, per la seua menor acidesa i 

major quantitat de matèria orgànica. La millor és la terra roja, que també es dona en 

terrenys argilencs i en alguns silicis. És bona per a l'agricultura, però amb molts 

afloraments rocallosos que dificulten la mecanització. La trobem en algunes zones de 

Castella-la Manxa, Extremadura i de la Comunitat Valenciana. Però el més habitual són 

els sòls marrons calcaris, de qualitat mitjana i que s'utilitzen sobretot per a cereals, 

vinya i olivera. A més, en algunes zones de muntanya del nord es dona la terra fusca, 

no apropiada per a l'agricultura i que es destina sobretot a boscos. 



13 

 

 
 

L'Espanya argilenca: està formada per materials sedimentaris (argiles i margues, 

sobretot, però també arenisques i algeps), fàcilment erosionables, depositats durant les 

eres Terciària i Quaternària. Es localitza en les conques dels rius Duero, Tajo, 

Guadiana, Guadalquivir i Ebre, així com en les estretes planes litorals mediterrànies. A 

causa de la seua formació, després de l'orogènia alpina, els estrats es presenten en 

franges horitzontals poc resistents a l'erosió de les aigües. En els sòls amb fort pendent i 

escassa vegetació es formen xaragalls32. Quan alternen sòls durs (com els calcaris), 

amb uns altres més blans (argilencs), es produeix una erosió diferencial. L'aigua 

erosiona i s'emporta els materials blans i deixa els més resistents en forma de testimoni, 

formant-se així els ganivets33 i els turons testimoni34.  

 Respecte als sòls, n'hi ha de molts tipus. Els millors són els vertisols, molt bons 

per a l'agricultura i de color negre, pel seu elevat contingut en matèria orgànica. A més, 

en ells s'obrin esquerdes a l'estiu que s'omplin amb materials procedents de la superfície, 

renovant contínuament el seu contingut, la qual cosa els dona encara més fertilitat. Són 

les terres més fèrtils d'Espanya i es donen sobretot en la Depressió del Guadalquivir. A 

continuació estan la terra roja i els sòls rendziniformes i azonals, que també són bons 

per a l'agricultura i que es donen en la plana valenciana, en la Depressió del 

Guadalquivir i en les riberes dels grans rius (Duero, Tajo, Guadiana, Segura i Ebre). 

Finalment tenim els sòls grisos subdesèrtics, que es donen sobretot a Almeria, Múrcia i 

nord d'Aragó. També són de bona qualitat, però només es poden utilitzar en regadiu i se 

salinitzen fàcilment a causa de l'elevada evaporació. 

                                                 
32 Xaragalls: socavons produïts per la pluja en zones de sòl bla. 
33 Ganivets: formes rocalloses que destaquen en vertical, en forma de ganivet. 
34 Turó testimoni: monticle elevat sobre una plana, resta d`una superfície més alta, que ha desaparegut 
per l`erosió. 
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L'Espanya volcànica: està formada per roques i cendres procedents d'erupcions 

volcàniques i es localitza en llocs molt reduïts de la península ibèrica (Camp de 

Calatrava (Ciudad Real), el cap de Gata (Almeria) i la Garrotxa (Girona)). No obstant 

això, és el tipus de material més estés en l'arxipèlag canari. Allí trobem nombroses 

restes d'activitat volcànica, com malpaisos35 , cons volcànics36 , calderes37 i roques38 .  

Els sòls volcànics solen ser prou fèrtils, gràcies a les cendres riques en nutrients 

que llancen els volcans, per la qual cosa en general són bons per a l'agricultura, si es 

disposa d'aigua suficient. Les roques predominants són el basalt (de color negre), les 

traquites i les fonolites (de color blanc o beix). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Malpais: colada de lava solidificada, procedent d`una erupció relativament recent. 
36 Con volcànic: muntanya formada per un volcà, després de vàries erupcions. 
37 Caldera volcànica: cràter d`un volcà actiu o inactiu. Normalment estan taponats per roques i si fa molt 
de temps que no hi ha erupcions (el més habitual) solen estar coberts de vegetació.  
38 Roque: penyal d`origen volcànic, format després de l`erosió dels materials més blans que ho cobrien.  
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5. LA MESETA CENTRAL I LES SEUES SERRALADES 

 

El relleu de la península ibèrica el podem organitzar en tres grans zones: el 

centre (format per l'altiplà i les serralades interiors), les vores muntanyenques de l'altiplà 

i les unitats exteriors (formada per les serralades exteriors, depressions de l'Ebre i 

Guadalquivir i les planes costaneres). 

 

La Meseta Central: és la major unitat de relleu de la península. Ocupa una superfície 

aproximada de 210.000 km² i la seua altura mitjana és de 600 metres. Està formada per 

un compacte i homogeni bloc, interromput per dos sistemes muntanyencs que la 

travessen d'est a oest: el Sistema Central i els Montes de Toledo. Cal destacar el seu 

aïllament de la resta de la península per les vores muntanyenques, que dificulten les 

comunicacions amb el litoral. Es va formar durant l'Era Terciària, en afonar-se la part 

oriental del Massís Ibèric i cobrir-se posteriorment amb sediments. A més, a partir del 
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plegament alpí l'altiplà es va alçar i es va inclinar cap a l'oest, la qual cosa permet 

explicar l'orientació occidental de la xarxa fluvial que la travessa. 

 

  

 
 
 

 La Meseta Central es divideix en dues parts, separades pel Sistema Central. Al 

nord trobem la Submeseta Nord, que coincideix amb Castella-Lleó i amb la conca del 

Duero. La seua altura mitjana és de 700-800 metres i podem dividir-la en tres parts: el 

penepla39 de Zamora-Salamanca (penillanura. A l'oest), els erms (páramos. Al nord i a 

l'est) i les campanyes (campiñas. Al centre i al sud). El penepla de Zamora-Salamanca 

és una zona formada per materials silicis de l'Era Primària, no apropiada per a 

l'agricultura i que es dedica sobretot a la ramaderia. Els erms estan formats per materials 

argilencs i calcaris de l'Era Terciària, però la seua elevada altitud (entre 800 i 1000 

metres) fa que el fred limite l'agricultura. Finalment tenim les campanyes, formades 

durant el Terciari amb materials argilencs, a menor altitud (entre 650 i 800 metres) i que 

són les millors terres per a l'agricultura. Al seu pas per la Submeseta Nord el Duero i els 

seus afluents han format nombroses terrasses fluvials. Encara que a la frontera amb 

Portugal, on els materials són més durs, el riu va encaixonat formant un profund 

congost (els Arribes del Duero). 

Al sud del Sistema Central està la Submeseta Sud, que coincideix amb Castella-

la Manxa i Madrid i que està dividida en dues parts pels Montes de Toledo. Està 

recorreguda pels rius Tajo, Guadiana i Xúquer, que han creat allí una sèrie de terrasses 

fluvials. La seua altura mitjana està entre 600 i 700 metres i la podem dividir també en 

tres parts: la zona oriental, la central i l'occidental. L'oriental està està formada per 

materials argilencs i calcaris, però la seua elevada altitud (900-1000 metres) fa que siga 

menys adequada per a l'agricultura i tinga poca població. La central és la més fèrtil i 

poblada, perquè està formada per materials argilencs a menor altitud. I l'occidental, que 

està més baixa (300-600 metres) i la integren materials argilencs i silicis, sent estos 

últims poc aptes per a l'agricultura. A més, en el sud trobem materials volcànics, en el 

Camp de Calatrava (Ciudad Real). 

                                                 
39 Penepla: plana arrasada per l`erosió. 
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Les serralades interiors: es troben a l'interior de l'altiplà i es van formar amb materials 

silicis de l'Era Primària, que es van alçar durant l'Era Terciària, amb l'orogènia alpina. 

La més important és el Sistema Central, que divideix l'altiplà en dues parts i que té els 

cims més alts. D'est a oest trobem les serres de Ayllón, Somosierra, Guadarrama, 

Gredos, Béjar, Peña de França i Gata, sent la seua muntanya més alta el Pic Almanzor, 

de 2.591 metres d'altura, que es troba a la Serra de Gredos. En la part occidental una 

sèrie de depressions o corredors transversals separen estes serres. El més important és el 

corredor de Béjar, a l'oest, per on passava la Via de la Plata en època romana. No 

obstant això, en l'est de la serralada els passos estan a major altura i les comunicacions 

són més difícils.  

 De menor extensió són els Montes de Toledo, que separen la conca del Tajo de 

la del Guadiana, en la Submeseta Sud i a Extremadura. També és inferior la seua altura, 

perquè la muntanya més alta és Las Villuercas, de 1.601 metres d'altura, situada en la 

Serra de Guadalupe, on trobem un relleu apalatxens. 

 

 

6. LES VORES MUNTANYENQUES DE LA MESETA 

 

El Massís Galaic-lleonés: estes muntanyes, situades a la vora nord de l'antic Massís 

Hespèric es van originar en gran part amb materials silicis, precàmbrics i paleozoics. 

Podem dividir-les en tres zones: el Massís Galaic, el Massís Central Orensà i els Montes 

de Lleó. El Massís Galaic (també anomenat Dorsal Gallega) recorre el centre de 

Galícia i separa la costa occidental gallega de la vall del Minyo. Es va crear durant 

l'orogènia herciniana (en l'Era Primària) i ha sigut molt erosionat, per la qual cosa forma 

un paisatge de pujols ondulats de poca altura, entre 500 i 1.200 metres. En el Massís 

Central Orensà, situat al sud-est de Galícia, trobem muntanyes més altes, com el 

Cabeza de Manzaneda, de 1.778 metres. En segon lloc tenim els Montes de Lleó, on els 

materials antics es van alçar durant l'orogènia alpina, donant lloc a muntanyes de major 

altitud, com el Teleno, de 2.188 metres d'altura. Al mateix temps, altres zones es van 

afonar, donant lloc a fosses internes, com el Bierzo (a Lleó), que van anar cobrint-se de 

sediments.  

 

La Serralada Cantàbrica: està formada per una sèrie d'alineacions muntanyenques 

paral·leles a la costa, que s'estenen des d'Astúries fins al País Basc, vorejant l'altiplà pel 

nord. La serralada es va formar durant l'orogènia alpina, en l'Era Terciària, i cal destacar 

el seu caràcter divisori, perquè separa l'Espanya seca de la humida. Este conjunt 

muntanyenc es divideix en tres parts: el Massís Asturià, les muntanyes càntabres i les 

muntanyes basques. El Massís Asturià està format sobretot per materials silicis 

paleozoics, que es van plegar durant l'orogènia alpina. Ací trobem mostres de relleu 

apalatxens, així com les majors altures de la serralada. En concret en els Pics d'Europa 

(on predominen les roques calcàries), perquè allí està Torre Cerredo (2.648 metres), el 

bec més alt de la Serralada Cantàbrica. A continuació trobem les muntanyes 

càntabres, formades per materials calcaris, on són freqüents les coves, com la de 

Altamira, famosa per les seues pintures prehistòriques. I finalment estan les muntanyes 

basques, també calcàries, que recorren el centre del País Basc. És la zona de la 

serralada de menor altitud, la qual cosa fa més fàcil la comunicació amb l'altiplà per 

eixa part. El bec basc més alt és el Aitxuri, de 1.551 metres d'altura. 

  

El Sistema Ibèric: és la cadena muntanyenca que tanca l'altiplà per la seua part 

oriental, separant-la de la Depressió de l'Ebre. Es va formar durant l'orogènia alpina i 
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està formada per materials calcaris, encara que en els cims més alts de la part occidental 

afloren roques silícies. D'altra banda, és la major divisòria d'aigües40 de la península, 

perquè la majoria dels grans rius naixen en esta serralada, anant alguns cap a l'Atlàntic i 

altres cap al Mediterrani. A més, igual que les anteriors, també es divideix en tres parts: 

el sector nord-oest, el sector centre-occidental i el sector oriental. 

 El sector nord-oest separa la Submeseta Nord de la Depressió de l'Ebre i està 

format per la Serra de la Demanda, els Picos de Urbión i la Serra del Moncayo. És ací 

on trobem la muntanya més alta del Sistema Ibèric, el Moncayo, de 2.313 metres 

d'altura. A gran distància es troba el sector centre-occidental, que separa la Submeseta 

Sud de la Depressió de l'Ebre i que està format per la Serra d'Albarracín i per la Serranía 

de Conca. En esta última està la Ciutat Encantada, una zona en la qual s'han format 

formes molt curioses en les roques, a causa de l'erosió de les roques calcàries. I a l'est el 

sector oriental, que transcorre paral·lel al Mar Mediterrani i on trobem la Serra de 

Javalambre i la de Gúdar. Entre els dos últims sectors està la fossa de Calatayud-Teruel, 

farcida amb materials argilencs del Terciari i per on transcorren els rius Jiloca i Túria. 

Esta ha sigut tradicionalment la via per a establir les comunicacions (carreteres i 

ferrocarrils) entre la Comunitat Valenciana i Aragó. 

 
 

               
 
 

Sierra Morena: esta serra és una part de l'antic sòcol de la meseta, format per materials 

silicis, que es van elevar durant l'orogènia alpina. La seua altura és escassa, a causa de 

l'erosió, sent Bañuela (1.323 metres d'altura) la muntanya més alta. A causa de l'altitud 

de l'altiplà, des del centre d'Espanya a penes s'aprecien uns suaus pujols, però des de la 

Depressió del Guadalquivir es veu com una elevada paret rocallosa. En la part oriental 

s'aprecien mostres de relleu apalatxens. Per a comunicar Andalusia i el centre de la 

península el port de Despeñaperros és el pas natural. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Divisoria d`aigües: serralada que serveix de separació entre dos vessants hidrogràfiques. Es a dir, que 
a un costat de la serralada els rius van cap a un mar i a l`altre costat cap a un altre.  
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7. LES UNITATS EXTERIORS DE LA MESETA 

 

Estes unitats estan més allunyades de l'altiplà. Es divideixen en dos blocs: depressions i 

grans serralades. 

 

La Depressió de l'Ebre: ocupa una gran extensió, 370 km de longitud, i la seua zona 

més ampla 150 km, amb una altura mitjana de 200 metres sobre el nivell de la mar. La 

seua situació, entre els Pirineus, el Sistema Ibèric i les Serralades Costaneres Catalanes 

li dona una configuració triangular. A principis del Terciari, el lloc en el qual es troba 

actualment la depressió va estar ocupat per una mar comunicada amb el Mediterrani. 

Més tard el plegament alpí va alçar les Serralades Costaneres Catalanes, va tancar la 

comunicació amb la mar i va transformar la zona en un gran llac, fins que l'aigua va 

aconseguir excavar un pas entre les muntanyes per a poder arribar al Mediterrani. 

Després els rius que travessaven eixa depressió van depositar materials argilencs 

d'origen continental. Actualment predominen les formes horitzontals, sobre les quals el 

riu Ebre i els seus afluents han realitzat una potent acció erosiva. Els materials calcaris, 

més durs, han quedat en regruix formant mallos41 o turons testimoni. A més, és 

freqüent, quan el terreny té margues o algeps (materials molt blans) la presència de 

xaragalls, com ocorre en Los Monegros (Saragossa) o en Las Bárdenas Reales 

(Navarra). 

 

La Depressió del Guadalquivir: situada entre les Serralades Bètiques, l'Oceà Atlàntic i 

Sierra Morena té també una forma triangular. S'estén al llarg de 330 km, la seua altura 

mitjana és de 150-200 metres i la seua amplària en la part final assoleix els 125 km. La 

seua formació és semblant a la de la Depressió de l'Ebre, però no ha estat tancada a 

l'exterior i el material del seu farciment és tant marí com fluvial. L'absència d'obstacles 

ha facilitat que el seu contacte amb l'oceà s'haja realitzat per mitjà d'una zona baixa de 

marjals. Per la mateixa raó, el riu Guadalquivir és l'únic navegable de la península (fins 

a Sevilla). A més, la manca de roques dures ha permés que el modelatge d'esta depressió 

siga més suau que en la de l'Ebre, amb predomini en els relleus de pujols i llomes 

lleugerament ondulades. El poc pendent ha fet que els rius transcórreguen lentament, 

per la qual cosa la sedimentació ha sigut molt més important que l'erosió. Això ha 

permés que hi haja una abundància de llims i terres negres, el que fa que esta zona tinga 

les millors terres agrícoles d'Espanya. Són especialment fèrtils les zones més baixes 

(campanyes), mentre que les més altes (erms) contenen més roques calcàries i es 

destinen habitualment a l'olivar. D'altra banda, com el riu Guadalquivir canvia molt de 

cabal d'uns anys a uns altres, s'han anat creant nombroses terrasses fluvials. 

 

Les Serralades Costaneres Catalanes: esta alineació conforma una barrera 

muntanyenca d'uns 250 km de longitud i 40 km d'amplària. Per la seua disposició, 

paral·lela a la costa, aïlla la Depressió de l'Ebre, que només es comunica amb el 

Mediterrani a través d'un estret congost. La serralada està constituïda per materials 

diversos. Els que es situen més al nord tenen origen paleozoic i en ells abunden les 

roques silícies. No obstant això, en la part meridional, a partir de Barcelona, 

predominen els materials sedimentaris (calcàries, conglomerats) de l'Era Secundària.  

                                                 
41 Mallos: grans roques verticals que solen estar aïllades. 
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L'orogènia alpina va fracturar el massís antic i va dividir en dos la serralada 

creant entre les dues parts una fossa tectònica42, que després es va omplir de sediments 

continentals i marins. Per això actualment les Serralades Costaneres Catalanes es 

divideixen en tres parts: la Serralada Litoral, la Depressió Prelitoral i la Serralada 

Prelitoral. La Serralada Litoral es troba al costat de la costa i s'estén des de Girona al 

nord de Tarragona. Es tracta de muntanyes de poca altura, entre 200 i 800 metres, però 

que destaquen bastant per estar al costat de la mar. Les més importants estan en les 

serres de Montnegre, Collserola i Garraf. Més cap a l'interior trobem la Depressió 

Prelitoral, que ocupa les comarques de la Selva, el Vallés, el Penedès i el Camp de 

Tarragona. Està coberta per materials argilencs i és el millor terreny agrícola de 

Catalunya. També per això és una zona molt poblada. Finalment, si continuem cap a 

l'interior, arribem a la Serralada Prelitoral, on trobem modelatge granític i els cims 

més alts, com el Turó de l`Home (1.713 metres d'altura), que es troba en la Serra del 

Montseny. D'altra banda, la Cadena Transversal uneix les Serralades Costaneres 

Catalanes amb els Pirineus. Està formada per materials del Terciari i en ella es troba la 

comarca de la Garrotxa (Girona), la regió volcànica més important de la península.  

 

Els Pirineus: s'estenen al llarg de 440 km i serveixen de barrera entre França i Espanya, 

la qual cosa durant molt de temps ha facilitat la defensa. És una serralada jove, d'origen 

alpí, elevada en el Terciari per la compressió dels materials depositats durant l'Era 

Secundària en el geosinclinal43 del Mar de Thetis. En ell es distingeixen dues parts: el 

Pirineu Axial i el Prepirineu. 

 El Pirineu Axial és la part central de la serralada i on es troben els pics més 

elevats, que són el Aneto (3.404 metres), el Posets (3.375 metres) i el Monte Perdido 

(3.355 metres). També és on hi ha més materials silicis del Paleozoic. A causa de la 

seua altitud, és l'única zona d'Espanya on queden glaceres44 i on trobem més restes de 

modelatge glacial (valls, llacs i morrenes45).  

                                                 
42 Fossa tectònica: zona afonada creada al separar-se dues pleste tectòniques. 
43 Geosinclinal: zona afonada que es va recobrint amb sediments. És sinònim de fossa. 
44 Glacera: lloc on hi ha neus eternes. 
45 Morrena: pedres, arena, fang y altres materials que transporta i deposita una glacera. 
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El Prepirineu es localitza al voltant del Pirineu Axial i la seua altura és inferior, perquè 

no supera els 2.500 metres. Està format per roques calcàries i margues de l'Era 

Secundària, plegades durant el Terciari. En esta zona hi ha profunds congostos per on 

passen els rius, com la Foz de Lumbier o la de Arbayún, a Navarra. Es divideix en 

Serres Interiors, on es troben les majors altituds, i Serres Exteriors, on l'altura és 

menor de 1.500 metres. Entre ambdues hi ha materials més blans, per la qual cosa 

l'erosió ha creat una depressió que discorre d'est a oest i on es troben la Conca de 

Pamplona, el Canal de Berdún (Osca) i la Conca de Tremp (Lleida). 

 

Les Serralades Bètiques: es situen en la part més meridional de la península ibèrica i 

s'estenen al llarg de 570 km, des de Gibraltar al cap de la Nau. En l'Era Secundària es 

van anar acumulant en el geosinclinal bètic capes de roques calcàries i margues, que van 

aflorar durant l'orogènia alpina, en el Terciari, juntament amb alguns materials més 

antics. L'activitat tectònica46 va continuar durant el Quaternari, la qual cosa ha tingut 

dues conseqüències. En primer lloc l'elevada altura d'algunes muntanyes, que continuen 

creixent actualment. I en segon lloc la intensa activitat sísmica, la més important 

d'Espanya. De fet, els terratrémols amb més víctimes mortals que hi ha hagut al nostre 

pais s'han produït en esta zona (l'últim a Lorca en 2011). Ací el glaciarisme ha sigut poc 

important, la qual cosa, al costat de la forta erosió, ha donat lloc a un paisatge monòton, 

amb relleus poc escarpats. De fet, una carretera (la més alta d'Europa) permet ascendir 

amb facilitat fins a molt prop del cim del Veleta, una de les muntanyes més altes. A 

més, hi ha abundants exemples de modelatge càrstic, com el Torcal d'Antequera, el 

congost de Los Gaitanes o la cova de Nerja, tots ells a Màlaga. També hi ha nombrosos 

xaragalls en terrenys argilencs d'elevada aridesa, com els que trobem a les províncies de 

Granada, Almeria i Múrcia. 

D'altra banda, les Serralades Bètiques es divideixen en quatre parts: la Serralada 

Penibètica, la Serralada Subbética, la Depressió Intrabètica i els Sistemes Prebètics. La 

Serralada Penibètica és la que es localitza més al sud, vorejant la costa. Inclou la 

Regió muntanyenca de Ronda i Sierra Nevada, on es troben les muntanyes més altes de 

les Bètiques, com el Mulhacén (el pic més alt de la península, amb 3.478 metres) i el 

Veleta (3.392 metres). Les zones més altes estan formades per materials paleozoics 

silicis, alguns autòctons47 (a Sierra Nevada), i altres al·lòctons48 (els mantells de 

                                                 
46 Activitat tectònica: movimento de les pleste tectòniques. 
47 Autòcton: originari del lloc on es troba. 
48 Alòcton: originari d`un altre lloc. 
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corriment49  procedents de la placa africana de les Alpujarras i Màlaga). Més al nord es 

situa la Serralada Subbética, que és paral·lela a la Penibètica i que inclou les serres de 

Magina, Segura, Cazorla i Alcaraz. El seu cim més alt és La Sagra (2.381 metres). Els 

seus materials pertanyen al Secundari i al Terciari, predominant les roques calcàries, les 

margues i l'algeps. Així mateix, estes serres constitueixen un centre de dispersió 

d'aigües, perquè en elles naixen els rius Segura i Guadalquivir. 

 

 
 

 Entre estes dues serralades es troba la Depressió Intrabètica, una zona afonada 

pels moviments de separació de les pleste. Després va ser recoberta per sediments 

argilencs i actualment és molt apropiada per a l'agricultura. Allí es troben les foies50 

d'Antequera, Granada, Guadix i Baza. Finalment, les muntanyes de Múrcia i Alacant se 

situen en el Sistema Prebètic, que inclou les serres de Espuña (Múrcia) i Aitana 

(Alacant). 

 

 

8. EL RELLEU DE LES ILLES BALEARS I CANÀRIES 

 

Les illes Balears: l'arxipèlag balear el formen tres illes majors (Mallorca, Menorca i 

Eivissa) i nombroses illes xicotetes (com Formentera o Cabrera). Les illes de Mallorca i 

Eivissa, en la seua composició i tectònica són una prolongació de la Serralada 

Subbética. A Eivissa abunden els pujols i escassegen les planes, però el relleu és poc 

elevat i està format sobretot per calcàries i margues. La major altura és Sa Talaiassa, de 

475 metres. L'illa més gran és Mallorca, que ocupa el 72% de la superfície i on 

destaquen tres grans unitats. En primer lloc la Serra de Tramuntana, de materials 

calcaris, que està en el nord-oest i on es troben les muntanyes més altes, com el Puig 

Major (1.445 metres). A l'est està la Serra de Llevant de menor elevació, que a penes 

supera els 500 metres. Com també està formada per roques calcàries, allí són freqüents 

les formacions càrstiques, com les coves del Drac i d'Artà. Entre les dues serres trobem 

                                                 
49 Mantell de corriment: muntanyes que, a conseqüència de les pressions tectòniques s`han desplaçat 
algunes decenes de kilòmetres. 
50 Foia: zona afonada envoltada de muntanyes. És sinònim de vall. 
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una plana central, que ocupa la major part de l'illa i que està formada amb materials 

argilencs del Terciari i Quaternari. Són les millors terres cultivables de Mallorca. 

Finalment tenim l'illa de Menorca, que en la seua composició s'assembla més a les 

Serralades Costaneres Catalanes o a Sardenya. La part septentrional és un massís 

hercinià, de materials silicis i formes suaus i ondulades, que culmina en El Toro (357 

metres). En canvi la part meridional és una plataforma emplenada amb materials 

terciaris, especialment calcaris.  

 

Les illes Canàries: l'arxipèlag està format per set illes majors (La Palma, el Hierro, la 

Gomera, Tenerife, Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote) i alguns illots de poca 

importància. Les illes s'assenten sobre un sòcol precàmbric, continuació del gran escut 

africà51, en una zona on hi ha hagut fractures en l'escorça terrestre. Estes fissures van 

deixar eixir la lava a l'exterior, provocant erupcions volcàniques submarines, que van 

començar a formar les illes fa 20 milions d'anys i van acabar fa un milió d'anys, sent 

Lanzarote i Fuerteventura les illes més antigues, i La Palma i el Hierro les més recents. 

Després estes erupcions han continuat en superfície, deixant la seua empremta en el 

relleu de les illes, que està format principalment per materials volcànics (basalts, 

traquites, fonolites) i on abunden cons, calderes, malpaisos i roques. Les calderes més 

grans són Las Cañadas del Teide (a Tenerife) i la Caldera de Taburiente (a la Palma), 

amb diversos quilòmetres d'amplària. Encara que la majoria dels volcans fa segles que 

no entren en erupció, hi ha hagut algunes erupcions recents, com les de Cumbre Vieja 

(La Palma, 2021) i la submarina del Hierro (2011). 
          

 
 

  

L'elevació més important es troba a Tenerife, l'illa més gran, on està el Teide, un 

volcà inactiu que, amb 3.718 metres d'altura és la muntanya més alta d'Espanya. També 

hi ha muntanyes altes a les illes de la Palma (Roque de los Muchachos, 2.423 metres) i 

Gran Canària (Pico de las Nieves, 1.949 metres). Les úniques illes poc muntanyenques 

són Lanzarote i Fuerteventura, que en ser més antigues han sigut més erosionades i les 

seues muntanyes no assoleixen els 900 metres d'altura. D'altra banda, a causa dels forts 

pendents en la majoria de les illes les pluges han creat barrancs molt profunds. 

                                                 
51 Gran escut africà: gran superfície molt antiga i arrasada per l`erosió, que és la base de la major part 
d`Àfrica. 
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9. LES COSTES 

 

 Les costes ocupen a Espanya una longitud d'uns 7.900 km, dels quals 3.000 km 

són a les illes, 2.800 en l'Atlàntic i 2.100 al Mediterrani. La varietat i diversitat que hem 

comentat com un dels trets del relleu espanyol també és adequada per a les nostres 

costes. Així i tot, tenen una característica comuna: el caràcter massís i tancat de tot el 

litoral, en el qual no existeixen ni grans penínsules ni grans penetracions de la mar. En 

general la costa espanyola és poc retallada i amb problemes per a la creació de ports 

naturals. Cal exceptuar la costa gallega, on les seues ries són un bon exemple de costes 

retallades, que han facilitat l'activitat pesquera en esta comunitat. 

 

La costa atlàntica: en la zona gallega i cantàbrica predominen les costes rocalloses i els 

penya-segats, destacant l'escassetat de platges i costes baixes. Això es deu a la força 

dels corrents, que tenen molta força erosiva i que ataquen constantment el litoral, 

dificultant l'acumulació d'arena. A més, la mar tendeix a envair les valls fluvials formant 

ries, que són especialment importants a Galícia. Una altra característica de la costa 

atlàntica són les marees, havent-hi cada dia dues plenamars (marea alta) i dues 

baixamars (marea baixa), amb una oscil·lació del nivell de la mar entre dos i quatre 

metres. 

 Al Cantàbric les ries són xicotetes, estretes i sense ramificacions, sent les més 

importants les de Bilbao (10 km) i Villaviciosa (6 km). A més, els moviments 

eustàtics52 de l'Era Quaternària han format algunes plataformes d'abrasió53, com les 

rases o flysch54. No obstant això, malgrat el caràcter dominant de les costes altes, 

existeixen alguns exemples de costes baixes55, com les platges de San Vicente de la 

Barquera (Cantàbria), Santander i Gijón (Astúries). També trobem tómbols56, com els 

de Sant Sebastià, Santoña (Cantàbria) i Gijón.  

La costa de Galícia és la més retallada del litoral espanyol, a causa de la 

presència de les ries més grans, algunes de les quals penetren fins a 30 km en la 

península. S'organitzen en dos grups. En primer lloc les Ries Altes (Ribadeo, El Ferrol, 

Betanzos), situades a les províncies de Lugo i La Corunya i que penetren poc en la 

península. I en segon lloc les Ries Baixes (Arosa, Pontevedra, Vigo), a La Corunya i 

Pontevedra, que s'endinsen molt més cap a l'interior. No obstant això, encara que 

predomina la costa alta, també hi ha platges prop de Pontevedra i de Vigo. 

El Golf de Cadis domina la part atlàntica del sud peninsular. A diferència del 

litoral gallec, la costa atlàntica andalusa és baixa i arenosa, perquè es correspon amb la 

costa de la Depressió del Guadalquivir. Els al·luvions57 dels rius que discorren per esta 

depressió han anat omplint l'antiga llacuna que en època romana era coneguda com a 

Lacus Ligustinus. Actualment els marjals són la resta d'esta antiga llacuna, que està 

separada de la mar per una cadena de dunes. 

 

 

 

                                                 
52 Moviment eustàtic: moviment de pujada o baixada del nivell del mar. 
53 Plataforma d`abrasió: zona plana erosionada, de xicoteta extensió. 
54 Rasa o flysch: platja erosionada pel mar on alternen roques dures i blanes, creant així una platja 
rocallosa estriada.  
55 Costa baixa: costa de poca altitud, normalment arenosa. 
56 Tòmbol: troç de terra dipositada pel mar, que uneix una illa amb la costa, convertint-la així en una 
península. 
57 Al.luvions: materials dipositats per un riu o la mar. S`anomenen també sediments. 
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RASA / FLYSCH     TÒMBOL 

 

 
 

 

 

RIA     RIES BAIXES 
 

  
 

 

La costa mediterrània: de gran varietat, es distingeixen en ella tres sectors. En primer 

lloc el sector bètic, que va de Gibraltar al cap de la Nau. Per l'estret de Gibraltar arriben 

forts corrents atlàntics que erosionen la costa i han creat nombrosos penya-segats, 

sobretot en les costes de Màlaga, Granada i Alacant, encara que també hi ha platges 

d'arena. En esta zona destaquen el golf d'Almeria, el golf de Mazarrón, el Mar Menor 

(quasi completament tancat a la mar) i les llacunes costaneres de la Mata i Torrevella. 

 En el golf de València els febles corrents marins han permés l'acumulació de 

sediments marins i fluvials, de tipus argilenc, durant l'Era Terciària. Per això trobem ací 

una àmplia i fèrtil plana litoral que s'estén des del cap de la Nau fins al delta de l'Ebre i 

que és el sector més extens de costa baixa de la península. Antigament hi havia 

nombroses marjals en esta part de la costa, però han sigut dessecats per a dedicar-los a 

l'agricultura o a la construcció. Per això actualment queden pocs, sent el més important 

el de l'Albufera, una llacuna litoral d'origen marí. En la devesa del Saler hi ha dunes 

d'una certa altura.  

  La diversitat és la característica més destacada de la costa catalana. El delta de 

l'Ebre és el més gran de la península i es va formar durant el Quaternari amb sediments 
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del riu. En ell trobem dos cordons litorals, diverses llacunes, marjals i camps de dunes. 

Però actualment el delta està reduint la seua grandària degut als nombrosos 

embassaments que detenen les aportacions naturals de llims. En les costes de Tarragona 

i Barcelona predominen les platges d'arena, però a Girona el litoral es fa més abrupte. 

Allí els materials granítics de les Serralades Costaneres Catalanes arriben fins a la mar, 

donant lloc a un litoral en el qual predominen els penya-segats i que es coneix com a 

Costa Brava. 

 

Les illes: a Balears predominen els penya-segats i les cales, xicotetes platges 

envoltades de costa alta, a causa de la força dels corrents que arriben des de l'estret de 

Gibraltar. Hi ha a més algunes badies, com les de Palma i Alcudia. Una cosa semblant 

succeeix a Canàries, encara que allí hi ha grans diferències per illes. Fuerteventura, 

com és prou plana, és l'única en la qual predominen les platges d'arena. A Lanzarote, 

Gran Canària i Tenerife ocupen més espai els penya-segats, però també hi ha bastants 

trams de costa baixa. Finalment es troben La Gomera, La Palma i el Hierro, on quasi tot 

són penya-segats, degut a que són les illes més joves i a penes s'han acumulat sediments 

marins. La majoria de les platges són d'arena negra (al ser d'origen volcànic) i al costat 

d'elles són freqüents els roques i els penya-segats, alguns d'ells de diversos centenars de 

metres d'altura. Només en el sud de Gran Canària, en Maspalomas, trobem un important 

camp de dunes. 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 
  

COMENTARI D`UN MAPA DE RELLEU 

 

 Un mapa de relleu és un mapa en el qual estan representades les diferents 

altituds, mitjançant corbes de nivell58. Normalment les zones més baixes s'acoloreixen 

de verd, les mitjanes de groc i les zones de muntanya en color marró, més fosc quan 

major és l'altitud. Per a les zones més altes, a partir de 3.000 metres d'altura, es sol 

emprar el violeta o el blanc. Si les corbes de nivell estan molt juntes això indica que hi 

ha una cadena muntanyenca amb forts pendents. Si estan molt separades és senyal que 

hi ha poc pendent i estem davant una depressió o un altiplà. 

 Davant un mapa de relleu cal fer el següent: 

 Primer que res indicar quina zona d'Espanya apareix en eixe mapa i quines 

unitats de relleu la travessen. És a dir, esmentar les principals serralades, altiplans o 

depressions. 

 Després cal analitzar cada unitat de relleu, indicant el seu període i forma de 

formació i els materials que la composen. Indicar també les característiques de cada 

unitat de relleu. Si és una zona costanera cal explicar també com són les costes. 

 En tercer lloc indicar com influeix cada unitat de relleu en les activitats 

humanes: usos del sòl (agrícola, ramader, forestal), zones més o menys apropiades per 

a l'agricultura, zones més o menys poblades, influència en les comunicacions, etc. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Corbes de nivell: línies que uneixen els punts situats a la mateixa altitud. 
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COMENTARI D`UNA IMATGE GEOLÒGICA 

 

 Una imatge geològica ens mostra una formació geològica característica d'algun 

tipus de roca o de terreny. Per a comentar-la hem de dir el següent: 

 Primer identificar la imatge, dient quin tipus de formació és. 

 Després explicar en quin tipus de roques o terrenys es dona i com es forma. 

 Finalment dir alguna regió d'Espanya en la qual puguem trobar eixe tipus de 

formació. 

 

 

 
 

 

COMENTARI D`UN PERFIL TOPOGRÀFIC 

 

 Un perfil topogràfic és un tall en el terreny, normalment de mar a mar, que ens 

mostra com va canviant el relleu. En un perfil topogràfic cal indicar quines unitats de 

relleu ens trobem i on està cadascuna. En la primera imatge veiem un perfil topogràfic 

sense comentar. En la segona el mateix perfil, però comentat. 
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TEMA 2. ORATGES I CLIMES D`ESPANYA. 
 

1.  FACTORS DE L`ORATGE A ESPANYA: CORRENTS EN DOLL I MASSES 

D`AIRE 

 

 L`oratge és la situació de l'atmosfera (humitat, vent, temperatura) en un moment 

determinat, mentre que el clima és l`oratge habitual en un determinat territori. L`oratge i  

els climes d'Espanya es caracteritzen per la seua diversitat, tant estacional com regional, 

a causa d'una sèrie de factors que influeixen conjuntament. Començarem explicant les 

causes dels diferents tipus d`oratge que trobem al nostre país, que es deuen 

principalment a la circulació atmosfèrica. 

 Per la seua procedència i situació s'agrupen en dos tipus: la circulació superior i 

la circulació en superfície. La primera són bàsicament els corrents en doll (jet streams), 

corrents d'aire situades a gran altura, entre 7.000 i 12.000 metres, que circulen d'oest a 

est i que tenen una amplària de diversos centenars de quilòmetres. En l'hemisferi nord hi 

ha dos corrents d'este tipus: el corrent en doll polar, que travessa Europa (veure imatge) 

i dona lloc al front polar59. I el corrent en doll subtropical, que recorre el nord d'Àfrica. 

Ambdues dirigeixen la circulació dels vents i tenen molta influència en l`oratge, ja que 

dificulten l'arribada de masses d'aire càlides cap al nord i de masses d'aire fred cap al 

sud. A més, el seu moviment origina remolins d'aire descendent en alguns punts, creant 

allí zones d'altes pressions. Al mateix temps, l'aire situat en altres zones del seu 

recorregut ascendeix, creant allí zones de baixes pressions.   

 

 
 

D'esta manera, el corrent en doll polar és el responsable de gran part de les 

pluges que afecten el nord de la península, sobretot a l'hivern, quan circula més al sud i 

arriben més masses d'aire fred i humit des del nord. No obstant això, la seua influència 

és menor a l'estiu i en l'est i sud peninsular. Per part seua, el corrent en doll 

subtropical, quan ascendeix cap al nord a l'estiu, permet l'arribada d'aire càlid i sec des 

del continent africà, sobretot al centre d'Espanya i a la costa mediterrània. 

 

 

 

 

                                                 
59 Front polar: zona de contacte entre les masses d`aire d`origen polar i subtropical. El seu recorregut 
coincideix amb el corrent en doll polar. 
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EFECTES DELS CORRENTS EN DOLL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan el corrent en doll circula a gran velocitat (300-400 km/h) segueix la 

direcció dels paral·lels, sense formar meandres. Però si disminueix la seua velocitat 

(100-150 km/h) l'aire comença a circular també en direcció nord-sud, formant-se grans 

ones, que es diuen tàlvegs (si l'aire fred penetra cap al sud) o dorsals (si l'aire càlid 

penetra cap al nord), que influeixen en el temps de la península ibèrica, provocant 

pluges (en els tàlvegs) i temps assolellat (en les dorsals). Si la velocitat descendeix 

encara més, és freqüent la formació de bosses d'aire fred en altura (anomenades gotes 

fredes o DANAS), que poden provocar fortes pluges. Amb un corrent en doll lent també 

poden donar-se situacions d'altes pressions60 en altura i en superfície, que impedeixen el 

pas de fronts61. D'altra banda, el corrent en doll té una gran importància per al transport 

aeri, ja que els avions tendeixen a seguir-lo, perquè això els permet estalviar 

combustible, fins i tot encara que hagen de fer més quilòmetres. 

 Quant a la circulació en superfície, es tracta bàsicament de les masses d'aire62, 

que són impulsades pels centres d'acció63. Les d'origen marítim són humides i 

normalment produeixen pluges. Per contra, si són continentals són seques i no aporten 

precipitacions64. Les principals masses d'aire que afecten la península ibèrica són les 

següents: 

Massa d'aire àrtic marítim (mA): procedeix de l'Àrtic, per la qual cosa és molt 

freda. En travessar l'Atlàntic es carrega d'humitat i provoca pluges, tempestes i un 

notable descens de temperatures, amb nevades i granís en algunes zones. Sol arribar a la 

península pel nord. 

Massa d'aire polar continental (cP): estes masses d'aire seques i molt fredes es 

formen a Rússia i centre d'Europa. Solen arribar a la península a l'hivern i pel nord-est, 

provocant onades de fred. En general no porten pluges, però poden produir nevades en 

                                                 
60 Altes pressions: zona en la qual l`aire pesa més del que és normal. A nivell del mar allò normal són 
1013 milibars. 
61 Front: massa d`aire en moviment, de temperatura distinta a la del seu voltant. Pot ser freda o càlida. 
62 Massa d`aire: conjunt d`aire en moviment que té unes característiques que la diferencien de 
l`atmósfera que l`envolta. 
63 Centre d'acció: zona d'altes o baixes pressions que provoca el moviment de masses d'aire cap a ella o 
allunyant-se d'ella. 
64 Precipitacions: aigua que cau en forma de pluja, neu o granís. 

Corrent polar 

 

Pol Nord 

Corrent subtropical 

Equador 
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cotes baixes, si troben bastant humitat en l'atmosfera. A l'estiu són menys freqüents, 

però si arriben provoquen diversos dies de temperatures suaus i tempestes.  

 Massa d'aire polar marítim (mP): procedeix de l'Atlàntic nord, de la zona entre 

Groenlàndia i Terranova, per la qual cosa en origen és una massa d'aire freda i poc 

humida. Però en travessar l'Atlàntic cap al sud va augmentant la seua temperatura i 

humitat. Sol arribar a la península pel nord-oest en fronts borrascosos que produeixen 

pluges. 

 

 MASSES D`AIRE QUE AFECTEN A LA PENÍNSULA IBÈRICA 

 

   
 

 

 Massa d'aire tropical continental (cT): procedeix de l'anticicló saharià del nord 

d'Àfrica. És seca i càlida, sent freqüent a l'estiu, quan origina onades de calor, amb 

temperatures superiors als 40 °C en alguns llocs. Si es dona en altres estacions provoca 

durant uns dies temperatures molt més altes de l'habitual en eixa època de l'any. Pot 

portar calima65, per la qual cosa en unir-se amb una borrasca66 causa les pluges de fang 

que es produeixen de vegades en la costa mediterrània i Canàries. 

Massa d'aire tropical marítim (mT): procedeix de l'Atlàntic tropical i arriba a la 

península envoltant pel nord l'anticicló de les Açores, quan este està molt al sud. És una 

massa d'aire temperada o càlida, depenent de l'època de l'any en la qual ens afecte. 

Provoca augments de temperatures, però poques pluges, excepte en zones de muntanya, 

pel fet que l'aire càlid pot contindre molta humitat sense necessitat de precipitar. Té una 

varietat, la subtropical marítima (mT (sub)), que envolta l'anticicló de les Açores quan 

està en la seua posició habitual. No arriba a la península, perquè de seguida gira cap al 

sud i produeix els vents alisis67, molt importants per a l'arxipèlag canari. 

 Massa d'aire mediterrani: sol tindre el seu origen en aire polar continental o 

tropical continental que en tindre un recorregut llarg sobre el Mediterrani es 

                                                 
65 Calima: pols o arena en suspensió. Procedeix del Sahara i afecta sobre tot a Canàries i a la costa 
mediterrània, especialment en estiu. 
66 Borrasca: zona de baixes pressions. Sol produir pluges. 
67 Alisis: vents que circulen del nord-est al sud-oest i que travessen les illes Canàries. 
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desnaturalitza. Pot arribar des de l'est, el nord-est o el sud-est. És una massa d'aire 

temperada i humida a l'hivern i més càlida i més humida a l'estiu. Si hi ha aire molt fred 

en altura sol ocasionar els episodis de pluges torrencials que es donen en l'àrea 

mediterrània a la fi de l'estiu i començament de la tardor.   

 

   
 

En els mapes de l`oratge les masses d'aire apareixen assenyalades en forma de 

fronts, que poden ser freds, càlids, oclusos o estacionaris. Habitualment s'indica la seua 

direcció, en forma de tascons triangulars o arrodonits. Els fronts freds provoquen 

descensos de temperatures i precipitacions en la zona posterior del front, sovint amb 

fortes pluges i caiguda de llamps. Els fronts càlids, per part seua, provoquen un 

augment de temperatures i, si són d'origen marí, algunes precipitacions en la zona 

davantera del front. Els fronts oclusos es formen quan un front fred (més ràpid) abasta 

per darrere a un front càlid (més lent). En estos casos l'aire fred va per davall i l'aire 

càlid ascendeix. A l'ésser una mescla dels dos, els fronts oclusos no afecten les 

temperatures i provoquen algunes pluges (més que el front càlid, però menys que el 

fred). Finalment tenim els fronts estacionaris, que s'originen on es troben dues masses 

d'aire diferents, però on cap d`elles té suficient força com per a desplaçar a l'altra, com 

ocorre amb el front polar. Normalment els fronts estacionaris coincideixen amb el 

recorregut d'un corrent en doll. En estos casos el front no es mou i es produeixen fortes 

pluges, però al cap d'uns dies el front desapareix o es converteix en un front fred o càlid.  

 

 

2. FACTORS DE L`ORATGE A ESPANYA: BORRASQUESS I ANTICICLONS 

 

 L'aire té un pes, que es diu pressió i que es mesura en milibars o en hectopascals. 

La pressió mitjana és de 1013 milibars o hectopascals, denominant-se anticiclons les 

àrees amb pressions més altes i borrasques (o depressions) les àrees amb pressions més 

baixes. Els anticiclons i borrasques són centres d'acció, ja que el vent i els núvols es 

mouen en funció d'ells. Poden tindre dos orígens, tèrmics i dinàmics. Les borrasques 

tèrmiques es formen quan fa molta calor i els anticiclons tèrmics quan fa molt de fred. 

Quant als dinàmics, es formen a causa de les turbulències que envolten als corrents en 

doll (anticiclons sota el corrent subtropical i borrasques sota la polar). Estos anticiclons 

i borrasques duren un temps fins que desapareixen en produir-se canvis de pressió. 

En els mapes de l`oratge s'uneixen amb isòbares68 les zones que tenen la 

mateixa pressió, la qual cosa permet preveure el moviment de les masses d'aire, ja que 

el vent va de les altes a les baixes pressions. En la zona de la Terra en la qual es troba la 

península ibèrica, els vents es mouen habitualment d'oest a est, envoltant els anticiclons 

(marcats amb una A) en el sentit de les agulles del rellotge i dirigint-se cap a les 

borrasques (marcades amb una B), que envolten en sentit contrari a les agulles del 

rellotge. La força del vent depén de la diferència de pressió, és a dir, de com de prop o 

                                                 
68 Isòbara: línia que uneix els punts que tenen la mateixa pressió. 

Front fred 

Front càlid 

Front oclús 

Front estacionari 
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lluny estiguen les isòbares en el mapa. Si estan molt juntes (hi ha grans diferències de 

pressió) els vents seran molt forts, però si estan molt separades (escasses diferències de 

pressió) el vent serà feble o inexistent. D'esta manera, el vent distribueix la pressió i 

trasllada els núvols de lloc (provocant precipitacions), amb el que té una gran influència 

en l`oratge. 

 

   
En els anticiclons l`oratge és estable (assolellat), ja que els vents s'allunyen 

d'eixa zona i no porten núvols. En canvi en les borrasques l`oratge és quasi sempre 

inestable (plujós), perquè cap allí acudeixen masses d'aire i núvols des de zones amb 

majors pressions. A més dels seus efectes sobre el temps, també afecten a la 

contaminació, que és major amb els anticiclons (perquè no es renova l'aire) que amb les 

borrasques (que netegen l'atmosfera). 

 Encara que els centres d'acció es van movent, hi ha alguns que solen estar en els 

mateixos llocs i que influeixen molt en l`oratge d'Espanya. Són els següents: 

L'anticicló de les Açores és el que té major incidència en els tipus de temps de 

la península ibèrica i les Balears. A l'origen és un centre d'acció càlid i humit, però 

durant la seua trajectòria es refreda i la seua acció possibilita un oratge estable i sec. A 

la tardor descendeix fins als 30° o 35° de latitud i facilita l'arribada al nostre territori del 

front polar. A l'estiu se situa entre els 40° i els 45° de latitud i la seua influència abasta a 

tota la península, sent la principal causa de la sequera estival. 

L'anticicló europeu continental es forma a l'hivern en el centre i nord d'Europa, 

a causa del descens de les temperatures. Origina masses d'aire fred (aire polar 

continental), que sovint espenta cap a la península ibèrica, provocant onades de fred a 

l'hivern.  

 La depressió d'Islàndia és un centre de baixes pressions que emet aire polar 

marítim. En desplaçar-se sobre l'oceà es carrega d'humitat i impulsa les masses d'aire 

fredes i humides que afecten la península, especialment a l'hivern. 

 La depressió balear o del golf de Gènova es produeix pel contacte d'una massa 

d'aire fred procedent del continent europeu amb una altra, més càlida i humida, situada 

al Mediterrani. La massa continental es transforma llavors una baixa pressió molt 

inestable, que provoca fortes pluges, sobretot al principi de la tardor. 

 Baixa tèrmica peninsular. Durant l'estiu és freqüent que el calfament de la 

península provoque un augment de la temperatura de l'aire i, en conseqüència, una 
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borrasca d'origen tèrmic, que normalment no produeix pluges, a causa de la presència en 

altura d'una dorsal amb aire càlid africà.  

 L'anticicló subtropical continental es forma al Sàhara i arriba a Espanya quan 

ascendeix en latitud el corrent en doll subtropical, normalment a l'estiu. Provoca onades 

de calor i calima a l'estiu.  

 

 

3. TIPUS D`ORATGE ESTACIONALS 

 

 Per la seua situació, Espanya és una de les zones amb major varietat de 

situacions atmosfèriques i, en conseqüència, de tipus d`oratges, que a més es presenten 

de manera diferent en cada estació. 

 

Hiverns freds: durant esta estació es donen, bàsicament, tres situacions. En la primera 

l'anticicló de les Açores ocupa una latitud més meridional, mentre en altura una massa 

d'aire pesat i fred es localitza a l'interior de la península. Esta situació es veu potenciada 

quan connecten amb anticiclons que des del nord i centre d'Europa envien aire molt 

fred, la qual cosa rep el nom de adveccions69 del nord i nord-oest. Això fa descendir les 

temperatures a l'interior peninsular a diversos graus per baix de zero, provocant una 

onada de fred durant diversos dies, amb nevades en les zones en les quals hi ha més 

humitat atmosfèrica. En estes circumstàncies a les valls interiors són freqüents les 

inversions tèrmiques70, a causa de l'arribada d'aire fred a poca altura. Les onades de fred 

provoquen problemes importants, ja que la neu dificulta les comunicacions per carretera 

i les gelades causen greus pèrdues a l'agricultura. A més, incrementen el consum 

energètic per l'augment de l'ús de la calefacció. 

Una altra situació es produeix quan l'anticicló peninsular s'afebleix, facilitant la 

circulació de les masses d'aire àrtiques marítimes i polars marítimes, que venen 

carregades d'humitat. Les precipitacions són llavors molt més intenses i es presenten en 

forma de neu en els sistemes muntanyencs. Quan en la circulació s'uneixen baixes 

pressions que porten masses d'aire fred procedents del nord, els temporals de neu poden 

abastar la major part de la península.  

 També pot succeir que en els mesos hivernals l'anticicló de les Açores varie la 

seua posició normal, ascendisca cap al nord i, amb el seu moviment, facilite l'arribada 

d'aire calent de procedència africana, més càlid que el procedent d'Europa, provocant 

una pujada de temperatures, excepcionalment càlides per a l'estació.  

 

Pluges en els equinoccis: a la primavera i tardor, especialment en els mesos d'abril i 

octubre, a causa de la debilitació o descens cap al sud de l'anticicló de les Açores, les 

situacions anticiclòniques són més esporàdiques, circulen més els fronts i augmenta la 

presència de borrasques. Si les pluges són causades pels fronts atlàntics descendeix la 

seua importància conforme avança l'estació i major és la quantitat d'aigua que 

descarreguen en el nord i l'oest peninsular que a l'interior i la costa mediterrània. 

    

                                                 
69 Advecció: origen geogràfic d`una massa de aire. Advecció del nord significa que hi ha una massa d`aire 
que procedeix del nord. 
70 Inversió tèrmica: situació contrària a l'habitual, en la qual a baixa altitud fa més fred que a alta altitud. 
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De vegades, quan l'anticicló de les Açores no descendeix de la seua latitud 

normal, les masses d'aire humit de procedència atlàntica són desviades al nord, 

romanent la península sota la influència de les altes pressions. L`oratge mentre 

persisteix esta situació és sec i fred.  

Encara que es poden presentar durant tot l'any, a la tardor i primavera són 

freqüents les gotes fredes. Això succeeix quan una bossa d'aire fred en altura 

descendeix fins al Mediterrani occidental i entra en contacte amb un aire superficial 

molt més calent. En estos casos, en refredar-se l'atmosfera, esta pot contindre menys 

humitat i es descarrega en forma de pluja tota la que sobra, produint pluges torrencials i, 

sovint, greus inundacions. 
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Estius secs i calorosos: l'estiu és l'estació més seca en tota la península, excepte al 

Pirineu català i en algunes serres del Sistema Ibèric. A causa de l'augment de latitud71 

dels corrents en doll, les borrasques es desplacen cap al nord d'Europa, deixant a la 

península sota la influència de l'anticicló de les Açores. En conseqüència, el temps és 

uniformement càlid i sec, més suavitzat en el nord peninsular, on poden arribar algunes 

pluges produïdes per les coles dels fronts freds. L'aparició d'algunes depressions (baixes 

tèrmiques) a l'interior i sud peninsular, causades pel calfament del sòl no solen anar 

acompanyades de pluges, ja que l'aire en altura també està calent. Però localment poden 

donar lloc a tempestes, com succeeix als Pirineus, on se suma el factor del relleu. 

Finalment, la proximitat de la península al continent africà facilita les onades de calor 

per la penetració d'aire procedent del Sàhara, molt sec i càlid. Les onades de calor 

augmenten el risc d'incendis, provoquen morts per colps de calor i incrementen el 

consum elèctric, per l'ús massiu de l'aire condicionat. 

  

 

4. TIPUS D`ORATGE MÉS HABITUALS 

 

 Els diferents tipus d`oratge que se succeeixen al llarg de l'any depenen a més del 

moviment i la procedència de les masses d'aire, de que les situacions siguen estables o 

inestables. En els mapes sinòptics72 es presenten els tipus d`oratge fonamentals de la 

manera següent: 

 

Oratges inestables: són situacions que es produeixen per l'arribada d'una massa d'aire 

fred, que facilita la inestabilitat i per consegüent les precipitacions. Això ocorre quan el 

corrent en doll polar perd velocitat, la qual cosa provoca una sèrie d'entrants i sortints. 

Assenyalarem ara els casos més freqüents. 

 La bugada d'aire àrtic marítim (advecció del nord) es produeix quan 

s'estableix sobre la península un tàlveg que desplaça una massa d'aire molt fred 

(procedent de l'Àrtic) i humit, que pel seu origen provoca descensos de temperatures 

molt acusats, acompanyats de tempestes. En el mapa de superfície s'observa a l'Atlàntic 

un anticicló de bloqueig73, que canalitza l'aire fred procedent del nord d'Europa, i una 

borrasca al Mediterrani o en el centre d'Europa. Si això ocorre a l'hivern es produeix, 

durant diversos dies, un descens acusat de les temperatures (una onada de fred), 

acompanyat de temporals de neu en les vessants nord dels sistemes muntanyencs, 

menors com més al sud. Durant la resta de l'any també descendeixen les temperatures i 

poden donar-se tempestes acompanyades de granís. 

 La circulació d'aire polar continental (advecció del nord-est) es reconeix en 

altura per una depressió freda (tàlveg) procedent del nord-est, que té el seu origen a 

Rússia i arriba fins a la península, encara que de vegades pot abastar les illes Canàries. 

En superfície s'observa un anticicló de bloqueig sobre Europa i al Mediterrani una 

borrasca que pot abastar el nostre territori. A l'hivern es produeix un descens de les 

temperatures molt acusat en tota la península (onada de fred), que si afecta la costa 

mediterrània causa gelades en els cultius, especialment en els cítrics. La situació només 

produeix precipitacions si la massa d'aire es recarrega d'humitat en el Mediterrani o (en 

el cas de Canàries) a l'Atlàntic. A la primavera i tardor la mateixa situació sol ser la 

                                                 
71 Augment de latitud: desviació cap al nord. 
72 Mapa sinòptic: és la representació gràfica de la circulació atmosfèrica existent en un moment i en una 
regió determinada. Poden ser en altura o en superfície. És el mateix que un mapa de l`oratge. 
73 Anticicló de bloqueig: anticicló que impedeix el pas de fronts. 
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causa de tempestes i fortes pluges, acompanyades de granís en algunes ocasions. A 

l'estiu, l'entrada d'aire fred produeix un descens de les temperatures, anormal per a 

l'estació, així com l'augment de la inestabilitat. Són freqüents les tempestes, algunes 

molt violentes, a l'interior i a les zones muntanyenques. 

  

 
 

 La circulació d'aire polar marítim (advecció del nord-oest i de l'oest) és la 

situació d'inestabilitat més freqüent. En altura, igual que en les dues situacions anteriors, 

es produeixen tàlvegs i depressions fredes sobre la península, en este cas d'aire polar 

marítim humit i fred. En el mapa de superfície es presenten en forma de borrasques, 

associades a fronts encadenats que recorren la península. 

A l'hivern l`oratge sol ser inestable, plujós i fred, encara que menys que en  els 

casos que hem vist abans. Les precipitacions no afecten igual a tota la península, són 

majors en el nord, en l'oest i en les zones muntanyenques, i inferiors en la costa 

mediterrània. A l'estiu és menys freqüent, per la pujada en latitud de l'anticicló de les 

Açores. Però si ocorre en esta estació, descendeixen les temperatures, especialment a la 

nit i pot produir-se algun ruixat en el nord peninsular i tempestes en les àrees 

muntanyenques. A la primavera i tardor estos fronts solen ser els causants de les majors 

pluges. A Catalunya i Balears solen anar acompanyats de fortes tempestes. 
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Oratges estables: són situacions originades per masses d'aire en forma de dorsal, que 

procedeixen del sud i porten aire calent. Les més freqüents són dues: 

La circulació d'aire tropical continental (advecció del sud) es reconeix en el 

mapa d'altura per una dorsal d'aire continental de procedència sahariana que abasta la 

península. En el de superfície s'estableix una situació anticiclònica que és la causant 

d'elevades temperatures, baixa humitat i gran estabilitat. Si la dorsal coincideix amb una 

massa d'aire polar marítim a l'oest, solen produir-se pluges de fang en la façana 
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mediterrània, Balears i Canàries. Es pot produir en qualsevol estació de l'any, però és 

més freqüent a l'estiu. A l'hivern, dona lloc a una pujada de temperatures excepcional 

per a l'estació, acompanyada de boires en l'altiplà i a les valls interiors, a primeres hores 

del matí. Durant l'estiu es produeixen onades de calor, amb temperatures especialment 

elevades (més de 35°) en el sud peninsular. A la primavera i tardor l'ascens de les 

temperatures crea la sensació de que estem a l'estiu. 

Quan tenim circulació d'aire tropical marítim (advecció del sud-oest) 

s'observa un anticicló que forma una dorsal que va del sud-oest al nord-est, apuntant des 

de l'Atlàntic fins al Mediterrani. En el seu radi d'acció queda inclosa tota Espanya, des 

de Canàries fins a Balears. En superfície el mapa apareix dominat per l'anticicló de les 

Açores. És un tipus de temps normal durant l'estiu. L`oratge és estable, amb 

temperatures elevades (superiors als 30 °C) i pluges escasses. Excepcionalment, a 

l'interior i en àrees de muntanya poden produir-se tempestes produïdes per pluges 

convectives74. A la primavera i tardor el temps és assolellat i les temperatures són més 

elevades del normal en estes estacions. A l'hivern les temperatures diürnes són també 

més altes. No obstant això, durant la nit solen produir-se gebres i gelades. 

 

 

5. EL CLIMA D`ESPANYA. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

 A Espanya hi ha una gran diversitat climàtica, però predominen els climes 

temperats, donada la nostra situació en les latituds mitjanes. No obstant això, també 

tenim climes càlids (a Canàries) i freds (en l'alta muntanya), encara que només ocupen 

xicotetes superfícies de terreny. Quant a la humitat, Espanya és un país majoritàriament 

sec, però també ací hi ha una gran diversitat, per la qual cosa podem dividir-la en tres 

zones, en funció de les seues precipitacions.  

 En primer lloc l'Espanya humida, que es correspon amb una estreta franja del 

nord peninsular (que va des de Galícia al Pirineu Oriental) i a algunes zones 

muntanyenques (situades en el Sistema Central, Serralades Bètiques i Sistema Ibèric). 

En esta zona les precipitacions són superiors als 800 mm anuals i es distribueixen de 

forma bastant regular. En algunes zones, que se situen a Galícia, Pirineu navarrés i 

Sierra de Grazalema (Cadis), arriben a superar els 2.000 mm anuals.  

A continuació trobem l'Espanya seca, que comprén quasi tot l'interior 

peninsular, la costa mediterrània i la Depressió del Guadalquivir. És a dir, la major part 

del nostre país. A causa de la barrera que suposen les muntanyes i al fet que les masses 

d'aire humit solen procedir de l'oceà Atlàntic, les precipitacions van disminuint a mesura 

que ens desplacem cap a l'est o cap al sud. En la zona seca d'Espanya les precipitacions 

oscil·len entre 300 i 800 mm de mitjana anual i es reparteixen de forma molt irregular, 

perquè la major part es produeixen en pocs dies. 

 Finalment cal parlar de l'Espanya àrida, que inclou els territoris que reben 

menys de 300 mm de precipitacions anuals. Es localitzen en el sud-est peninsular, 

algunes zones àrides de l'interior i la major part de Canàries. El punt més àrid de la 

península (i d'Europa) és el cap de Gata, mentre que el més sec de tota Espanya es troba 

a Fuerteventura (Canàries).   

 

                                                 
74 Pluges convectives: pluges que es produeixen quan l`aire húmit es calfa i, en fer-se mes lleuger, 
ascendeix. Llavors es refreda i, com l`aire fred no pot contindre tanta humitat, acaba precipitant. 
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De tota manera, cal assenyalar que això són mitjanes anuals en un interval de 30 

anys, perquè les precipitacions a Espanya poden canviar molt d'un any a un altre. No és 

rar que a l'any més plujós precedisca o succeïsca un dels més secs, la qual cosa suposa 

un risc per als cultius de secà o per a la reposició dels aqüífers75. D'altra banda, el clima 

és molt més durador que l`oratge, per la qual cosa depén més de factors geogràfics76 

que dinàmics (masses d'aire i centres d'acció). En el cas d'Espanya, els nostres climes es 

veuen influïts pels següents factors climàtics: 

 

La latitud: la península ibèrica es troba en la part meridional de la zona temperada de 

l'hemisferi nord. A causa d'això predominen els climes temperats, encara que influïts a 

vegades pels climes càlids d'Àfrica, a causa de la seua proximitat. A més, les zones més 

meridionals solen ser més càlides, en estar més prop de l'equador. D'esta manera, les 

temperatures mitjanes anuals de La Corunya (14 °C) o Bilbao (14 °C) contrasten amb 

les de Màlaga (18 °C) o Santa Cruz de Tenerife (21 °C), que estan situades molt més al 

sud. Al mateix temps, a causa de la presència de l'anticicló de les Açores, que dificulta 

l'arribada de les borrasques atlàntiques al sud d'Espanya, la quantitat de precipitacions 

tendeix a disminuir a mesura que ens desplacem cap al sud. 

 

La distància al mar: el mar és un regulador tèrmic que influeix en les àrees costaneres, 

ja que tarda més a calfar-se i a refredar-se que l'atmosfera. Per eixa raó a l'estiu les seues 

brises redueixen la calor i a l'hivern disminueixen el fred. No obstant això, els efectes 

dels mars no arriben a l'interior peninsular, per la qual cosa allí es dona una important 

amplitud tèrmica77. Per això la diferència de temperatures entre el mes més càlid i el 

                                                 
75 Aqüífer: depòsit d'aigua subterrània. 
76 Factor geogràfic del clima: aspecte permanent que influeix en el clima d'un territori, com l'altitud, la 
latitud o la distància a la mar. 
77 Amplitud tèrmica: diferència de temperatures entre estiu i hivern.Acuífero: depósito de agua 
subterránea. 
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més fred és major a Madrid (19 °C) i Saragossa (18 °C) (situades a l'interior) que a 

València (14 °C) o Bilbao (10 °C) (situades en la costa). Estes diferències són superiors 

als 20 °C en les zones d'interior que estan més allunyades de l'Oceà Atlàntic, com 

ocorre en la major part de Castella-la Manxa i part d'Aragó. 

 

  
 

Per contra en el litoral les temperatures són menys extremades. La raó principal 

és la proximitat de l'oceà Atlàntic i del mar Mediterrani, encara que la seua influència 

només afecta a una estreta franja, a causa de la proximitat dels sistemes muntanyencs a 

la costa. En la península la influència de l'Atlàntic, degut a la seua grandària, és superior 

a la del Mediterrani, la qual cosa explica la major amplitud tèrmica en les costes 

mediterrànies respecte a les atlàntiques. 

Una altra conseqüència climàtica que es deriva de la disposició del relleu 

peninsular és l'anomenat efecte foehn78, que explica també la diferència d'humitat entre 

les àrees pròximes a la costa i les de l'interior. D'esta manera, els vessants que es troben 

a sotavent79 de les muntanyes reben molta menys pluja que les que es troben a 

barlovent80, com es pot comprovar en el mapa de precipitacions peninsulars. Per això la 

Submeseta Nord, rep menys precipitacions que el litoral cantàbric, a causa de la situació 

de la Serralada Cantàbrica i els Montes de Lleó, que l'aïllen de les masses d'aire humit 

de l'Atlàntic. 

 

L'altitud: és un altre factor important, a causa de l'elevada altitud mitjana de la 

península. Conforme augmenta l'altitud la temperatura descendeix, amb un gradient 

tèrmic81 de 6,5 °C menys per cada 1.000 metres. Això explica que les zones més fredes 

d'Espanya siguen les serralades més altes, així com que en l'altiplà la temperatura 

                                                 
78  Efecte foehn: fenomen que es produeix quan una massa d'aire humit es troba amb una cadena 
muntanyenca. Quan això ocorre els núvols ascendeixen i es refreden per a travessar la serralada, la qual 
cosa provoca pluges en una part de les muntanyes i escassetat de precipitacions en l'altra. 
79 Sotavent: costat en el qual no dona el vent. 
80 Sobrevent: costat en el qual dona el vent. 
81 Gradient tèrmic: canvi de temperatures a mesura que s'ascendeix o descendeix. 
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mitjana al gener no passe dels 6 °C, originant hiverns bastant freds. A Espanya les 

nevades només són freqüents a partir dels 1.000 metres d'altura (2.000 a Canàries). 

 L'altitud també fa augmentar les pluges, pel fet que els núvols, en ascendir per a 

passar les muntanyes, es refreden i descarreguen gran part de la seua humitat. Este tipus 

de precipitacions s`anomenen orogràfiques, perquè es deuen al relleu. Això explica que 

les serralades espanyoles siguen en general més humides i verdes que les zones baixes, 

fins i tot a l'Espanya seca.  

 D'altra banda, cal ressaltar l'existència de microclimes urbans, que es 

caracteritzen per formar illes de calor, amb majors temperatures que en el seu entorn. 

Este augment de temperatures a les ciutats es deu a un major emmagatzematge de calor 

durant el dia (per la contaminació, els aires acondicionats i l'asfalt) i a la menor 

evaporació per la impermeabilitat de les superfícies urbanes. Com més gran és la ciutat 

més alt sol ser l'augment de temperatures respecte al seu entorn. A les ciutats de més de 

200.000 habitants l'augment màxim oscil·la entre 5 i 10 °C, mentre que en les de menor 

grandària es redueix a entre 2 i 4 °C. El major increment de temperatures es dona a 

l'estiu i a la nit, mentre que a l'hivern i pel dia l'augment és molt menor. 

 Finalment cal assenyalar que cada territori té uns riscos climàtics diferents, en 

funció del seu clima. Al nostre país els principals riscos són la sequera, les pluges 

torrencials i les onades de calor, especialment a l'Espanya seca, on les precipitacions són 

escasses i irregulars, i les temperatures són altes a l'estiu. Altres riscos, però de menor 

importància, són les gelades i el granís. Les pluges torrencials provoquen sovint 

inundacions, sobretot en el curs mitjà i baix dels rius. L'elevada ocupació humana de les 

zones pròximes als rius, la desforestació dels vessants i els forts desnivells que han de 

salvar els rius mediterranis agreugen els efectes de les riuades. Quant a la sequera, és 

una cosa que ocorre periòdicament i pot durar un any o varis, amb uns efectes que 

s'accentuen per l'augment del regadiu, que consumeix molta aigua. 

Les inundacions provoquen greus danys a l'agricultura (sobretot a fruites i 

hortalisses), a vehicles, habitatges, garatges i carreteres. A més, interrompen les 

comunicacions, causen algunes morts (normalment per imprudències) i omplin els 

carrers de fang, la qual cosa exigeix sovint una gran faena per a la seua neteja. Per part 

seua, les sequeres i les onades de calor, a més de danyar a l'agricultura incrementen el 

risc d'incendis forestals. Les gelades i el granís tenen menys impacte sobre l'activitat 

humana, encara que també perjudiquen als agricultors, especialment en el cultiu de 

fruites i hortalisses, perquè poden fer que es perda la collita. 

A l'Espanya humida hi ha menys riscos climàtics, però cal destacar les galernes, 

violentes tempestes que es produeixen sobretot a l'hivern i que assoten el litoral 

cantàbric i atlàntic, interrompent la pesca i la navegació comercial. Finalment, en les 

zones de muntanya el principal risc climàtic són les onades de fred, que poden provocar 

importants problemes en les comunicacions per carretera, obligant a tallar ports de 

muntanya i aïllant algunes poblacions durant dies. 

 

 

6. ELS CLIMES DE L`ESPANYA HÚMIDA 

 

 A l'Espanya humida hi ha dos tipus de climes que tenen en comú l'abundància de 

precipitacions, amb més de 120 dies a l'any, i les freqüents boires, provocades per la 

humitat. No obstant això, tenen també diferències entre si, per la qual cosa els podem 

dividir en dos tipus. 
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El clima oceànic: s'estén per Galícia, tota la costa cantàbrica i les zones de mitjana 

altura del Pirineu (entre 800 i 1.300 metres d'altura). En este clima les precipitacions 

són abundants, amb un predomini dels dies de pluja i ennuvolats, enfront dels dies 

assolellats (menys de 40 a l'any). Normalment no hi ha cap mes que puga considerar-se 

sec, a causa de la influència de l'oceà Atlàntic. Quant a les precipitacions, estan bastant 

ben repartides durant l'any, excepte a Galícia, on l'hivern és molt més plujós que l'estiu. 

D'altra banda, les temperatures són suaus i hi ha poca amplitud tèrmica, també degut a 

la proximitat a la mar.   

 

 
     CLIMA OCEÀNIC TÍPIC   CLIMA OCEÀNIC DE TRANSICIÓ 

 

   
 
 

Dins d'este clima hi ha dues variants. La zona més pròxima al litoral (clima 

oceànic típic) té un hivern fresc (de 8 a 10 °C) i un estiu suau (de 19 a 20 °C), amb una 

baixa amplitud tèrmica, d'entre 9 i 12 °C. Quant a les precipitacions, oscil·len entre els 

1.000 i 2.000 mm anuals. Els vents dominants de l'oest, encara que en general són 

moderats, a vegades poden ser forts i provocar galernes, amb un mar molt agitat. 

Una segona zona, més allunyada del litoral i pegada a les muntanyes té un clima 

oceànic de transició. És el cas d'Àlaba, nord de Navarra, l'interior de Galícia i algunes 

zones del Pirineu. Es caracteritza per tindre hiverns més freds (de 5 a 8 °C) i un estiu un 

poc més calorós (de 18 a 22 °C), amb una amplitud tèrmica mitjana, d'entre 12 i 15 °C. 

Quant a les precipitacions, no són tan abundants com en l'oceànic típic, oscil·lant entre 

els 600 i els 1.100 mm. De tota manera, en la zona pirinenca l'estiu pot ser més plujós, 

degut a l`efecte de les tempestes estivals. 

 

El clima d'alta muntanya: se sol donar a partir de 1.500 metres d'altura, encara que en 

el nord d'Espanya, a causa de la latitud, comença abans. Ho trobem sobretot en la 

Serralada Cantàbrica, els Pirineus, el Sistema Central i les muntanyes de Lleó. I en 

menor mesura en els Sistemes Bètics i el Sistema Ibèric. Estos climes són molt freds a 

l'hivern (per davall de 2 °C) i suaus a l'estiu (per davall de 18 °C), amb una amplitud 

tèrmica mitjana, al voltant dels 15 °C. No obstant això, hi ha diferències entre les zones 

de solana82, més càlides, i les d'ombria83, més fredes. Les baixes temperatures del clima 

d'alta muntanya es deuen al fet de que, en haver menys pressió atmosfèrica en les zones 

altes, l'aire reté menys la calor. És per això que la zona més freda d'Espanya es troba en 

                                                 
82 Solana: zona en la qual pega més el sol. 
83 Ombria: zona en la qual pega menys el sol. Normalment són zones dins d'una vall. 
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els becs més alts dels Pirineus, on a l'altitud s'afegeix la seua situació al nord de la 

península. No obstant això, és difícil establir un rang de temperatures, ja que depenen 

molt de l'altitud i de la latitud, per la qual cosa són molt variables. Quant a les 

precipitacions, són abundants degut a l`efecte foehn, encara que menors en el vessant de 

sotavent, produint-se a l'hivern en forma de neu. Normalment se situen per damunt dels 

1.000 mm anuals però amb algunes diferències en el repartiment anual segons les 

serralades. En les del nord (Montes de Lleó, Serralada Cantàbrica i Pirineus) les 

precipitacions són bastant regulars, mentre que en les del centre i sud (Sistema Central, 

Sistema Ibèric i Sistemes Bètics) són més irregulars, amb un important descens a l'estiu. 

D'altra banda, els cims més alts, situades per damunt del nivell dels núvols, solen ser 

més secs. 

 
 

  CLIMA DE MUNTANYA DEL                       CLIMA DE MUNTANYA  

     SISTEMA CENTRAL   DELS PIRINEUS 

 

 
 
 

 

7. ELS CLIMES DE L`ESPANYA SECA 

 

L'Espanya seca constitueix la major part del territori del nostre pais, ocupant 

quasi tot el centre de la península, així com la costa mediterrània, les illes Balears i part 

de les Canàries. No obstant això, podem distingir dos tipus de climes secs, en funció de 

la seua proximitat al mar. 

 

Clima mediterrani marítim: es localitza al llarg de la costa mediterrània, excepte una 

àrea molt àrida en el sud-est, zona en la qual la influència del Mediterrani és 

determinant. També entrarien ací el golf de Cadis i Extremadura, que combinen la 

influència de l'oceà Atlàntic amb un clima més sec i càlid que el del nord d'Espanya. En 

el clima mediterrani marítim les temperatures són càlides a l'estiu, a causa de l'arribada 

de masses d'aire africà, i suaus o fresques a l'hivern, a causa de la influència del 

Mediterrani. Les precipitacions són escasses, amb menys de 60 dies de pluges a l'any, 

doncs, encara que esta zona està prop de la mar, la circulació dels vents sol de ser d'oest 

a est. D'esta manera, la major part dels núvols venen de l'Atlàntic i han de travessar tota 

la península per a arribar fins a la costa mediterrània. No obstant això, depenent de la 

localització cal fer algunes distincions. 

 En primer lloc existeix un clima mediterrani subhúmit, que es dona a la 

província de Girona i algunes zones costaneres del sud d'Andalusia i del centre de la 
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Comunitat Valenciana. En estes zones les precipitacions oscil·len entre 600 i 1.000 mm 

anuals, encara que hi ha excepcions, com la Serra de Grazalema, a la província de 

Cadis. Allí s'assoleixen els 2.200 mm, la qual cosa la converteix en el punt més plujós 

d'Espanya. No obstant això, en general les precipitacions són menors que en el clima 

oceànic i es presenten de manera irregular, concentrant-se en algunes èpoques de l'any. 

D'esta manera, es produeixen grans aiguats a la tardor o hivern, provocant importants 

inundacions, mentre que l'estiu sol ser bastant sec. Esta irregularitat és més marcada a 

les comarques valencianes de La Safor i La Marina Alta, on s'han registrat els rècords 

de precipitacions en un sol dia. En estes zones cada any sol haver-hi algun dia en què les 

pluges superen els 300 mm, prop d'un terç del normal per a tot l'any. Quant a les 

temperatures mitjanes, són càlides a l'estiu (22-26 °C) i relativament suaus a l'hivern (6-

13 °C), amb una amplitud tèrmica mitjana en les zones costaneres. 

  

  
CLIMA MEDITERRANI SUBHÚMIT         CLIMA MEDITERRANI TÍPIC 

  

 
 

 
             CLIMA MEDITERRANI CÀLID 

 

                  
 

Però el més freqüent és el clima mediterrani típic, que es localitza en la major 

part de Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i la costa andalusa. Ací els estius són 

càlids (23-26 °C) i els hiverns suaus (9-12 °C), amb unes temperatures que tendeixen a 

descendir a mesura que ens dirigim al nord. L'amplitud tèrmica és mitjana, entorn dels 

14 °C. D'altra banda, les precipitacions són escasses, situant-se entre 300 i 600 mm a 
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l'any. L'estació més seca és l'estiu, quan a penes es produeixen precipitacions, i la més 

humida la tardor o (en la costa andalusa) l'hivern. L'escassetat de precipitacions 

perjudica l'agricultura i porta a sobreexplotar els aqüífers o a necessitar transvasaments 

d'altres conques hidrogràfiques84. Però a canvi afavoreix altres activitats econòmiques, 

com el turisme i la producció de sal, que depenen molt del sol. D'altra banda, la 

concentració de la majoria de les precipitacions en pocs dies pot provocar importants 

inundacions i danys en l'agricultura. 

Un altre subtipus d'este clima és el que es dona en la Depressió del Guadalquivir 

i a Extremadura, que podem dir clima mediterrani càlid. En este cas ens trobem amb 

estius molt càlids, amb temperatures mitjanes que oscil·len entre 24 i 28°C, superant-se 

sovint els 40 °C al juliol i agost, quan es produeixen onades de calor. Estes altes 

temperatures es deuen a tres factors: que esta zona està a poca altitud, que està situada 

en el sud de la península i que en estar a l'interior, es veu menys afectada per la 

influència marítima. Per això és ací on es produeixen les temperatures més altes 

d'Espanya, especialment a les províncies de Còrdova i Sevilla. Quant a la resta de 

paràmetres, els hiverns són un poc més frescos per la major distància respecte a la mar. 

D'esta manera, les temperatures hivernals mitjanes estan entre 6 i 12 °C, amb una 

amplitud tèrmica alta, entre 17 i 19 °C. Finalment, assenyalar que les precipitacions 

oscil·len entre 400 i 700 mm anuals, amb una important sequera estival. Són una 

miqueta més altes que en el clima mediterrani típic, a causa de la seua proximitat a 

l'oceà Atlàntic. 

 

 
       CLIMA MEDITERRANI        CLIMA MEDITERRANI 

    CONTINENTALITZAT FRED  CONTINENTALITZAT CÀLID 

 

 
 

 

Clima mediterrani continentalitzat: és el clima que ocupa major extensió d'Espanya, 

perquè abasta tota la Meseta Central i la Depressió de l'Ebre. A causa del caràcter de 

l'altiplà, aïllat de les influències marines, té una acusada continentalització, amb hiverns 

freds, estius calorosos i precipitacions escasses. Quant a les pluges, oscil·len entre 300 i 

700 mm, sent majors en les zones més altes (fins a 1.500 mm en algunes serres de 

l'interior) i menors en les més baixes. L'època menys plujosa és l'estiu. 

Bàsicament hi ha dues variants del clima mediterrani continentalitzat. En primer 

lloc tenim el clima mediterrani continentalitzat fred, propi de Castella-Lleó i de gran 

part de les províncies de Guadalajara i Terol. Ací els hiverns són bastant freds (amb 

                                                 
84 Conca hidrogràfica: zona regada por un riu i els seus afluents. 
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temperatures mitjanes de 2 a 5 °C) i amb freqüents boires, a causa de l'elevada altitud de 

la Submeseta Nord (o del Sistema Ibèric) i a la seua situació més septentrional. A 

vegades, durant les onades de fred, arriben a donar-se temperatures inferiors a -10°C. 

L'estiu en canvi no és tan calorós, per les mateixes raons, amb unes temperatures 

mitjanes entre 18 i 22 °C i una amplitud tèrmica alta (16-18 °C), a causa de la llunyania 

de la mar. L'altra variant és el clima mediterrani continentalitzat càlid, que trobem en 

la Submeseta Sud i en la Depressió de l'Ebre. Ací els hiverns són freds (entre 4 i 7 °C), 

però no tant com en la Submeseta Nord. La diferència principal són els estius, que són 

molt més calorosos, a causa de la baixa latitud, la menor altitud i la continentalitat85. 

Així doncs, les temperatures estiuenques en este subclima oscil·len entre 22 i 26 °C, la 

qual cosa ho converteix en el clima d'Espanya amb major amplitud tèrmica, amb unes 

diferències de 19-21 °C entre el mes més fred i el més càlid. 

 

 

8. ELS CLIMES ÀRID I CANARI 

 

Els climes àrids: es caracteritzen per la seua extrema sequedat, amb unes precipitacions 

anuals inferiors a 300 mm i menys de 30 dies de pluja a l'any. En funció de les seues 

temperatures distingim entre clima àrid fred i clima àrid temperat. El clima àrid fred es 

localitza en àrees reduïdes de l'interior peninsular, a les províncies de Navarra, 

Saragossa, Albacete i Zamora. En estes zones els hiverns són freds i els estius càlids, 

amb una amplitud tèrmica elevada, al voltant dels 18 °C. Les zones més àrides les 

trobem en la Depressió de l'Ebre (Las Bárdenas Reales i Los Monegros) a causa de 

l'aïllament en què es troba esta zona, que en estar envoltada de muntanyes a penes rep la 

influència marítima. 

  
 

CLIMA ÀRID FRED    CLIMA ÀRID TEMPERAT 

 

   
  

 

Quant al clima àrid temperat, el trobem en el sud-est peninsular: sud d'Alacant 

i la major part de Múrcia i Almeria. En este cas les temperatures són relativament altes 

tot l'any (24-26 °C a l'estiu i 11-13 °C a l'hivern), amb una amplitud tèrmica mitjana, de 

13 °C. Les precipitacions són escasses, a causa de la barrera que suposen les Serralades 

Bètiques per als vents humits procedents de l'oest i del nord, que són els més habituals. 

                                                 
85 Continentalitat: llunyania respecte al mar. 
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No obstant això, les poques que hi ha es concentren a la tardor, quan poden donar-se 

pluges torrencials. Igual que en la Depressió de l'Ebre, ací l'estació seca86 pot superar els 

sis mesos, arribant a Almeria a huit mesos. En moltes zones les precipitacions no 

superen els 200 mm, destacant el cap de Gata, a Almeria, que amb els seus 122 mm 

anuals és la zona més seca de la península. 

 

El clima de les illes Canàries: és molt variat, encara que en general és càlid i sec, amb 

un màxim de precipitacions a l'hivern i un mínim a l'estiu. Es veu molt influït per la 

seua baixa latitud, entre 27° i 30 °C al nord de l'equador, que explica l'absència de 

temperatures molt baixes, excepte a les muntanyes més altes. I per la seua proximitat a 

Àfrica, la qual cosa allunya a l'arxipèlag dels fronts atlàntics que agranen la península 

d'est a oest i li dona un caràcter més aviat sec. D'altra banda, la seua situació geogràfica 

les col·loca sota l'influx dels vents alisis, de l'anticicló de les Açores i del corrent fred de 

Canàries, que suavitzen el clima tropical i dificulten les precipitacions. Tanmateix, les 

diferències que originen l'altitud i l'exposició als vents alisis expliquen que no es puga 

parlar del clima canari com un tipus únic, ja que hi ha diferències climàtiques 

importants entre unes zones i altres. Bàsicament podem parlar de tres tipus de clima 

canari. 

 El clima canari de costa és el més habitual, perquè és el que ocupa una major 

extensió en l'arxipèlag. Es dona a menys de 600 metres d'altura i compta amb 

temperatures càlides a l'estiu (23-25 °C) i suaus a l'hivern (17-19 °C), amb una amplitud 

tèrmica extremadament reduïda (6-7 °C), la més baixa d'Espanya. Quant a les 

precipitacions, són escasses, encara que canvien molt segons l'illa. Les més orientals 

(Lanzarote i Fuerteventura) són molt seques (50-200 mm) per estar més exposades als 

vents secs saharians i perquè l'escassa altitud de les seues muntanyes fa que els alisis 

quasi mai descarreguen en la zona. De fet l'illa de Fuerteventura és el lloc més sec 

d'Espanya. Un poc més humides són Gran Canària, Tenerife, La Gomera i El Hierro 

(100-400 mm), amb més pluges en el nord (més afectat pels alisis) que en el sud, on les 

muntanyes dificulten el pas de les masses d'aire humit. L'illa més plujosa és La Palma, 

més allunyada d'Àfrica i més exposada a la influència de les borrasques atlàntiques, 

amb unes precipitacions costaneres entre 300 i 700 mm a l'any. Esta illa és a més la 

menys exposada a la calima, una pols en suspensió que sol arribar a l'estiu des d'Àfrica i 

que dificulta la visibilitat. 

 
   CLIMA CANARIO DE COSTA        CLIMA CANARIO DE COSTA  

 

   
 

                                                 
86 Estació seca: aquella en que les precipitacions (en mm) són menys del doble que les temperatures (en 
graus centígrads) 
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El clima canari de mitjanies és el que es dona entre 600 i 1.500 metres, excepte a 

Lanzarote i Fuerteventura, on no existeix, a causa de l'escassa altitud de les seues 

muntanyes. A esta altitud les temperatures són suaus tant a l'estiu com a l'hivern (entre 

11 i 19 °C) i la humitat és molt elevada, degut a la mar de núvols87, que se situa 

normalment entre 1.200 i 1.500 metres. Estos núvols, per la seua baixa altitud, formen 

una boira que, en xocar amb les fulles dels arbres provoquen la pluja horitzontal88, molt 

important a les illes Canàries, per ser una font important d'aigua per a les plantes. Per 

això estes zones són les més verdes i plujoses de l'arxipèlag, amb unes precipitacions 

mitjanes de 600 mm anuals, sent majors en la vessant nord (a barlovent dels alisis) que 

en la sud (a sotavent). L'estació més humida és l'hivern, quan es produeixen més de la 

meitat de les pluges, mentre que l'estiu és molt sec, a causa de la influència de la massa 

d'aire saharià. 

Per damunt dels 1.500 metres d'altura trobem el clima canari de muntanya, que 

només existeix a Tenerife, La Palma i Gran Canària. Allí les temperatures són suaus a 

l'estiu i fredes a l'hivern, produint-se nevades hivernals a partir dels 1.800 metres 

d'altura. No obstant això, en estar situades per damunt de la mar de núvols hi ha una 

elevada insolació89, la més alta d'Espanya. Com les zones altes reben tanta energia solar 

es produeix una inversió tèrmica, perquè algunes zones tenen temperatures més altes 

que les situades més a baix, que estan cobertes sovint per la mar de núvols. Entre 1.500 

i 2.000 metres d'altura les temperatures estiuenques oscil·len entre 21 i 23 °C, mentre 

que entre 500 i 1.200 metres estan al voltant dels 19 °C. Les temperatures només 

comencen a ser més fredes a partir dels 2.000 metres d'altura. Quant a les precipitacions, 

són relativament baixes (menys de 500 mm), però més altes que en les zones costaneres, 

pel fet que l'aire fred d'altura provoca pluges quan adquireix un poc d'humitat. 

 

 
CLIMA CANARI DE MITJANIES  CLIMA CANARI DE MUNTANYA 

 (GRANADILLA, TENERIFE) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Mar de núvols: acumulació de núvols a baixa altura, per davall de la part superior de les muntanyes. 
88 Pluja horitzontal: gotes que es desprenen de la boira en les zones afectades pel mar de núvols. 
89 Insolació: quantitat d'energia solar que arriba a un lloc. 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 
 

COMENTARI D`UN MAPA DE L`ORATGE 

 

 Un mapa de l`oratge ens mostra la situació de l'atmosfera en un moment 

determinat. En ell apareixen isòbares (que uneixen els punts que tenen la mateixa 

pressió), centres d'acció (borrasques i anticiclons) i fronts (que poden ser freds, càlids, 

oclusos o estacionaris). 

 En el comentari d'un mapa de l`oratge cal dir quin oratge farà en la zona 

representada en els pròxims dies. Com no en totes les parts del mapa succeirà el mateix, 

hem de dividir el mapa en zones i indicar el temps que farà en cadascuna. Si es tracta 

d'un mapa d'Europa farem la següent subdivisió: 
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Dins de cada àrea cal dir com seran les precipitacions, les temperatures i el vent en 

eixe lloc. Això el podem saber tenint en compte el següent: 

 

Precipitacions: prop del centre d'una borrasca (marcat amb una B) hi haurà quasi 

sempre pluges fortes90. Prop del centre d'un anticicló (marcat amb una A) mai plou. La 

intensitat de les pluges disminueix a mesura que ens allunyem de la borrasca. 

També pot haver-hi precipitacions en els llocs pels quals passen els fronts. 

Recordeu que els fronts es mouen dels anticiclons a les borrasques, però mai 

directament, sinó envoltant-los. Envolten primer l'anticicló en direcció de les agulles del 

rellotge i després la borrasca en direcció contrària. Una vegada hàgem esbrinat la 

direcció que seguirà el front, cal veure quines conseqüències tindrà el seu pas. Això 

depén de com siga i d'on vinga, com es pot observar en la taula inferior. A més, si un 

front carregat d'humitat passa durant molt de temps per un continent la va perdent, amb 

el que les precipitacions seran menors a mesura que penetre a l'interior. També ocorre el 

contrari: si un front amb aire sec travessa durant molt de temps una mar, pot fer-se 

humit i portar algunes pluges. 

 

Temperatures: les temperatures només varien quan passen fronts freds o càlids. Si 

passa un front fred les temperatures serien durant diversos dies inferiors al normal en 

eixa època de l'any, en uns deu graus. Si passa un front càlid les temperatures pujaran 

durant alguns dies uns deu graus respecte a l'habitual en eixa època de l'any. Si no 

passen fronts o són d'un altre tipus (oclús o estacionari), les temperatures seguiran igual. 

Si no sabem a quin mes correspon el mapa del temps no podrem saber si farà fred o 

calor. Només sabrem si les temperatures baixen, pugen o es queden igual. 

 

CONSEQÜÈNCIES DELS FRONTS 

 

 Temperatures        Precipitacions  

  Front d`origen marí Front d`origen continental 

Front fred Descendeixen Pluges fortes Només hi ha pluges si passa per 

algun mar pel camí 

Front càlid Augmenten Pluges dèbils No hi ha pluges 

Fronte oclús Segueixen 

igual 

Pluges moderades No hi ha pluges 

Front 

estacionari 

Segueixen 

igual 

Pluges fortes  No hi ha pluges 

 

Vent: és el més fàcil de calcular, doncs n'hi ha prou amb fixar-se en les isòbares. En les 

zones on estan molt juntes les diferències de pressió són molt altes i els vents seran molt 

forts. En canvi, on estan més separades els vents seran febles i, si estan molt allunyades, 

pot no haver-hi vent. En el cas del mapa de la pàgina anterior, tindríem vents forts a les 

Illes Britàniques i molt febles en el nord d'Àfrica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 L'única excepció són les baixes tèrmiques a l'estiu, en el centre de la península ibèrica i al Sàhara. 
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COMENTARI D`UN MAPA CLIMÀTIC 

 

 En els mapes climàtics s'empren unes línies anomenades isopletes, que uneixen 

els punts que tenen el mateix valor. Es denominen isoietes si uneixen punts que tenen la 

mateixa pluviositat i isotermes si uneixen punts que tenen la mateixa temperatura. Estos 

mapes solen mostrar valors mitjans, que poden ser anuals, hivernals o estivals. 

Normalment els mapes de precipitacions utilitzen diferents gradacions de blau (més fosc 

equival a més precipitacions), els mapes de temperatures a l'hivern tonalitats fredes 

(blau, verd) i els mapes de temperatures a l'estiu colors càlids (taronja, roig).  

 Un mapa climàtic s'analitza de la següent manera: 

- Primer: s'expliquen les característiques generals del mapa. Quines zones són més 

humides i quins més seques. O quals són més càlides i quins més fredes. 

- Segon: s'expliquen les causes de les temperatures o precipitacions en cada part del 

mapa. Els principals factors que les expliquen són la latitud, l'altitud i la distància a la 

mar, però també poden influir masses d'aire (càlides o humides), l'efecte foehn o els 

corrents marins. 

- Tercer: s'explica quines conseqüències té eixe clima en la vegetació (quin tipus de 

plantes predominen), en el medi ambient (erosió, incendis) i en la vida de les persones 

(inundacions, sequeres, impacte en l'agricultura, en el turisme, en el nombre 

d'habitants…). 
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ELABORACIÓ I COMENTARI D`UN CLIMOGRAMA 

 

Elaboració del climograma: un climograma és una gràfica que ens mostra el clima 

d'un territori concret i que sol elaborar-se seguint el model de Gaussen. Per a elaborar-

ho necessitem un paper mil·limetrat o quadriculat. En este paper traçarem primer un eix 

horitzontal, que ha d'estar format per 12 (si volem un climograma xicotet) o 24 quadrats 

(si el volem gran). Baix hem de posar les inicials dels dotze mesos de l'any, separades a 

la mateixa distància les unes de les altres. Després dibuixarem dos eixos verticals, que 

han de ser almenys igual de llargs que l'horitzontal. En el costat dret marcarem la 

temperatura, començant en 0 °C i amb cinc graus més cada dos quadres. En l'esquerre 

les precipitacions, començant en 0 mm i amb 10 mm més cada dos quadres. Si en algun 

mes hi ha més de 120 mm de precipitacions, llavors posarem deu graus i 20 mm cada 

dos quadres, perquè càpia tot. És molt important que al mateix nivell les precipitacions 

siguen sempre el doble que les temperatures. 

 Una vegada fet això necessitem les dades de temperatures i precipitacions en 

cada mes. Amb elles farem una sèrie de barres blaves verticals que ens indicaran la 

quantitat de precipitacions en cada mes. I després una sèrie de punts que marquen la 

temperatura en cada mes. Estos punts els posarem en el centre de cada quadre, a l'altura 

corresponent, i després els unirem amb una línia de color roig. Si ens donen altres dades 

(lloc, temperatura mitjana, altitud o precipitacions totals) també les afegirem. Amb això 

ja acabem d'elaborar el climograma. 

 
DADES CLIMÀTIQUES DE BILBAO 

 
 Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc No De Mitjana 

o total 

anual 

Temp 8,9 9,6 10,4 12,8 14,6 17,3 19,7 19,8 18,8 16 11,8 9,5 14 

Precip 125 97 92 125 90 63 60 82 72 120 141 115 1181 

 
CLIMOGRAMA DE BILBAO, ELABORAT AMB LES DADES DE DALT 

 

    
 

 
Interpretació del climograma: una vegada fet el climograma cal explicar-lo. Això ho 

farem en diversos passos. 

 Primer cal dir quin tipus de clima és i raonar la resposta. La millor manera 

d'esbrinar-ho és per eliminació, començant amb l'amplitud tèrmica. Si la diferència entre 

el mes més fred i el més càlid és de 12 °C o menys, llavors tenim una amplitud tèrmica 
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baixa i estem davant un clima de la costa atlàntica. Serà oceànic si és un clima humit i 

canari si és sec. Després, si es canari, tractariem de veure a quin subgrup perntany.  Serà 

canari d'altura si és una miqueta humit i els hiverns són freds, canari de mitjanies si és 

un poc humit i els hiverns són suaus i canari de costa si és bastant sec, amb aridesa91 en 

la majoria dels mesos. 

 Si l'amplitud tèrmica està entre 13 i 15 °C (inclusivament) llavors tenim una 

amplitud tèrmica mitjana i estem davant un clima de la costa mediterrània, d'alta 

muntanya u oceànic de transició. Si els hiverns són freds (al voltant de 0 °C) estem 

davant un clima d'alta muntanya, però en la resta dels casos és millor mirar les 

precipitacions. Si hi ha de 0 a 2 mesos d'aridesa, llavors serà mediterrani subhúmit (amb 

temperatures al gener entorn dels 10 °C) o oceànic de transició (amb temperatures al 

gener entorn dels 5 °C), si hi ha de 3 a 5 mesos d'aridesa serà mediterrani típic i si hi ha 

aridesa durant 6 mesos o més, llavors serà àrid temperat. 

 D'altra banda, si la diferència entre el mes més fred i el més càlid és de 16 °C o 

més, ens trobem amb una elevada amplitud tèrmica. En este cas serà un clima 

d'interior, que pot ser àrid d'interior, mediterrani càlid o mediterrani continentalitzat 

(fred o càlid). Si és molt sec (sis o més mesos d'aridesa) llavors serà àrid d'interior, si és 

sec i amb hiverns suaus serà mediterrani càlid i si és sec i amb hiverns freds (menys de 

6 °C) serà mediterrani continentalitzat. Per a saber si és un clima mediterrani 

continentalitzat càlid (Submeseta Sud o Depressió de l'Ebre) o fred (Submeseta Nord) 

cal veure les temperatures a l'estiu. Si estan al voltant dels 25 °C serà càlid i si estan 

entorn dels 20 °C serà fred. 

 Després cal dir en quines zones d'Espanya trobem este clima i quines són les 

seues característiques. És a dir, com són les seues temperatures a l'hivern, a l'estiu, la 

seua amplitud tèrmica i les seues precipitacions. Les temperatures poden ser fredes 

(menys de 6 °C), fresques (6-9°C), suaus (10-19 °C), càlides (20-24 °C) o molt càlides 

(25 °C o més). Si en el mes més fred la temperatura és menor de 6 °C diem que hi ha un 

vertader hivern. D'altra banda, l'amplitud tèrmica pot ser baixa (12 °C o menys), mitjana 

(13-15 °C) o alta (16 °C o més) i cal dir sempre quant és exactament en graus. Quant a 

les precipitacions, hem de dir si és un clima humit (més de 800 mm), subhúmit (600-

800 mm), sec (300-600 mm) o àrid (menys de 300 mm) i si són precipitacions regulars 

(ben repartides durant tot l'any) o irregulars (mal repartides). També cal assenyalar quin 

és l'índex d'aridesa segons el mètode de Gaussen. Segons este autor, un clima és àrid si 

té 8 o més mesos d'aridesa, semiàrid si té entre 4 i 7, semihúmid si té d'1 a 3 i humit si 

no té cap mes d'aridesa. 

 Finalment, cal explicar per què eixe clima és així. És a dir, a què es deu que 

tinga eixes temperatures a l'hivern o a l'estiu, per què hi ha tanta o tan poca amplitud 

tèrmica, per què és tan humit o tan sec i per què les pluges són regulars o es concentren 

més en l'una o l'altra època de l'any. Tot això depén de factors com la latitud, l'altitud, la 

distància a la mar, els vents dominants o els corrents marins.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Aridesa: escassetat d'humitat. Seguint el criteri de Gaussen, es considera que en un mes hi ha aridesa  
quan la línia de les temperatures supera a la barra de les precipitacions. 
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TEMA 3. RECURSOS HÍDRICS I VEGETACIÓ 
 

1. LA DIVERSITAT HÍDRICA I  LES SEUES CAUSES 

 

 En el mapa dels vessants hidrogràfics92 peninsulars s'observa la diversitat de la 

xarxa hidrològica espanyola. En el vessant atlàntic es troben els rius més llargs i 

cabalosos, mentre que en la cantàbrica estan els més curts, regulars i amb corrents més 

forts. Els rius mediterranis, per part seua, són els més irregulars i els menys cabalosos, 

ja que molts d'ells van secs durant l'estació seca.  

 Un aspecte important és la variabilitat del cabal93, que ens indica com canvia el 

volum d'aigua que porten els rius. En primer lloc perquè un riu no té el mateix cabal 

durant tot el seu recorregut, perquè habitualment porta més aigua com més a prop està 

de la desembocadura, en haver-se'ls incorporat més afluents. No obstant això, hi ha 

excepcions, com el Xúquer o el Segura, que perden aigua en acostar-se a la mar, a causa 

de la gran quantitat d'aigua que s'extrau per a regar els camps. També és important la 

variació temporal del cabal, d'uns anys a uns altres. D'esta manera, es diu que un riu és 

regular si, després de 30 anys d'observació, el mòdul94 de l'any màxim no supera en 3 a 

1 al de l'any mínim. Si la relació és de 3-7 a 1 seria un riu de transició i si és de 7 a 1 o 

més ens trobem amb un riu irregular. També és interessant analitzar la variació 

estacional del cabal, ja que ens permet establir el règim fluvial95 del riu. En este sentit, 

parlem de crescudes per als mesos amb més cabal i d'estiatges96 per als que porten 

menys.  

D'altra banda, també es dona una gran diversitat en els llacs i llacunes. Encara 

que a Espanya hi ha pocs llacs importants, els que hi ha són bastant diversos. Tenim 

llacs d'origen tectònic (creats per plegaments de l'escorça terrestre), glacial (normalment 

en zones d'alta muntanya), càrstic (originats per la descomposició de les calcàries), 

litoral (xicotetes badies que han sigut envoltades per sediments marins) i mixt (amb 

diversos orígens). Els llacs més grans d'Espanya són la mar Menor i l'albufera de 

València, tots dos d'origen litoral, encara que el primer és d'aigua salada i el segon 

d'aigua dolça. 

La diversitat hídrica97 s'explica pels següents factors: 

  

El relleu: la diferència de grandària entre els vessants fluvials es deu a l'estructura del 

relleu peninsular. Com la costa atlàntica està més allunyada de les principals serralades, 

els rius que desemboquen allí són més llargs i tenen poc pendent, per la qual cosa 

discorren amb lentitud. A més, en ser més llargs se'ls uneixen molts afluents pel camí, la 

qual cosa augmenta considerablement el seu cabal.  

 D'altra banda, els rius del vessant cantàbric i mediterrani naixen en muntanyes 

que estan molt prop de la costa, excepte l'Ebre. Com han de salvar un gran desnivell en 

una distància xicoteta, el seu corrent és major i tenen molta més força erosiva. A més, 

com en la zona mediterrània les poques pluges que hi ha solen ser torrencials, l'elevada 

velocitat del corrent augmenta el risc d'inundacions. Una altra conseqüència de la seua 

xicoteta longitud és el seu reduït cabal, perquè a penes se'ls uneixen afluents.  

 

                                                 
92 Vessant hidrogràfica: territori d`on procedeixen les aigües que desemboquen en un mar. 
93 Cabal: quantitat d`aigua que porta un riu en un moment determinat. 
94 Mòdul: cabal mitjà anual. Es medix en m3/s. 
95 Règim fluvial: característiques d`un riu quant a cabal i regularitat de les seues aigües. 
96 Estiatge: periode sec dels rius, en els que porten menys cabal o inclús poden arribar a assecar-se. 
97 Hídrica: relacionada amb l`aigua. 
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El clima: influeix molt en el règim fluvial, perquè en les zones on les pluges són més 

abundants els rius solen ser més cabalosos. I a inversa, en les zones seques els rius 

porten menys aigua. Això explica que, per a la mateixa longitud, els rius cantàbrics 

siguen més cabalosos que els mediterranis. A més, el règim de pluges també afecta als 

rius, perquè el cabal és més regular si les pluges són regulars. En canvi, si hi ha molta 

diferència de precipitacions entre unes estacions i altres, això provocarà forts estiatges 

en unes èpoques de l'any (sobretot a l'estiu) i desbordaments dels rius en unes altres. 

 

La natura del rocam: pot variar el cabal dels rius, perquè si és permeable, com 

succeeix amb les roques calcàries, una part important de l'aigua es filtra en el subsol. 

Per contra, els sòls margosos o argilencs són impermeables i l'aigua discorre ràpidament 

per damunt. En algunes zones de l'Espanya calcària els rius pateixen, per esta raó, 

variacions de cabal molt importants. 

 

La coberta vegetal: en els sòls coberts d'abundant vegetació, la capacitat de retenció de 

l'aigua de pluja és molt elevada, limitant l'erosió i disminuint l'escorrentia98. L'escassetat 

de vegetació és una de les causes que potencien les inundacions, especialment en l'àrea 

mediterrània.  

 

 

2. LES VESSANTS HIDROGRÀFIQUES 

 

Vessant cantàbrica: està formada pels rius que aboquen les seues aigües en el mar 

Cantàbric. Estes són les seues característiques principals: 

 Són rius molt curts perquè naixen en sistemes muntanyencs pròxims a la costa. 

Molt pocs superen els 100 km de longitud, sent els més llargs el Navia (159 km), el 

Nalón (138 km) i el Narcea (97 km). A més, han de salvar forts desnivells en poc espai, 

amb el que el seu corrent és molt ràpid, la qual cosa els fa molt adequats per a la 

producció d'energia hidràulica. 

 Són relativament cabalosos en relació a la seua grandària, pel fet que travessen 

zones molt plujoses. No obstant això, la seua escassa longitud fa que a penes tinguen 

afluents, per la qual cosa no porten tanta aigua com els rius de la vessant atlàntica.  

 Són bastant regulars, a causa de la regularitat de les precipitacions. Els rius 

cantàbrics no canvien molt el seu cabal d'uns anys a uns altres. 

 

Vessant atlàntica: ací s'inclouen els rius les aigües dels quals acaben en l'oceà Atlàntic, 

ja siga de manera directa o indirecta (a través d'un altre riu). Tenen les següents 

característiques: 

 Els que desemboquen en el mar solen ser rius llargs, perquè hi ha una gran 

distància entre les muntanyes en les quals naixen i la mar en què desemboquen. Per 

això, dels cinc rius més llargs d'Espanya, quatre es troben en esta zona. Es tracta del 

Tajo (1007 km), el Duero (897 km), el Guadiana (742 km) i el Guadalquivir (657 km). 

També els afluents solen ser llargs, a causa de les àmplies depressions per les que 

circulen els rius principals, als quals s'incorporen. Molts d'estos afluents superen els 200 

km de longitud. 

 D'altra banda, són rius cabalosos ja que, encara que travessen zones seques, se'ls 

uneixen molts afluents que procedeixen de zones de muntanya, on hi ha bastants 

precipitacions. Per això els embassaments més grans d'Espanya estan en les conques del 

                                                 
98 Escorrentia: aigua que queda en la superficie de la terra, després de les pluges. 
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Duero i del Tajo, mentre que el Guadalquivir és l'únic riu navegable d'Espanya, almenys 

per a grans vaixells. Normalment els rius més llargs tenen més cabal perquè se'ls 

incorporen més rius, però també hi ha excepcions, perquè el Guadiana té un cabal més 

xicotet que alguns afluents del Duero, com l`Esla o el Pisuerga.  

 La diversitat es manifesta també en la irregularitat del cabal, a causa de la 

variabilitat de les precipitacions d'uns anys a uns altres. L'única excepció són els rius 

gallecs, com el Miño o el Sil, que en estar en una zona de clima oceànic tenen un cabal 

més regular. 

 

 
  

Vessant mediterrània: pertanyen a esta vessant els rius que aboquen les seues aigües 

en el mar Mediterrani de manera directa o indirecta. La xarxa fluvial d'esta vessant té 

les següents característiques: 

 Es tracta de rius curts, perquè naixen en sistemes muntanyencs pròxims a la 

costa. Excepte l'Ebre, cap riu mediterrani assoleix els 500 km de longitud, sent els més 

importants l'Ebre (930 km), el Xúquer (498 km) i el Segura (325 km).  

Són poc cabalosos, perquè travessen zones amb escasses precipitacions. De nou 

l'Ebre és una excepció, perquè els seus nombrosos afluents pirinencs (procedents d'una 

zona molt humida) li proporcionen un elevat volum d'aigua, la major d'Espanya. 

 Són molt irregulars, reflex de les fluctuacions climàtiques pròpies del clima 

mediterrani. A anys de fortes sequeres succeeixen uns altres de pluges incessants, que 

causen gravíssimes inundacions. Això és especialment notori al Xúquer i al Túria, que 

alguns anys han portat més de 300 vegades el cabal mitjà anual, amb unes 

conseqüències catastròfiques. Per a gestionar l'escassetat, una complexa i eficaç xarxa 

d'embassaments, assuts99, canals i séquies recull i distribueix, des de fa molts segles, els 

escassos recursos hídrics d'esta àrea. 

 

Illes Balears i Canàries: a les illes no hi ha rius, a causa de les poques precipitacions i 

a la presència de roques calcàries o volcàniques, que fan que l'aigua de pluja es filtre 

cap al subsol. El que si que hi ha són barrancs que s'omplin d'aigua amb les pluges. 

                                                 
99 Assut: presa xicoteta. 
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3. ELS RÈGIMS FLUVIALS 

 

No tots els rius són iguals, perquè cadascun té un règim fluvial, que és la forma 

en què es reparteix el seu cabal al llarg de l'any. A més, un riu pot anar canviant el seu 

règim fluvial al llarg del seu recorregut, a mesura que es modifiquen les temperatures i 

les precipitacions. El règim d'un riu es representa per mitjà d'una gràfica anomenada 

hidrograma. En l'eix horitzontal s'indiquen els mesos i en el vertical es mostra el 

coeficient100 dels diferents mesos, permetent així la comparació de rius amb diferent 

cabal. Si el coeficient és 1 això significa que el riu porta el cabal habitual, mentre que 

valors superiors indiquen aigües altes i inferiors aigües baixes. Els règims fluvials que 

hi ha a Espanya són els següents: 

 

- Règim nival: és propi de rius d'alta muntanya, en els quals quasi tot el seu cabal 

procedeix del desglaç. Només es dona a Pirineus i Sierra Nevada, a partir dels 

2.500 metres d'altura. El major cabal es dona de maig a juliol i el menor a 

l'hivern, pel fet que en aqueixa estació la precipitació cau en forma de neu i no 

s'incorpora al riu. 

 

           
 

- Règim nivopluvial: es dona en rius de muntanya, entre 2.000 i 2.500 metres, 

que reben aigua del desglaç i de les pluges. Tenen dos mínims de cabal, un a 

l'agost i un altre a l'hivern. El major cabal es produeix d'abril a juny, perquè el 

desglaç es produeix abans que en el règim nival. A la tardor el cabal puja un poc 

per les pluges, però sense arribar a la mitjana anual. 

 

 
 

                                                 
100 Coeficient: relació entre el cabal d`un mes i el cabal mitjà d`un riu. 
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- Règim pluvionival: és propi dels rius que transcorren per zones de muntanyes 

mitjanes, entre 1.000 i 2.000 metres. La major part de les seues aigües 

procedeixen de la pluja, però també reben algunes aigües del desglaç (entre un 8 

i un 15% del cabal). Tenen un màxim a la primavera, quan es produeix el 

desglaç i les precipitacions són elevades, i un altre a la tardor, degut només a les 

pluges. Les èpoques de menor cabal són l'estiu i l'hivern. 

 

 
         

- Règim pluvial oceànic: rep aigua de les precipitacions i es dona en el nord i el 

nord-oest de la península. Es caracteritza per un màxim a l'hivern, sense superar 

mai el doble del cabal mitjà, i un estiatge a l'estiu. Encara que perden molt cabal 

a l'estiu, no hi ha escassetat d'aigua, perquè els valors són en relació a un mòdul 

elevat. 

  

 
 

 

- Règim pluvial mediterrani: rep aigua sobretot de les precipitacions i es dona 

en la costa mediterrània i la Meseta Central. Es caracteritza per tindre un fort 

estiatge a l'estiu, encara que este mínim se suavitza en terrenys calcaris, a causa 

de les aportacions dels aqüífers. El cabal màxim depén dels sòls i de 

l'estacionalitat de les precipitacions, però sol donar-se a l'hivern (en els rius de 

l'altiplà) o en dos màxims, de primavera i tardor (en els rius de la costa 

mediterrània). Una altra diferència entre els rius de l'altiplà i de la costa 

mediterrània és que en els primers el coeficient quasi mai passa de 2, per la qual 

cosa és bastant semblant al pluvial oceànic. 
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- Règim pluvial subtropical: rep aigua de les precipitacions i es localitza a 

Andalusia i en el sud de Castella-la Manxa. Hi ha un fort contrast entre el mínim 

d'estiu, amb un coeficient baixíssim, de vegades inferior a 0,05, i el màxim 

d'hivern. 

 

       
 

 

4. ELS RECURSOS HÍDRICS 

 

L'aigua és un recurs natural del qual depenem els éssers vius. A Espanya 

l'aprofitament de l'aigua el duen a terme les confederacions hidrogràfiques i les 

agències autonòmiques de l'aigua. Les confederacions hidrogràfiques depenen del 
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Ministeri d'Agricultura i gestionen l'aigua de les conques hidrogràfiques que travessen 

diverses comunitats autònomes. En canvi, l'aprofitament de les aigües internes d'una 

comunitat depén d'organismes autonòmics. Cada confederació hidrogràfica (o agència 

autonòmica) dona permisos per a utilitzar l'aigua, construeix i manté infraestructures 

hidràuliques101 i vela pel medi ambient, la preservació dels recursos i la qualitat de 

l'aigua. En estos organismes estan representats els tècnics de l'Estat i grups d'usuaris de 

l`aigua. 

 

 
 

Els recursos hídrics tenen la següent procedència: 

 

Aigües superficials: és fonamentalment l'aigua de rius i embassaments, ja que a 

Espanya hi ha molt pocs llacs. La quantitat de l'aigua disponible depén principalment 

del cicle climàtic, que no és uniforme en el temps, doncs a anys molt plujosos li 

segueixen uns altres molt secs. I tampoc en l'espai, doncs mentre els territoris del nord 

peninsular reben una mitjana de precipitacions superior a 800 mm/any, en àmplies 

zones del centre i sud peninsular a penes s'assoleixen els 300 mm.  

 El volum de recursos d'aigua superficial en relació amb les precipitacions 

rebudes suposa 111.000 hm³/any per a tot el territori espanyol. L'aportació varia d'unes 

conques hidrogràfiques102 a unes altres, sent la de l'Ebre la major, seguida de les del 

Duero i del Tajo. Són poc significatives les aportacions de la conca del Segura i les dels 

arxipèlags balear i canari. Una part d'estos recursos són utilitzats per a la recàrrega dels 

aqüífers i una altra no pot aprofitar-se per ser necessària com a reserva ecològica dels 

rius. Així doncs, del total de recursos naturals només estan disponibles 55.400 hm³, dels 

quals s'empra un poc més de la meitat. Açò suposa el 83% de l'aigua que utilitzem a 

Espanya. Un altre aspecte que limita la disponibilitat són els transvasaments. El més 

important és el Tajo-Segura (300 hm³). Uns altres són el canal Xúquer-Túria, que 

                                                 
101 Infraestructura hidràlica: construcció que es realitza per a aprofitar l`aigua, com preses, canals, 
plantes dessaladores o pous. 
102 Conca hidrogràfica: superfície de terreny que desaigua l`aigua en un riu. 
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transvasa aigua per a l'àrea metropolitana de València i el del Xúquer per al consum 

urbà de Benidorm. Del riu Ebre es lleva aigua per al subministrament del Gran Bilbao, 

200 hm³/any, així com 70 hm³/any per al camp de Tarragona. 

 

Aigües subterrànies: malgrat la seua importància (suposa el 15 % del consum total 

d'aigua), no existeixen dades precises sobre el nombre de pous ni del volum d'este tipus 

d'extracció. Fins a la llei d'aigües de 1985 les aigües subterrànies es consideraven un bé 

privat, sobre el qual l'administració pública a penes exercia control. La sobreexplotació 

dels aqüífers va estar a punt de dessecar el Parc Nacional de las Tablas de Daimiel (La 

Manxa) i en el litoral mediterrani ha facilitat la intrusió d'aigua marina, salinitzant els 

aqüífers. 

 Malgrat la dificultat d'obtindre unes dades precises, es calcula que el consum 

d'aigua subterrània s'aproxima als 5.500 hm³/any. D'este volum es destinen 1.080 hm³/ 

any al consum urbà i 4.400 hm³/ any a l'agricultura. En alguns territoris, on no hi ha a 

penes aigües superficials (Balears i Canàries), és un recurs bàsic. 

 

Altres recursos: la creixent demanda d'aigua fa necessari l'ús de mitjans no 

convencionals, com la reutilització d'aigües residuals i la dessalació. Dels 5.584 

hm³/any d'aigües residuals recollides en tota Espanya, només el 10% és reutilitzada. 

L'aigua regenerada s'empra per a l'agricultura, jardins i camps de golf, no per al consum 

humà. Les comunitats que més aigua residual aprofiten són Múrcia (el 90 %) i la 

Comunitat Valenciana (el 59 %). A més, en els últims anys està creixent l'utilització 

d'un sistema no convencional, la dessalació. S'utilitza per a augmentar els recursos 

d'aigua en aquelles zones en les quals l'escassetat és permanent: Canàries, Balears, 

Ceuta, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia Oriental. Actualment Espanya, amb 

765 plantes dessaladores, és el país europeu que dessalinitza més aigua, la majoria per al 

proveïment a les llars. No obstant això, la dessalació només suposa el 0,5 % de l'aigua 

que utilitzem al nostre país. 

 

 

5. USOS DE L`AIGUA I BALANÇ HÍDRIC 

 

Usos de l'aigua: el consum actual segons les estimacions realitzades en els plans 

hidrològics de conca és de 37.000 hm³/any, dels quals el 67% correspon a l'agricultura, 

el 19% a la indústria i el 14% a les ciutats. De l'anàlisi dels usos d'aigua a Espanya es 

dedueix el següent: 

 El consum agrícola ha augmentat en els últims 100 anys, ja que el reg permet 

anul·lar els riscos que suposa la irregularitat de les pluges, ampliar en desenes els 

possibles cultius i augmentar els rendiments considerablement. A principis del segle XX 

la superfície regada a Espanya suposava un poc més d'1.200.000 Ha. En cent anys s'ha 

passat a 3.700.000 Ha i el consum d'aigua sobrepassa els 25.000 hm³ anuals. Un 

problema important són les pèrdues que es produeixen en la conducció i distribució a 

causa de l'envelliment de les séquies, perquè el 30 % són de terra i tenen més de 100 

anys. 

El proveïment urbà és de caràcter prioritari i exigeix una elevada qualitat i 

seguretat en el subministrament. El consum mitjà domèstic se situa en 136 litres per 

habitant i dia, anant la major part a neteja i a expulsar residus corporals. Però este 

consum varia segons la classe social: és més elevat en els barris residencials de major 

poder adquisitiu i en les zones turístiques, on hi ha més jardins i piscines.  
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A Espanya el subministrament d'aigua a les ciutats és competència dels 

ajuntaments, mentre que els governs autonòmics s'encarreguen de la gestió de les aigües 

residuals. No obstant això, des de 1995 s'ha produït una privatització de gran part del 

subministrament d'aigua i actualment la meitat de la població espanyola viu en 

municipis l'aigua dels quals la gestionen empreses privades o mixtes, que obtenen 

concessions temporals de les administracions públiques.  

 Quant a les indústries, utilitzen l'aigua per a neteja de màquines, per a 

refrigeració i per a elaborar alguns productes, sobretot la indústria alimentària, paperera 

i química. Entre les seues característiques destaca l'exigència i seguretat del 

subministrament. Menys important és la qualitat, encara que esta varia segons el tipus 

d'indústria.  

 Altres usos de l'aigua són l'aqüicultura i els usos recreatius en aigües fluvials i 

embassaments. La iniciativa privada i també la pública han creat a Espanya un 

important parc hidroelèctric. És molt important en les conques del Nord, Duero, Tajo, 

Ebre, Guadiana, Guadalquivir i Xúquer. Un altre ús de l'aigua és per a la refrigeració de 

centrals tèrmiques i nuclears per a les quals es van reservar l'any 2006 6.795 hm³, dels 

quals el 95% va retornar a la xarxa. 

 

Balanç hídric: el balanç hídric permet deduir que a Espanya hi ha suficient aigua: uns 

recursos disponibles de 55.000 hm³ a l'any, enfront d'una demanda que supera 

lleugerament els 37.000 hm³. No obstant això, l'anàlisi de les dades dels plans 

hidrològics de conca manifesta una altra realitat. 

La disposició d'este recurs no és igual en tot el territori. És molt superior a les 

necessitats en les conques del Nord, Duero i Ebre, a causa de l'abundància de 

precipitacions o a tractar-se de zones poc poblades i amb pocs regadius. No obstant 

això, el sud peninsular, l'arxipèlag canari i balear, Múrcia, la Comunitat Valenciana i 

algunes comarques d'Aragó tenen greus problemes per a satisfer les necessitats creixents 

d'este recurs amb les disponibilitats actuals. Estes zones seques basen el seu creixement 

en activitats econòmiques que demanden grans quantitats d'aigua, com l'agricultura 

intensiva, el turisme i la construcció. A més, els recursos disponibles no són tots de 

bona qualitat. La contaminació i la sobreexplotació dificulten el seu consum. 

La necessitat d'aigua i la seua deficient qualitat són un dels majors problemes 

mediambientals que té Espanya. Com satisfer el progressiu augment de la demanda 

d'aigua amb els recursos actuals? 

 

 

6. SOLUCIONS A L`ESCASSESA D`AIGUA 

 

Generalment, la política hidrològica dels governs a Espanya s'ha basat en 

l'increment de l'oferta d'aigua. Un exemple ha sigut la construcció d'embassaments. Si a 

principis del segle XX hi havia en funcionament 60 preses, en 1950 eren ja 270, i des 

d'eixe any fins hui s'ha arribat a superar el miler, amb una capacitat d'emmagatzematge 

superior als 54.000 hm³. Un altre exemple són els plans hidrològics. 

 

Els plans hidrològics: la llei d'aigües de 1985, preveia l'elaboració de plans hidrològics 

de conca, la finalitat dels quals era identificar els territoris deficitaris i els que tenen 

superàvit. Del pla de 1998 es dedueix allò comentat en un altre apartat, que si bé hi ha 

conques que tenen un dèficit important de recursos, unes altres, com la de l'Ebre i la 

capçalera del Tajo i el seu curs mitjà, tenen excedents, i per la seua proximitat a les 
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deficitàries són adequades per a possibles transferències de conca. Les del Duero i el 

Nord també notables recursos, però per la seua situació, el seu ús per a este fi és difícil. 

 El Pla Hidrològic Nacional de l'any 2001, creat pel govern d'Aznar (PP), 

proposava per a pal·liar el dèficit de l'Espanya seca la millora i modernització dels 

regadius, perquè consumeixen la major part dels recursos hídrics. També la construcció 

de nous embassaments i el transvasament d'aigua de les conques excedentàries a les 

deficitàries, així com la depuració i sanejament dels recursos hídrics per a millorar el 

control i la qualitat de les aigües. I també augmentar el baix grau de reutilització. 

 Malgrat la seua aprovació en les Corts, este pla no va comptar amb el consens de 

la societat espanyola. L'oposició principal va provindre d'una part important de la 

població d'Aragó i Catalunya que, per ser part implicada, no va acceptar el 

transvasament d'aigües de l'Ebre, perquè llevava aigua d'una zona en la que sovint no 

sobra. A més, la disminució dels cabals de l'Ebre afectaria l'equilibri ecològic de la 

conca, la pesca i els cultius del delta, fins al punt que este fins i tot podria desaparéixer. 

Altres crítiques provenien de grups ecologistes, que opinaven que si l'objectiu 

fonamental del Pla Hidrològic Nacional era garantir l'oferta d'aigua en zones 

deficitàries, els transvasaments agreugen el problema, en crear expectatives que fan 

augmentar la demanda, precisament en una zona en la qual històricament ha sigut un 

recurs escàs. Critiquaven també la construcció de nous embassaments i transvasaments 

pel greu impacte visual que ocasionen. 

 

Programa Aigua: l'alternativa al Pla Hidrològic Nacional va sorgir amb el govern de 

Rodríguez Zapatero (PSOE), que en 2004 va derogar les propostes més polèmiques 

d'este, especialment el transvasament de l'Ebre, i va posar en marxa el Programa Aigua, 

que incorpora una cultura de l'aigua basada en el control de la demanda. En primer lloc 

la millora de les infraestructures, perquè en la conducció d'aigua es perd més d'un 25% 

d'este recurs. Cal tindre en compte que gran part de les conduccions tenen més de 70 

anys i moltes d'elles tenen esquerdes.  

D'altra banda, el Programa Aigua defensava la reducció de la demanda d'aigua 

del sector agrícola i fer més eficients els sistemes de reg, fomentant, per exemple, el reg 

per degoteig, molt més eficient que el reg per inundació. Una altra manera d'estalviar 

aigua consisteix a reutilitzar les aigües residuals, que si es depuren convenientment es 

poden emprar de nou en l'agricultura. En este camp es pot avançar molt, perquè 

actualment el grau de reutilització és molt baix. 

 En aquelles zones en les quals no és possible un altre mitjà es va proposar la 

dessalació d'aigua de mar, disminuint, d'altra banda, els seus efectes mediambientals. 

Per a això es van construir 32 plantes dessalinitzadores, que ara funcionen únicament al 

16% de la seua capacitat, malgrat la gran inversió que s'ha fet en elles. La causa és que 

l'aigua dessalada és molt cara i els agricultors rebutgen utilitzar-la, malgrat les 

subvencions que dona el govern per comprar-la. 

 

 

7. LA DIVERSITAT DEL PAISATGE D`ESPANYA: FACTORS 

 

 La diversitat i riquesa paisatgística és el tret més important de la natura a 

Espanya, que es divideix en tres grans regions biogeogràfiques: l'eurosiberiana (al nord 

d'Espanya), la mediterrània (a la resta de la península i les Balears) i la macaronèsica (a 

Canàries). D'esta manera, de llarg a llarg del territori s'estenen boscos caducifolis103, 

                                                 
103 Bosc caducifoli: bosc d`arbres de fulla caduca, que perden la fulla en la tardor. 
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deveses104 d'alzines, boscos i prades alpines, estepes i marjals. Esta successió de 

paisatges es presenta en moltes ocasions en un espai reduït. La varietat del paisatge a 

Espanya es deu als següents factors: 

 

La situació geogràfica: la localització d'Espanya, en l'extrem occidental del continent 

europeu i la seua proximitat a l'africà li confereixen a la vegetació i al paisatge una 

originalitat i varietat extraordinària, molt superior a la d'altres territoris veïns. La 

influència europea és palesa en el paisatge del nord peninsular, on es troben boscos 

caducifolis i landes105. La influència africana també és notòria, especialment en el 

paisatge del sud i a les Canàries, on predominen les espècies vegetals xeròfiles106, 

adaptades a viure en sòls àrids. 

 

Els sòls: el sòl és l'element extern de l'escorça terrestre sobre el qual se sosté la 

vegetació. En la seua formació han intervingut diversos factors com la seua evolució 

geològica, que ha permés el domini d'un tipus determinat de sòls (calcaris, silicis, 

argilencs o volcànics) i el clima. Servisca d'exemple el d'extenses àrees de Galícia, on la 

combinació de sòls silicis i elevades precipitacions ha creat uns sòls àcids, només 

apropiats per a espècies acidòfiles107. En les zones àrides hi ha exemples també de sòls 

pobres, amb una prima capa externa del sòl (horitzó A), la qual cosa dificulta el 

creixement i el desenvolupament de les plantes. 

 

El relleu: el relleu peninsular és molt variat. A causa del domini de l'altiplà, la unitat 

del relleu al voltant de la qual s'articulen la resta de les unitats, les planes són escasses i 

l'altitud mitjana elevada, la sisena d'Europa. El contrast entre zones muntanyenques, 

depressions i altiplans, és una de les causes de la varietat de vegetació existent en la 

península. D'altra banda, l'amplitud de l'àrea muntanyenca ha originat grans extensions 

de terrenys en pendent, el que produeix sòls poc evolucionats i pobres, com els rankers i 

la terra fusca. 

 

El clima: la varietat paisatgística té una relació molt important amb el clima, 

especialment amb les precipitacions, per la influència que té en els sòls i en la 

vegetació. Hi ha plantes que necessiten molta humitat, unes altres que poden viure amb 

poca aigua i altres que es moren si fa molt de fred. A Espanya existeix una gran 

diversitat climàtica que podem simplificar en tres àrees: l'Espanya humida, localitzada 

al nord peninsular i en les àrees muntanyenques. L'Espanya seca, la més extensa, 

situada al centre i a l'est peninsular, incloses les illes Balears. I l'Espanya àrida, que es 

troba al sud-est peninsular i les illes Canàries. Dins d'estes zones climàtiques es troben 

nombroses varietats regionals i locals que amplien, encara més, la diversitat 

paisatgística d'Espanya.  

 

 

8. LA VEGETACIÓ DE L`ESPANYA OCEÀNICA 

 

 La característica més important d'este paisatge és l'abundància de precipitacions, 

el que condiciona la vegetació i els sòls. S'estén al llarg d'una estreta franja de terres 

                                                 
104 Devesa: paisatge natural caracteritzat per l`existència d`arbres dispersos. 
105 Landa: formació d`arbustos pròpia del paisatge oceànic, amb plantes com el bruc, la gatosa i el 
grèvol. 
106 Vegetació xeròfila: vegetació adaptada a l`escassesa de precipitacions. 
107 Espècie acidófila: espècie vegetal que suporta els sóls àcids. 
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situades al nord peninsular: des de Galícia fins al litoral mediterrani de Girona. Este 

tipus de paisatge es correspon a les característiques biogeogràfiques de la regió 

eurosiberiana que domina gran part d'Europa. 

  La gran humitat i les suaus temperatures faciliten l'existència d'una abundant 

vegetació. El tipus de bosc més característic és el format per espècies caducifòlies108, 

semblants a les que existeixen en la resta d'Europa. Són arbres grans (d'entre 30 i 45 

metres d'altura), de tronc recte i fulla gran, que cau a la tardor. Al seu al voltant creixen 

falgueres i molsa, en un ambient fosc causat per l'ombra dels arbres. Això fa que la 

vegetació arbustiva estiga poc desenvolupada.  

 
 

 

BOSC DE FAJOS 

 

 
 

 

                                                 
108 Espècie caducifòlia: espècie vegetal que perd les fulles en la tardor. 



 

67 
 

Entre les espècies d'arbres destaca el faig, que requereix per al seu 

desenvolupament un ambient humit (almenys 1.000 mm de precipitacions anuals) i 

suporta malament l'excés de calor, per la qual cosa es concentra en zones més altes, a 

partir de 500 metres d'altura. S'adapta a sòls calcaris i silicis, però prefereix els primers, 

ja que no tolera un excés d'acidesa. La seua fusta, dura i de bona qualitat, s'utilitza per a 

elaborar mobles i utensilis. De vegades forma boscos específics anomenats fagedes, 

com el de Irati, a Navarra, el segon bosc de fajos més gran d'Europa. En estos boscos el 

faig exclou a quasi totes les altres plantes, a causa de la gran ombra que produeix, per la 

qual cosa només trobem una mica de molsa. Altres vegades este arbre apareix formant 

boscos mixtos amb el roure. La seua zona principal és la Serralada Cantàbrica i els 

Pirineus en la zona de Navarra. 

L'altra espècie dominant és el roure, que no suporta estius calorosos ni hiverns 

freds i exigeix menys humitat que el faig, per la qual cosa se situa a menor altura. No 

obstant això, tolera sòls àcids, la qual cosa li permet créixer en els sòls rànkers del nord-

oest d'Espanya. Actualment la seua fusta s'utilitza per a la construcció i per a la 

fabricació de mobles i vaixells. D'altra banda, es divideix en tres tipus: el roure carvallo, 

que prefereix per al seu creixement els terrenys més humits de Galícia i Astúries, el 

roure negral i el roure albar, menys exigent en humitat que els anteriors i que es 

desenvolupa millor en terrenys calcaris. Este últim es distribueix preferentment en zones 

de Navarra i Àlaba. Al costat del roure apareixen algunes espècies arbustives com el 

bruc, la gatosa i el corneller. 

 
 

 Altres espècies caducifòlies, com l'el bedoll, el til·ler, el freixe i l'auró, unides al 

roure, poden dominar en àmplies zones boscoses. A més, l'acció antròpica ha influït en 

la vegetació d'estos boscos, en substituir nombroses rouredes i fagedes per castanyers i 

pins i, des dels anys 60, per una espècie arbòria de ràpid creixement: l'eucaliptus. Estes 

repoblacions amb arbres de fulla perenne han sigut molt criticades pels ecologistes 

perquè es cremen amb més facilitat en cas d'incendi. A més, els acusen de fer el sòl més 

àcid i, en el cas dels eucaliptus, de no deixar créixer altres plantes al seu voltant, per 

absorbir massa humitat. No obstant això, hi ha científics que els defensen, dient que són 
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espècies piròfites109, per la qual cosa es recuperen després d'un incendi millor que les 

altres espècies, al mateix temps que neguen que acidifiquen els sòls. Quant a que els 

eucaliptus no deixen créixer una altra vegetació al seu voltant, cal dir que els fajos fan 

una cosa semblant i ningú els critica per això. D'altra banda, com són arbres de 

creixement ràpid són les més rendibles per a la producció de fusta i pasta de paper, el 

que explica la seua difusió en els últims anys. 

En llocs on els sòls són molt pobres o els boscos han sigut talats o afectats per 

incendis ha sorgit una formació vegetal semblant a la que existeix a l'Europa atlàntica, 

coneguda amb el nom de landa. En este tipus de matoll predominen el bruc, la gatosa i 

la ginesta. En les zones en les quals està vegetació ha sigut destruïda apareixen les 

prades, que solen dedicar-se a la ramaderia extensiva. 

 

 

                             BOSC DE ROURES 

 

   
 

                                            LANDA 

 

   
 

 

 

 

                                                 
109 Espècie piròfita: espècie que suporta bé el foc o es recupera ràpidament desperés d`un incendi. 
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9. LA VEGETACIÓ DE L`ESPANYA MEDITERRÀNIA 

 

 Comprén un ampli territori que s'estén pel litoral mediterrani, i el centre de la 

península ibèrica. En esta zona els boscos estan poc desenvolupats i estan formats per 

arbres de fulla perenne, que no perden la fulla a la tardor. Són arbres xicotets i mitjans, 

amb bastant espai entre ells, perquè han d'adaptar-se a l'escassetat d'aigua. A més, les 

seues fulles són menudes i coriàcies110  per a reduir la pèrdua d'humitat per transpiració. 

Així mateix, les seues arrels són grans i profundes per a aprofitar millor l'aigua del 

subsol. Este tipus de plantes, adaptades a la falta de precipitacions, es denominen 

xeròfiles111 o escleròfiles112. En el bosc mediterrani hi ha, a més, un ric sotabosc113, ja 

que en estar els arbres bastant separats entre si, la llum penetra amb més facilitat i 

permet l'existència de més espècies vegetals. 

 L'arbre més representatiu del bosc mediterrani és l'alzina o carrasca. Esta 

espècie s'adapta a quasi totes les condicions climàtiques i edàfiques114 del paisatge 

mediterrani. És un arbre fort, madur, no sobrepassa els 15 metres, de fulles coriàcies de 

color verd fosc i el revés grisenc, perfectament adaptat a l'escassetat de pluges. Pot 

créixer en boscos d'alzines o en deveses, amb arbres dispersos envoltats per formacions 

herbàcies. D'altra banda, el seu fruit és la bellota, que en moltes zones s'utilitza com a 

aliment del bestiar porcí. 

 
 

En sòls silicis i amb precipitacions superiors als 500 mm apareixen les sureres, 

freqüents en àmplies zones d'Extremadura, el sud d'Andalusia i xicotetes zones de 

Catalunya i de la Comunitat Valenciana. És un arbre que té una gruixuda escorça que 

s'utilitza per a produir suro i que li protegeix contra els incendis. Gràcies a ella, després 

                                                 
110 Fulles coriàcies: fulles dures, d`una textura semblant al cuir. 
111 Planta xeròfila: planta adaptada a climes secs. 
112 Planta escleròfila: planta adaptada a climes secs i càlids. 
113 Sotabosc: vegetació de menor tamany que un arbre. Es referix sobretot als arbustos. 
114 Condicions edàfiques: tipus de sòl. 



 

70 
 

d'un incendi només moren el 30% de les sureres, normalment les més joves, que tenen 

una escorça més fina. 

   

 

        MAPA D`EXTENSIÓ DE LA SURERA 

 

   
 
 
 
 
 

BOSC DE SURERES 

 

   
 
 

Antigament estos dos tipus d'arbres eren els predominants en la península 

ibèrica, però a partir de l'Edat Mitjana l'ésser humà va anar destruint els boscos per a 

dedicar les terres a l'agricultura o a la ramaderia. Este procés es va accentuar durant el 

segle XIX i principis del XX, després de la desamortització de Madoz (1855) que va 

posar en venda nombroses terres forestals propietat dels municipis. Però es va revertir a 

partir de 1940, quan el règim franquista va posar en marxa un pla de repoblació. Des de 

llavors ha anat augmentant la superfície forestal, però a força de plantar pins (blancs i 
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pinyers), uns arbres que creixen ràpidament i que s'adapten a molts tipus de sòl i de 

clima, però que no són autòctons del nostre país. A causa d'estes repoblacions, hui dia el 

pi blanc (pino carrasco) és l'espècie més habitual en la meitat oriental de la península. 

 
 

 

                               DEVESA D`ALZINES 

 

  
                 

  

                    BOSC DE PI BLANC 
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Al llarg dels rius el sòl s'impregna d'humitat, de manera que este espai és molt 

més humit que el de l'entorn. La presència constant d'aigua fa que al costat dels rius 

cresquen boscos de ribera, on només poden viure algunes espècies que es disposen de 

manera paral·lela al riu. Al costat dels rius trobem el vern (aliso) (les arrels del qual han 

d'estar submergides en aigua), el salze (sauce) i el pollancre (álamo) (també anomenat 

xop), acompanyats d'alguns arbustos. Un poc més allunyats trobem arbres menys 

exigents en humitat, com el freixe (fresno) i l'om (olmo). No obstant això, la vegetació 

de ribera s'ha reduït a causa de la construcció de canals de reg i pantans. 

 

VEGETACIÓ DE RIBERA 

 

 
 

On hi ha menys precipitacions o no s'ha repoblat ens trobem amb extenses zones 

de matoll mediterrani. En les zones un poc húmides trobem la maquia, una formació 

arbustiva molt densa formada per matolls alts, que a vegades superen els dos metres 

d'altura, com la xara, l'arboç, el bruc i el grèvol. En canvi, en les àrees més seques 

trobem la garriga, formada per arbustos més xicotets, que deixen zones sense cobrir i 

en les quals apareix la roca. Espècies característiques són el llentiscle i la coscolla. 

També són habituals les plantes aromàtiques, com el romer, el timó, l'espígol i la 

lavanda.    

                                                       MAQUIA 
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GARRIGA 

 

   
 

 

10. LA VEGETACIÓ DE L`ESPANYA ÀRIDA 

 

Es correspon amb algunes zones de l'interior peninsular (part d'Albacete, 

Zamora i conca de l'Ebre) on predomina un clima mediterrani àrid. I també amb el sud-

est peninsular (sud d'Alacant, Múrcia i Almeria) caracteritzat per un clima subdesèrtic. 

En les dues zones l'absència de pluges (no més de 300 mm a l'any) i la presència d'una 

estació seca molt llarga condicionen el paisatge, que rep el nom d'estepa. El paisatge 

estepari es caracteritza per la quasi total absència d'arbres i el predomini de formacions 

herbàcies, arbustives o de cactus.    

   
 

Paisatge àrid de l'interior peninsular: la vegetació d`este paisatge s'enfronta a unes 

condicions edàfiques difícils i a un clima molt sec, amb temperatures fredes a l'hivern. 

Les plantes tenen una acusada xerofilia, perquè per a suportar millor l'absència d'aigua 

redueixen les seues fulles a espines. Destaca l'absència d'arbres. L'única planta arbòria 

que pot sobreviure en eixes condicions és la savina. En els escassos llocs en els quals 

persisteix esta formació, creix molt dispersa. En el seu lloc ha sorgit una vegetació de 
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tipus arbustiu com la coscolla i l'arçot. La seua degradació ha permés el creixement 

d'una comunitat de tipus estepari, formada especialment per timonedes i espartars. 

 

SAVINA EN ZONA ÀRIDA D`INTERIOR   ESPART 

 

 
 
 

Paisatge àrid del sud-est peninsular: les condicions serien semblants a la vegetació de 

la zona àrida de l'interior si no fora perquè en esta zona les plantes uneixen al seu 

caràcter xeròfil el termòfil115. Algunes són autòctones, com el margalló, però altres són 

d'origen americà (la palera i la pita). Amb estes condicions la formació vegetal 

característica és el matoll espinós (espinal), representat per l'arçot, l`espina vera i els 

espàrrecs silvestres. No obstant això, la duresa climàtica dificulta també el creixement 

natural d'este espinal i en el seu lloc apareixen les timonedes, en algunes zones molt 

degradades, així com una formació estepària xeròfila, amb gramínies116 com l'espart, 

l`espart bord i l`ontina. Estes espècies eren utilitzades en altres èpoques com a matèria 

primera per a l'elaboració d'espardenyes. 
  
 

PITES      PALERES 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Planta termòfila: planta que no suporta que les temperatures descendisquen de 0º C. 
116 Gramínies: familia de plantes herbàcies a les que pertanyen els cereals i altres plantes. 
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MARGALLÓ 

 

     
 

 

En mitjans àrids es troben llocs en els quals predominen els materials salins, que 

reben el nom de saladars. En el litoral s'han format per la seua proximitat a la mar, 

mentre que a l'interior ho han sigut per la proximitat de capes d'aigua salada que han 

ascendit a la superfície. Les plantes capaces de desenvolupar-se en estes condicions 

reben el nom d'espècies halòfiles117, sent les més abundants els salicorns i els salats. En 

sòls amb guix un altre tipus de plantes, denominades gipsòfiles, com l`arnallo i l'albada, 

són les més abundants. 

 

 

11. LA VEGETACIÓ DE LES ZONES MUNTANYENQUES 

 

 Els caràcters climàtics de la muntanya són les baixes temperatures i l'elevada 

pluviositat, en algunes estacions en forma de neu. Estos caràcters, juntament amb 

l'orientació de la muntanya i els vents dominants són la causa de la disposició en pisos 

de la vegetació, que és la principal característica del paisatge de muntanya. Els pisos són 

els següents, de baix a dalt: el pis basal, el pis montà, el pis subalpí, el pis alpí i el pis 

nival. En el pis basal la vegetació sol ser la mateixa que en les zones planes pròximes, 

però va canviant a mesura que ascendim. No obstant això, no es donen tots a tot arreu, 

perquè hi ha serralades que manquen d'algun d'ells. I habitualment en la vessant de 

solana cada pis de vegetació arriba a una altura major que en la d'ombria, on les 

temperatures són més baixes.  

D'altra banda, no totes les muntanyes espanyoles són iguals. Els paisatges de 

muntanya que ocupen majors espais en la península són l'alpí i el mediterrani. 

 

La muntanya alpina: es troba a Pirineus, Serralada Cantàbrica i Montes de Lleó. En 

ella el pis montà està ocupat per arbres caducifolis, principalment fajos i roures albars, 

ja que és una zona humida i no excessivament freda. En el pis subalpí, que només es 

dona als Pirineus, les espècies dominants són les coníferes118 com el pi albar, l'avet 

blanc i el pi negre. Quan el clima és més favorable l'avet s'entremescla amb el faig, 

formant un bosc mixt.  

 

                                                 
117 Planta halòfila: planta que suporta bé els sòls amb un alt contingut de sal. 
118 Conífera: arbre en forma de con, com l`avet o el pi. Són de fulla perenne i suporten baixes 
temperatures. 
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AVETS EN PIS SUBALPÍ                             PRATS DE MUNTANYA  

      EN PIS ALPÍ 
 

 
 

 Més amunt se situa el pis alpí, on els arbres desapareixen i en el seu lloc 

s'estableix una vegetació formada per prats de festuca119, associats a plantes bulboses120 

com la genciana. Si continuem ascendint arribarem a una zona en la qual ja només hi ha 

roca nua, sense cap vegetació. A més, als Pirineus existeix un nivell més alt, que és el 

pis nival, encara que ocupa una superfície reduïda, pel fet que les neus perpètues a les 

muntanyes peninsulars només apareixen per damunt dels 3.000 metres. 

 La Serralada Cantàbrica té algunes peculiaritats, perquè allí no hi ha coníferes i 

el bosc caducifoli s'estén fins a una altura superior. No obstant això, com estes plantes 

no estan tan adaptades al fred, el bosc desapareix als 1.700 metres d'altura, 600 metres 

abans que al Pirineu. 

 

La muntanya mediterrània: ocupa un ampli territori localitzat en els contraforts del 

Sistema Central, Sistema Ibèric i Serralades Bètiques. En estes últimes l'estiu és més sec 

i calorós, la qual cosa afecta també les plantes, que són diferents a les de la muntanya 

alpina. En el pis montà, per exemple, predominen els roures rebolls i els roures de fulla 

petita, espècies de fulla caduca i que necessiten almenys 600 mm de precipitacions a 

l'any. A més, en les Serralades Bètiques, més seques i càlides, no existeix el pis montà, 

pel que es passa del pis basal al pis subalpí. En este pis no hi ha avets, però habiten 

altres coníferes, com el pi negre i el pi albar. No obstant això, hi ha algunes peculiaritats 

en cada serralada, perquè en el Sistema Ibèric la savina, arbre de fulla perenne molt 

resistent al fred i a la falta de pluges, comparteix el pis subalpí amb les coníferes. D'altra 

banda, en les Serralades Bètiques existeix, com a espècie endémica121, una conífera 

anomenada pinsap, que només es desenvolupa en algunes àrees de la regió muntanyenca 

de Ronda, on hi ha més humitat. 

En altures superiors als 1.900 metres trobem el pis alpí, on no hi ha arbres, sinó 

una vegetació arbustiva de baixa altura, en la qual les espècies dominants són la xara i el 

ginebre nan. A major altura els arbustos són substituïts per la gespa i si continuem 

pujant la vegetació desapareix i només queda ja la roca. D'altra banda, a Sierra Nevada 

                                                 
119 Festuca: planta de xicoteta mida similar a la gespa. 
120 Planta bulbosa: planta que conté una tija subterrània anomenada bulb, on emmagatzema nutrients. 
121 Espècie endèmica: espècie que només habita un xicotet territori del planeta. 
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es dona una formació de coixinet espinós que en majors altures és substituïda per 

canxals o pedregars122.   

 
 

REBOLLS EN PIS MONTÀ        PI ALBAR EN PIS SUBALPÍ 
 

 
 

 

 

ESQUEMA DE LA VEGETACIÓ DE MUNTANYA 

 
 Pis basal Pis montà Pis subalpí Pis alpí Pis nival 

Pirineus 500-1.000 m 1.000-1.300 

m 

1.300-2.300 

m 

2.300-3.000 

m 

Més de 

3.000 m 

Serralada 

Cantàbrica 

500-800 m 800-1.700 

m 

No hi ha Més de 1.700 

m 

No hi ha 

Sistema Central 600-1.200 m 1.200-1.700 

m 

1.700-2.000 

m 

Més de 2.000 

m 

No hi ha 

Sistema Ibèric 500-1.000 m 1.000-1.200 

m 

1.200-1.800 

m 

Més de 1.800 

m 

No hi ha 

Serralades 

Bètiques 

500-1.600 m No hi ha 1.600-1.900 

m 

Més de 1.900 

m 

No hi ha 

Característiques 

generals 

Mateixes 

plantes que en 

zones planes 

Arbres de 

fulla 

caduca 

Coníferes Prats d`alta 

muntanya i 

roca nua 

Neus eternes 

 

 

 

 

                                                 
122 Canxal o pedregar: zona de la muntanya on s`acumulen pedres. Procedeixen de la ruptura de pedres 
més grans, degut a l`erosió. 

 

 

CANXAL EN PIS ALPÍ 
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12. LA VEGETACIÓ DE LES ILLES CANÀRIES 

 

 El caràcter insular de les Canàries, les seues condicions climàtiques i edàfiques i 

el seu origen volcànic han ocasionat un paisatge diferent al de la resta d'Espanya. Els 

biòlegs ho inclouen en la Macaronesia, regió biogeogràfica a la qual pertanyen també 

les illes Açores, Madeira i Cap Verd. La vegetació de les illes està plena 

d'endemismes123 , prop de 500, la qual cosa ens explica la seua riquesa. 

  
CARDÓ     TABAIBA 

 

 
 

L'accidentat relleu de l'arxipèlag modifica la distribució de la vegetació. El pis 

basal es desenvolupa en quasi tot el territori de les illes de Lanzarote i Fuerteventura i, 

fins als 500 metres, en la resta de les illes. Predomina una vegetació xeròfila, oberta i de 

poca altura, adaptada a l'aridesa i formada per espècies suculentes124, com el cardó, 

d'aspecte similar als cactus americans. També trobem plantes rupícoles125 com la 

tabaiba i els bejeques, així com altres introduïdes per l'home, com les pites i les paleres. 

Entre els 300 i els 500 metres hi ha una zona de transició al pis montà, molt 

transformada pels cultius, on creixen dragos i palmeres canàries, espècies endèmiques 

de la Macaronèsia. A més, hi ha plantes d'origen mediterrani com a savines, llentiscle i 

ullastre. 
 

 

DRAGO    PALMERA CANÀRIA 

 

 

                                                 
123 Endemisme: espècie que només habita en una xicoteta zona del planeta. 
124 Espècies suculentes: plantes amb tiges carnoses, que poden emmagatzemar molta més aigua que la 
resta. Moltes d`elles són cactus. 
125 Planta rupícola: planta que pot créixer sobre una roca. 
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 El pis montà humit, entre els 500 i els 1.200 metres, es troba sota la influència 

dels vents alisis, que en la façana de sobrevent (part nord de les illes muntanyenques) 

mantenen una presència de núvols quasi constant. Això produeix un augment de les 

precipitacions i de la humitat ambiental, la qual cosa permet el desenvolupament, en 

algunes illes occidentals, d'un bosc molt humit, la laurisilva. Esta formació vegetal és la 

que dominava tota la zona mediterrània a la fi de l'Era Terciària, però actualment ha 

quedat reduïda a algunes zones de la Macaronèsia. Este bosc exuberant contrasta amb la 

vegetació àrida del pis basal. Les espècies més característiques, endèmiques d'esta 

formació boscosa, són el llorer canari, el vinyàtigo i el bocan, que es desenvolupen 

sobretot en els fons dels barrancs, on hi ha menys insolació i la humitat és major. En les 

zones altes dels barrancs creix una formació anomenada fayal-bruguerar, formada per 

espècies com el bruc, la faya i l`acebinyo. Tant en la laurisilva com en el fayal- 

bruguerar hi ha un sotabosc molt ric en falgueres. 

 
   LAURISILVA        FALGUERES 

 

 
 

 

PI CANARI 

 

                              
 

  

El pis montà sec, entre 1.200 i 2.000 metres, és la zona de domini del pi canari, espècie 

capaç de suportar l'escassetat d'aigua i les baixes temperatures. Té a més la capacitat de 
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rebrotar des del cep una vegada que ha patit un incendi. La seua extensió s'ha vist 

reduïda per les contínues tales i les repoblacions d'eucaliptus i pi blanc. 

 A partir dels 2.000 metres, a les illes de Tenerife i La Palma, es troba el pis 

d'alta muntanya, caracteritzat per l'absència d'arbres i per la presència d'un matoll 

arbustiu obert, ric en endemismes. Les espècies més destacades són el tajinaste roig, la 

ginesta del Teide (només a Tenerife) i el codeso de cims (només a la Palma). A partir 

dels 2.700 metres la vegetació és quasi inexistent i només hi ha algunes xicotetes 

plantes, com la violeta del Teide, adaptades a les baixes temperatures i a un ambient 

molt sec. 

 
GINESTA DEL TEIDE             CODESO DE CIMS 

 

 
 

 

 

TAJINASTE ROIG    VIOLETA DEL TEIDE 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 
 

ELABORACIÓ I COMENTARI D`UN HIDROGRAMA 

 

 Per a elaborar un hidrograma ens donaran unes dades com estes, amb el 

coeficient mensual del riu. 

 
 Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc No De 

Coeficient 1,1 2,1 2,2 1,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 

 

Amb estes dades farem una gràfica com esta, indicant a baix els mesos i a 

l'esquerra el coeficient, que és la relació entre el cabal d'eixe mes i el mòdul (cabal 

mitjà) d'eixe riu. 

 

   
 

Una vegada fet l'hidrograma es realitza el comentari de la següent manera: 

 

- Dir quan es donen els cabals màxims i mínims. Indicar les causes. 

- Assenyalar quines conseqüències té la variació del cabal durant l'any. 

- Adscriure el riu a un tipus de règim i, si no s'indica en la gràfica, dir en quina 

part d'Espanya podria estar. 

 

 

COMENTARI D'UNA IMATGE DE VEGETACIÓ 

 

En este cas cal dir el següent: 

- Quines plantes o quina formació vegetal observem. 

- Quines són les seues característiques i quin tipus de clima requereix. 

- On es dona eixe tipus de vegetació. 
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TEMA 4. L`ESSER HUMÀ I EL MEDI AMBIENT 

 
1. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DELS SÒLS 

 

Erosió i desertificació: a Espanya l'erosió i el seu efecte més greu, la desertització, són 

dos importants problemes mediambientals. Només l'erosió d'1 mm de superfície suposa, 

segons el tipus de sòl, la pèrdua de 13 tones per hectàrea. En algunes zones d'Espanya 

es registren pèrdues anuals de 25 Tm/ha de sòl, arribant en les més erosionables a més 

de 50 Tm/ha i any (uns 4 mm de sòl a l'any). Les pèrdues són molt importants en l'àrea 

mediterrània. Actualment quasi la meitat del territori espanyol, el 44% del total, té grans 

problemes d'erosió. 

 Hi ha dos tipus de causes que afavoreixen l'erosió. Unes són naturals, perquè 

depenen de les característiques de la topografia, el clima, etc. Però hi ha unes altres que 

es deuen a l'acció humana. Les causes naturals són: 

- Una topografia desfavorable. Espanya és un dels països més muntanyencs 

d'Europa i l'abundància de pendents facilita l'escorrentia quan plou torrencialment. 

- El predomini d'una tipologia climàtica mediterrània. En este clima és 

freqüent la irregularitat pluviomètrica, tant mensual com diària. Al costat de mesos 

extremadament secs, en uns altres s'assoleix la meitat de la pluja total anual. En estes 

circumstàncies, amb pluges escasses i mal repartides, es produeix una forta erosió 

hídrica, que és el factor més destacat en l'erosió dels sòls. 

- El predomini, en bona part del territori, d'uns sòls blans, argilencs, fàcilment 

erosionables. 

- La falta de vegetació, a causa de l'escassetat d'aigua, la desforestació i els 

incendis, facilita l'escorrentia i l'erosió. La vegetació protegeix el sòl, reduint el contacte 

de l'aigua quan plou torrencialment i impedint una escorrentia violenta, alhora que 

afavoreix la infiltració. 

A les causes naturals se sumen les originades per l'esser humà, que potencien els 

seus efectes. Algunes són històriques com la destrucció de la coberta vegetal per a 

cultivar, per a aprofitar la fusta, el pasturatge… En bona part del territori es van rompre 

terres marginals de baixa qualitat, en vessants de fort pendent i, quan més tard van ser 

abandonades, es van convertir en presa fàcil de l'erosió. Actualment el que més 

contribueix a la desforestació són els incendis, sobretot en zones de muntanya o quan es 

repeteixen en el mateix lloc. En estos casos l'erosió és més forta i la natura té problemes 

per a recuperar-se per si sola, amb el que s'accentua la desertificació, que és 

especialment greu en les zones més seques: Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, 

Aragó i Canàries. 

 

L'impacte de les ciutats i el turisme: una de les conseqüències del desenvolupament 

econòmic i demogràfic dels últims decennis ha sigut el desordenat creixement urbà. Per 

a satisfer la demanda de sòl els ajuntaments han requalificat com a sòl urbanitzable 

terrenys que tradicionalment han tingut un ús agrícola o forestal. La conseqüència ha 

sigut la destrucció de milers d'hectàrees d'hortes, així com de canals, molins i séquies. 

És notori el conflicte entre usos urbans i agrícoles en les hortes de València, Múrcia i 

Granada. 

 La pressió dels agents econòmics sobre el sòl no urbanitzable es manifesta 

també en la desenfrenada urbanització del litoral espanyol. L'activitat turística s'ha basat 

en el model del turisme de “sol i platja” per al desenvolupament de la qual s'ha ocupat 

pràcticament tota la línia costanera, en alguns casos il·legalment, sense respectar si més 
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no la zona de domini públic126. La intensa urbanització s'ha estés per àmplies zones de 

la costa mediterrània i les illes. Algunes zones, com la provincia de Màlaga i la 

Comunitat Valenciana, tenen més del 65 % del seu litoral ple d`edificacions.  

 

L'impacte de les grans obres públiques: el desenvolupament d'un pais necessita de les 

obres públiques perquè creen una infraestructura bàsica fonamental per a altres 

activitats. No obstant això, autovies, autopistes i aeroports són grans obres d'enginyeria 

que poden causar, en molts casos, problemes mediambientals. També la construcció de 

ports ocasiona un gran impacte, perquè davant l'escassetat de ports naturals en el litoral 

mediterrani s'han alçat esculleres, que alteren la línia de costa i destrueixen les platges 

pròximes, en impedir el pas de sediments marins. Si els ports comercials es justifiquen 

pels seus beneficis per a l'economia, la construcció i necessitat de ports esportius és més 

discutible. Molts ports són concessions que l'Estat fa a particulars. D'altra banda, la 

construcció de preses per a regular l'aigua dels rius i utilitzar-les per a regadiu i la 

producció d'energia són també construccions que tenen un impacte en el medi ambient. 

Actualment hi ha més de mil embassaments a Espanya, amb una capacitat total de 

53.806 Hm³, per la qual cosa la possibilitat d'augmentar el seu ús és reduïda. 

 

La contaminació dels sòls: el creixement de la població dels últims 200 anys es deu a 

les pràctiques agrícoles intensives que utilitzen grans quantitats de productes 

fitosanitaris (herbicides, pesticides, fungicides), de fertilitzants i d'aigua. Les 

conseqüències negatives d'este tipus d'agricultura afecten per igual al sòl i a les aigües. 

Actualment l'agricultura espanyola és la primera consumidora europea d'insecticides, 

sent especialment perillosos els que porten mercuri i plom. Un altre dels grans 

contaminants dels sòls són els fertilitzants que contenen fòsfor, nitrogen i potassi. A 

més de contaminar els sòls, poden fer el mateix amb els aqüífers, a través de l'aigua de 

la pluja. En zones de regadiu, per a satisfer la demanda d'aigua s'ha emprat aigua que 

conté un excés de sals. D'esta manera, ha augmentat la salinització del sòl en àmplies 

zones del litoral mediterrani. 

 

 

2. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 

 

Els residus sòlids urbans són els generats en els domicilis particulars, comerços, 

oficines i altres serveis. Els d'origen industrial tenen un altre tipus de qualificació, ja que 

el seu poder contaminant sol ser major i per això s'inclouen en la classificació de tòxics 

i perillosos. Entre 1990 i 2007 la producció de residus sòlids urbans quasi es va duplicar 

a causa de la millora del nivell de vida, però després es va reduir per la crisi i des del 

2014 ha tornat a augmentar en recuperar-se l'economia. En 2017 produíem 487 quilos 

de fem domèstic per habitant a l'any. Estan formats principalment per residus orgànics 

(restes d'aliments i de jardineria) amb un 44% del total. Després venen el paper i el cartó 

(21%), el plàstic (10%) i el vidre (7%). Per comunitats, les que més residus generen per 

habitant són Balears i Canàries, a causa de l'elevat nombre de turistes, que no es tenen 

en compte en fer el càlcul. 

 A Espanya són els municipis els encarregats de la recollida, transport i 

eliminació de residus. És el servei que costa més diners als ajuntaments, que solen 

agrupar-se en consorcis o entitats supramunicipals per a gestionar-ho entre molts i que 

els isca més barat. El més habitual, perquè ocorre amb el 51% del fem, és que els 

                                                 
126 Zona de domini públic: porció del territori, como els rius, platges o mines, que pertanyen a l`Estat. 
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residus sòlids urbans acaben en abocadors, que poden ser controlats o incontrolats. Els 

primers són aquells gestionats per les autoritats i que compleixen la normativa, amb 

terrenys impermeables (argilencs) o parets de formigó per a evitar que els lixiviats127 

que produeixen els fems contaminen el subsol. Una vegada plens són coberts de terra i 

es planta vegetació damunt per a dissimular-los i que el terreny puga ser utilitzat per a 

altres usos. El principal problema que tenen és que, en descompondre's la matèria 

orgànica generen males olors i grans quantitats de metà, un gas que contribueix molt al 

calfament de la Terra. A més, el metà és inflamable i això de vegades provoca incendis, 

emetent grans núvols de fum tòxic que poden afectar les poblacions veïnes. D'altra 

banda, una vegada s'omplin costa molt trobar un altre municipi que vulga albergar un 

abocador. Pitjors encara són els abocadors incontrolats, que són llocs on il·legalment es 

llança el fem, sense cap tipus de precaució. Estos abocadors, a més de males olors i del 

risc d'incendis, suposen un problema sanitari, perquè atrauen a insectes i rosegadors que 

transmeten malalties, a més de que contaminen les aigües subterrànies amb els seus 

lixiviats. Per sort, actualment només l'1% dels residus acaba en este tipus d'abocadors. 

Quant a la resta, el 18% es recicla, el que estalvia energia i matèries primeres, al 

no haver de fabricar nous productes, a més d'evitar els problemes que suposen els 

abocadors. Però per a això cal dur a terme una recollida selectiva de residus, la qual 

cosa requereix que la població es consciencie per a separar el fem en origen. Això 

encara es fa poc, perquè només el 16 % dels residus se separen en llocs específics. 

Normalment es fa amb contenidors de diferents colors, per tipus de residu, però per als 

residus perillosos (piles, oli, productes electrònics, pintures) s'han creat els ecoparcs, 

situats als afores de les ciutats. A continuació els residus s'emporten a una planta de 

tractament on se separen de nou. Després s'envien a plantes específiques, on es 

procedeix al seu reciclatge. Encara que el reciclatge és la millor opció, no hi ha 

suficients plantes de tractament de residus i no tots es poden reciclar. Actualment estem 

en este aspecte molt per baix de la mitjana europea (que és del 45%) i el percentatge és 

pràcticament el mateix que fa 15 anys. Encara que la majoria dels envasos de plàstic i 

de cartó es reciclen, hi ha residus que es reciclen molt poc, com la roba, els enderrocs i 

els plàstics que no són envasos. 

En el cas del fem orgànic, una opció és portar-la a una planta de compostatge on 

s'aprofita com a compost128, el que es fa amb el 17% dels residus. D'esta manera, 

mitjançant l'acció de bacteris, les restes d'aliments i de jardineria, mesclats amb llots de 

les aigües residuals, es converteixen en un abonament que es pot emprar en l'agricultura. 

No obstant això, els residus orgànics a penes es recullen selectivament, la qual cosa 

dificulta que es puguen convertir en compostos. 

Una altra possibilitat és la incineració, que s'utilitza amb el 12% dels residus i 

que permet reduir en un 90 % el volum del fem en poc de temps. A més, genera una 

gran quantitat de calor, que pot ser utilitzada per a produir energia elèctrica. Però té el 

problema que emet diòxid de carboni (que augmenta l'efecte d`hivernacle) i, en el cas 

dels plàstics, contaminants molt tòxics, com les dioxines o els furans. 

 D'altra banda, caldria tractar de produir menys fem, reduint el consum (no 

comprant coses que realment no necessitem), comprant menys aliments envasats i 

reutilitzant els objectes quantes més vegades millor. Un exemple és el de les bosses de 

plàstic que ens donen a les botigues quan comprem alguna cosa. En 2018 cada espanyol 

utilitzava de mitjana 144 bosses de plàstic a l'any i moltes d'elles acabaven en el fem. 

Per a protegir el medi ambient el govern obliga, des d'eixe any, a que totes les tendes 

                                                 
127 Lixiviat: líquid tòxic que procedeix de la descomposició del fem. 
128 Compost: adob elaborat a base de restes orgàniques. 
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cobren per les bosses, a fi de reduir la quantitat de fem. D'altra banda, per al medi 

ambient és millor reparar una cosa o vendre-la de segona mà que tirar-la. També caldria 

evitar els productes d'usar i tirar i emprar articles més duradors.  

  

 

3. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 

L'aire, un dels elements bàsics per a la vida, està afectat per l'emissió a 

l'atmosfera d'elevades quantitats de gasos contaminants. Això provoca la mort 

prematura, a Espanya, d'unes 10.000 persones a l'any, sobretot ancians i persones amb 

malalties respiratòries. Es calcula que cada europeu perd de mitjana huit mesos de vida 

a causa de l'alta concentració de contaminants en l'atmosfera. A més, al nostre país el 

97% de la població respira aire contaminat, que supera els nivells màxims establits per 

l'OMS129. Destaquen, per la seua importància, el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, 

el monòxid i diòxid de carboni i els derivats del clor. La majoria d'estos contaminants 

tenen el seu origen en la utilització de combustibles fòssils130. 

 

La contaminació atmosfèrica a les ciutats: les ciutats són els punts més contaminats, 

a causa de l'elevada concentració de població, agreujant-se el problema quan se 

succeeixen diversos dies anticiclònics, amb escassa pluja i poc vent. Les ciutats més 

contaminades són les més grans (Barcelona, València, Sevilla), pel major trànsit de 

vehicles i per comptar amb més indústria i més calefaccions. No obstant això, Madrid 

ocupa la huitena posició, malgrat la seua gran grandària, per la gran superfície de zones 

verdes, la poca indústria que té als voltants i l'ús massiu del metre. A Espanya els 

nivells de contaminació urbana són especialment alts i per això la Unió Europea ha 

amenaçat amb imposar fortes multes al govern espanyol si no es redueix la pol·lució a 

les ciutats. 

 Un dels principals agents de contaminació atmosfèrica és el transport urbà. El 

creixement del parc automobilístic en els últims anys és el principal causant de 

l'augment d'emissions de monòxid i diòxid de carboni, plom i partícules. Els més 

contaminants són els vehicles dièsel, per la qual cosa s'està intentant limitar el seu ús. 

També es tracta de fomentar l'ús del transport públic, de la bicicleta i dels vehicles 

elèctrics, que són molt menys contaminants. 

Una altra font de contaminació atmosfèrica són les calefaccions. Això es deu a 

l'ús de calderes de gasoil en nombroses finques que compten amb calefacció central i 

que emeten partícules, òxids de sofre i de nitrogen. El risc per a la salut que suposa l'ús 

del gasoil es podria reduir utilitzant calderes de gas natural, que és més net. 

El tercer factor de contaminació atmosfèrica en els centres urbans són les 

indústries. Les principals emissores són les refineries de petroli, les papereres, les 

cimenteres, les indústries siderúrgiques i les químiques, localitzades en els grans 

complexos industrials que envolten les ciutats. Un segon focus d'emissor són les 

centrals tèrmiques, que cremen gas natural o carbó per a produir electricitat, així com 

els ports, a causa del combustible que empren els vaixells i a la manipulació de 

substàncies contaminants.   

 

La pluja àcida: les centrals tèrmiques que utilitzen com a combustible el carbó emeten 

quantitats importants de diòxid de sofre, que en l'atmosfera es transformen en àcid 

                                                 
129 OMS: Organització Mundial de la Salut 
130 Combustibles fòssils: combustibles procedents de la descomposició de matèria orgànica durant 
milions d`anys, com el petroli, el carbó i el gas natural. 
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sulfúric. Després el vent els transporta i acaben caient amb la pluja, convertida en una 

pluja àcida. Això provoca la desforestació de grans zones boscoses, a vegades a 

centenars de quilòmetres del lloc d'origen. A Espanya este problema afecta a dues 

zones, Galícia (per la central tèrmica d'As Pontes) i Aragó (per la central tèrmica 

d'Andorra). Per a disminuir esta contaminació s`han eliminat les subvencions al carbó 

nacional i s`han posat forts impostos a les emissions de gasos contaminants, el que ha 

fet que el consum de carbó per a produir electricitat s`haja reduït dràsticament. 

 

L'efecte d'hivernacle: és probablement el major problema mediambiental que afecta el 

planeta. És causat per l'emissió a l'atmosfera d'enormes quantitats de gasos, 

especialment diòxid de carboni (CO₂) i metà, produïts sobretot per l'ésser humà. Estos 

gasos, si bé permeten el pas dels raigs solars, impedeixen que isca a l'espai la radiació 

infraroja (la calor terrestre). En incrementar-se la seua quantitat en l'atmosfera actuen 

com un hivernacle i el seu efecte és un augment de les temperatures. Encara que se sap 

que en altres períodes va haver-hi variacions en la temperatura de la Terra, els científics 

utilitzen en l'actualitat el terme de canvi climàtic per a referir-se al calfament accelerat 

que fa pujar les temperatures mitjanes, a causa de l'increment de gasos d'efecte 

d'hivernacle. Les conseqüències que es preveuen són un augment de la temperatura, la 

pujada del nivell de la mar i l'increment dels fenòmens extrems, com a sequeres i 

inundacions. Per a Espanya es preveu un augment mitjà de temperatura de 3,1 °C d'ací 

al 2050, que serà major en les zones d'interior i menor en la costa. 

 Al nostre país el major contribuent a este efecte d`hivernacle és el transport 

(27%), seguit per la indústria (19 %), la producció d'electricitat (17%), l'agricultura i la 

ramaderia (12 %), les calefaccions (9 %) i els residus (4 %). Les comunitats més 

contaminants són aquelles que utilitzen més el carbó per a produir electricitat, com 

Astúries, Castella-Lleó i Aragó. I les que menys les que no tenen centrals tèrmiques 

(Madrid) i les que produeixen energia sobretot a través de centrals nuclears (Comunitat 

Valenciana i Catalunya). Després de diverses dècades contaminant, el canvi climàtic ja 

s'està notant al nostre país. Cada any fa més calor i al juliol de 2017 es van assolir en 

Montoro (Còrdova) els 47,3 °C, la temperatura més alta a Espanya des de que es tenen 

registres. D'altra banda, l'augment de les temperatures incrementa l'evaporació, el risc 

de desertificació i la gravetat dels incendis forestals. Es calcula que el 80 % d'Espanya 

està en risc de convertir-se en desert durant el segle XXI, a causa del canvi climàtic. A 

més, la majoria de les platges quedarien inundades i algunes zones, com el delta de 

l`Ebre o la manga del Mar Menor, podrien desapareixer, mentre que l`Albufera de 

València quedaría unida amb el mar. Este problema afecta també a les muntanyes, 

doncs les glaceres dels Pirineus han reduït la seua grandària a la meitat en els últims 25 

anys i podrien desaparéixer en les pròximes dècades. Tot això suposarà uns importants 

costos econòmics, perquè l'agricultura es veurà molt perjudicada i el turisme també, en 

reduir-se les platges i els dies de nevades. També obligarà a realitzar una despesa 

contínua per a omplir d'arena les platges, davant el constant augment del nivell de la 

mar, que les va devorant. 

Per a evitar estos efectes quasi tots els països van acordar a París, en 2015, reduir 

les seues emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, la qual cosa va començar a aplicar-se 

en 2020, quan va expirar el protocol de Kyoto. L'objectiu és que a la fi del segle XXI la 

temperatura augmente com a màxim 2 °C respecte als nivells preindustrials, perquè de 

fer-ho més seria molt difícil impedir que continuara augmentant la temperatura en el 

futur. Cada país signant ha d'elaborar una proposta per a reduir les seues emissions de 

gasos al seu país. Espanya, ja ha ratificat este acord, però encara no ha fet res per a 

posar-ho en pràctica. I alguna cosa cal fer, perquè de seguir amb les polítiques actuals 
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les emissions espanyoles de CO2 augmentaran de 335 a 353 milions de tones d'ací al 

2040. 

 

La contaminació acústica: és un altre tipus de contaminació atmosfèrica i Espanya és 

el segon país d'Europa, després de Portugal, en el que un major percentatge de població 

es veu afectat per este problema. El soroll procedeix principalment del trànsit terrestre 

(més del 80%), a molta distància d'altres causes com a veus i crits, trànsit aeri, la ràdio i 

la televisió i les obres en carrers i cases. La contaminació acústica pot provocar 

alteracions del somni, problemes cardiovasculars, estrés i ansietat. 

 La situació és preocupant perquè afecta 9 milions de persones, la majoria de les 

quals viuen en ciutats de més de 20.000 habitants i que perceben un nivell de soroll 

superior als 65 decibels durant el dia. A la nit el problema no disminueix, perquè molts 

habitatges suporten nivells superiors als 45 decibels, el màxim recomanat per 

l'Organització Mundial de la Salut. A pesar que la Llei del Soroll de 2003 obliga a 

establir plans d'acció per a combatre el soroll, són escasses les intervencions que es 

realitzen des de l'administració local i autonòmica per a reduir esta greu alteració 

ambiental. 

  

 

4. LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES 

 

La contaminació dels rius: l'aigua és un recurs fonamental i un bé escàs a Espanya. El 

desenvolupament econòmic s'ha basat en el consum de grans quantitats d'aigua, 

especialment per l'agricultura, al mateix temps que la seua qualitat s'ha vist afectada per 

la contaminació. Únicament el 55 % de les aigües superficials assoleix un nivell de 

qualitat bo o acceptable. Els rius pròxims a les grans àrees urbanes i complexos 

industrials estan contaminats i només en les capçaleres de les grans conques es troba 

aigua en bones condicions per a ser utilitzada per al consum humà i el bany. La seua 

utilització per al reg té menys problemes, ja que este tipus d'ús requereix una menor 

qualitat de l'aigua. 

 Els riscos de contaminació no són iguals en tota Espanya. Són majors en l'àrea 

mediterrània, en el centre peninsular i en els arxipèlags, on el clima és molt sec, que en 

el nord, on la major disposició i regularitat dels cabals dilueix els riscos de 

contaminació de les aigües. Una de les principals fonts de contaminació és l'agricultura, 

que en usar productes químics acaba contaminant els rius pròxims amb nitrats, amonis i 

fosfats. També la indústria, que sovint contamina amb mercuri, plom i productes 

químics. I molts pobles, que encara llancen als rius més pròxims les seues aigües 

residuals sense depurar. D'esta manera, se sotmeten moltes aigües continentals a un 

procés d'eutrofització131, que posa fi a la vida animal. 

 

Contaminació de les aigües subterrànies: és un greu problema al nostre país, on el 

46% dels aqüífers estan contaminats. Això ocorre per diverses causes. La més important 

és l'aplicació inadequada de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura intensiva de regadiu. 

A Espanya la superfície dedicada a regadius ha augmentat en un 75 % des de 1970 i 

amb això el consum de productes químics en l'agricultura. Un altre factor són les 

aportacions de purins de les instal·lacions de ramaderia estabulada, sobretot d'aus i 

                                                 
131 Eutrofització: enriquiment artificial de les aigües mitjançant l'abocament de nutrients (nitrogen i 
fòsfor principalment). Això provoca un creixement anormal de les algues que acaben amb l'oxigen, 
provocant la mort de peixos i altres animals aquàtics. 
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porcs. En els dos casos, on els sòls són molt permeables (sòls calcaris) els riscos de 

contaminació són més elevats. 

 La salinització de les aigües subterrànies és un altre problema, que afecta 

principalment el litoral mediterrani. En les zones costaneres la sobreexplotació 

d'aqüífers té com a conseqüència el descens del seu nivell, la intrusió de l'aigua de la 

mar i la seua inutilització per al consum humà i l'agricultura. Això ha succeït ja en el 

10% dels aqüífers costaners. El continu ús d'aigua un poc salada acaba per afectar el sòl, 

que es converteix en estèril. 

 

Contaminació marina: els nivells de contaminació de la mar són molt alts en àmplies 

zones de la costa espanyola. Una de les causes són les aigües residuals urbanes, perquè 

el 16% d'elles es llancen a rius i mars sense depurar. Això ocorre també en algunes 

poblacions de més de 5.000 habitants, que estan obligades per una directiva europea a 

depurar les seues aigües. Una altra causa de contaminació són els abocaments dels 

complexos industrials, especialment la indústria petroquímica. A això cal afegir 

l'abocament de fems de tot tipus, especialment plàstics, per part de banyistes i vaixells 

de recreació, que en el 70 % dels casos es deposita en el fons marí. No obstant això, 

gràcies a la Directiva Marc d'Aigua de la UE i a la conscienciació de les comunitats 

riberenques que les aigües contaminades perjudiquen el sector turístic, la depuració de 

les aigües urbanes ha millorat en els últims anys. Gràcies a això la qualitat de les aigües 

marines ha millorat molt en les últimes dècades i només l'1% d'elles no es consideren 

aptes per al bany. 

 

 

5. ELS INCENDIS FORESTALS 

 

La riquesa de la cobertura vegetal és un signe del bon estat de conservació 

mediambiental. A Espanya la desforestació ha empobrit el patrimoni natural. Les seues 

causes són variades. Algunes són antigues, com les pràctiques agrícoles tradicionals, les 

tales d'arbres per a obtindre fusta i el pasturatge. Actualment la pèrdua de massa forestal 

es deu principalment als incendis. 

 

 
 

Les causes dels incendis forestals són variades, però el més freqüent és que 

siguen causats per l'home. El 54,7 % dels incendis són provocats, mentre que el 23,3% 



 

90 
 

es deuen a negligències i el 4,3 % a caigudes de llamps, mentre que de la resta no es 

coneix la causa. Els incendis provocats es deuen sobretot a cremes agrícoles il·legals i a 

incendis de ramaders que desitgen buidar la muntanya per als seus animals. És per això 

que els incendis són més freqüents en les zones de l'oest, on és molt important la 

ramaderia extensiva. A més, un 9,7 % dels incendis provocats són causats per piròmans, 

persones desequilibrades que gaudeixen veient el foc i tota l'activitat humana que es 

posa en marxa quan comença un incendi. Quant a les negligències, es deuen 

principalment a excursionistes, que encenen foc en llocs no autoritzats. O a conductors 

que llancen burilles mal apagades des del seu cotxe. 

La superfície cremada cada any és molt variable, perquè hi ha anys en què es 

cremen 25.000 hectàrees i altres en els que es calcinen prop de 200.000. No obstant 

això, la tendència és a disminuir i cada dècada es cremen menys boscos. Això es deu a 

la disminució de la ramaderia extensiva i de l'agricultura, així com a les millores en 

prevenció i lluita contra el foc. D'esta manera, des de 2010 la superfície cremada cada 

any és, de mitjana, el 38% de la que es cremava en els anys 80. D'altra banda, les 

regions d'Espanya en les quals es cremen més hectàrees són les més occidentals, 

principalment Galícia, Astúries i Extremadura. 

 

 
 

 L'època de més risc d'incendis és l'estiu, ja que és llavors quan fa més calor i hi 

ha menys precipitacions, amb el que la vegetació està més seca i es crema amb més 

facilitat. Això s'agreuja si a més es produeixen forts vents i hi ha nombrosa vegetació, 

que proporciona combustible a les flames. Per això a l'estiu es donen de tant en tant 

incendis amb flames gegantesques, que els bombers es veuen incapaços d'apagar i que 

només acaben quan canvia la direcció del vent i el foc deixa d'avançar cap a territori no 

cremat. 

 Els incendis forestals tenen greus conseqüències sobre el medi ambient. En 

primer lloc generen grans emissions de CO₂, que contribueixen al calfament de la Terra. 

A més, deixen el sòl desproveït de coberta vegetal, la qual cosa els fa més vulnerables a 

l'erosió, al no haver-hi arrels que retinguen la Terra quan plou. A això s'afegeix que 

poden provocar la mort d'espècies animals que vivien en la zona cremada. També tenen 
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un impacte negatiu sobre el turisme i sobre l'explotació forestal, destruint així les fonts 

d'ingresos de molts habitants de la zona. De tota manera, les seues conseqüències no són 

tan greus com habitualment es pensa, perquè la majoria dels animals escapen de les 

flames i en la majoria dels casos la vegetació es regenera per si sola al cap d'uns anys. 

No obstant això, la regeneració corre perill si es produeixen fortes pluges poc després de 

l'incendi o si es produeixen dos incendis seguits. Per això sovint es posen en les zones 

cremades barreres de fusta en el sòl. Això es fa per a evitar que es perda amb les pluges 

matèria orgànica, que després és molt difícil de recuperar. 

 Respecte als incendis forestals hi ha dos grans mites. El primer és creure que 

cada vegada tenim menys boscos, a causa de les constants notícies que apareixen en 

televisió sobre enormes incendis forestals. Però això no és així, sinó que més aviat 

succeeix el contrari. A causa de l'abandonament de l'agricultura i a la repoblació 

forestal, cada any augmenta la superfície coberta per arbres i hui dia tenim un 32 % més 

que fa 30 anys. Encara que en els últims anys s'ha cremat de mitjana 94.000 hectàrees a 

l'any, les zones boscoses han anat augmentant a un ritme de 180.000 hectàrees anuals, 

perquè per cada arbre que es cremen apareixen tres. 

 Tampoc és cert, com molta gent creu, que els incendis forestals es deguen a la 

cobdícia d'especuladors, que cremen la muntanya per a construir allí. Primer perquè 

entre 2003 i 2015 la llei va prohibir requalificar terrenys cremats i això no va reduir la 

superfície destruïda per incendis forestals. En segon lloc perquè on hi ha més incendis 

no és en les zones amb més turisme i construcció. I en tercer lloc perquè el nombre 

d'incendis durant el boom de la construcció (1998-2007) va ser més o menys el mateix 

que durant la crisi posterior, quan no es construïa quasi res. 

  

 

6. LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS 

 

 La biodiversitat132 a Espanya és la major de la Unió Europea, amb prop de 

85.000 espècies d'animals i plantes. El nostre país també encapçala la llista d'espècies 

amenaçades, que són 941, de les quals una cinquena part es troben en perill d'extinció. 

Les mesures per a protegir el patrimoni natural han de tindre com a principi la lluita 

contra els principals problemes mediambientals: la contaminació de l'atmosfera, dels 

sòls i l'aigua. I la lluita contra la degradació dels sòls i la vegetació. A elles s'han d'unir 

mesures dirigides a protegir i conservar els espais naturals. 

  

Història de l'ecologisme a Espanya: les idees conservacionistes tenen una llarga 

història al nostre país. La Institució Lliure d'Ensenyament va desenvolupar des de la 

seua creació, a la fi del segle XIX, una labor pedagògica estimable, tenint com un dels 

seus principis més importants el coneixement i la conservació de la natura. Encara que 

eixa consciència era minoritària, ja que només participaven d'ella alguns educadors i 

naturalistes, en 1916 el marqués de Villaviciosa va impulsar la llei de parcs nacionals i 

dos anys després es van crear els dos primers: Covadonga i Ordesa. 

 Durant el franquisme es va desenvolupar la llei de muntanyes de 1957 i en 1971 

es va crear l'Institut per a la Conservació de la Natura (ICONA). En 1975, al final de la 

dictadura, es va promulgar la llei d'espais protegits i en 1978 un inventari d'espais 

naturals. La fi primordial de la política forestal d'este període era la repoblació de les 

muntanyes, utilitzant criteris fonamentalment productius. 

                                                 
132 Biodiversitat: varietat d`espècies animals i vegetals. 
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 En l'últim terç del segle XX van sorgir a Espanya els principals moviments 

ecologistes, molt actius contra la política desenvolupista del franquisme. Provenien de 

moviments populars, generalment d'esquerres o radicals, contraris a l'energia nuclear. A 

causa de l'interés amb què es va tractar en els mitjans de comunicació a l'ecologia, esta 

sensibilitat es va estendre posteriorment a altres problemes mediambientals, com la 

lluita contra l'establiment d'un polígon de tir de l'exèrcit en Cabañeros. O la lluita per a 

convertir el polígon de tir que l'Armada tenia a l'illa de Cabrera en un parc nacional. 

També es va començar a demanar la protecció d'algunes espècies en perill d'extinció, 

com l'àguila imperial, el linx, el llop o l'os bru. Els ecologistes també es van oposar a la 

creació d'embassaments en paratges de gran valor paisatgístic i natural, com Riaño (a 

Lleó) o Itoiz (a Navarra). I més recentment a la proposta de transvasament d'aigua del 

riu Ebre al sud i est peninsular. 

 El coneixement de la gravetat dels problemes mediambientals ha desenvolupat 

una consciència ecològica en la major part de la població, obligant a actuar als governs. 

Les intervencions de l'administració en la lluita contra la deterioració de la biodiversitat 

van dirigides en diversos sentits. D'una banda, les actuacions específiques per a 

enfrontar-se als problemes mediambientals originats per cada sector econòmic. I per una 

altra el conjunt de mesures especials per a protegir els espais naturals. En este sentit 

destaquem els compromisos del nostre país amb els organismes internacionals, la 

política d'ampliació d'espais naturals d'especial interés, els programes de protecció 

d'espècies amenaçades i la promulgació de normes i lleis sobre conservació de la natura.  

 

La protecció de la natura en l'actualitat: del conjunt de lleis estatals la finalitat de les 

quals és protegir la biodiversitat i els espais naturals, destaca la Llei del Patrimoni 

Natural i de la Biodiversitat, promulgada en 2007. El seu articulat conté criteris més 

conservacionistes que les anteriors, en bona part per les directives de la Unió Europea, 

que obliguen l'Estat a elaborar un catàleg d'hàbitats naturals i la seua protecció. 

 D'altra banda, Espanya ha signat nombrosos convenis internacionals per a 

conservar la biodiversitat. Els més importants són els següents: 

- Conveni de Ramsar (1971) per a protegir els aiguamolls, que són utilitzats per 

les aus migradores. Les zones humides acollides a este conveni són 63, destacant pel 

seu valor el Parc Nacional de Doñana. 

- CITES (1975) per a controlar el comerç internacionals de plantes i animals 

salvatges, a fi d'evitar la seua extinció. 

- Conveni de Barcelona (1976) per a protegir el medi marí i litoral mediterrani, 

establint per a la seua preservació zones protegides. 

 - Conveni de Berna (1979) per a garantir la conservació del medi natural a 

Europa. 

- Conveni de Diversitat Biològica (1992) per a promoure un desenvolupament 

compatible amb la conservació de la diversitat biològica del planeta. 

A més, des de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, la política de conservació 

mediambiental depén en gran part de les directives comunitàries. L'objectiu més 

important d'estes normatives és fer compatible el desenvolupament sostenible i la 

conservació de la biodiversitat. En 1992 es va aprovar la Directiva Hàbitats per a la 

protecció de les espècies amenaçades i els seus hàbitats. Per a dur a terme este objectiu 

es va proposar la creació d'una xarxa d'espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000. 

La Xarxa Natura 2000 contempla dos tipus d'espais protegits: els LIC (llocs 

d'interés comunitari, en els quals es protegeix la natura en general) i els ZEPA (zones 

d'especial protecció per a les aus), que protegeixen solament els ocells. No obstant això, 

molts espais protegits són LIC i ZEPA alhora. A Espanya hi ha més de 2.000 espais 
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dins de la Xarxa Natura 2000, que cobreixen un 27 % del territori espanyol, així com 

75.000 km² de la superfície marina. No obstant això, la Xarxa Natura 2000 no va servir 

a penes per a ampliar les zones protegides. El que es va fer va ser ficar en esta xarxa als 

espais que ja estaven protegits, a fi de poder rebre finançament europeu per a la seua 

conservació. 

La llei actual espanyola protegeix a totes les espècies, encara que algunes es 

poden explotar, a diferència de la legislació d'altres èpoques en les quals tot es podia 

explotar excepte el que estava protegit. Així i tot hi ha actuacions específiques que 

tenen com a objectiu salvar espècies en perill com el linx, el trencalòs, l'àguila imperial, 

l'os bru i el gall salvatge cantàbric. També s'intenta restaurar les canyades ramaderes, els 

aiguamolls i les deveses. Un instrument molt important per a la protecció de les espècies 

amenaçades són els fons del programa LIFE de la Unió Europea, que cofinança 

projectes per a la conservació del medi ambient. D'altra banda, les comunitats 

autònomes han anat creant els seus propis espais protegits, anomenats parcs naturals.  

 

 

7. ELS PARCS NACIONALS 

 

 Una estratègia eficaç per al sosteniment de la biodiversitat són els espais 

protegits, perquè permeten el manteniment d'un ecosistema íntegrament. Les funcions 

que ha de representar tota àrea protegida són la conservació, la investigació, l'educació, 

el desenvolupament i el gaudi de la natura. Una altra funció és la turística, perquè 

moltes d'elles reben milers de visitants a l'any, creant treball en les localitats pròximes, 

en hotels, restaurants, guies turístics, etc. 

 
PARCS NACIONALS D`ESPANYA 

 

 
 

Els parcs nacionals són els espais naturals que compten amb major protecció, 

perquè en ells no es permet l'agricultura i estan molt limitats la caça, la explotació 

forestal, la construcció i el trànsit de vehicles. No es prohibeixen completament perquè 

el seu terreny, encara que protegit, sol ser de propietat privada i no es vol impedir als 

propietaris continuar amb les seues pràctiques tradicionals, si no perjudiquen 

l'ecosistema. Des de 2007 les comunitats autònomes són les responsables de la gestió 
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dels espais naturals, inclosos els parcs nacionals, encara que la seua declaració depén de 

les Corts Generals. No obstant això, les competències sobre parcs nacionals encara no 

s'han transferit per complet i dels 16 que existeixen actualment hi ha huit que encara són 

gestionats per l'Estat. 

 

Els parcs nacionals recullen els paisatges més representatius d'Espanya i poden agrupar-

se de la següent manera: 

 

Paisatge alpí de muntanya: es dona en tres parcs nacionals del nord d'Espanya, que 

tenen comú les seues altes muntanyes, el seu modelatge glacial (amb circs133, valls 

glacials, derrubis134 i estanys135) i espècies semblants de flora i fauna. Estos parcs 

compten amb unes zones baixes en les que hi ha grans boscos de fajos i, als Pirineus, 

avets i pins negres. Quant a la seua fauna, destaquen els senglars, cérvols, isards i 

àguiles reals, amb alguns exemplars de trencalossos i ossos bruns, espècies molt 

amenaçades.                               

  
PARC NACIONAL D`ORDESA I MONT PERDUT 

 

             
 

 

El primer d'ells és el de Picos d'Europa (anteriorment de Covadonga), el més 

antic juntament amb el de Ordesa, doncs va ser creat en 1918. Se situa a les províncies 

d'Astúries, Lleó i Cantàbria. Té una gran biodiversitat, en estar situat en el límit entre la 

regió eurosiberiana i la mediterrània. Per això allí trobem el 88% de les espècies de 

mamífers que hi ha a Espanya, així com el 72% de les aus i el 63% dels rèptils. És a 

més el parc nacional en el que habiten més llops, una espècie amenaçada. D'altra banda, 

el parc d`Ordesa i Mont Perdut (anteriorment d`Ordesa) és l'altre més antic d'Espanya. 

Es troba al Pirineu aragonés, a la província d'Osca. En ell es troba el massís calcari més 

alt d'Europa, sent el cim més alt el Mont Perdut, de 3.355 metres d'altura. Finalment, 

l'altre parc nacional pirinenc és el d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es 

troba a la província de Lleida. En este parc, com en el de Ordesa, hi ha a més multitud 

de rius i de cascades, a causa de les elevades precipitacions i fortes pendents. 

 

                                                 
133 Circ glacial: zona afonada excavada per la neu. 
134 Derrubi: conjunt de pedres al peu d`una muntanya, produïdes per l`erosió. 
135 Estany: llac d'origen glacial, normalment en zones d'alta muntanya. 
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Paisatge de la Macaronèsia: estos parcs es troben a les Illes Canàries i es caracteritzen 

pel seu relleu volcànic (abundància de calderes, cons volcànics, malpaisos, roques…) i 

l'elevada presència de plantes endèmiques, que canvien molt d'unes illes a altres. En 

estos parcs no hi ha a penes grans animals i la fauna que hi ha es limita a xicotets 

mamífers, aus i rèptils, com el rat penat, el xoriguer, el colom turqué i el llandargaix 

negre. Els dos últims són endèmics de Canàries. 

 
PARC NACIONAL DE TIMANFAYA 

 

  
 

 

Especialment important és el Parc Nacional de les Canyades del Teide, que es 

troba a l'illa de Tenerife i és el més visitat d'Espanya, amb més de quatre milions de 

visitants a l'any. Algunes plantes endèmiques representatives d'este parc són el tajinaste 

roig, la ginesta del Teide i la violeta del Teide. També cal esmentar el Parc Nacional de 

la Caldera de Taburiente, que es troba a l'illa de la Palma. En este parc abunda el pi 

canari, però també trobem laurisilva i, en les zones altes, codeso de cims. 

A l'illa de Lanzarote es troba el Parc Nacional de Timanfaya. És una zona 

desèrtica, amb molt poca vegetació, on es troben 24 volcans que han deixat un paisatge 

volcànic peculiar, el millor conservat de Canàries. Finalment, a l'illa de la Gomera està 

el Parc Nacional de Garajonay, on trobem el millor exemple de laurisilva, un bosc 

humit propi de la Macaronèsia. 

 

Paisatge natural mediterrani: és el més habitual a Espanya i en ell habiten a més gran 

quantitat d'espècies animals, entre els quals destaquen els cérvols, senglars, raboses, 

llebres, àguiles imperials i voltors negres. Quant a la vegetació, trobem boscos i deveses 

d'alzines i sureres, així com formacions herbàcies i de matoll. No obstant això, als parcs 

nacionals de muntanya mediterrània, com Sierra Nevada, Guadarrama i Sierra de las 

Nieves, el paisatge va canviant a mesura que ascendim. En les zones baixes hi ha 

alzines i diversos matolls, mentre que en les zones mitjanes trobem pins albars, roures 

rebolls i savines de muntanya. En les zones altes a penes hi ha vegetació. 

 El Parc Nacional de Sierra Nevada és el més gran d'Espanya, amb 86.000 

hectàrees d'extensió a la província de Granada. És a més el parc nacional amb més 

espècies endèmiques de la península, amb 66 tipus de plantes que només creixen allí. 

No obstant això, té pocs grans animals, destacant només la cabra muntesa. Un altre parc 

d'este tipus és el de la Serra de Guadarrama, situat entre les províncies de Madrid i 

Segòvia. Allí hi ha una gran varietat d'espècies animals, entre les quals es troba el llop 

ibèric. També cal destacar els importants boscos de pi albar, les capritxoses formes de 
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relleu granític i l'existència de circs i llacunes glacials. Finalment cal esmentar l'últim 

parc nacional d'Espanya, el de la Sierra de las Nieves, creat en 2021, a la província de 

Màlaga. En ell destaquen els boscos de pinsaps, una espècie endèmica de la zona. 

 Quant al paisatge mediterrani de plana, el trobem als parcs nacionals de 

Cabañeros i de Monfragüe. En ells alternen les deveses (també anomenades rañas) amb 

zones de muntanya baixa, amb més vegetació. El bosc mediterrani està molt ben 

representat al Parc Nacional de Cabañeros, situat entre les províncies de Toledo i 

Ciudad Real. També té importància el Parc Nacional de Monfragüe, situat a la 

província de Càceres, on es troben les majors reserves d'alzinars i matoll mediterrani 

d'Europa.  

 
      PARC NACIONAL DE MONFRAGÜE 

 

  
 

 

PARC NACIONAL DE DOÑANA 

 

      
 

 

Aiguamolls: es caracteritzen per la presència d'aigües estancades de poca profunditat, 

amb el que es forma un ecosistema de vegetació palustre136  (canyes, joncs), que alterna 

amb peixos, amfibis i aus aquàtiques, com a garses, ànecs, gavines i flamencs. Els 

                                                 
136  Vegetació palustre: plantes que tenen la seua part inferior submergida permanentment sota l'aigua. 
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aiguamolls són a més importants com a llocs de cria i descans dels ocells migradors que 

van d'Europa a Àfrica (i viceversa). El més important d'Espanya és el Parc Nacional de 

Doñana, situat entre les províncies de Huelva i Sevilla. Té una gran diversitat de 

paisatges, perquè els marjals alternen amb les dunes i les pinedes. En els boscos de pins 

de Doñana habiten cérvols, conills, àguiles imperials i linxs ibèrics. Estos últims són 

endèmics de la península i són l'espècie de felins més amenaçada del món. 

D'altra banda, el Parc Nacional de Tablas de Daimiel, a Ciudad Real, és el més 

xicotet de tots amb 1.900 hectàrees. Els seus aiguamolls s'han format en desbordar-se 

els rius Guadiana i Cigüela de manera permanent, a causa de la falta de pendents en la 

zona. Al parc hi ha exemples de boscos de ribera i saladars, però és un ecosistema 

fràgil, perquè la seua supervivència depén dels aqüífers pròxims. Per això l'Estat 

controla molt l'extracció d'aigua i ha adquirit finques pròximes, a fi d'evitar l'obertura de 

pous il·legals en els seus voltants. 

 

Parcs marítims: són aquells en els quals es protegeixen zones costaneres i marines, en 

illes xicotetes que a penes han sigut afectades per l'acció humana. Per a evitar la seua 

deterioració es limita l'accés i cal demanar permisos especials per a fondejar o bussejar 

en les seues aigües. Hi habiten nombrosos tipus d'algues i peixos, mentre que en la part 

terrestre trobem gran quantitat d'aus aquàtiques, com a gavines i corbs de mar. Hi ha 

pocs arbres a causa dels forts vents, a l'elevada salinitat i a l'escassa profunditat del sòl, 

el que fa que predomine el matoll. Quant als animals terrestres, la falta d'aigua dolça i 

l'escassa vegetació redueixen molt la presència d'éssers vius. Per això no hi ha a penes 

mamífers ni amfibis, encara que sí nombroses sargantanes. 

 
PARC NACIONAL DE LES ILLES ATLÀNTIQUES 

 

         
 

A Espanya solament hi ha dos parcs d'este tipus, sent un d'ells el de l'arxipèlag 

de Cabrera, a Balears. A causa del seu aïllament ha arribat fins a l'actualitat totalment 

inalterat. La seua vegetació és típicament mediterrània, amb molt de matoll (màquia i 

garriga) i alguns arbres (pins i alzines), a més d'una abundant vegetació submarina, 

sobretot de posidònies. L'altre parc nacional marítim és el de les Illes Atlàntiques de 

Galícia, a Pontevedra, que compta amb una singular representació de penya-segats i 
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platges d'arena de gran bellesa. La seua vegetació està formada per matoll (gatosa 

europea), amb algunes zones aïllades de pins i eucaliptus.  
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 

 
COMENTARI D`UN MAPA TEMÀTIC 

 
 En geografia és molt freqüent l'ús de mapes temàtics per a facilitar la 

comprensió d'uns certs fenòmens, que poden canviar d'unes zones a unes altres. En 

l'anàlisi d'un mapa temàtic s'han de seguir els següents passos:  

 

 1r) Introducció: parlar breument del fenomen de què tracta el mapa, explicant 

per què és important per al medi físic o humà d'Espanya. 

2n) Anàlisi dels contrastos: explicar què és el que més crida l'atenció en observar 

el mapa. És a dir, quines zones destaquen sobre les altres, ja siga per estar molt 

afectades o molt poc afectades pel fenomen en qüestió. 

3r) Causes de les diferències: una vegada hem indicat quines zones destaquen 

sobre la resta, cal explicar quins factors influeixen en això. Estos factors poden ser físics 

(pel relleu, el clima, el sòl o la vegetació) o humans (deguts al desenvolupament 

econòmic, a l'agricultura, a la ramaderia, a la indústria, al turisme, a la quantitat de 

població…). L'anàlisi serà més complet quant més factors es tinguen en compte, però 

cal destacar quin o quins són els més importants, perquè no tots tenen el mateix pes. 

4t) Conseqüències d'estes diferències: què ocorrerà en les zones més afectades i 

què succeirà en les que menys ho estan. 

5é) Si es planteja algun problema indicar possibles solucions. 
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TEMA 5. EL SECTOR PRIMARI 
 

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

El sector primari està format principalment per l'agricultura i la ramaderia, tenint 

menys importància la pesca i l'explotació forestal. Va ser el més important a Espanya 

fins a la dècada de 1960, però a partir de llavors es va accelerar la seua mecanització i 

va començar a necessitar cada vegada menys mà d'obra, el que va provocar un èxode 

massiu des del camp a la ciutat. Actualment només ocupa al 3,8% de la població activa i 

únicament proporciona un 2,7% del PIB137. És el sector econòmic menys important i el 

menys productiu, ja que la seua aportació al PIB és considerablement menor que la 

població que ocupa. A més, la seua importància continua disminuint i hui dia tenim un 

40% menys d'agricultors i ramaders que fa 20 anys.  

 Els espais agraris són aquells que es destinen principalment al sector primari. 

Estan condicionats per diversos factors, que són els següents: 

 

El medi natural: l'agricultura i la ramaderia depenen molt del medi físic, que a 

Espanya no és especialment favorable per a estes activitats. I encara que s'han 

desenvolupat mètodes artificials per a reduir esta dependència, com hivernacles, 

sistemes de reg i cultius sense terra, els condicionants naturals continuen tenint molta 

importància. La més exigent és l'agricultura, que no pot desenvolupar-se a Espanya per 

damunt dels 1.500 metres d'altitud, mentre que només uns pocs cultius poden créixer a 

més de 1.000 metres. A més, els sòls amb molt de pendent dificulten la mecanització i 

fan que l'agricultura siga allí poc rendible. També el clima és important, perquè cada 

cultiu té unes temperatures màximes i mínimes, fora de les quals no es pot 

desenvolupar. Un altre aspecte important és la humitat, doncs hi ha plantes que 

requereixen molta aigua, mentre que altres poden sobreviure únicament amb l'aigua de 

la pluja. També influeixen els sòls, ja que alguns són tan pobres que no serveixen per a 

l'agricultura. Uns altres donen rendiments baixos i altres, els més fèrtils, proporcionen 

grans collites.  

 La ramaderia està menys condicionada pel medi, perquè pot practicar-se a major 

altura i en terrenys que no són adequats per a l'agricultura. No obstant això, els animals 

més grans, com les veste, requereixen més pastura i només es poden criar a l'aire lliure 

en zones molt humides. 

 

L'estructura agrària: depén de la grandària de les explotacions i del règim de tinença 

de la terra. A Espanya les explotacions agràries són cada vegada més grans, pel fet que 

com les xicotetes explotacions són poc rendibles, es van abandonant o venent, la qual 

cosa permet augmentar la grandària de les restants. Actualment els minifundis138 tan 

sols ocupen el 8 % de la superfície cultivada i sovint estan treballats a temps parcial, per 

persones que es dediquen també a altres activitats. Els minifundis predominen a Galícia, 

Cantàbria, Canàries i la Comunitat Valenciana.  

A continuació tenim les explotacions mitjanes (de 10 a 100 hectàrees) que 

suposen el 37 % de la terra i que solen ser treballades pels seus propietaris, encara que 

de vegades contracten mà d'obra assalariada, en moments de més treball. On més 

important és la mitjana propietat és a Múrcia i el País Basc. I finalment estan els 

                                                 
137 PIB: Producte Interior Brut. És la riquesa que genera cada any un pais. 
138 Minifundi: explotació agrària xicoteta, de menys de 10 hectàrees. 
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latifundis139 que assoleixen el 55 % de la terra i que solen ser treballats per mà d'obra 

assalariada. Ocupen la major part del terreny agrícola a Andalusia, Extremadura i 

Castella-la Manxa.  

La majoria dels agricultors tenen xicotetes o mitjanes explotacions, doncs les 

grans només constitueixen el 5% del total. La grandària mitjana de les explotacions 

agràries a Espanya és de 25 hectàrees, encara que normalment es divideixen en trossos 

més menuts, del mateix propietari, anomenats parcel·les. Les explotacions agràries 

solen ser més grans en els cultius de secà i més xicotetes en els de regadiu. 

 

 
 

 Quant al règim de tinença de la terra, a Espanya predominen els agricultors 

propietaris, que són el 70 % del total. Els arrendataris140  són el 16% i els parcers141 el 

13%. Una característica de l'agricultura espanyola és l'envelliment dels propietaris 

agraris, perquè el 58% té més de 55 anys i només el 3% són menors de 35 anys. 

 

La política agrària: les actuacions polítiques també repercuteixen de manera directa en 

l'espai rural. Com el sector primari espanyol és poc competitiu en comparació amb el 

dels productors americans (amb explotacions més grans i més productives) i africans 

(amb mà d'obra més barata), es duen a terme nombroses polítiques per a protegir de la 

competència als agricultors i ramaders. D'esta manera, se'ls donen quantioses 

subvencions, procedents sobretot de la Unió Europea, encara que també reben ajudes 

del Ministeri d'Agricultura i de les comunitats autònomes. Actualment cada agricultor o 

ramader espanyol rep de mitjana uns 9.800 euros anuals en subvencions. I a això cal 

afegir altres formes de protecció, en forma d'aranzels142 o quotes agràries143, per a 

dificultar l'entrada a Espanya de productes procedents de fora de la Unió Europea. Estes 

                                                 
139 Latifundi: explotació agrària gran, de més de 100 hectàrees. 
140 Arrendatari agrari: persona que explota les terres d`una altra a canvi de un pagament fixe. 
141 Parcer: persona que explota les terres d`una altra a canvi de donar-li una part de la collita. 
142 Aranzel: impost que es paga per comprar mercaderies estrangeres, per a fer-les més cares i que els 
consumidors no les compren. 
143 Quotes agràries: màxim de productes agraris que es permet vendre a un país. 
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ajudes estan sovint condicionades a que es reduïsca l'impacte mediambiental de 

l'agricultura i la ramaderia, es modernitzen les explotacions, augmente la seguretat 

alimentària i es millore el benestar animal.  

Malgrat això, la competència entre els agricultors europeus és tan intensa que els 

preus dels productes agraris són cada vegada més baixos. Este procés es va veure 

accentuat després de l'entrada en la Unió de molts països d'Europa de l'est a partir de 

2004, que va fer disminuir les ajudes a l'agricultura espanyola, al mateix temps que 

augmentava la competència. Això fa que molts agricultors i ramaders no puguen 

competir, ni tan sols amb subvencions, per la qual cosa han d'abandonar la seua 

professió, sobretot si es tracta de xicotetes explotacions. Davant el gran excedent de 

producció agrària, la Unió Europea fomenta amb ajudes econòmiques l'abandonament 

de la terra, mentre que les comunitats autònomes donen ajudes per a concentrar les 

parcel·les del mateix propietari en una sola explotació, ja que així es redueixen els 

costos. Tanmateix, tot això no ha servit per a fer rendible la major part de les 

explotacions agropecuàries i la població ocupada en el sector primari continua per això 

descendint. 

 

 

2. L`AGRICULTURA 

  

Ocupa a Espanya 17 milions d'hectàrees (un terç del territori espanyol) i suposa 

el 60 % de la Producció Final Agrària144. Els cultius poden ser herbacis (en els que cal 

sembrar cada any) o llenyosos (arbres o matolls que es planten només una vegada). 

També poden ser de regadiu, si es reguen, o de secà, si només reben l'aigua de la pluja. 

La tendència és a la reducció de la superfície cultivada, sobretot en els cultius de secà, ja 

que els de regadiu han augmentat. L'abandonament de les terres de cultiu es deu a la 

falta de rendibilitat de les explotacions, als incentius de la PAC145 i a l'avanç de la 

urbanització. 

 

Cultius de secà: dels herbacis destaquen els cereals, el cultiu que més superfície ocupa 

a Espanya, amb 6 milions d'hectàrees, sense comptar la terra que es deixa en guaret146. 

Es cultiven tant perquè requereixen poca inversió i poca aigua, produeixen des del 

primer any, resisteixen bé el fred i poden créixer en terrenys de poca qualitat. Encara 

que solen cultivar-se en secà, de vegades es reguen, amb el que augmenta el seu 

rendiment. No obstant això, no és un cultiu molt productiu, perquè emprant el 46 % de 

la terra cultivada només produeix el 12 % del valor agrícola. En les últimes dècades s'ha 

reduït la producció de blat, a causa de la disminució en el consum de pa, i s'ha 

incrementat la de dacsa i ordi, que s'utilitzen principalment per a alimentació animal, 

degut a l'augment del consum de carn i llet. Davant l'excés de producció a nivell 

europeu, les ajudes de la PAC als cereals han disminuït dràsticament, la qual cosa ha 

contribuït a reduir la producció. Actualment Espanya és deficitària en cereals i es veu 

obligada a importar més d'un terç del seu consum.  

Un altre cultiu herbaci és el gira-sol, la planta industrial més important al nostre 

país, a causa dels seus baixos costos de cultiu i a que  es cultiva en rotació amb els 

cereals. També es produeixen lleguminoses147 i creïlles, que assoleixen produccions 

molt més modestes i en els que som deficitaris. 

                                                 
144 Producció Final Agrària: suma de la producció agrícola, ramadera i forestal. 
145 PAC: Política Agrària Comuna (de la Unió Europea) 
146 Guaret: terra de labor que no se sembra durant un temps per a que recupere els nutrients. 
147 Lleguminoses: plantes que produeixen llegums, com fesols, llentilles,  pèsols i cigrons. 
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 Quant a cultius llenyosos, destaca l'olivera, cultiu en el que som el primer 

productor mundial, amb el 45 % de la producció del planeta. És a més, el segon cultiu al 

que es dedica més terreny, amb el 19 % de la superfície cultivada. No obstant això, és 

menys productiu que la vinya, per la qual cosa es cultiva sobretot en terres de poca 

qualitat, sempre que la temperatura ho permeta, perquè és un arbre que no suporta 

hiverns freds. El sector olivarer s'ha vist molt beneficiat per l'entrada d'Espanya a la 

Unió Europea, perquè és un producte del qual no hi ha excedents a nivell europeu, el 

que ha permés augmentar considerablement la producció. Però això ha fet caure els 

preus i actualment només són rendibles les grans explotacions que utilitzen maquinària. 

Per contra, moltes explotacions mitjanes i xicotetes tenen greus problemes econòmics, 

ja que continuen recollint l'oliva a mà. 

Un altre cultiu llenyós és la vinya, que s'utilitza principalment per a produir vi. 

Actualment Espanya destina a vinyes quasi el 7 % de la seua superfície cultivada, la 

qual cosa ens col·loca en tercera posició en la producció mundial de vi, només per 

darrere d'Itàlia i França. Esta producció es destina sobretot al consum massiu, encara 

que cada vegada es cuiden més les marques de qualitat. D'altra banda, la superfície 

vitícola s'ha reduït des de l'any 2004 a conseqüència de la PAC, que ha fomentat 

l'arrancada de ceps, especialment en vinyes poc productives. Bastants agricultors han 

aprofitat estes subvencions per a modernitzar les seues explotacions i introduir 

maquinària.  

 

Cultius de regadiu: en regadiu extensiu148 es cultiven moltes plantes industrials. El 

tabac i el cotó són cultius industrials de regadiu, mentre que la remolatxa sucrera pot 

donar-se tant en regadiu com en secà. Estos cultius han patit una forta reculada en les 

últimes dècades. El tabac i el cotó per la desaparició de les ajudes europees en 2003. I la 

remolatxa a causa de la seua poca competitivitat en comparació amb la del centre i nord 

d'Europa, on es cultiva molt. En l'actualitat alterna sovint amb el cultiu de cereal. També 

són de regadiu extensiu l'arròs i les plantes farratgeres, com l'alfals o el raigràs, que es 

destinen a alimentació animal. 

 

  

CULTIUS MÉS IMPORTANTS A ESPANYA 

 

 Percentatge de 

superfície cultivada 

Percentatge 

de valor 

agrari 

Productivitat 

(valor 

agrari/terra) 

Sistema de 

cultiu 

Cereals 46,5 % 12,7 % 0,27 Secà 

Olivera 19,3 % 7,6 % 0,39 Secà 

Fruites y 

hortalisses 

12,3 % 41,0 % 3,33 Regadiu 

Vinya 6,8 % 8,0 % 1,17 Secà 

Cultius 

industrials 

6,6 % 5,0 % 0,75 Regadiu i 

secà 
Font: http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/ (elaboració propia) 

 

En regadiu intensiu149 es cultiven hortalisses, entre les que destaquen la tomaca, 

el pebre, l'espàrrec i la carxofa, moltes vegades en hivernacles, on poden produir 

                                                 
148 Cultiu extensiu: cultiu que requereix poca inversió. 
149 Cultiu intensiu: cultiu que requereix molta inversió. 

http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/
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diverses collites a l'any. També els fruiters, en la seua majoria cultius llenyosos, entre 

els que destaquen els cítrics (taronges, mandarines, llimes), seguits de bresquilles, 

pomes i maduixes. La majoria dels fruiters i cultius d'horta no suporten les baixes 

temperatures i necessiten sòls fèrtils i molta aigua, el que limita molt les seues zones de 

cultiu. No obstant això, són els més rendibles, doncs amb el 12 % de la superfície 

cultivada produeixen el 41 % del valor de l'agricultura espanyola. Per això, i perquè el 

clima mediterrani és molt apropiat per al seu cultiu, han experimentat un gran 

creixement en les últimes dècades. La meitat de la producció espanyola de fruites i 

verdures es destina a l'exportació, encara que en alguns productes s'exporta més del 

70%. Com són cultius de molt difícil mecanització necessiten molta mà d'obra, amb el 

que generen ells sols quasi la meitat de l'ocupació agrària. 

 

 

 
 

 

3. LA RAMADERIA I L`EXPLOTACIÓ FORESTAL 

 

La ramaderia: ocupa 8 milions d'hectàrees i la seua producció equival al 35 % de la 

producció final agrària. La ramaderia va experimentar un creixement espectacular 

sobretot en la dècada de 1960, a causa de l'augment del nivell de vida, que va 

incrementar el consum de carn, especialment la d'au (la producció de la qual es va 

multiplicar per cent) i de productes lactis. Al final del segle XX el bestiar porcí s'havia 

multiplicat per deu, el boví triplicat i l'oví duplicat. Des de finals dels seixanta la 

contribució de la ramaderia a la producció final agrària es manté quasi inalterable, 

encara lluny del 50 % de la mitjana europea. Però en termes absoluts la ramaderia 

espanyola ocupa el segon lloc entre els països de la UE. Quant a les tècniques de 
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producció, es va abandonant la ramaderia extensiva150, que va sent substituïda per la 

intensiva151. 

El sector ramader està orientant la seua producció cap a productes on prevalga la 

qualitat, d'acord amb les normes europees, que exigeixen elevats estàndards de seguretat 

alimentària, respecte al medi ambient i benestar animal. A més, el govern espanyol duu 

a terme iniciatives per a finançar projectes d'investigació i innovació en la producció 

ramadera per a millorar la competitivitat de les explotacions, augmentant la producció o 

reduint les despeses. D'esta manera, les granges cada vegada estan més mecanitzades i a 

penes s'utilitza mà d'obra per a reduir els costos al màxim. Gran part dels processos, 

com el munyiment, l'alimentació del bestiar i la recollida d'excrements, es fa de manera 

automatitzada.  

El primer sector ramader a Espanya és el porcí, que aporta un 38 % del valor de 

la producció ramadera, sobretot en explotacions intensives. Actualment el nostre país és 

el quart productor mundial i el segon d'Europa, per darrere d'Alemanya. És el sector 

més actiu en el comerç internacional, ja que les exportacions de carn de porc han 

augmentat molt en els últims anys fins a assolir el 44% de la producció nacional. A 

continuació ve la ramaderia bovina, amb 6 milions de veste per a carn i 855.000 per a 

llet, a parts iguals entre ramaderia intensiva i extensiva. En total produeix el 34 % de la 

producció ramadera, repartit a parts iguals entre carn i llet. El sector lleter porta diverses 

dècades en crisis per l'excés de producció a Europa, que manté els preus baixos i 

perjudica especialment els ramaders espanyols, que tenen explotacions més xicotetes 

que la mitjana europea, per la qual cosa són menys competitius. Per això en els últims 

anys han anat tancant nombroses xicotetes granges lleteres, al mateix temps que ha 

augmentat la producció de llet, que es va concentrant en explotacions cada vegada més 

grans. 

 

 
 

                                                 
150 Ramaderia extensiva: ramaderia que es practica a l`aire lliure. Requereix menys despeses, però es 
produeix menys. 
151 Ramaderia intensiva: ramaderia que es practica en granges. Requereix més despeses, però es 
produeix més. 
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 La cria d'aus, sobretot pollastres i gallines, és fonamentalment intensiva i es 

dedica a produir carn i ous. En total suposa un 21 % de la producció ramadera 

espanyola, sent més important la producció de carn, en la que som el segon productor 

europeu. No obstant això, es dedica quasi tota al consum intern, doncs les exportacions 

només assoleixen el 10 %. Això és així perquè la carn de pollastre és la més consumida 

a Espanya, en ser la més barata. No obstant això, els defensors dels animals critiquen 

l'amuntegament en el que viuen les gallines ponedores, perquè el 88 % estan tancades 

en gàbies, amb molt poc espai per a moure's. Davant esta situació, en 2012 la Unió 

Europea va obligar a augmentar la grandària de les gàbies. Un altre sector destacat és 

l'oví amb el 5% del valor ramader, sobretot per a carn i llet, perquè a penes es produeix 

llana. Espanya té la segona major cabanya d'ovelles d'Europa, només per darrere del 

Regne Unit, i es crien principalment de manera extensiva. No obstant això, la seua 

importància s'ha reduït en les últimes dècades per la falta de pastors, per la disminució 

dels guarets, on pasturaven els animals i pel descens de la demanda de llana. La resta de 

cabanyes ramaderes són molt menys importants, estant entre elles la cria de cabres, 

conills, galls dindis, cavalls i abelles.  

  

L'explotació forestal: la superfície forestal representa un 37 % del territori espanyol, 

encara que el seu valor econòmic és molt desigual, per la varietat de la cobertura vegetal 

(boscos, zones d'arbratge escàs, de matoll i herbàcies, més els espais oberts quasi sense 

vegetació). D'esta superfície forestal el 40 % són boscos i un 13 % és zona d'arbratge 

escàs, amb el que menys d'una cinquena part del territori espanyol està arbrada i encara 

és menor si es consideren només els boscos fusters. A esta situació s'ha arribat després 

d'un procés progressiu de desforestació. 

 La distribució dels espais forestals és la següent: les comunitats autònomes més 

boscoses són les del nord, especialment el País Basc i Catalunya. I les que menys les del 

centre, sud i sud-est. L'arbratge escàs ocupa una superfície significativa a Extremadura i 

Castella-la Manxa i, en menor mesura, a Andalusia i Castella-Lleó, i inclou les deveses 

de l'oest i sud-oest. 

 Les produccions forestals més importants són la fusta, el suro i la caça. El 70% 

de la fusta s'obté de pins i eucaliptus, situats sobretot a Galícia i la cornisa cantàbrica, i 

és insuficient per a satisfer el mercat nacional, per la qual cosa cal recórrer a les 

importacions. La producció de suro, obtingut de les sureres, és la segona del món 

després de Portugal i està bastant concentrada, perquè Girona, Badajoz, Cadis, Càceres i 

Huelva produeixen més del 70 % del total. Una quarta part es destina a la indústria 

nacional, sobretot a Catalunya, Extremadura i Andalusia. Les altres tres parts s'exporten. 

Un altre producte forestal és la resina, utilitzada en la indústria química, que està en 

recessió per l'augment dels costos i la competència de les resines sintètiques.  

 L'explotació forestal s'enfronta a diversos problemes, com a incendis forestals, 

pluja àcida i malalties que afecten els arbres. Enfront d'estos problemes la política 

forestal es planteja com a objectiu la producció del bosc, augmentant la seua extensió 

amb repoblacions o dedicant a bosc les terres agrícoles abandonades. 

 

 

4. ELS PAISATGES AGRARIS D`ESPANYA 

 

 Els paisatges agraris són les diferents maneres de relacionar-se l'home amb el 

medi rural. Són el resultat de la interacció entre factors físics (sòls, clima, relleu) i 

humans (tipus de poblament, estructura agrària, polítiques agràries). A Espanya es 

distingeixen els següents paisatges agraris: 
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El paisatge oceànic: situat en el nord-oest i nord d'Espanya, des de Galícia al País 

Basc, es caracteritza per un clima oceànic i un relleu ondulat i fracturat. El poblament és 

dispers, més freqüent en forma de llogarets i parròquies que de cases aïllades o caserius. 

L'agricultura és poc important, sobretot a Astúries i Cantàbria, on menys del 3 % del 

terreny es dedica a esta activitat. A Galícia i el País Basc l'agricultura té una 

importància major, amb explotacions minifundistes familiars que es dediquen sobretot 

al cultiu de plantes farratgeres, per a alimentar al bestiar. Molt menys importants són 

els altres cultius, destacant només la vinya, amb vins com l`Albariño o els de la Ribeira 

Sacra, que es produeixen a Galícia.  

Com les terres no són molt apropiades per a l'agricultura, la ramaderia bovina 

constitueix l'activitat més important del sector primari, dedicant-se molt més terreny a 

pastures que al cultiu. El problema fonamental és la reduïda grandària de les 

explotacions ramaderes, especialment a Galícia, que concentra el 63 % de les granges 

lleteres d'Espanya, però només el 39 % de la producció. Actualment s'està produint una 

tendència a l'increment de la grandària de les empreses ramaderes, més visible en la 

cornisa cantàbrica, on s'han modernitzat més els sistemes productius, introduint noves 

varietats de bestiar boví. Però en 2015 la Unió Europea va eliminar les quotes a la 

producció lletera, que posaven límits al que cada ramader podia produir, la qual cosa va 

portar a un augment generalitzat de la producció i a una caiguda de preus. Encara que ja 

tenien problemes abans, s'han aguditzat amb la liberalització del sector i des de llavors 

han tancat centenars de granges lleteres, sobretot les més xicotetes, que són menys 

competitives. 

  En esta zona té molta importància l'aprofitament forestal, que ha augmentat a 

partir de les repoblacions amb pins i eucaliptus, estos últims destinats preferentment a la 

indústria paperera.  

 

El paisatge de muntanya: els paisatges de muntanya són molt diversos, encara que 

poden agrupar-se en dos tipus. Els septentrionals presenten un escalonament d'usos per 

factors climàtics assimilable al model alpí, amb prats i hortes en el fons de les valls, 

boscos en els vessants mitjans i prades i matolls en els cims. En els meridionals la 

superfície cultivada pot ascendir fins als 1.500 metres i es redueixen els boscos i les 

pastures d'altura. 

 El fons de les valls i els seus voltants les parcel·les són molt xicotetes, sovint en 

bancals. Els boscos i pasturatges dels vessants i cims solen ser de propietat pública, 

quasi sempre municipal. En els últims decennis els paisatges de muntanya s'han vist 

profundament alterats com a conseqüència, sobretot, del despoblament, que ha provocat 

una substitució d'usos per iniciativa pública o privada. S'han intensificat les 

repoblacions forestals, s'han construït embassaments, segones residències i llocs d'oci. 

D'altra banda, els cultius d'autoconsum dels fons de les valls s'han substituït per cultius 

farratgers, base d'explotacions ramaderes que han reduït considerablement el 

pasturatge de transhumància de vall. 

  

El paisatge d'interior peninsular: comprén l'altiplà, Extremadura i la Depressió de 

l'Ebre, on predomina el clima mediterrani continentalitzat. L'elevada altitud mitjana de 

l'altiplà és un altre factor que condiciona els cultius. El poblament és concentrat en 

pobles, més xicotets en la Submeseta Nord i a la vall de l'Ebre, i majors en la Submeseta 

Sud. La xicoteta i la mitjana propietat predominen a Castella-Lleó, mentre que el 

latifundi és característic d'Extremadura i de Castella-la Manxa. 
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 Estes regions representen la major extensió de territori espanyol dedicat a 

activitats agropecuàries152. Els cultius de secà, els més extensos, es basen en la trilogia 

mediterrània: els cereals, la vinya i l'olivera. Entre els cereals destaquen l'ordi i el blat, 

que es cultiven sobretot en la conca del Duero, en la Depressió de l'Ebre i en la zona 

oriental de Castella-la Manxa, sobre sòls majoritàriament argilencs i relleu pla u 

ondulat. A partir de 1960, la dràstica reducció de la població va introduir canvis en els 

sistemes de propietat i cultiu. D'una banda va disminuir el nombre d'explotacions, al 

mateix temps que augmentaven de grandària per arrendaments i per concentració 

parcel·lària. D'altra banda, es va reduir el guaret, a causa de l'ús d'adobs químics i al 

cultiu de gira-sol, que va començar a alternar amb els cereals, gràcies a les ajudes de la 

PAC per a incrementar este tipus de cultiu. D'altra banda, Extremadura i Castella-la 

Manxa compten amb una important superfície d'oliveres, que suposen el 12% del total 

espanyol. Este cultiu està absent de Castella-Lleó al no suportar els freds hiverns de la 

Submeseta Nord. 

 Quasi la meitat de la vinya espanyola se situa a Castella-la Manxa, que és la 

regió amb major extensió de vinyes del món. A més, és la comunitat d'Espanya que 

dedica més percentatge de terres a l'agricultura, un 46% del total. Fora d'esta regió 

destaquen també els camps de vinyes de la ribera del Duero, la Rioja i el Somontano 

aragonés. És un cultiu propi de xicotetes explotacions, treballades en moltes ocasions 

per agricultors a temps parcial. Encara que la superfície de vinyes ha disminuït en els 

últims anys, la productivitat de les que queden és major, al que han contribuït les 

subvencions de la Unió Europea. A les comarques de La Manxa i La Rioja on impera el 

monocultiu de la vinya el paisatge es completa amb cellers.  

 Els cultius de regadiu extensiu de l'interior peninsular han crescut en les últimes 

dècades, sobretot per l'explotació dels aqüífers i dels pantans. Els més extensos se situen 

en l'altiplà i el seu creixement respon a l'augment de la demanda de pinsos per al bestiar 

i de primeres matèries industrials. Solen ser grans explotacions molt mecanitzades, on 

es cultiven farratges per al bestiar, com l'alfals, el nap i el trévol, així com plantes 

industrials, com la remolatxa sucrera, el llúpol i, a Extremadura, el tabac. Estos cultius 

han contribuït a fixar la població, en oferir llocs de treball agrícoles, ramaders (per 

l'impuls donat a les plantes farratgeres) i industrials (pel creixement de les indústries 

derivades, com a sucreres, làcties, cerveseres, d'oli de gira-sol, etc). 

 Entre els regadius hortofructícoles de l'interior destaquen els de la vall de 

l'Ebre, com els de la Ribera de Navarra, La Rioja i Saragossa, on es cultiven grans 

quantitats de pésols, cebes i espàrrecs. Les seues explotacions són xicotetes i de 

propietat familiar, sent la base d'una important indústria conservera. També hi ha 

importants regadius en les conques del Cinca (Osca) i del Segre (Lleida), on es cultiven 

pomes, peres i bresquilles, així com a Extremadura, al costat del riu Guadiana, dedicats 

al cultiu de la tomaca i de l'arròs.  

 Quant a la ramaderia, té importància en algunes zones. Una d'elles és Aragó, on 

hi ha nombroses granges dedicades a la cria de porcs i aus de manera intensiva. L'altra 

zona important està formada per Extremadura i la província de Salamanca, on 

predomina la ramaderia bovina, ovina i porcina de manera extensiva, aprofitant les 

extenses deveses de la zona, que no són adequades per a l'agricultura. La caça és 

important a Extremadura, Sierra Morena i Montes de Toledo, mentre que l'explotació 

forestal és característica d'algunes zones, com la terra de pins soriana.  

 

                                                 
152 Actividats agropecuàries: agricultura i ramaderia. 
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El paisatge mediterrani: s'estén per la costa mediterrània, la vall del Guadalquivir i les 

illes Balears. El clima dominant és el mediterrani litoral, amb temperatures suaus a 

l'hivern i elevades a l'estiu. El relleu accidentat de la franja prelitoral mediterrània 

contrasta amb les planes litorals i les formes arredonides de la vall del Guadalquivir. 

Quant a l'estructura de la propietat, és molt variable, perquè el predomini de minifundis 

de la Comunitat Valenciana (sobretot en zones de regadiu), contrasta amb els grans 

latifundis de la Depressió del Guadalquivir. El mateix ocorre amb el poblament, que és 

dispers en l'horta valenciana i murciana, però concentrat en el camp andalús, a excepció 

d'alguns masos. 

 Les comarques prelitorals i la vall del Guadalquivir presenten activitats 

agropecuàries de transició a l'interior peninsular, amb un predomini de cultius de secà, 

com la vinya, l'olivera i els cereals. Destaquen les zones vinícoles del Penedès 

(Barcelona-Tarragona), Requena-Utiel (València), Jumilla (Múrcia), Montilla-Moriles 

(Còrdova) i Jerez (Cadis). Els cereals dominen les campanyes de la Depressió del 

Guadalquivir, cultivant-se conjuntament amb el gira-sol. L'ús de jornalers en esta zona 

ha caigut en picat per la mecanització.  

 Les terres situades a major altura o de menor qualitat es dediquen al cultiu de 

l'olivera o de l'ametler. La primera es cultiva sobretot a les províncies de Jaén i 

Còrdova, que produeixen el 64% de l'oli d'oliva d'Espanya. A Jaén l'olivera té el 

caràcter de monocultiu, perquè se li dedica el 78 % de la terra cultivada, principalment 

per a la producció d'oli. Com este cultiu a penes està mecanitzat, la recollida de l'oliva 

dona treball a molts jornalers, encara que només durant alguns mesos a l'any. Els 

rendiments han millorat últimament a causa de les majors cures i a la introducció de reg 

en alguns olivars. Quant a l'ametler, és molt important en les zones més seques del sud-

est (Múrcia, Almeria, Granada), la qual cosa permet que Espanya siga el segon 

productor mundial d'ametles.  

 Però els cultius més característics del paisatge mediterrani són els de regadiu 

intensiu (fruites i hortalisses) que encara que representen només la cinquena part de 

tots els regadius, són les terres de cultiu més importants d'Espanya, tant pel valor de la 

seua producció com pel seu volum d'exportacions. Estos cultius s'emplacen sobre 

diferents formes de relleu, com a planes litorals, fons de rambles o vessants abancalats. 

D'altra banda, davant l'escassetat d'aigua el reg per inundació està sent substituït pel reg 

per degoteig, que utilitza molt menys líquid. Estos cultius es divideixen al seu torn en 

diversos subsistemes: cultius d'hortalisses a l'aire lliure, cultius d'hivernacle i arbres 

fruiters. Els d'hivernacle requereixen una major inversió inicial, però a canvi permeten 

obtindre diverses collites a l'any.  

 Les principals zones de producció de fruites i hortalisses són Andalusia, Múrcia i 

la Comunitat Valenciana. Andalusia destaca per la seua elevada proporció d'hivernacles, 

en els quals es cultiven sobretot maduixes, tomeste i pebre, així com per tindre una zona 

de cultius tropicals on creixen mangos i alvocats. Per part seua, la Comunitat 

Valenciana és la principal productora de cítrics d'Espanya, amb un 65 % de la producció 

nacional, principalment taronges i mandarines. Quant a Múrcia, destaca en cítrics, 

bresquilles i carxofes. Cal destacar que Espanya és un gran productor mundial de fruites 

i hortalisses, doncs és el major exportador del planeta i ocupa la segona posició en 

producció de maduixes, mandarines i carxofes.  

 Altres regadius són els extensius, la producció dels quals té menys importància 

que la de fruites i hortalisses. Destaca el cotó, que està molt mecanitzat i que es 

produeix quasi tot a Andalusia, especialment a la província de Sevilla. També cal 

esmentar l'arròs, que necessita molta aigua i que es cultiva per això en zones 

pantanoses, com els marjals del Guadalquivir, el delta de l'Ebre i l'albufera de València. 
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 Quant a la ramaderia, és quasi tota intensiva, destacant Catalunya. Esta 

comunitat és la major productora ramadera d'Espanya, amb nombroses granges d'aus i 

porcs, sobretot a la província de Lleida. A Andalusia destaca la cria de bous braus en 

grans finques a l'aire lliure, destinats a festes populars i corregudes de bous.  

 

El paisatge canari: el clima tropical, els sòls volcànics i els relleus escarpats 

condicionen les activitats agràries de les illes. El poblament rural tradicional és el 

concentrat en forma de pobles xicotets. Només està cultivat el 10 % de la terra, a causa 

de l'aridesa del terreny i a l'escarpat del relleu. En el litoral es practica una agricultura de 

regadiu en grans explotacions amb cultius destinats a l'exportació, sobretot de plàtans. 

En canvi a l'interior, l'agricultura és de secà, en xicotetes explotacions i dedicada al 

mercat local, destacant la vinya i la creïlla com a principals cultius. Tant la ramaderia 

com l'explotació forestal són econòmicament poc rellevants.  

 

 

5. TENDÈNCIES ACTUALS DEL SECTOR AGRARI ESPANYOL 

 

 Els processos que s'exposen a continuació, visibles actualment en el camp 

espanyol, marcaran així mateix el futur pròxim de les activitats agràries al nostre país. 

 

Reducció i concentració de les explotacions: és un procés que es va iniciar a mitjan 

segle XX a conseqüència de l'èxode rural i que es va accelerar a partir de l'ingrés 

d'Espanya a la Unió Europea. Només en la primera dècada del segle XXI el nombre 

d'explotacions agràries es va reduir en un 23 %, a causa de la poca rendibilitat de 

l'agricultura. Per la mateixa raó, també s'ha reduït, en un 9 %, la superfície cultivada, 

però com ha disminuït més el nombre d'explotacions, la grandària mitjana ha augmentat 

en un 18 %. Actualment la grandària mitjana de les explotacions espanyoles és de 25 

hectàrees, deu més que la mitjana europea, però molt més xicotetes que a Amèrica o 

Austràlia, on superen les 100 hectàrees. La reducció també ha afectat les explotacions 

ramaderes, especialment a les de boví, que en els últims deu anys han disminuït en un 

27 %. Esta reducció s'ha degut a l'augment dels costos de producció, al descens dels 

preus i a l'envelliment dels ramaders.  

 

Modernització de les explotacions: resultat sobretot de l'augment de les inversions en 

maquinària, fertilitzants i plaguicides. D'esta manera, en les últimes dècades s'han anat 

mecanitzant cultius, com la vinya i l'olivera, que fins fa poc només es recollien a mà. 

Per a ajudar a esta modernització, el Ministeri d'Agricultura concedeix subvencions per 

a substituir la maquinària agrícola antiquada per una altra adaptada a les noves 

tecnologies i aconseguir no sols major eficiència i seguretat, sinó també la reducció de 

gasos contaminants. Les explotacions guanyen així en competitivitat, encara que reduint 

la mà d'obra emprada en el sector primari, que va disminuint contínuament. A més, l'ús 

de productes químics ha de vigilar-se per a evitar riscos mediambientals.  

 

Augment del regadiu i major eficiència dels sistemes de reg: entre 2002 i 2018 la 

superfície regada a Espanya ha passat de 3,3 a 3,8 milions d'hectàrees. No obstant això, 

la difusió del reg per degoteig, que requereix menys aigua, ha permés que el consum 

haja disminuït, passant de 17.681 Hm³ (1999) a 14.948 Hm³ (2016). Actualment el reg 

per degoteig és el més utilitzat, doncs s'utilitza en el 39 % del regadiu, enfront del reg 

per aspersió, en el 27% i el reg per inundació (el que requereix més aigua) que s'empra 

en el 33%. Una hectàrea d'olivera de regadiu multiplica per tres els rendiments d'una de 
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secà i fins per sis en el cas del blat, però cal evitar el consum excessiu d'aigua, perquè 

Espanya és un país sec. Per això els governs autonòmics estan fomentant la 

modernització de les xarxes de reg, moltes de les quals són molt antigues i perden molta 

aigua. 

 
REG PER DEGOTEIG     REG PER ASPERSIÓ 

 

 
 

REG PER INUNDACIÓ 

 

                  
 

 

Creixement dels cultius ecològics: són cultius en els que no s'utilitzen productes 

químics, com a pesticides, adobs artificials o herbicides, sinó que s'abonen i s'eliminen 

les plagues utilitzant mitjans naturals. Els seus defensors afirmen que els aliments 

ecològics són millors per a la salut i per al medi ambient, a més de tindre millor sabor 

que els convencionals. A més, estos cultius permeten mantindre l'agricultura en zones 

en les que no seria rendible, perquè hi ha persones que estan disposades a pagar més si 

el producte és ecològic. Per això el seu consum ha anat augmentant i en 2019 es 

treballaven de manera ecològica 2,2 milions d'hectàrees, un 35 % més que deu anys 

abans. Malgrat això, són cultius poc productius i obliguen a dedicar molta més terra a 

l'agricultura, la qual cosa també té un impacte ambiental, en reduir la massa forestal. 

Actualment, amb un 13 % de la superfície cultivada només suposen el 1,6 % dels 

aliments que es consumeixen a Espanya. A més, estos aliments costen de mitjana el 

doble que els convencionals, la qual cosa limita el seu consum a les persones de major 

poder adquisitiu. 

 

Creixement dels cultius transgènics: els cultius transgènics són aquells en els quals 

s'ha alterat un gen perquè adquirisca una nova propietat, com a resistència a la sequera, 

a una plaga determinada o als herbicides. D'esta manera, es pot augmentar la producció, 

reduir l'ús de productes químics, disminuir els preus de venda i ser més competitius. En 
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els últims deu anys ha augmentat en un 22 % la superfície de cultius transgènics i 

actualment Espanya concentra el 95 % d'este tipus de cultius a la Unió Europea, amb 

136.000 hectàrees, totes elles de dacsa per a consum animal. Les comunitats autònomes 

amb més superfície de cultius transgènics són Aragó i Catalunya. No obstant això, els 

ecologistes s'oposen a estos cultius, dient que perjudiquen la biodiversitat i que poden 

ser nocius per a la salut, encara que no hi ha cap estudi científic que ho confirme. 

Malgrat això, la Unió Europea s'oposa a permetre més varietats de transgènics, el que 

dificulta el seu desenvolupament i redueix la competitivitat de l'agricultura espanyola, 

enfront de països com els Estats Units, Brasil o Argentina, que els usen a gran escala 

des de fa més de vint anys. 

 

Dependència de la PAC: cada any la Unió Europea aporta a Espanya, en subvencions 

de la PAC, uns 5.500 milions, el que suposa el 28 % dels ingressos dels productors. 

Estes ajudes són vitals per al manteniment de l'agricultura i ramaderia espanyola, perquè 

sense elles la majoria de les explotacions haurien d'abandonar-se. Actualment hi ha 

diversos problemes, sent el primer d'ells l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea, 

que en disminuir els ingressos comunitaris obligarà a reduir les subvencions a 

l'agricultura. A més, cada vegada hi ha més pressions perquè la Unió Europea, que 

destina el 36 % del seu pressupost a subvencionar l'agricultura, vaja reduint les seues 

ajudes i dedicant més recursos al control de la immigració, la seguretat o l'ocupació. Per 

estes raons, la Comissió Europea està intentant que els estats paguen una part cada 

vegada major de les ajudes a l'agricultura, al que s'oposen Espanya i altres països. 

 

Capacitat exportadora: la balança comercial agrària, que comprén productes 

agrícoles, ramaders i forestals, generalment havia registrat saldos positius. Ara bé, 

l'augment del nivell de vida a partir de 1970 va incrementar la demanda de carn i amb 

això les importacions de dacsa i soja, que es van sumar a les tradicionals de café, cacau, 

cotó i tabac, i al dèficit fuster creixent. Per tant, la balança agrària va començar a 

registrar saldos negatius fins a mitjan 90, quan va canviar la tendència i van tornar els 

superàvits. Entre les exportacions destaquen les fruites (sobretot els cítrics), amb un 3% 

del total i les hortalisses, amb un altre 3 %. També són importants les de vi, sobretot de 

Jerez, La Rioja i caves, així com la d'oli d'oliva. Fins fa poc la major part de l'oli 

exportat es venia a granel a productors italians, que el reexportaven com a seu, però en 

2016 les exportacions d'oli d'oliva envasat a Espanya van superar per primera vegada a 

les fetes a granel. Quant a productes ramaders destaquen les exportacions de carn de 

porcí. La Unió Europea és el principal soci comercial, amb el 71 % de les transaccions 

de productes agrícoles, ramaders i pesquers. No obstant això, en els últims anys estan 

augmentant considerablement les nostres exportacions a nous mercats com els Estats 

Units i la Xina. 

 

 

6. ELS PROBLEMES DELS ESPAIS RURALS I LES SEUES POSIBLES 

SOLUCIONS 

 

Problemes: les zones rurals constitueixen la major part de les anomenades zones 

deprimides o desfavorides espanyoles, que sumen el 90 % del territori, però només el 

21% de la població. La seua densitat de població mitjana és de 19 hab/km², molt menys 

que la mitjana espanyola, que és de 93 hab/km². A esta situació s'ha arribat per la 

concurrència de diversos factors, però sobretot pel despoblament i l'envelliment dels 

seus habitants. Això succeeix sobretot als pobles d'interior de menys de 2.000 habitants, 
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ja que les activitats agràries, de les quals vivia abans esta població, han deixat de ser 

rendibles, i molt poques vegades han sorgit altres alternatives. Donada la seua escassa 

població i la seua llunyania de les ciutats, les empreses privades no les veuen 

interessants per a muntar negocis allí, per la qual cosa tenen molt poca indústria i 

serveis. Este despoblament va ser especialment intens entre 1950 i 1975, però continua 

hui dia amb menor intensitat. L'envelliment de la població és la conseqüència d'esta 

marxa del camp a la ciutat, perquè els emigrants solen ser joves en edat de procrear, per 

la qual cosa en les zones d'origen descendeix la natalitat. Associada a l'elevada edat 

mitjana dels treballadors agraris es troba la seua baixa qualificació, que dificulta la seua 

capacitació per a altres activitats. També es registra un alt grau de masculinització dels 

treballadors agraris, més notable en les zones de muntanya. 

 Entre els factors econòmics d'esta despoblació destaca la falta de relleu 

generacional en la propietat o tinença de les explotacions agràries, no sols per 

l'escassetat de joves, sinó també pels menors nivells de renda i la falta d'al·licients de la 

vida en el medi rural. Moltes zones rurals pateixen problemes d'infraestructures i 

equipaments, com a carreteres estretes i amb moltes corbes, deficients connexions a 

Internet i a telefonia mòbil, falta de metges i de farmàcies, tancament de casernes de la 

guàrdia civil i escassetat d'instituts de secundària. Tot això empitjora la qualitat de vida 

dels seus habitants i augmenta l'emigració. 

  

 

LA DESPOBLACIÓ DEL MEDI RURAL 

 

 
 

En les zones rurals també es plantegen problemes mediambientals. Alguns, 

com l'erosió dels sòls i la desertificació, causats per diversos factors, entre ells els 

deguts a pràctiques agràries com el conreu en vessants molt pronunciats o l'ús de potent 

maquinària en cultius extensius. Altres problemes es deriven directament de les 

activitats agrícoles, com la contaminació dels sòls i les aigües, sobretot els aqüífers, a 
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causa de l'ús excessiu d'adobs nitrogenats i productes fitosanitaris153, especialment en 

els regadius intensius. Molts aqüífers d'estes zones s'han contaminat amb nitrats fins a 

un nivell perillós per a la salut humana i altres pròxims a la mar s'han salinitzat a causa 

de la sobreexplotació que ha provocat la intrusió d'aigua salada. A més, l'agricultura 

moderna consumeix una gran quantitat d'energia procedent del gasoil i altres 

combustibles per al funcionament de l'abundant maquinària, que aboca a l'atmosfera una 

notable quantitat de CO₂. D'altra banda, la crema de restolls produeix emissions d'òxids 

de nitrogen i diòxid de carboni. 

 Altres problemes mediambientals són causats per les activitats ramaderes. La 

ramaderia, per exemple, produeix una gran quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle, 

sobretot la bovina, responsable del 64 % d'estes emissions. La major part per culpa del 

metà (que és 23 vegades més potent que el CO2), procedent de la digestió dels animals 

y de la descomposició dels seus excrements. La ramaderia extensiva és a més la 

responsable de nombrosos incendis, per la crema de boscos pels ramaders per a facilitar 

les pastures. I la intensiva produeix un gran volum de purins154, que contaminen rius i 

aigües subterrànies. La més contaminant és la porcina, a causa de l'alt contingut en 

nitrats i amoníac dels excrements i orins dels porcs. 

         

Polítiques de desenvolupament rural: per a frenar la despoblació rural, la Unió 

Europea (amb la PAC i el programa LEADER), el govern espanyol, les comunitats 

autònomes i les diputacions provincials duen a terme plans de desenvolupament rural. 

Estos plans van dirigits a millorar la competitivitat de l'agricultura, facilitant la compra 

de maquinària, la concentració parcel·lària i l'extensió dels regadius. D'esta manera, 

s'intenta que l'agricultura siga més rendible i que en haver més treball es reduïsca 

l'èxode rural. Amb la mateixa finalitat es fomenta el desenvolupament d'altres activitats 

econòmiques, com el turisme rural, la indústria agroalimentària i la producció forestal. 

Estes polítiques han reduït l'èxode rural, però no han impedit que els municipis més 

xicotets continuen despoblant-se, perquè les activitats agràries són cada vegada menys 

rendibles i és impossible dotar a tots els pobles dels mateixos serveis i oportunitats que 

tenen les ciutats. L'única opció de mantindre la població en les zones rurals d'interior és 

el desenvolupament del turisme, amb la construcció de segones residències, hotels i 

restaurants que creen llocs de treball en el camp. Però això només és possible en molt 

poques localitats: les que tenen un gran patrimoni històric o estan en entorns naturals de 

gran bellesa.  

 Quant a l'escassetat d'infraestructures i equipaments, són les diputacions les 

que més ajuden als pobles xicotets perquè puguen donar serveis que per si sols no 

podrien prestar. D'esta manera, mantenen carreteres i camins rurals, fan repoblacions 

forestals, presten servei de bombers i ajuden a gestionar l'aigua i els residus. Estes 

ajudes no solucionen el problema, però ajuden a reduir-lo i a millorar el nivell de vida 

en les zones rurals. 

 D'altra banda, la deterioració mediambiental produïda per les activitats 

agràries es redueix amb les polítiques de la Unió Europea que promouen 

l'abandonament de cultius poc rendibles i la reforestació de les terres que no s'empren ja 

per a l'agricultura. D'esta manera, s'està aconseguint augmentar la superfície forestal a 

Espanya. Al mateix temps, les diferents administracions públiques donen ajudes per a 

millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua i la substitució de maquinària antiga per una altra 

menys contaminant. A més, el Ministeri d'Agricultura i les comunitats autònomes donen 

                                                 
153 Productes fitosanitaris: productes químics per a acabar amb plagues que afecten els cultius. 
154 Purins: residus orgànics (excrements i orina) de animals de granja. 
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ajudes per a ajudar a gestionar els purins de porc i que no es llancen en qualsevol lloc, ja 

que són altament contaminants. 

 

Els nous usos de l'espai rural: l'espai rural cada vegada s'empra menys per a 

l'agricultura i la ramaderia, a causa de la falta de rendibilitat d'estes explotacions. Això 

ha provocat una falta de treball i una emigració dels joves cap a les ciutats, encara que 

en algunes localitats s'han desenvolupat nous usos de l'espai rural, que si són molt 

importants poden detindre la despoblació. El problema és que només es produeixen en 

unes poques localitats, que reuneixen unes condicions adequades. 

 En primer lloc tenim els usos residencials, amb segones residències per a cap de 

setmana o vacances. I fins i tot com a residència principal en àrees rurals pròximes a les 

ciutats, davant l'elevat preu del sòl a les ciutats i la cerca d'un entorn més verd, sense 

perdre per això els serveis de la ciutat. Este tipus d'ús del sòl ha crescut en pobles situats 

a menys de 10 km de ciutats o en llocs d'especial bellesa. En la resta dels pobles es 

produeix un augment de població a l'estiu, pel retorn d'antics habitants i els seus 

familiars que ara resideixen a les ciutats i que tornen per a passar les vacances, però 

sense que això evite el despoblament rural la resta de l'any. 

 També cal destacar, en localitats rurals pròximes a ciutats, un augment dels usos 

industrials, per la difusió de certes indústries cap a localitzacions més barates, així com 

usos turístics cap a pobles i paratges atractius. A més, a mesura que augmenta el nivell 

de vida, els usos turístics augmenten i molts pobles tracten de promocionar-se obrint 

oficines de turisme, xicotets museus, rutes de senderisme i miradors en paratges naturals 

d'especial bellesa, així com restaurant edificis i monuments. Així mateix, s'han creat 

empreses que organitzen rutes a peu o a cavall, descens de rius o barrancs i visites 

guiades pels pobles que tenen més monuments. Finalment, es donen usos recreatius, 

com la caça i les pistes d'esquí, en les localitats que reuneixen condicions per a això. 

 

 

7. LA PESCA  I  L`AQÜICULTURA 

 

Els recursos pesquers: la demanda espanyola de peix i marisc és alta per la seua 

inclusió en la dieta mediterrània i l'augment del nivell de vida en les últimes dècades. El 

consum mitjà per persona i any és de 42 kg, més del doble de la mitjana europea. A 

més, el consum total de peix fresc s'estima en 1,8 milions de tones a l'any enfront d'una 

producció nacional de 1,2 milions de tones, la qual cosa obliga a recórrer a 

importacions. La pesca i l'aqüicultura només suposen el 0,1% del PIB, xifra que 

augmenta si s'inclou la transformació i el comerç majorista de peix. Quant a l'ocupació, 

el sector pesquer dona treball a 47.000 persones, el 0,2% del total de treballadors. Ara 

bé, este pes és molt major a Galícia, que concentra la meitat de l'ocupació del sector i on 

cada lloc de treball en la pesca genera altres quatre en terra. Allí la pesca i l'aqüicultura 

aporten el 1,2% del PIB, xifra que augmenta al 2,1% si afegim la indústria conservera. 

A més, el port de Vigo és el major port pesquer d'Espanya i molt prop d'allí té la seua 

seu Pescanova, una multinacional espanyola de la pesca, que ocupa la cinquena posició 

a nivell europeu. Altres comunitats on la pesca té una certa importància són Andalusia i 

Canàries. 

 La flota pesquera espanyola és la major de la Unió Europea, amb el 20 % de les 

captures, encara que a nivell mundial ocupa una posició modesta, doncs està en el lloc 

18. Compta amb uns 8.900 vaixells, dels quals el 96 % pesquen en aigües nacionals. On 

més es pesca és al Cantàbric, seguit del Mediterrani. En estes zones opera la flota 

costanera, formada per un elevat nombre de vaixells que practiquen una pesca artesanal. 
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 El 4% dels vaixells, uns 300, faena en caladors estrangers situats en aigües 

jurisdiccionals d'altres països. Són vaixells grans i moderns que superen en tonatge brut 

a tota la flota costanera. Si es tracta d'aigües comunitàries la seua explotació es regula 

per la Política Pesquera Comuna (PPC). A Espanya, com a la resta dels països 

comunitaris, li corresponen unes quotes de captures establides segons criteris de 

sostenibilitat, que eviten l'esgotament de les diferents espècies. Entre les espècies més 

pescades destaquen pel seu valor el lluç, el rap, el gall i l'escamarlà. Armadors 

espanyols han creat filials en alguns països, com el Regne Unit i Irlanda, per a comprar 

vaixells que pesquen sota la bandera del país en el qual s'han instal·lat i beneficiar-se 

així de les llicències corresponents. D'altra banda, els drets de pesca per a pescar en 

aigües de tercers països els negocia la Unió Europea. En general el resultat d'estes 

negociacions ha sigut positiu per als interessos espanyols, perquè la capacitat de pressió 

de la UE és molt major que la d'un país com Espanya, la qual cosa permet a vaixells 

espanyols pescar en importants caladors. A canvi de les llicències, els països afectats 

exigeixen una compensació econòmica i, de vegades, la creació d'empreses mixtes, els 

vaixells de les quals són espanyols però pesquen sota pavelló estranger i han de 

desembarcar en els seus ports una part de les captures. 

 A la pesca marítima cal afegir per la seua importància creixent l'aqüicultura155, 

que produeix el 46 % dels peixos, mol·luscos i crustacis que consumim. Quasi tota ella 

és marina, ja que la practicada en aigua dolça equival solament al 15 %. Tres quartes 

parts de la producció corresponen a la clòtxina i l'altre quart als peixos, entre els quals 

destaquen el llobarro, la truita i l'orada. Espanya ocupa el segon lloc en l'aqüicultura 

europea per darrere de Noruega, encara que la nostra producció dista molt dels grans 

productors asiàtics. Quant a comunitats autònomes, Galícia produeix quasi tota la 

clòtxina nacional i és la primera en producció de truita, mentre que la Comunitat 

Valenciana ho és en orades i Murcia en llobarros. 

 

Problemes i solucions de l'activitat pesquera: en els últims 25 anys el nombre de 

pescadors s'ha reduït en un terç i el de vaixells a la meitat. Això afecta sobretot a la 

pesca litoral, que és poc productiva i que ofereix ingressos molt baixos als seus 

treballadors, per la qual cosa cada vegada li costa més continuar funcionant. Hui dia la 

pesca depén en gran part d'acords pesquers amb altres països i de subvencions, que 

suposen un terç dels ingressos del sector. El 80 % d'estes ajudes es donen a la pesca 

d'altura, a causa de la seua major productivitat. 

L'esgotament dels caladors156 és un dels majors problemes i afecta tant als 

nacionals com als comunitaris. La causa principal és la sobreexplotació, que segons la 

FAO157 afecta al 70 % dels recursos marins. A això han contribuït les subvencions 

europees i de l'Estat espanyol, que han retardat la reducció del sector i han contribuït a 

que es continue pescant més del que és ecològicament sostenible. Una part de la 

responsabilitat la té la Unió Europea, que durant molt de temps va permetre pescar més 

del que recomanaven els científics. I una altra part les flotes legals, que sovint han 

pescat per damunt de les quotes assignades de captures. A això cal afegir els descartes 

de peixos que per la seua curta talla o escàs valor són retornats a la mar i que 

representen fins al 23 % de les captures. També influeixen en este problema els vaixells 

que pesquen il·legalment i aquells que no respecten les vedes. Per a combatre estos 

problemes la Unió Europea ha imposat quotes pesqueres més restrictives perquè no 

s`esgote la pesca i negocia acords pesquers amb altres països, sobretot africans, perquè 

                                                 
155 Aqüicultura: cria de peixos, moluscos i crustacis en captivitat. 
156 Calador: lloc on hi ha suficients peixos per a que siga rendible pescar. 
157 FAO: organització per a l`agricultura i l`alimentació. 
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ens permeten pescar en les seues aigües, al mateix temps que s'augmenten els controls 

sobre els vaixells que pesquen en aigües comunitàries. 

 Un altre problema és la competència de tercers països amb menors costos 

d'explotació, doncs, a diferència dels pesquers comunitaris, no estan obligats a complir 

una sèrie de normes en matèria de seguretat, higiene, medi ambient i drets laborals dels 

tripulants. Això provoca que es desembarque pesca de països amb baixos costos de 

producció, provocant fortes caigudes en el preu del peix. Per a sortejar els controls, en 

molts casos es transborda la pesca en alta mar a vaixells que tenen la documentació en 

regla. Segons la FAO, la pesca il·legal suposa actualment el 30 % de les captures 

mundials. D'altra banda, en les pesqueres mundials pesquen molts vaixells, també 

d'armadors espanyols, que s'acullen a banderes de conveniència158 per a no respectar 

estes normes. La flota espanyola també és molt sensible al preu dels combustibles per 

la seua repercussió en els costos d'explotació. De tota manera, els pescadors estan 

exempts de l'impost de carburants, per la qual cosa paguen menys. 

 Els problemes de l'aqüicultura procedeixen sobretot de les cauteles de les 

administracions quant a autoritzacions i concessions, dels elevats cànons de l'ús d'aigües 

i dels requisits ambientals. També s'incrementen els controls sanitaris davant l'aparició 

de noves malalties que afecten els peixos i mol·luscos. D'altra banda, es registra un 

excessiu nombre de xicotetes empreses, la qual cosa dificulta l'aplicació d'economies 

d'escala159, encara que a Galícia estiguen presents dues multinacionals, la noruega Stolt 

Sea i l'espanyola Pescanova, que rivalitzen per construir les majors plantes de rèmols. 

Un motiu de crítica per als ecologistes és l'alimentació en les piscifactories basada en 

pinsos elaborats amb farines i olis de peix, l'obtenció del qual incrementa l'explotació 

dels oceans. La solució, que ja s'ha començat a aplicar, consisteix a substituir en els 

pinsos els derivats del peix per olis i farines d'origen vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Bandera de conveniència: forma d`operar d`armadors de països desenvolupats que registren els seus  
bucs en països que exigeixen menys impostos i pitjors condicions laborals. 
159 Economies d`escala: avantatges produïts per una producció en massa. 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 

 
ELABORACIÓ I COMENTARI D`UN GRÀFIC LINIAL 

 
 Un gràfic lineal és una representació d'un fenomen mitjançant línies. S'utilitza 

principalment per a veure l'evolució en el temps d'un fenomen. És un tipus de gràfic que 

es realitza de la següent manera.  

 En primer lloc se'ns dona una informació en forma d'esquema que cal convertir 

en un gràfic lineal. Per exemple esta: 

 

Evolució de la població ocupada per sectors econòmics (1900-2001) 

 

 Sector primari Sector secundari Sector terciari 

1900 65,9 16 18,1 

1910 66,1 15,8 18,1 

1920 57,3 21,9 20,8 

1930 45,6 26,5 27,9 

1940 50,5 22,1 27,4 

1950 47,6 26,5 25,9 

1960 39,7 33 27,9 

1970 29,1 37,3 33,6 

1981 15,7 35,8 48,5 

1991 10,2 33 56,8 

2001 6,2 31,2 62,6 

 

 A continuació cal elaborar dos eixos. Un vertical, en el qual es marcaran els 

valors, que en este cas són els percentatges de població ocupada. I un altre horitzontal 

en el qual s'indicaran els anys. Una vegada fet això cal assenyalar amb punts el lloc 

exacte en el que cada data s'uneix amb la xifra que li correspon. Això ho farem primer 

amb el sector primari i quan hàgem acabat traçarem una línia que unisca estos punts. 

Després farem el mateix amb el sector secundari, traçant la línia amb un color diferent a 

l'anterior, per a distingir-la. I finalment amb el sector terciari, també amb un color 

diferent. Una vegada acabat cal posar un títol al gràfic, que ha de ser el mateix que el de 

la taula anterior. El resultat seria el següent: 
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 Després d'elaborar el gràfic cal comentar-lo. El que cal fer és indicar com és 

l'evolució de cada sector i assenyalar quines causes expliquen esta evolució. No sols cal 

explicar la tendència general, sinó també els casos que es desvien de la tendència. En el 

cas del sector primari, per exemple, s'observa un clar descens, que es deu a la 

mecanització de l'agricultura, que ha reduït la mà obra necessària, i al desenvolupament 

d'altres sectors més productius, com la indústria i els serveis, la qual cosa ha portat al 

declivi d'este sector. Però no sols cal explicar la tendència general, sinó també els casos 

particulars, si tenim informació per a això. En esta gràfica es pot veure un augment de la 

població ocupada en el sector primari entre 1930 i 1940. Això podria deure's a la crisi 

econòmica dels anys 30, que en augmentar la desocupació en el sector terciari, va 

augmentar la importància relativa del sector primari. 

 Una vegada realitzat l'anàlisi del sector primari caldria analitzar l'evolució dels 

altres sectors i acabar amb unes conclusions generals. 
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TEMA 6. EL SECTOR SECUNDARI 

 
1. LA MINERIA 

 

 En altres temps va ser una activitat econòmica important, però actualment no 

cobreix la demanda del mercat nacional. Les causes del seu declivi són l'esgotament 

dels recursos, els elevats costos d'explotació d'alguns jaciments i les escasses 

dimensions de moltes empreses, que limiten la capacitat d'inversió per a introduir 

innovacions tecnològiques i augmentar la productivitat. Actualment la mineria només 

dona treball al 0,1% de la població ocupada, generant un 0,2% del PIB. 

 El que més produeix la mineria espanyola són productes de pedrera i roques 

ornamentals, en nombroses explotacions molt xicotetes, la majoria de menys de 10 

treballadors. En elles s'extrauen materials per a la construcció o per a la indústria 

cementera, com a pedra calcària, arena, algeps, argila o granit. La seua extracció va 

créixer molt durant el boom immobiliari, però va disminuir un 63% després de la crisi 

de 2008, a causa de la seua dependència del sector de la construcció, i no va començar a 

recuperar-se fins a l'any 2016. A causa de la seua abundància, solen extraure's en 

pedreres a l'aire lliure, perquè és més barat que excavar galeries subterrànies. Però això 

té un gran impacte paisatgístic, per la qual cosa les lleis obliguen les empreses a 

regenerar-les, plantant vegetació, una vegada acaben l'explotació.  

 Amb menys valor es troben els minerals industrials, com les argiles especials, 

el caolí, el quars o les sals, el valor de les quals creix per la demanda sobretot de la 

indústria ceràmica i química, i que la producció nacional és incapaç de satisfer. Destaca 

la producció de potassa a Catalunya, de sal a Cantàbria i d'argiles especials (sepiolita) 

en la Comunitat de Madrid.  

 Els minerals metàl·lics són escassos a Espanya, però són els que tenen més 

valor per tona, ja que tenen moltes aplicacions en la indústria. A més, s'extrauen en 

explotacions molt grans, la majoria amb més de 500 treballadors per mina. La seua 

producció es va reduir significativament a principis del segle XXI, amb el tancament de 

les mines de coure en Riotinto (Huelva) (2001), de zinc de Reocín (Cantàbria) i de 

mercuri d`Almadén (Ciudad Real) (2003), ja que no era rendible la seua explotació. 

Però a partir de 2006 els preus es van disparar i la producció va tornar a augmentar, per 

la qual cosa diverses empreses estrangeres es van interessar per explotar jaciments a 

Espanya. No obstant això, s'han trobat amb moltes trabes burocràtiques i una forta 

oposició de molts governs autònoms i dels ecologistes, que rebutgen l'obertura de mines 

dient que els seus residus contaminen les aigües de rius i aqüífers. D`esta manera, 

Espanya és un dels països del món que més trabes posa per al desenvolupament de la 

minería. Encara que s'han reobert les mines de coure de Riotinto i les de ferro d`Alquife 

(Granada), el nostre pais continua important quasi tots els metalls que necessita. De fet, 

ja no produïm mercuri, ni níquel. Les principals produccions són les de coure a Huelva i 

les d'or a Astúries. 

 Finalment tenim els minerals energètics, que són molt escassos a Espanya. Al 

nostre país no es produeix petroli i molt poc gas natural, però encara que existeixen 

jaciments el govern ha prohibit la seua explotació, alegant motius mediambientals. 

També s`ha prohibit l`extracció d`urani, mentre que la mineria del carbó, que no fa molt 

era important a Astúries i Lleó, ha desaparegut per complet. Això s'ha degut a la seua 

mala qualitat i a l'elevat cost d'extracció, la qual cosa li feia dependre de subvencions. 

Per això va passar de 50.000 treballadors (1985) a 2.000 (2018). Però el colp de gràcia 

el va rebre al gener de 2019, quan totes les mines que quedaven van haver de tancar 
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perquè la Unió Europea va prohibir que es continuara donant-los ajudes, en ser una font 

d`energia molt contaminant.  

 

 

2. LA PRODUCCIÓ I EL CONSUM D`ENERGIA 

 

 El sector energètic requereix grans inversions, per la qual cosa està controlat per 

unes poques grans empreses. Per això el seu desenvolupament es va dur a terme amb 

fortes inversions públiques, encara que en la dècada de 1990 es va produir la 

privatització del sector, que ja està quasi tot en mans privades. Actualment Espanya 

compta amb diverses multinacionals en el sector energètic, especialitzades en el petroli 

(Repsol, Cepsa) o en la producció d'electricitat (Endesa, Iberdrola). No obstant això, en 

els últims anys algunes d'elles, encara que mantenen la seua seu a Espanya, han caigut 

en mans estrangeres, com Cepsa (propietat del govern d'Abu Dhabi) o Endesa 

(controlada per la italiana Enel). A més, el reduït nombre d'empreses facilita la creació 

d'oligopolis per a fixar els preus i evitar la competència, el que succeeix sovint en el 

sector de l'energia, on només tres empreses controlen entre el 80 i el 90% de la 

producció d'electricitat. El mateix succeeix en la distribució de carburants, la qual cosa 

fa que l'electricitat i la gasolina (sense comptar impostos) estiguen a Espanya entre les 

cinc més cares d'Europa. 

 D'altra banda, Espanya registra una forta dependència de l'exterior en el 

subministrament de recursos energètics, la qual cosa també encareix la nostra factura 

energètica i fa a la nostra economia molt dependent del preu del petroli i del gas natural. 

En 2018 el nostre país depenia de les importacions per a obtindre el 78% de la seua 

energia, vint punts més que la mitjana europea. El petroli és el principal responsable 

d'esta dependència, doncs representava en 2018 el 44% del consum d'energia 

primària160, mentre que la producció nacional va cessar en 2021, per la qual cosa ja no 

produïm petroli. El gas natural augmenta la dependència, ja que equival a quasi el 20 % 

del consum total i la producció del nostre país és només del 0,2% del consum. 

 

El petroli: s'utilitza sobretot per al transport, havent-hi quasi desaparegut de la 

producció d'electricitat. S'ha aconseguit reduir el seu consum des del 73 % del total 

d'energia primària, que suposava en 1973, gràcies al desenvolupament d'altres fonts 

d'energia i a l'aparició de vehicles més eficients en l'ús del combustible. Amb això es 

pretén no dependre tant d'una font energètica exterior i disminuir la contaminació 

d'efecte d'hivernacle. La producció nacional és mínima (els únics pous de petroli 

espanyols estan en la mar, enfront de Tarragona) pel que són necessàries quantioses 

importacions, els preus de les quals, subjectes a esdeveniments polítics i a l'especulació 

dels mercats internacionals incideixen acusadament en l'economia espanyola. Per a 

reduir els riscos s'ha procurat diversificar la seua procedencia. Actualment la meitat del 

petroli que comprem procedeix de cinc països: Nigèria, Mèxic, l'Aràbia Saudita, Líbia i 

Kazakhstan, per este ordre. 

 Com el transport del petroli fins a Espanya es realitza per mar, s'ha construït una 

xarxa de refineries en el litoral espanyol, a Tarragona, Castelló, Cartagena, Sant Roque 

(Cadis), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, La Corunya i Muskiz (Biscaia), sent la de 

Puertollano (Ciudad Real), l'única que està a l'interior. Estes refineries es completen 

                                                 
160 Energia primària: aquella que procedeix de la natura i que encara no ha sigut transformada en 
combustibles o en electricitat. 
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amb 4.000 km d'oleoductes que fan arribar el combustible a 40 centres 

d'emmagatzematge, des d'on es distribueix a les estacions de servei.  

 

El gas natural: és la segona energia més utilitzada a Espanya. El seu consum ha crescut 

molt en les últimes dècades, perquè és menys contaminant que el petroli i el carbó. A 

més, és més eficient perquè s'utilitza en centrals de cicle combinat, que aprofiten millor 

la calor generada pel gas per a produir electricitat. També és el més utilitzat en les 

centrals de cogeneració, que a més d'electricitat produeixen calefacció. Però l`augment 

del seu ús en els últims anys, a nivell mundial, ha fet pujar molt els preus de 

l`electricitat, el que obligarà a buscar fonts d`energía alternatives. Com la producció 

nacional de gas natural es limita a uns pocs jaciments, especialment a La Rioja, és 

necessària la importació, que procedeix principalment d'Algèria (un 56 %), gràcies a un 

gasoducte submarí. Es tracta del gasoducte Medgaz, acabat en 2011, que porta el gas 

des d'Algèria a Almeria. Abans s`utilitzava també gasoducte Magreb-Europa, inaugurat 

a 1996, que passava pel Marroc. Però les tensions entre Algeria i el Marroc van portar al 

seu tancament al 2021, el que va obligar a augmentar les importacions en vaixell, que 

són més cares. Altres proveïdors, encara que de menor importància, són Nigèria, 

Noruega i Catar. El gas arriba liquat des d'estos països en vaixells metaners i ha de 

passar per plantes regasificadoras, que estan en els principals ports, per a convertir-lo de 

nou en gas i distribuir-ho per Espanya, gràcies a la xarxa de gasoductes.   

 

 
             

El carbó: s'utilitza per a produir electricitat en centrals tèrmiques, però també per a 

posar en marxa els alts forns de la indústria siderúrgica. El seu consum produeix 

problemes mediambientals, a causa de l'emissió a l'atmosfera de CO₂ (gas d'efecte 

d'hivernacle), diòxid de sofre (provoca pluja àcida) i metalls pesants. Estes emissions 

obliguen les centrals tèrmiques a pagar elevats impostos, la qual cosa, juntament amb la 

fi de la mineria del carbó a Espanya, incrementen notablement els seus costos de 

producció. Per això han tancat ja la majoria d'elles i la producció elèctrica amb carbó ha 

baixat del 14 % (2018) a tan sols el 2% (2020). I la tendència és a disminuir encara més, 

perquè les que encara empren carbó hauran de deixar de funcionar com a més tard en 

2025. Com al nostre país ja no es produeix carbó, tot el que es consumeix a Espanya 

s'importa d'altres països, sobretot de Colòmbia i Indonèsia.  
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L'energia nuclear: es produeix en cinc centrals nuclears, les de Almaraz (Càceres), 

Trillo (Guadalajara), Cofrentes (València), Ascó (Tarragona) i Vandellós (Tarragona). 

En elles s'utilitza urani per a sotmetre-ho a un procés de fissió nuclear i produir així 

electricitat. La nuclear és la font energètica que suscita més polèmica. Al seu favor està 

la gran producció d'electricitat a baix preu i sense emissions de gasos contaminants. En 

contra seua la producció de residus radioactius i el risc d'un accident nuclear. La pressió 

dels ecologistes va fer que el govern de Felipe González (PSOE) prohibira en 1983 

construir més centrals nuclears, encara que això no afectava les ja iniciades. Els governs 

posteriors han mantingut la moratòria i han tancat les dues centrals nuclears més 

antigues (Zorita en 2006 i Garoña en 2012) quan van arribar als 40 anys d'edat. 

Posteriorment el govern del PP va estar a favor de prorrogar la vida de les centrals 

nuclears per damunt dels 40 anys, però això requereix fortes inversions de 

modernització que les empreses elèctriques no estan disposades a assumir si no se'ls 

redueix la càrrega fiscal. Per això, i per l'oposició a l'energia nuclear de PSOE i de 

Podemos, totes les centrals nuclears hauran de tancar entre 2027 i 2035. 

 

L'energia hidràulica: utilitza la força de l'aigua acumulada en els embassaments per a 

produir electricitat, en més de 800 centrals hidroelèctriques. És una energia renovable, 

barata i no contaminant, però la seua producció és molt variable, perquè en anys de 

sequera es produeix molt menys que en anys humits. A més, l'oposició dels veïns a que 

s'inunden els seus pobles per les preses ha fet que des de 1987 no s'hagen inaugurat 

nous pantans a Espanya, la qual cosa fa molt difícil augmentar la producció d'electricitat 

per esta via. No obstant això, hi ha alternatives com la construcció de centrals 

minihidràuliques (que produeixen molt menys, però no necessiten embassaments) i les 

preses reversibles (que bombejen aigua per la nit a una bassa per a després fer-la caure 

l'endemà i generar més electricitat quan el consum és major). Actualment les conques 

hidrogràfiques que alberguen major nombre de centrals i amb més potència són les del 

nord, l'Ebre, el Duero i el Tajo. El 13 % de la producció correspon a centrals 

minihidràuliques. 

  

L'energia eòlica: utilitza la força del vent per a produir electricitat, d'una manera 

renovable i no contaminant. Però té l'inconvenient que no produeix energia de manera 

regular, perquè depén de la força del vent, la qual cosa fa que no siga del tot fiable. Este 

tipus d'energia ha experimentat un gran creixement, passant de produir un 7 % de 

l'electricitat d'Espanya (2005) a un 21 % (2013). El seu desenvolupament s'ha degut en 

primer lloc a l'abaratiment dels aerogeneradors, la qual cosa ha convertit a l'energia 

eòlica en una de les més econòmiques. Però també a les subvencions a les energies 

renovables que es van establir en 1999 i que es van incrementar en 2007. No obstant 

això, les retallades a les ajudes en 2012 han paralitzat la instal·lació de nous 

aerogeneradors, la qual cosa ha estancat la producció d'energia eòlica al nostre país. 

Malgrat això, actualment Espanya és el sisé productor mundial d'energia eòlica, 

l'energia renovable més utilitzada a Espanya. Les principals productores són Castella-

Lleó, Galícia i Andalusia. 

 

L`energia solar: és una energia renovable i no contaminant, per a la qual Espanya, per 

les seues elevades hores d'insolació, és un país especialment afavorit. No obstant això, 

és igual d'irregular que l'energia eòlica i fins fa poc era molt més cara, per l'elevat preu 

dels panells solars. Per això, encara que ha crescut en els últims anys, a causa de les 

subvencions públiques, té una importància molt menor al nostre país. Per a fomentar el 

seu ús, en 2005 una llei estatal va obligar a que tots els habitatges nous tingueren 
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instal·lats panells solars per a calfar l'aigua. No obstant això, deu anys després el govern 

del PP va implantar un impost sobre l'ús de panells solars que va ser molt criticat per les 

organitzacions ecologistes, per dificultar el desenvolupament de les energies renovables, 

per la qual cosa va ser derogat pel govern socialista en 2018. D'altra banda, s'espera que 

l'ús de l'energia solar augmente molt en els pròxims anys, doncs els panells solars cada 

vegada són més barats i eficients.  

 

La biomassa: consisteix a utilitzar cereals, olis vegetals o residus orgànics161 per a 

produir energia. Entre 2003 i 2018 el seu ús ha augmentat de manera considerable, 

passant del 3 al 6 % de la producció d'energia a Espanya. Actualment s'empra sobretot 

per a calefacció i per a calfar aigua a les cases, principalment amb pélets162. També es 

pot utilitzar per a generar electricitat o per a produir biocombustibles menys 

contaminants, però això és més car i requereix d'ajudes públiques per a ser rendible, la 

qual cosa ha limitat el seu desenvolupament. La biomassa té l'avantatge que incentiva la 

neteja dels boscos (el que redueix el risc d'incendis) i crea ocupació en el medi rural, 

però el seu consum genera gasos contaminants i contribueix a la desforestació si es 

cultiven plantes específicament per a este ús. 

 

 

3. LA CONSTRUCCIÓ 

 

La bambolla immobiliària: entre 1998 i 2007, el sector de la construcció, 

principalment impulsat pel segment de l'edificació residencial, es va convertir en la 

locomotora de l'activitat productiva a Espanya, amb un creixement mig anual de prop 

del 6 %. Este auge de la construcció es va deure a l'augment de la demanda (pel descens 

de la desocupació i l'arribada d'immigrants) i a la facilitat per a aconseguir préstecs a un 

cost molt baix. La fortalesa de la demanda d'habitatges va ser tal que es va produir una 

forta escalada en els seus preus. Durant els anys de la bambolla immobiliària els preus 

es van multiplicar quasi per tres i el nombre de mesos de salari necessaris per a comprar 

un pis es va duplicar. Tot això va fomentar la construcció de cada vegada més 

edificacions, la qual cosa va crear una gran quantitat d'ocupació, no sols en la 

construcció, que va passar del 6 al 12 % de la població ocupada, sinó també en altres 

sectors econòmics (indústria de material de construcció, indústria del moble, bancs…). 

El parc d'habitatges va augmentar encara més quan molts inversors van començar a 

comprar cases per a especular amb elles, venent-les després a un preu molt més alt. 

D'esta manera, va arribar a haver-hi 27 milions d'habitatges, 590 per cada 1.000 

habitants, bastant més que la mitjana europea. 

Al mateix temps, les administracions públiques es van trobar amb molts més 

ingressos que abans, gràcies als impostos sobre compra d'habitatges, els permisos per a 

construir, la creació d'ocupació o l'augment de la riquesa de la indústria, la banca i la 

construcció. Gran part d'estos diners es va invertir en obra pública (línies de tren d'alta 

velocitat, ampliació de ports i aeroports, autovies) el que va donar encara més pes al 

sector de la construcció. 

 

La crisi de la construcció: en 2008 es van unir dos factors que van fer esclatar la 

bambolla. D'una banda l'encariment dels habitatges, que estava començant a reduir la 

demanda, perquè molta gent ja no podia pagar eixos preus tan elevats. I d'altra banda la 

                                                 
161 Restos de fusteria, ossos d`olives, olis vegetals usats… 
162 Pélet: tipus de combustible que s`elabora amb restos de fusta. 
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crisi financera nord-americana, que va tallar el finançament extern per als bancs i caixes 

d'estalvis espanyols, que havien finançat la bambolla immobiliària amb molts diners 

procedents de l'exterior i que ara havien de retornar. Les entitats financeres van deixar 

llavors de donar crèdits, la qual cosa va paralitzar la demanda d'habitatges i va arruïnar 

a moltes empreses constructores, que ara no podien vendre el que havien construït, ni 

tan sols baixant els preus. Com ja no es venia res, es va deixar de construir, la qual cosa 

va portar a un gran augment de la desocupació en el sector de la construcció i en totes 

les indústries que vivien d'ella. En augmentar l'atur es va reduir la demanda de quasi tots 

els productes i els problemes es van estendre a la resta de l'economia espanyola, que es 

va veure sumida en una gran crisi econòmica. Com hi havia menys ocupació i menys 

riquesa, van disminuir també els ingressos de l'Estat, de les comunitats autònomes i dels 

ajuntaments, per la qual cosa es van pujar impostos, va augmentar el deute públic i es 

van retallar serveis, el que va reduir més la demanda i va empitjorar encara més la 

situació. D'esta manera, la taxa d'atur va passar del 7% (2007) al 26% (2013), més del 

doble de la mitjana europea. 

 

 
 

Situació actual: en l'actualitat el sector de la construcció suposa un 6,5 % de la 

població ocupada i proporciona un 5,6 % del PIB espanyol, la meitat que en els anys de 

la bambolla immobiliària, però un nivell semblant a la mitjana europea. A causa de la 

inversió estrangera, a la recuperació dels bancs (que tornen a donar crèdits) i a la 

reducció de l'atur, que va començar en 2013, la demanda d'habitatges ha augmentat i 

s'està reduint l'estoc dels que estaven per vendre des de l'esclat de la bambolla. En els 

últims anys s'han tornat a construir habitatges i a partir de 2016 l'obra pública ha tornat 

a créixer, després de diversos anys paralitzada. Actualment el sector de la construcció és 

el més dinàmic de l'economia espanyola, encara que amb el problema de la falta de mà 

d'obra qualificada, que pot reduir el seu creixement. Per altra banda, la bambolla 

immobiliària va permetre la creació de grans constructores espanyoles que, davant la 

crisi a Espanya han acabat eixint a l'exterior, convertint-se en grans multinacionals. Les 

més importants són ACS, Ferrovial, FCC, OHLA i Sacyr, que realitzen grans obres 

públiques i gestionen aeroports a l'estranger, alhora que participen en empreses 
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d'energia i transport i presten serveis d'aigua, recollida de residus i neteja viària als 

ajuntaments espanyols. 

 

 

4. L`EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA 

 

 La distribució de les instal·lacions industrials pel territori espanyol és en bona 

part el resultat del procés d'industrialització, més tardà que en altres països europeus i 

que no va afectar per igual a totes les regions. 

 Fins avançat el segle XIX no es va consolidar la industrialització a causa de 

diversos obstacles: la baixa densitat de població, que va limitar la mà d'obra disponible i 

la capacitat de consum. L'endarreriment agrícola, que restringia la demanda de 

productes industrials per part de llauradors empobrits i dificultava la generació de 

capitals que pogueren invertir-se en la creació d'indústries. La falta de carbó barat i de 

bona qualitat, que feia poc competitiva la indústria nacional. I l'escassetat de mà d'obra 

qualificada, a causa del baix nivell educatiu de la població. Les regions que en finalitzar 

el segle XIX estaven més industrialitzades eren Catalunya i el País Basc. 

 En la primera meitat del segle XX la indústria va créixer significativament, 

afavorida per l`aparició de l`electricitat, la millora del transport i el desenvolupament de 

la banca. La crisi econòmica de 1929 i la Guerra Civil van acabar amb esta fase de 

creixement i van provocar el descens de la producció industrial. En 1941 les autoritats 

franquistes van crear l'Institut Nacional d'Indústria (INI), configurat com un hòlding163 

estatal dirigit a la promoció d'indústries que contribuïren a la defensa nacional i a 

l'autoproveïment del país. 

 Però no va ser fins a la segona meitat del segle XX quan es va produir 

l'enlairament industrial. El Pla d'Estabilització (1959) va marcar l'inici d'una política de 

promoció industrial basada en l'atracció d'inversions estrangeres, la modernització de les 

fàbriques mitjançant la importació de béns d'equip164 i els baixos salaris pagats als 

treballadors, que es mantenien submisos per la repressió sindical de la dictadura. D'altra 

banda, gràcies a les ajudes públiques o a la instal·lació d'empreses estatals es van 

desenvolupar enclavaments industrials en zones poc industrialitzades fins llavors 

(anomenades pols de desenvolupament), com Vigo, El Ferrol, Avilés, Saragossa, 

Valladolid, Puertollano, Sevilla, Huelva o Linares. Altres zones, com Navarra i Àlaba, 

es van industrialitzar a causa dels incentius fiscals de les seues respectives diputacions, 

mentre que a la Comunitat Valenciana va tindre lloc un desenvolupament de xicotetes 

empreses autòctones, que es van modernitzar en esta època. No obstant això, este 

enlairament industrial es va fer amb elevats costos mediambientals (contaminació de 

l'aire i de l'aigua) i sense acabar amb els desequilibris territorials. En 1975 només quatre 

regions (Catalunya, Madrid, València i País Basc) sumaven el 60,5% de l`ocupació 

industrial. Malgrat tot això, la indústria es va desenvolupar molt, arribant a ocupar el 

desé lloc mundial a principis de la dècada de 1970. Per eixes dates el 28 % de la 

població ocupada treballava en la indústria. 

Però la crisi econòmica provocada per la pujada del preu del petroli, en 1973, 

va arribar a Espanya poc després. La indústria del nostre país es va veure especialment 

afectada per la seua escassa competitivitat i pel seu elevat consum energètic, molt 

dependent de les importacions de petroli. A això es va afegir la competència de països 

asiàtics, com Taiwan i Corea del Sud, que estaven industrialitzant-se en eixa època i que 

                                                 
163 Holding: grup d`empreses que tenen el mateix propietari. 
164 Bens d`equip: maquinària utilitzada per a produir altres bens. 
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produïen més barat que Espanya. Això va perjudicar molt als sectors intensius en mà 

d'obra o en energia, com el tèxtil, la construcció naval i la siderúrgia. Davant esta 

situació es van dur a terme, en els anys 80, plans de reconversió industrial en la 

siderúrgia i la construcció naval, on hi havia importants empreses estatals. La 

reconversió industrial va implicar reduir la grandària de la indústria espanyola i 

privatitzar la major part del sector públic per a fer-la més competitiva. Esta tendència es 

va accentuar després de 1986, quan l'entrada d'Espanya en la CEE va augmentar la 

competència i va obligar a continuar modernitzant la indústria espanyola.  

En les últimes dècades, a causa de la mecanització, a la competència dels països 

emergents (sobretot Xina) i a la deslocalització165, ha disminuït la importància de la 

indústria, que actualment només dona treball al 13,6 % de la població ocupada, la meitat 

que abans de la crisi del petroli. Tanmateix, això no significa que s'haja reduït el nombre 

de treballadors industrials, doncs actualmente tenim 2,7 milions, la mateixa xifra que a 

1985. El que ha succeït és que mentre que el sector serveis ha crescut de manera 

espectacular, la indústria ocupa la mateixa quantitat de mà d'obra que fa 40 anys. Des de 

llavors la producció industrial ha augmentat utilitzant més maquinària i tècniques més 

modernes, no contractant nous treballadors. La inversió en I+D, que era d'un 0,3% del 

PIB en 1982, ha anat augmentant i en l'actualitat suposa un 1,2%. 

  

 

 
 

 Per a fomentar el desenvolupament d'una indústria més moderna s'han anat 

creant nous espais industrials. Són polígons industrials per a noves empreses d'alta 

tecnologia que, a canvi d'instal·lar-se allí, reben una sèrie d'avantatges, com a préstecs a 

baix interés, proximitat a empreses similars, sales de conferències i laboratoris comuns, 

zones verdes, bones comunicacions i proximitat a centres d'ensenyament superior. 

Poden denominar-se parcs científics quan en ells no es duen a terme tasques de 

producció, sinó només d'investigació. Estos parcs solen dependre d'universitats 

                                                 
165 Deslocalització: trasllat d`indústries a altres països on els salaris són més baixos. 
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públiques, que patenten els seus descobriments i després els venen a les empreses. Però 

el més freqüent és que siguen parcs tecnològics, alternant la producció i la recerca. Els 

més importants es troben als voltants de ciutats mitjanes o grans, en zones que compten 

amb indústries modernes. A Espanya existeixen 66 parcs científics i tecnològics, 

coordinats per la APTE (Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya), on 

operen més de 8.000 empreses i treballen unes 170.000 persones. La majoria d'estes 

empreses es dediquen a la informàtica, telecomunicacions, enginyeria o medicina. Els 

parcs tecnològics més importants són els de Leganés (Madrid), el Vallés (Barcelona) i 

Zamudio (Biscaia). 

Actualment la indústria cada vegada ocupa menys treballadors en producció i 

més en serveis auxiliars, com a disseny, control de qualitat, informàtica, atenció al client 

i investigació, al mateix temps que contracta cada vegada més serveis a empreses 

externes, com la publicitat, la seguretat, el manteniment o els estudis de mercat. La 

indústria moderna està cada vegada més automatitzada, amb un ús creixent de robots i 

de programes informàtics. A més, la producció centralitzada en una sola planta ha 

deixat pas a la desconcentració, comprant els components a altres empreses i centrant-se 

l'empresa principal en el disseny i el muntatge. Tot això ha permés reduir els costos de 

producció, baixar els preus de molts productes i millorar la seua qualitat, augmentant 

així el benestar de la població. 

 

 

5. ELS SECTORS INDUSTRIALS 

 

 La indústria inclou activitats molt diverses que tenen en comú la transformació 

d'unes matèries primeres o d'uns productes en uns altres. A Espanya podem classificar 

als sectors industrials de la següent manera: madurs (que requereixen poca tecnologia), 

dinàmics (que requereixen una tecnologia mitjana) i d'alta tecnologia. 

 

Els sectors industrials madurs: destaca la indústria alimentària i de begudes, que és 

la més important d'Espanya, tant en xifra de negoci com en nombre de treballadors que 

ocupa. Les seues principals branques són la indústria càrnica, la d'olis i la làctia. La 

indústria d'alimentació té un caràcter anticíclic166, per la qual cosa l'afecten poc les crisis 

econòmiques. A més, sol ser endògena167 i per això està àmpliament estesa pel medi 

rural i té més importància a les regions menys industrialitzades. Es tracta en general 

d'empreses xicotetes, sobretot en la fabricació de pa, brioixeria i vins. Però cada vegada 

hi ha més presència de multinacionals, que han anat comprant famoses marques 

espanyoles, com Panrico, Campofrío o Puleva. La indústria alimentària es veu molt 

afectada per la pressió de les grans superfícies perquè reduïsquen els preus dels seus 

productes, per la qual cosa moltes d'elles s'han vist obligades a fabricar marques 

blanques per a poder seguir en el mercat. A més, és un sector que inverteix poc en 

innovació, doncs només el 10 % de les empreses investiguen per a millorar la qualitat 

dels seus productes. Per això exporta poc i es centra sobretot en el mercat interior. 

 A continuació ve la metal·lúrgia, que pot ser de base o d'elaboració de 

productes metàl·lics. La metal·lúrgia de base s'encarrega de realitzar la primera 

transformació dels metalls, destacant entre ella la siderúrgia, que és la que treballa el 

ferro i l'acer. És intensiva en capital, perquè es realitza en grans fàbriques que 

requereixen fortes inversions. L'altra part de la metal·lúrgia és la d'elaboració de 

                                                 
166 Anticíclic: quan els canvis en l`economia (crisis i prosperitat econòmica) no afecten molt a una 
activitat econòmica. 
167 Endògena: que es proveeix de matèries primeres de la zona. 
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productes metàl·lics, que és intensiva en mà d'obra i es realitza en multitud de xicotetes 

empreses. El principal problema de la metal·lúrgia és la competència de Xina, que 

fabrica acer i productes metàl·lics a preus molt inferiors als nostres. A més, com el 

sector del metall consumeix molta energia, es veu molt perjudicat per l'elevat preu de 

l'electricitat al nostre país, més alt que la mitjana europea. També l'afecta l'augment del 

preu de la matèria primera, ja que a penes es produeix ferro a Espanya. 

 

 

ELS SECTORS INDUSTRIALS ESPANYOLS 

 
 Percentatge de 

xifra de negoci 

Percentatge de 

treballadors 

Percentatge  

d` exportacions 

Despesa en 

I+D168 

Alimentació i 

begudes 

18,4 % 18,3 % 12,1 % 0,2 % 

Química 17,5 % 6,6 % 17,9 % 1,0 % 

Metalúrgia 10,2 % 14,4 % 9,3 % 0,5 % 

Automovilística 10,0 % 7,0 % 22,4 % 1,4 % 

Maquinària i 

material 

elèctric 

5,6 % 7,9 % 11,4 % 1,5 % 

Cautxú i 

plàstics 

3,2 % 4,5 % 3,3 % 0,7 % 

Paper i arts 

gràfiques 

3,1 % 5,3 % 1,7 % 0,2 % 

Minerals no 

metàlics 

2,1 % 3,6 % 4,6 % 0,4 % 

Fusta, mobles i 

suro 

1,7 % 5,3 % 1,4 % 0,4 % 

Tèxtil i 

confecció 

1,7 % 4,3 % 6,5 % 1,3 % 

Aeroespacial 1,2 % 1,0 % 2,4 % 6,5 % 

Electrònica 0,7 % 1,3 % 2,5 % 5,1 % 

Calçat 0,5 % 1,5 % 1,2 % 0,4 % 

Material 

ferroviari 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 4,4 % 

Vidre 0,5 % 0,9 % 0,6 % Sin datos 

Naval 0,2 % 0,4 % 0,3 % 4,3 % 

Cuir 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 
Fonts: http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Sectores/sectores.pdf  y 

http://www.minetad.gob.es/es-

ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf 

 (elaboració propia) 

 

Altres sectors madurs, encara que de menor importància, són els del cautxú, 

plàstics, paper, arts gràfiques, minerals no metàl·lics (sobretot ceràmica i ciment), fusta, 

mobles, tèxtil i calçat. Excepte les plantes cementeres, que són molt grans i requereixen 

grans inversions, es tracta en general d'empreses xicotetes, normalment propietat d'una 

família. No obstant això, mentre que algunes, com la ceràmica, el tèxtil i el calçat són 

bastant exportadores, altres, com les arts gràfiques, la fusta i el ciment se centren en el 

                                                 
168 I+D: Investigació i desenvolupament. La investigació es la recerca de nous productes i el 
desenvolupament la millora dels ja existents. 

http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Sectores/sectores.pdf
http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf
http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Material%20ferroviario.pdf
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mercat interior. D'altra banda, totes elles tenen en comú els baixos salaris que paguen 

als seus empleats, en ser empreses poc productives. 

 

Els sectors industrials dinàmics: el més important és la indústria química, que es 

divideix en petroquímica (refineries de petroli) i química de transformació (fabricació 

de medicaments, fibres sintètiques, colorants, productes de neteja, cosmètica i adobs). 

Les refineries de petroli destaquen per la seua gran grandària i per ser intensives en 

capital, mentre que les farmacèutiques es consideren ja empreses d'alta tecnologia. En 

este sector hi ha una gran presència de capital estranger, que suposa el 55 % del volum 

de negoci. La indústria química és, a més, molt exportadora, excepte les refineries de 

petroli, que produeixen sobretot per al mercat interior. La crisi econòmica no ha afectat 

a penes a este sector, que ha anat augmentant els seus beneficis any rere any. Però es 

tracta d'un sector molt contaminant, sobretot les grans plantes químiques. 

 La indústria automobilística és també molt important, en ser Espanya el nové 

productor mundial d'automòbils. Es divideix en dues parts: la fabricació de vehicles i la 

de components. La primera està en mans de multinacionals estrangeres, en fàbriques 

molt grans i que produeixen sobretot per a l'exportació (es venen a l'estranger el 87% 

dels vehicles). La fabricació de components, en canvi, es realitza en fàbriques més 

xicotetes, exporta menys i està més en mans d'empreses espanyoles. La indústria de 

l'automòbil és fortament cíclica, per la qual cosa les seues vendes disminueixen molt en 

èpoques de crisi econòmica i creixen molt quan l'economia millora. A més, depén molt 

de tecnologia estrangera, ja que la meitat de les peces s'importen, sobretot d'Alemanya. 

Un altre problema és la dependència de multinacionals estrangeres que tenen gran 

capacitat de pressió i que reben quantioses subvencions públiques (directes o per a la 

renovació de vehicles) a condició de no marxar-se a altres països, on els costos de 

producció són menors. 

 Un altre sector dinàmic és el de la maquinària i material elèctric, on destaca la 

fabricació de màquines-eina per a la indústria. En este camp la indústria espanyola és 

prou competitiva, exporta gran part de la seua producció i es troba en novena posició a 

nivell mundial. També és important la fabricació d'aerogeneradors, en la qual Espanya 

té importants empreses, que exporten quasi tota la seua producció. 

 

Els sectors industrials d'alta tecnologia: són els menys importants dels tres, a causa 

de les escasses inversions en I+D a Espanya. Els sectors que més destaquen són la 

indústria farmacèutica, l'aeroespacial, l`electrònica i la fabricació de material ferroviari. 

És especialment important la indústria farmacèutica, perquè ella sola gasta el 20 % dels 

diners que s'inverteix a Espanya en I+D. En general es tracta d'empreses grans, que 

exporten molt i amb una forta presència de capital estranger. Solen situar-se en parcs 

tecnològics, prop d'universitats i de ciutats mitjanes o grans. Paguen salaris més alts que 

la mitjana, en part per la seua major productivitat, però també per l'elevada qualificació 

dels seus treballadors, la meitat dels quals són titulats universitaris. 

 

 

6. LES PRINCIPALS REGIONS INDUSTRIALS  

  

L'eix mediterrani: és el principal eix industrial d'Espanya, amb el 36 % de la 

producció industrial del país. A més, es tracta de la zona industrial més dinàmica 

d'Espanya, perquè és allí on la indústria ha crescut més en els últims anys. No obstant 

això, el seu pes en l'economia d'estes regions es veu limitat per l'auge del sector serveis, 

especialment del turisme, que és ací molt important. 
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 La primera regió industrial d'Espanya és Catalunya, la industrialització de la 

qual va començar a la fi del segle XVIII, a partir de la indústria tèxtil, sobretot de cotó. 

Va prosperar amb l'aprofitament de l'energia hidràulica, amb l'inici de la indústria 

química (cap a 1900) i amb la seua modernització després de la Guerra Civil. La 

localització industrial combina factors històrics, com els “rius industrials” (Llobregat i 

Besós) i les vies de comunicació tradicionals, amb factors actuals, com les autopistes i 

la promoció de sòl industrial per les administracions públiques.  

 Antigament la principal zona industrial de Catalunya era la comarca del 

Barceloní, però a causa de l'elevat preu del sòl i a les majors exigències mediambientals, 

la indústria ha anat traslladant-se a la perifèria. Hui dia el centre industrial de Catalunya 

es troba a les comarques del Baix Llobregat i el Vallés, en la perifèria de Barcelona. 

Ciutats com Terrassa, Sabadell, Granollers i Martorell són importants centres 

industrials. La segona zona industrial més important es troba en l'àrea de Tarragona 

(que destaca per la seua indústria petroquímica) i Reus.  

 Catalunya per si sola genera el 22 % de la producció industrial d'Espanya i és la 

comunitat autònoma en la que hi ha més multinacionals estrangeres. La indústria tèxtil, 

antigament la més important, ha anat perdent pes i hui dia destaquen la indústria 

química, alimentària i de l'automòbil, que són les que tenen més importància a 

Catalunya. En les dues primeres és la primera productora d'Espanya, mentre que en 

fabricació de cotxes ocupa el segon lloc, gràcies a la fàbrica de SEAT. Altres sectors en 

els que Catalunya és la primera són la fabricació de maquinària, paper, arts gràfiques, 

tèxtil, moble i electrònica. Encara que les grans empreses són quasi totes estrangeres 

(sobretot nord-americanes i europees), hi ha algunes catalanes, com Grífols 

(farmacèutica), Roca (ceràmica i sanitaris), Puig (perfums) i el Grup Guissona 

(alimentació). 

  

 
 

La Comunitat Valenciana es va industrialitzar més tard, en la dècada de 1960, 

però ho va fer tan ràpidament que va arribar a ser la segona regió industrial espanyola. 
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No obstant això, a partir de l'any 2000 la competència asiàtica i la crisi de la construcció 

van afectar molt a una indústria amb poca tecnologia i molt dependent del sector de 

l'habitatge. Però en els últims anys ha iniciat la seua recuperació, gràcies a les seues 

bones comunicacions (terrestres i marítimes) i a la millora del disseny i la qualitat, la 

qual cosa ha permés un augment important de les exportacions. Per això la indústria 

valenciana és actualment la tercera més important d'Espanya i la que més està 

augmentant la seua producció industrial.  

No obstant això, el seu principal problema és el no tindre a penes grans 

empreses, la qual cosa li dificulta augmentar les seues inversions en I+D. Només 

destaquen algunes multinacionals estrangeres, com la Ford, que té a Almussafes la 

major fàbrica de la comunitat. La principal zona industrial és l'àrea metropolitana de 

València, on estan la majoria de les grans empreses. També destaquen la Plana de 

Castelló (la primera productora de ceràmica d'Espanya) i la vall del Vinalopó, a 

Alacant, el primer centre productor de calçat del país. També és important la indústria 

tèxtil i del moble.  

La regió de Múrcia també es va industrialitzar en els anys 60 i té menys 

indústria que Catalunya i la Comunitat Valenciana. Predominen la indústria de 

l'alimentació (de capital autòcton i concentrada en l'horta del Segura) i la química (de 

capital estranger o d'altres parts d'Espanya, que és important a Cartagena). Entre les 

empreses murcianes destaca El Pozo, especialitzada en productes càrnics. 

 

L'eix de la vall de l'Ebre: és la segona zona més industrialitzada d'Espanya, amb el 

19% de la producció nacional, sent una zona molt dinàmica i que està creixent molt en 

els últims anys. Compta amb una indústria molt innovadora i amb molt de pes en 

l'economia de la zona, amb més del 20 % de la població ocupada treballant en la 

indústria, la qual cosa explica que esta zona siga la que menys atur tinga d'Espanya. 

 En este eix destaca el País Basc, que es va industrialitzar a la fi del segle XIX, 

gràcies al desenvolupament de la indústria siderúrgica i naval. A partir de 1973 la crisi 

del petroli, la competència asiàtica i el terrorisme d'ETA el van afectar molt, per la qual 

cosa moltes indústries van haver de tancar o traslladar-se a altres comunitats autònomes. 

No obstant això, gràcies a la menor pressió fiscal (pel règim fiscal basc), a l'augment de 

les inversions en investigació i a la fi del terrorisme d'ETA, la indústria basca va 

començar a recuperar-se a partir de l'any 2000. Hui dia és una de les més puixants 

d'Espanya, així com la que més inverteix en I+D (un 1,9% del PIB regional). Les 

empreses més innovadores se situen al parc tecnològic de Zamudio, a Biscaia. 

 Actualment la indústria basca es concentra en l'àrea metropolitana de Bilbao, als 

voltants de Vitòria i a les valls centrals de Biscaia i Guipúscoa. La indústria naval, 

anteriorment molt important, pràcticament ha desaparegut, però el País Basc continua 

sent la primera regió d'Espanya en fosa de metalls i productes metàl·lics, amb una 

producció centrada en Biscaia. També és molt important la fabricació de maquinària, 

perquè la indústria basca produeix (sobretot a Guipúscoa) el 85 % de les màquines-eina 

d'Espanya. Per part seua, Àlaba destaca en la indústria automobilística, gràcies a la 

fàbrica de Mercedes-Benz a Vitòria. Importants empreses basques són Gestamp 

Automoción (components per a l'automòbil), Siemens Gamesa (energies renovables) i 

CAF (material ferroviari), que es caracteritzen pels seus productes d'alta tecnologia.  

 Una altra zona industrial és Navarra, que gràcies al seu règim fiscal especial i a 

la seua proximitat al País Basc es va industrialitzar en la dècada de 1960, atraient 

empreses basques i a multinacionals estrangeres. Actualment és la comunitat autònoma 

amb major percentatge de treballadors ocupats en la indústria, amb un 27 % del total. El 

principal sector industrial és l'automobilístic, gràcies a la factoria de Volkswagen prop 
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de Pamplona, que es complementa amb una important indústria auxiliar de capital 

autòcton. També és important la indústria de l'alimentació, que s'ha especialitzat en 

verdures congelades i en conserva. Actualment la indústria navarresa és de les més 

modernes i que més creix d'Espanya, amb una important inversió en I+D, superior a la 

mitjana estatal.  

 Quant a Aragó, també es va industrialitzar en la dècada de 1960, gràcies a la 

seua situació entre importants zones industrials (Catalunya, País Basc, Madrid, 

Comunitat Valenciana) i a les ajudes públiques per a instal·lar empreses industrials a 

Saragossa. Però la seua indústria està desequilibrada territorialment, ja que es concentra 

als voltants de la capital regional. Destaca la indústria automobilística, amb la fàbrica 

d'Opel en Figueruelas.  

 

 

7. ALTRES REGIONS INDUSTRIALS 

 

Regions d'industrialització moderada: destaca Madrid, que es va industrialitzar a 

principis del segle XX per a proveir a la població de la capital, en continu augment per 

la immigració des del camp. Esta industrialització va continuar entre 1960 i 1975, 

gràcies a la instal·lació en la zona de multinacionals estrangeres. Actualment Madrid no 

és especialment important en la producció industrial espanyola (ocupa la sisena 

posició), ni tampoc la indústria té una gran importància en l'economia madrilenya, que 

viu sobretot dels serveis. Però té un paper molt important, pel fet que és el principal 

centre de decisions empresarials, en trobar-se allí les seus de les majors empreses 

industrials espanyoles. Les més importants són Repsol (química), Acciona (energies 

renovables), Acerinox (metal·lúrgia), Técnicas reunidas (química) i Indra (electrònica). 

A més, la Comunitat de Madrid és una de les zones industrials capdavanteres, amb unes 

empreses que inverteixen molt en I+D i amb treballadors altament qualificats, 

especialitzats en el disseny, el màrqueting i el control de la qualitat dels productes. La 

indústria més important és la de vehicles (fàbriques de Citroen (automòbils) i Iveco 

(camions)), però també destaquen la indústria química i les empreses d'alta tecnologia, 

com l'electrònica, la farmacèutica i l'aeronàutica. 

Andalusia va tardar molt a industrialitzar-se i no ho va fer fins a la dècada de 

1960, en gran part gràcies als pols de desenvolupament del franquisme, que van 

estimular la instal·lació d'empreses en algunes zones. Actualment a Andalusia li 

succeeix el contrari que a Madrid: encara que té un gran pes en la indústria espanyola 

(és la segona regió amb més producció industrial), es tracta d'una indústria amb poca 

tecnologia i on a penes se situen les seus de les grans empreses. Per això la indústria 

andalusa té poc pes en l'economia regional (dona treball a menys del 10 % dels 

treballadors andalusos) i no és capaç de reduir l'elevat atur que pateix la regió. 

La indústria andalusa es concentra als voltants de Sevilla, Huelva, Cadis i 

Algesires, sent poc important en la resta de la comunitat autònoma. Es caracteritza per 

la reduïda grandària de les seues empreses i la seua escassa inversió en I+D. D'altra 

banda, es dona un predomini de la indústria alimentària, la més important de la regió i la 

segona en importància d'Espanya. També són rellevants la indústria química i la fosa de 

metalls, en les quals Andalusia ocupa la segona posició espanyola. L'empresa andalusa 

més important és Abengoa, especialitzada en energies renovables. 

Una altra regió amb una industrialització tardana i desigual és Castella-Lleó. La 

indústria regional es concentra a les províncies de Valladolid i Burgos, estant la resta 

poc industrialitzada. Valladolid es va veure molt beneficiada per les ajudes dels pols de 

desenvolupament i Burgos per la seua proximitat a la zona industrial basca. Destaca la 
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fabricació d'automòbils (fàbriques de Renault a Valladolid i Palencia), de camions 

(fàbrica de Nissan a Àvila i de Iveco a Valladolid) i de components de l'automòbil 

(grupo Antolín). Per tot això Castella-Lleó ocupa la primera posició d'Espanya en la 

indústria automobilística. 

 

 

GRAU D`INDUSTRIALITZACIÓ PER COMUNITATS AUTÒNOMES (2018) 

 

 Percentatge de la 

producción industrial 

espanyola  

Població ocupada en la 

indústria  

Andalusia 11,4 % 9,5 % 

Aragó 5,0 % 19,5 % 

Asturies 2,3 % 13,8 % 

Balears 0,3 % 6,4 % 

Canàries 0,8 % 4,1 % 

Cantabria 1,2 % 15,3 % 

Castella i Lleó 7,4 % 18,1 % 

Castella-La Manxa 5,2 % 15,5 % 

Catalunya 22,5 % 18,2 % 

Comunitat Valenciana 10,5 % 16,6 % 

Extremadura 1,3 % 9,1 % 

Galícia 7,1 % 15,5 % 

Madrid 6,3 % 8,4 % 

Múrcia 3,5 % 14,5 % 

Navarra 3,6 % 27,3 % 

Pais Basc 9,9 % 20,7 % 

La Rioja 0,9 % 24,4 % 
Font: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t04/p049/serie/l0/&file=01001.px y 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4228#!tabs-tabla (elaboración propia) 

 

   

Galícia també es va industrialitzar en els anys 60, gràcies als pols de 

desenvolupament franquistes. La seua indústria es concentra a les províncies de La 

Corunya i Pontevedra, mentre que l'interior està poc industrialitzat. Destaca la indústria 

automobilística (fàbrica de Citroen a Vigo) i l'alimentària (lactis i conserves de peix). 

La principal empresa industrial gallega és Inditex (tèxtil), la major d'Europa en el seu 

sector, encara que la major part de la producció la realitza en països asiàtics.  

Castella-la Manxa va començar a industrialitzar-se en els anys 60, amb el pol 

de desenvolupament de Puertollano, centrat en la seua refineria de petroli. Però el seu 

desenvolupament va ser molt lent i la població ocupada en el sector secundari no va 

superar a la del primari fins a 1989. Des de llavors la regió ha continuat la seua 

industrialització, a causa de la deslocalització d'empreses madrilenyes, que busquen a 

Castella-la Manxa sòl més barat. Actualment les províncies més industrialitzades són 

Toledo i Albacete, amb una indústria de poca tecnologia, centrada en l'alimentació i en 

la indústria del moble i la fusta.  

En el cas d'Astúries la industrialització es va produir a principis del segle XX i 

va continuar en els 60, gràcies al desenvolupament de la metal·lúrgia a Gijón i Avilés, a 

causa de l'existència de carbó i a les ajudes públiques. No obstant això, en els anys 70 es 

va veure molt afectada per la competència dels països asiàtics i des de llavors no s'ha 

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t04/p049/serie/l0/&file=01001.px
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4228#!tabs-tabla
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recuperat, malgrat la privatització de les empreses públiques i a les subvencions 

atorgades a les privades. 

 

Regions escassament industrialitzades: són aquelles en les quals la indústria dona 

treball a menys del 10 % de la població ocupada i que a més aporten menys del 2 % de 

la producció industrial espanyola. En elles el principal sector industrial és la indústria 

alimentària, orientada sobretot al mercat interior. Tenen en comú les seues males 

comunicacions (per estar a l'interior o en illes), la seua llunyania respecte als principals 

centres industrials i que no van ser incloses en els pols de desenvolupament dels anys 

60, el que ha dificultat la seua industrialització. En el cas d'Extremadura, a més, la 

pobresa i l'escassa població de la regió, centrada en l'agricultura i en la ramaderia, va 

suposar un obstacle afegit, per l'escàs mercat per als productes industrials. Quant a 

Balears i Canàries, l'escassetat de matèries primeres industrialitzables i la falta de 

comunicació terrestre amb la península encareix els costos de producció i d'exportació. 

Per això la indústria de les illes és xicoteta i ha d'importar les matèries primeres. La 

llunyania de Canàries als mercats és a més un gran problema, que dificulta molt el 

desenvolupament industrial de les illes. S'ha intentat compensar mitjançant una 

exempció duanera a les importacions, encara que sense molt d'èxit. Per això actualment 

Canàries és la regió d'Espanya on menys gent treballa en la indústria. 

 

 

8. ELS REPTES DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA 

 

Augment de la competitivitat: la millora de la competitivitat és necessària tant per a 

incrementar les vendes en el mercat nacional enfront de les importacions, com per a 

augmentar les exportacions. Actualment la indústria espanyola s'enfronta a la 

competència de països emergents (que elaboren productes barats, però de poca 

qualitat) i dels països desenvolupats (que fabriquen productes de més qualitat, però 

cars). I té bastants dificultats, el que explica que la nostra balança comercial siga quasi 

sempre deficitària i que, per falta de tecnologia pròpia, les nostres empreses hagen de 

comprar patents169 estrangeres, amb els costos que això suposa. 

Per a fer front als nostres competidors hem de millorar la productivitat, que són 

els ingressos d'una empresa per cada treballador que contracta. Esta productivitat depén 

de factors interns de les pròpies empreses, com l'organització del treball, la formació 

dels treballadors i la tecnologia emprada. Enfront del model fordista170  d'indústria 

s'imposa cada vegada més un nou model productiu, basat en treballadors més 

qualificats, amb la producció dividida entre diferents fàbriques i amb majors inversions 

en I+D. Al mateix temps, cobren protagonisme activitats no directament relacionades 

amb la fabricació: el disseny industrial (que permet la diferenciació i diversificació de 

productes), els estudis de mercat171, la millora de la qualitat, la modernització de la 

gestió, la formació del capital humà172, etc. 

                                                 
169 Patent: registre d`un invent o avanç tecnològic, que obliga a pagar pel seu ús als que vulgan utilitzar-
lo.  
170 Model fordista: mètode de producció desenvolupat per Henry Ford a principis del segle XX per a 
augmentar la productivitat. Es basava en la especialització extrema del treball, la instalació de 
transportadors en grans fàbriques i la estandarització i simplificació dels productes. 
171 Estudis de mercat: enquestes i estudis que es realitzen per a saber qué es el que volen els 
consumidors i quins productes els poden interesar. 
172 Capital humà: treballadors d`una empresa. 



 

137 
 

 En el cas de la indústria un dels aspectes més importants són les inversions en 

I+D, perquè permeten oferir productes de més qualitat o reduir els costos de producció, 

augmentant així la competitivitat. Estes inversions poden ser realitzades per les pròpies 

empreses o per les administracions públiques. En 2019 les companyies espanyoles van 

executar el 57 % de la despesa total en I+D, la qual cosa suposa un dels menors 

percentatges de participació empresarial a Europa, la mitjana de la qual en 2019 era del 

67 %. A més, quasi la meitat de la despesa empresarial espanyol en I+D va ser executat 

per PIMES173, mentre que en països com França, Itàlia o el Regne Unit només van 

executar al voltant del 20 %, i a Alemanya, menys del 10 %. 

 Encara que els incentius fiscals a les inversions en I+D són uns dels més 

avantatjosos de la UE, no han aconseguit augmentar el comportament innovador, 

especialment en les PIMES. La compra pública innovadora, mitjançant la qual les 

institucions públiques empren la seua capacitat de compra per a afavorir a empreses 

amb idees innovadores, tampoc ha aconseguit una aplicació suficient entre les 

administracions. Altres tendències que es consoliden són la concentració de la despesa 

en un nombre cada vegada menor d'empreses i la baixa participació del sector financer 

(en particular el sector bancari) en el finançament d'esta despesa. 

 

   

DESPESA EN I+D EN EUROPA (percentatge del PIB) (2018) 

 

 Empreses Estat Total 

Alemanya 2,13 % 0,97 % 3,1 % 

Espanya 0,68 % 0,52 % 1,2 % 

França 1,46 % 0,74 % 2,2 % 

Itàlia 0,72 % 0,58 % 1,3 % 

Regne Unit 1,11 % 0,59 % 1,7 % 

  

 Actualment Espanya gasta en I+D el 1,2% del PIB, molt menys que els països 

més avançats, com el Japó (3,2%), Alemanya (3,1%) o els Estats Units (2,8%). Esta 

diferència és molt més gran en la investigació de les empreses, mentre que en el cas de 

l'Estat la diferència no és tan gran. De fet, el nivell de despesa pública espanyola en I+D 

està a un nivell semblant al de països com Itàlia o el Regne Unit, mentre que les 

inversions de les nostres empreses són tres vegades inferiors a les alemanyes i la meitat 

que les franceses. Per què inverteixen tan poc les nostres companyies? Principalment 

per la reduïda grandària de les empreses espanyoles, que poden gastar menys en I+D 

per manca de recursos econòmics. De fet, les grans empreses espanyoles són tan 

productives com les alemanyes, estant la falta de productivitat principalment en les 

xicotetes empreses (de menys de 50 treballadors), que al nostre país suposen el 99,3% 

del total. Una mostra d'això és que Espanya té 30.000 empreses del sector d'alimentació, 

que generen la meitat d'ingressos que les 6.000 alemanyes o les 10.000 franceses. A 

més, només el 26 % de la població treballa en grans empreses, enfront d'un 37 % a 

Alemanya, un 47 % al Regne Unit i un 51 % als Estats Units. Moltes són empreses 

familiars, que han crescut gràcies al seu fundador, però de vegades els fills manquen de 

formació o d'interés a tirar endavant l'empresa. Altres vegades hi ha disputes entre ells, 

perquè no és fàcil cessar un directiu que està fent les coses malament, sobretot si també 

és accionista i és familiar del propietari. 

                                                 
173 PIMES: petites i mitjanes empreses. Tenen menys de 250 treballadors. 
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Per tant, si volem augmentar la despesa en I+D cal fomentar el creixement de les 

empreses, facilitant les fusions per a convertir moltes empreses familiars en societats 

anònimes gestionades per directius professionals. També caldria millorar l'accés al 

crèdit, facilitar el pagament fraccionat dels impostos i donar una major flexibilitat 

laboral, que permeta a les empreses adaptar-se als canvis en la demanda i créixer més 

fàcilment quan l'economia va bé. El creixement de la grandària mitjana de les empreses 

no sols augmentaria les inversions en I+D i la competitivitat de la nostra indústria, sinó 

que tindria altres avantatges: les grans empreses són les que ofereixen salaris més alts, 

tenen a menys treballadors amb contracte temporal, menys probabilitats de fer fallida en 

èpoques de crisis, exporten més i compten amb més treballadors qualificats. 

Altres factors que dificulten la competitivitat de la nostra indústria són els alts 

costos energètics i de transport. Les primes a les energies renovables, l'abandonament 

de les nuclears, la falta de carbó i gas i l'escassa competència fan que les nostres 

indústries paguen la cinquena electricitat més cara d'Europa. I la diferència amb els 

Estats Units o amb els països emergents és encara major, perquè allí és més barata 

l'electricitat. Actualment la despesa elèctrica de les empreses industrials oscil·la entre el 

15 i el 30 % del total, amb el que és urgent abaratir el cost, si no volem perdre 

inversions o que vagen tancant les empreses intensives en energia (siderúrgia, química, 

cementeres). Per a això hi ha diverses opcions possibles: permetre obrir més centrals 

nuclears (el que abaratiria el cost de l'electricitat), baixar els impostos sobre l'electricitat 

que paga la indústria o subvencionar les energies renovables amb els impostos i no amb 

la factura de la llum.  

Encara que les despeses de transport no són tan elevades com les energètiques, 

dificulten les exportació dels nostres productes cap a altres països i també redueixen la 

competitivitat de la indústria, en ser més altes que en els nostres principals competidors. 

A Espanya el ferrocarril s'usa molt poc per a transportar mercaderies, pel mal estat de 

les vies, el mal servei que dona RENFE (que té el monopoli) i l'ample de via diferent al 

de la resta d'Europa. Això obliga a usar molt més el transport per carretera, que és més 

car, la qual cosa augmenta els preus i redueix la competitivitat. A més, també són 

importants els costos del transport marítim, degut en gran part als elevats salaris dels 

estibadors174  (tres vegades superiors a la mitjana), que encareixen la càrrega i la 

descàrrega de materials i de productes per a l'exportació. Per això el cost del pas de 

mercaderies pels ports espanyols és un 20 % superior al d'altres ports europeus 

 

Disminució de la contaminació industrial: la indústria és un important agent de 

contaminació mediambiental, sobretot de l'atmosfera i de les aigües. A Espanya és 

responsable del 24 % de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, sobretot la 

indústria química, siderúrgica i de ciment, que són les que més contaminen. Per això la 

legislació mediambiental és cada vegada més estricta, la qual cosa ha obligat moltes 

indústries a realitzar grans inversions per a reduir les seues emissions de gasos 

contaminants. A més, com els processos industrials quasi sempre empren aigua 

(fabricació, refrigeració, neteja) és freqüent la contaminació del mitjà hídric. Encara que 

la legislació imposa que tots els abocaments industrials han de passar per estacions de 

depuració d'aigües residuals industrials, molts s'aboquen directament a rius o al 

clavegueram municipal, que no està preparat per a eliminar compostos tòxics i 

perillosos. 

 Les comunitats autònomes amb major nombre d'indústries contaminants són el 

País Basc, Catalunya i Andalusia. Al País Basc la majoria de les empreses contaminants 

                                                 
174 Estibadors: treballadors portuaris que manegen les grúes. 
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estan en la zona costanera i són metal·lúrgiques, papereres i químiques. A més, 

existeixen abocadors de residus tòxics i diversos focus de sòls contaminats. En el cas de 

Catalunya el principal punt contaminant és el pol industrial de Tarragona, on hi ha una 

gran refineria de petroli. També es troba a Tarragona la planta de Ercros de Flix, que va 

llançar a este embassament més de 300.000 tm de deixalles contaminants. Encara que 

s'han escomés labors de neteja, encara queden allí el 15 o el 20 % d'estos residus. Quant 

a Andalusia, quasi la meitat dels punts negres són cementeres, que sovint incineren 

residus. El mateix succeeix a la Comunitat Valenciana amb diverses cementeres i amb 

la refineria de BP a Castelló, que és un focus d'abocament d'hidrocarburs a la mar. 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 

 
ELABORACIÓ I INTERPRETACIÓ D`UN MAPA DE COROPLETES 

 

 El mapa de coropletes és una manera de representar un fenomen en un mapa. Per 

a això es divideix el mapa en diversos territoris i es donen unes dades per a cadascun. 

Estes dades han de mostrar-se en el mapa mitjançant una sèrie de colors o trames, de 

manera que s'aprecie més clarament el fenomen. Utilitzarem com a exemple estes 

dades: 

 

Valor de la producció industrial per comunitats autònomes en 2007   

 

 % sobre el valor total d`Espanya 

Andalusia 10,9 

Aragó 5,0 

Astúries 2,7 

Balears 0,5 

Canàries 1,5 

Cantàbria 1,3 

Castella-La Manxa 4,5 

Castella-Lleó 6,5 

Catalunya 23,4 

Comunitat Valenciana 10,2 

Extremadura 1,0 

Galícia 7,2 

Madrid 8,3 

Múrcia 2,6 

Navarra 3,3 

La Rioja 1,0 

País Basc 10,3 

 

L'elaboració d'un mapa de coropletes es realitza mitjançant els següents passos: 

 

1) Es classifiquen les regions en quatre o cinc grups, segons els valors que 

presenten, procurant que no hi haja cap desproporció. És a dir, que no hi haja moltes 

regions en un grup i només una en cadascuna de les altres. Només és admissible que en 

un grup hi haja una sola regió quan està molt per damunt o molt per davall de totes les 

altres. D'altra banda, cal intentar que els límits per a classificar les regions siguen 

semblants perquè no apareguen moltes més regions en un grup que en un altre, de forma 

totalment artificial. En este cas dividirem les regions en quatre grup: les que no arriben a 

5, les que estan entre 5 i 10, les que estan entre 10 i 20 i les que tenen més de 20. Encara 

que només hi ha una comunitat que supera els 20 punts està justificat fer-ho així perquè 

es troba a molta distància (quasi el doble) de la següent i així esta diferència s'apreciarà 

també en el mapa.  

2) Després de fer la classificació de regions cal triar els colors o trames adequats, 

perquè s'aprecien les diferències sense necessitat de llegir la llegenda. Per a això cal 

utilitzar colors semblants que, a mesura que augmenten la seua intensitat, siguen cada 

vegada més foscos. En este cas utilitzarem diferents tonalitats de verd i procedirem a 

acolorir cada comunitat autònoma segons el valor que tinga. Es pot posar a més en el 
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mapa la xifra de cada comunitat, però no és necessari. També es poden utilitzar trames 

en blanc i negre, emprant el negre, línies, punts i deixant regions en blanc. 

3) Després cal posar-li títol al mapa, per al que aprofitarem el mateix títol que la 

taula. I finalment explicar el que significa cada color. Això es denomina la llegenda del 

mapa. Després de tot el resultat serà el següent:  

 

 
 

 Una vegada elaborat el mapa de coropletes cal comentar-lo, per la qual cosa cal 

seguir els següent passos: 

  

1) Dir de què va el mapa i quina és la tendència que s'observa. En este cas 

observem una desigual distribució de la indústria, que es concentra a Catalunya i, en 

menor mesura, en algunes regions costaneres, com el País Basc, Comunitat Valenciana i 

Andalusia. 

2) Explicar a què es deuen estes diferències, analitzant els diferents grups. 

Primer hauríem d'explicar per què Catalunya està molt més industrialitzada que les 

altres regions, analitzant l'evolució de la seua indústria. Després parlaríem de les 

següents regions més industrialitzades i finalment parlaríem de les menys 

industrialitzades, explicant a què es deu el seu endarreriment. Podríem a més explicar 

per què les comunitats costaneres solen estar més industrialitzades que les d'interior, 

explicant l'excepció de Madrid. 
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TEMA 7. EL SECTOR TERCIARI (I): COMERÇ, 

TRANSPORT I FINANCES 
 

1. EL PROCÉS DE TERCIARITZACIÓ DE L`ECONOMIA ESPANYOLA 

 

 El sector terciari o de serveis comprén el conjunt de prestacions orientades a 

satisfer les demandes i necessitats de la societat. Les característiques principals que 

defineixen el sector terciari són: 

- Activitats intangibles i immaterials. El que s'ofereix i es valora és la qualitat 

de la prestació que es realitza. 

  - Activitats impossibles d'emmagatzemar. Els serveis es presten quan són 

necessaris, per la qual cosa solen localitzar-se prop dels possibles usuaris. 

- Activitats molt diverses. Des d'administracions públiques, serveis financers, 

comercials, culturals i d'oci, sanitaris, educatius, direcció, administració d'empreses, 

serveis de neteja i manteniment, assistència social, comunicacions, etc. 

El creixement del sector terciari a Espanya en els últims 120 anys ha sigut 

espectacular fins a col·locar-se en magnituds pròpies dels països més desenvolupats. 

Cap a 1900 representava un 34 % del PIB i donava treball al 18 % dels ocupats. En 

canvi, en 2021 aportava el 74 % del PIB i proporcionava el 76 % de l'ocupació. No 

obstant això, el seu creixement no ha sigut homogeni, perquè va començar sent lent i es 

va accelerar a partir de 1960, en una tendència que ha continuat fins a l'actualitat. D'esta 

manera, el número d'ocupats en els serveis quasi s'ha triplicat en els últims 35 anys, 

passant de 5,6 milions en 1985 a 15,1 milions en 2019. 

Les causes d'esta tendència cal buscar-les tant en l'evolució general de 

l'economia espanyola com en els canvis experimentats pel mateix sector. Entre les 

causes exògenes (alienes al sector terciari) cal destacar el considerable descens dels 

preus dels productes agrícoles i industrials, a conseqüència d'una important reducció de 

costos i de l'augment de la competència. La reducció de costos s'ha degut a la 

mecanització, a la millora del transport i a l'augment de la grandària de les empreses, 

que els permet ser més eficients. I la major competència té com a causes l'entrada 

d'Espanya a la Unió Europea i la reducció d'aranzels amb els països asiàtics i americans. 

Esta reducció de preus ha permés a les famílies augmentar la seua capacitat de compra, 

la qual cosa ha incrementat la demanda de serveis. Com a més el sector serveis és difícil 

de mecanitzar, l`augment en la demanda de serveis ha creat una gran quantitat de llocs 

de treball en este sector.  

 Entre les causes endògenes (del propi sector), sobreïxen l'auge del turisme, la 

diversificació de serveis oferits a empreses (financers, informàtics, assessoria, 

màrqueting…), la millora i ampliació dels serveis públics (sanitat, ensenyament, serveis 

socials), el creixement del nombre de funcionaris pel desenvolupament de l'Estat de les 

autonomies i la incorporació de les dones al treball remunerat, que s'ha notat més en 

este sector, en el qual representen la meitat dels treballadors. 

 Dins del sector terciari cal distingir els serveis públics dels privats. Els primers 

no estan subjectes a les lleis del mercat, perquè el seu objectiu no és tindre beneficis, ni 

han de preocupar-se per la competència. Es tracta de la sanitat, l'educació, la seguretat, 

la justícia i l'administració pública, que donen treball al 17 % dels treballadors del sector 

terciari. La meitat d'ells treballen per a les comunitats autònomes, mentre que la resta es 

reparteix entre ajuntaments, govern central, universitats i diputacions. Quant als serveis 

privats, han de competir contínuament amb els altres per a aconseguir els màxims 

beneficis. Ocupen al 83 % dels treballadors del sector terciari, sent els més importants el 

comerç, els serveis a empreses, el transport, la banca i l'hostaleria. Els serveis intensius 
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en mà d'obra, com el comerç, l'hostaleria i el servei domèstic resten productivitat al 

sector i s'imposen clarament sobre altres més dinàmics, com la banca, les assegurances i 

els serveis a empreses, on hi ha major quantitat de titulats universitaris i on es cobren 

majors salaris. 

 El sector terciari és el que té una major participació femenina, ja que són dones 

el 53 % dels treballadors. Este percentatge contrasta amb la baixa participació femenina 

en l'agricultura (24%), la indústria (25%) i la construcció (8%). La participació 

femenina és especialment important en l'educació, la sanitat, l'administració pública, el 

comerç i el servei domèstic, tenint menys importància en el transport i en els serveis a 

empreses.  

  

 

2. EL MAPA ESPANYOL DELS SERVEIS 

 

 La varietat dels serveis i la major flexibilitat d'emplaçament de bastants d'ells fan 

difícil establir uns factors de localització concrets. En els serveis privats es tenen més 

en compte els criteris econòmics, com els nivells de renda, el grau de desenvolupament 

de les activitats dels altres sectors o l'accessibilitat. També els demogràfics, com el 

volum de població que pot condicionar la demanda, la densitat i la seua distribució 

territorial. I també el capital humà per la proximitat a universitats i a altres centres de 

formació. En canvi en els serveis públics predominen les decisions polítiques, creant 

serveis que no són rendibles o que donen servei a poca gent, per tal de mantindre 

contenta a la població d'una zona. D'esta manera, els serveis públics són els 

predominants en les zones rurals, on els privats inverteixen poc per falta de rendibilitat. 

 Si s'analitza la població ocupada en el sector terciari per comunitats 

autònomes en 2019, veiem que destaquen Canàries, Madrid i Balears, que amb més del 

80 % dels seus treballadors en el sector serveis superen àmpliament la mitjana nacional. 

En el cas de Madrid això es deu al fet que concentra gran nombre de funcionaris de 

l'administració central, així com les seus de moltes grans empreses, amb els serveis 

auxiliars que això comporta (advocats, bancs, assegurances, consultores, etc). A Balears 

i Canàries, en canvi, l'important pes del sector terciari es deu a l'enorme 

desenvolupament del turisme i a la feblesa de l'agricultura i de la indústria. En l'altre 

extrem es troben Navarra i La Rioja, amb menys del 70 % de la població ocupada en el 

sector terciari, la qual cosa es deu a l'important pes de la indústria en estes comunitats. 

 Quant a la implantació territorial d'alguns serveis, la seua distribució depén 

de diversos factors. Alguns, com l'hostaleria, es concentren en les zones més 

turístiques, per ser els turistes els seus principals usuaris. Per això, les comunitats amb 

més restaurants en relació a la seua població són Balears i Canàries, mentre que 

Extremadura i Castella-la Manxa, amb molt menys turisme, compten amb molts menys 

establiments d'este tipus. De fet, a Balears hi ha cinc vegades més restaurants que a 

Extremadura, per cada 1.000 habitants. 

 Altres serveis, en canvi, depenen de la major o menor concentració de la 

població. És el cas de la densitat comercial (comerços per cada 1.000 habitants), que és 

major a les regions amb una població més dispersa, ja que han d'atendre moltes 

xicotetes poblacions. En canvi, on la població està més concentrada hi ha menys 

comerços, perquè les tendes solen ser més grans i això fa que hi haja menys. Per això, 

on més comerços hi ha, per cada 1.000 habitants, és a Galícia i Extremadura. I on menys 

a Madrid i Aragó, on la majoria de la població viu en ciutats de més de 100.000 

habitants. És en estes últimes regions on trobem més grans superfícies en relació al 

nombre d'habitants.  
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 Un altre factor que influeix és la renda per habitant, com succeeix amb les llars 

que tenen connexió a Internet. El percentatge mitjà d'Espanya en 2021 era del 94 %, 

corresponent els majors percentatges a les comunitats més riques, com Madrid (96 %) i 

a Catalunya (95 %) i els menors a Galícia (90 %) y a Extremadura (91 %), amb un 

nivell de vida més baix i una població més envellida. No obstant això, la bretxa 

digital175 s'ha reduït des dels 21 punts (en 2008) fins als 6 en l'actualitat, a mesura que 

augmenta la població connectada a la xarxa. També depén de la renda per habitant la 

distribució de la sanitat privada, que té més pes a les regions més riques i menys 

importància en comunitats amb menor nivell econòmic. D'esta manera, a Madrid i 

Catalunya en torn al 30% de la població utilitza la sanitat privada, més del doble que a 

Extremadura i Castella-la Manxa, amb menor nivell de renda. Una cosa semblant 

succeeix amb l'educació privada, que és molt més important a Madrid (el 50 % dels 

centres educatius són privats) que a Extremadura o Canàries (amb un 17 %). 

 D'altra banda, els serveis tendeixen a concentrar-se a les ciutats i són més 

escassos en les zones rurals. Alguns, com les universitats, els aeroports i els grans 

magatzems solen estar en ciutats de més de 100.000 habitants, mentre que uns altres, 

com els hospitals o els centres comercials, es troben habitualment a partir de 30.000 

habitants. Tanmateix, això últim no és una cosa automàtica, perquè les capitals 

comarcals compten amb més serveis dels que els correspondrien per la seua població, 

mentre que als municipis que estan prop d'una ciutat gran els passa just el contrari, ja 

que molts serveis es presten en esta última. 

 

 

3. EL COMERÇ INTERIOR 

 

 El comerç és l'activitat més important del sector terciari, en generar en 2019 

el 13% del PIB nacional i donar treball al 15% dels ocupats. En les últimes dècades ha 

experimentat un creixement espectacular, passant de 1,4 milions d'empleats (1985) a 3,1 

milions (2019), a causa de l'augment del nivell de vida, que, en augmentar el consum, 

ha permés obrir més tendes i grans superfícies. Es divideix en comerç minorista (que 

ven directament al públic i que ocupa 1,8 milions de persones) i comerç majorista (que 

ven a altres comerços i que ocupa 1,3 milions de treballadors). 

 El comerç és el sector de l'economia en el qual hi ha més autònoms, que en 

2014 suposaven el 30 % dels treballadors del sector. Encara que cada any s'obrin moltes 

tendes, es tanquen també moltes i només el 29 % d'elles continua existint cinc anys 

després de la seua creació. Això es deu a causes externes (falta de crèdit, alts impostos) i 

internes (no estudien el que vol el client, no gestionen correctament l'empresa, fan poca 

publicitat, no tenen els coneixements adequats). 

 D'altra banda, el comerç és una activitat intensiva en mà d'obra, per la qual cosa 

en necessitar-se molts treballadors la seua productivitat és baixa, ja que s'obtenen pocs 

ingressos per empleat. Esta productivitat augmenta en les grans superfícies, on és més 

fàcil aprofitar al màxim el personal disponible, de manera que mai estiguen desocupats. 

Però en general els salaris són baixos (un 35 % menys que la mitjana) i amb mals 

horaris, perquè sovint els seus empleats es veuen obligats a treballar en caps de setmana 

i, de vegades, en festius. Destaca la important presència femenina, sobretot en el comerç 

minorista, on les dones suposen un 66 % dels treballadors.  

 Quant al comerç minorista, existeixen diferents tipus d'empreses: el xicotet 

comerç, les cadenes de tendes i les grans superfícies. El xicotet comerç domina 

                                                 
175 Bretxa digital: diferència entre les zones amb més connexió a Internet i les que menys. 
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clarament en volum i es caracteritza per la seua atomització i baixa productivitat, ja que 

amb el 56 % dels ocupats només produeix el 49 % dels ingressos del sector. Això es deu 

en part a la seua reduïda grandària, però també a la baixa formació dels seus propietaris. 

Per a compensar-la es recorre sovint al treball familiar no remunerat, a llargs horaris 

(sobretot en tendes dirigides per immigrants asiàtics) i a noves estratègies, com la seua 

especialització en productes molt concrets i el seu establiment en centres comercials, al 

costat de grans superfícies, que els permeten atraure més clients. La localització espacial 

del comerç tradicional s'ajusta a un model jeràrquic, més visible a les ciutats. La major 

densitat i especialització es troba en el centre urbà, que no sempre coincideix amb 

l'històric, de vegades degradat. Esta és la zona més transitada i bulliciosa durant l'horari 

comercial. En la resta de la ciutat apareixen dispersos xicotets comerços de productes 

quotidians o de baixa especialització, que formen algunes agrupacions més denses en 

els centres de barris consolidats o a l'entorn dels mercats municipals. 

 Un altre model de negoci són les cadenes de tendes, especialment importants en 

la venda de roba, en la qual Espanya compta amb algunes multinacionals, com Inditex 

(que controla marques com Zara, Bershka o Stradivarius) i Mango. Estes cadenes se 

solen trobar en centres comercials o en el centre de les ciutats mitjanes i grans. Moltes 

d'elles són en realitat xicotets comerços que operen en règim de franquícia176. D'esta 

manera es beneficien dels coneixements, del prestigi i de la publicitat d'una marca 

coneguda i augmenten les seues probabilitats d`èxit. Això explica que la taxa de 

supervivència de les franquícies al cap de cinc anys siga d'un 86 %, molt superior al de 

les empreses independents.  

 Les grans superfícies comercials són més productives, perquè amb el 8,8% dels 

treballadors del sector produeixen el 15 % dels ingressos. Açò és possible perquè 

pressionen als seus proveïdors perquè baixen els preus, utilitzen els treballadors 

estrictament necessaris a cada moment i compten amb l'assessorament d'experts. Açò 

els permet vendre més barat el que, al costat de la seua gran varietat de productes i 

amplitud d'horaris, explica el seu èxit. Cada vegada hi ha més grans superfícies, que es 

divideixen en diversos tipus. Els grans magatzems (com El Corte Inglés) venen de tot, 

ocupen un edifici de diverses plantes i se situen en el centre de les ciutats. Un altre 

model és el dels hipermercats (Carrefour, Alcampo), que estan en edificis d'una sola 

planta, amb moltes places d'aparcament, venen de tot i se situen als afores de les ciutats. 

També trobem grans superfícies especialitzades (IKEA, Decathlon, Mediamarkt) 

especialitzades en un tipus de productes i que se situen als afores. I supermercats 

(Mercadona, Dia, Lidl), que venen aliments i productes de neteja i que se situen dins del 

nucli urbà, en quasi tots els barris. Finalment estan els centres comercials, que s'han 

multiplicat en les últimes dècades als voltants de les ciutats, perquè combinen una o 

diverses grans superfícies amb multitud de tendes, restaurants i altres locals d'oci, com a 

cinemes. 

 A Espanya les grans superfícies estrangeres predominen en hipermercats i grans 

superfícies especialitzades, mentre que les espanyoles són les que controlen els grans 

magatzems i la majoria dels supermercats. Les principals empreses espanyoles del 

sector són El Corte Inglés, Mercadona i Dia. Una de les seues reivindicacions és poder 

obrir més festius, al que s'oposa el xicotet comerç, que creu que això el perjudicarà, al 

no tindre empleats per a obrir tots els dies. Actualment el xicotet comerç té llibertat 

d'obrir quan vulga, però per a les cadenes de tendes i les grans superfícies és cada 

comunitat autònoma la que decideix el nombre de festius que poden obrir, que sol 

                                                 
176 Franquícia: contracte pel qual una empresa concedeix a empresaris independents el dret a utilitzar la 
seua marca per a vendre uns productes o serveis. A canvi els concessionaris han de pagar un cànon i 
seguir les instruccions de l'empresa. 
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oscil·lar entre 8 i 15 a l'any. Només a Madrid hi ha una llibertat total per a obrir quan es 

desitge, sense cap tipus de limitació. L'extrem contrari és el País Basc, on no es pot 

obrir cap festiu. 

 A tot això cal afegir el comerç electrònic, que cada vegada és més important, a 

causa de la generalització de l'ús d'Internet i a la major comoditat que ofereix al 

consumidor, que pot comprar el que vulga, quan vulga i sense eixir de casa. Actualment 

el 20% de les transaccions ja es fan per esta via, que s'utilitza principalment per a 

adquirir serveis turístics (bitllets d'avió, hotels), roba i productes d'electrònica. Hui dia 

totes les grans empreses venen ja per Internet, però només ho fa l'11% del xicotet 

comerç, la qual cosa accentua la crisi d'estos negocis, que cada vegada venen menys, al 

no adaptar-se a les demandes del consumidor. D'altra banda, el 53% de les compres per 

Internet es fan a empreses espanyoles, mentre que un 47 % en pàgines de companyies 

estrangeres. El líder en vendes és el gegant nord-americà Amazon, sent El Corte Inglés i 

Mercadona les empreses espanyoles que més venen per Internet.  

 L'altra cara del comerç és el comerç majorista, que compra al productor per a 

vendre a altres comerciants. Hi ha dos tipus de comerç majorista: d'una banda els 

mercas (com Mercamadrid o Mercavalencia), que són instal·lacions públiques en les 

quals operen més de 3.000 empreses que venen aliments frescos (carn, peix, fruites i 

verdures) als xicotets comerciants del sector. Són 23 en tota Espanya i solen situar-se al 

costat de ciutats de més de 200.000 habitants. L'altre tipus de comerç majorista són els 

magatzems privats en els quals es ven de tot a altres empresaris, excepte aliments 

frescos. Cadascun s'especialitza en un tipus de producte (tèxtil, electrònica, drogueria, 

mobles, peces de vehicles…) i poden vendre articles de diferents marques o convertir-se 

en distribuïdors d'un únic fabricant.  

 A Espanya el comerç majorista genera el 58 % del volum de negoci del comerç, 

encara que només dona ocupació al 41 % dels treballadors del sector. Això es deu a que 

les seues empreses són més grans que les del comerç minorista i a l'elevada 

mecanització dels magatzems, el que redueix la necessitat de personal. La tendència del 

comerç majorista és a reduir la seua grandària, a mesura que creixen les grans 

superfícies minoristes o de venda per Internet, que compren directament al productor i 

compten amb els seus propis magatzems. Això, juntament amb l'augment de grandària 

de les empreses majoristes, la major automatització i les millores en la gestió d'estocs 

fan possible reduir costos i rebaixar els preus dels productes al consumidor final. 

 

 

4. EL COMERÇ EXTERIOR 

 

 El volum dels intercanvis de productes entre Espanya i altres països ha crescut 

enormement des de la segona meitat del segle XX en un procés paral·lel al 

desenvolupament experimentat per l'economia espanyola. El comerç exterior, que a 

penes representava l'1% del PIB abans del Pla d'Estabilització (1959), a causa de la 

política autàrquica de les dues primeres dècades del franquisme, equivalia al 50 % del 

PIB en 2019. L'obertura a l'exterior de l'economia espanyola es va reforçar a partir de 

1986 amb la integració a la Unió Europea, que va accelerar els intercanvis comercials, 

ja que aproximadament un 60 % d`ells es realitzen amb els socis europeus. L'augment 

del comerç exterior va continuar amb l'entrada de la Xina en l'Organització Mundial del 

Comerç, en 2001 i amb els acords comercials de la Unió Europea amb el Canadà (2017) 

i Mercosur177 (2019), que han reduït dràsticament els aranzels178 amb estos països. Este 

                                                 
177 Mercosur: bloc comercial sud-americà, integrat per Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai. 
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increment del comerç internacional és positiu, ja que permet trobar nous mercats a les 

nostres empreses i crea més competència al nostre país, la qual cosa fa baixar els preus, 

millora la qualitat dels productes i augmenta el nivell de vida de la població. Esta és una 

de les causes de que el nivell de vida dels espanyols s'haja incrementat 

considerablement en les últimes dècades. 

 

 
  

 La balança comercial registra la diferència entre el valor de les importacions i 

el de les exportacions i tradicionalment ha sigut deficitària. És a dir, l'economia 

espanyola importa per més valor del que exporta, el que prova el seu baix nivell de 

competitivitat internacional, degut sobretot als alts costos de producció i a la baixa 

productivitat, que incrementen els preus. El dèficit comercial augmenta quan puja el 

preu del petroli i disminueix quan baixa, degut a que el consum d'esta font d'energia és 

molt gran i quasi tota s'importa. També es dispara el dèficit comercial en èpoques de 

prosperitat econòmica, a causa de l'augment del consum i de les importacions. I 

disminueix en èpoques de crisi, quan les importacions disminueixen i molts productors 

busquen nous mercats en l'exterior. D'esta manera, el dèficit de la balança comercial va 

passar de 22.000 milions a 100.000 milions d'euros en el període 1998-2007, en plena 

bambolla immobiliària, per a després reduir-se dràsticament, de 100.000 a 16.000 

milions en 2007-2013, una vegada va començar la crisi. A partir d'eixe últim any, amb 

la millora de l'economia, van augmentar les importacions i la balança comercial va 

empitjorar de nou, fins a assolir un dèficit de 34.000 milions en 2019.  

Les majors importacions corresponen a productes energètics (petroli, gas 

natural), béns d'equip (maquinària, motors, aparells elèctrics), productes químics, 

vehicles i components de l'automòbil. Els principals proveïdors són Alemanya, França i 

                                                                                                                                               
178 Aranzels: impostos que es paguen per comprar mercaderies procedents d`altre pais. 
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Xina. Entre les principals exportacions destaquen els béns d'equip, aliments, 

automòbils i productes químics. Els nostres principals clients són França, Alemanya i 

Itàlia. La major part del nostre comerç exterior es realitza amb països de la Unió 

Europea, que en 2018 van suposar el 55 % de les importacions i el 65 % de les 

exportacions. La dependència espanyola de les exportacions cap als altres països 

comunitaris és major que la de les altres grans economies europees i ens fa més 

dependents de la situació econòmica dels nostres veïns. Una de les assignatures 

pendents del nostre comerç exterior és augmentar les exportacions a grans mercats, com 

Xina, Japó o Brasil, en els que a penes som presents. 

 La necessitat d'augmentar les exportacions va portar al Ministeri d'Indústria, 

Turisme i Comerç a aprovar en 2007 un Programa de Suport a les Empreses 

Tecnològiques, dissenyat i gestionat per l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX). 

Els països triats per a aplicar el programa són aquells als que Espanya exporta poc, 

malgrat la seua gran capacitat de compra, així com els mercats emergents amb gran 

potencial de negoci per a les inversions espanyoles. Este pla no ha aconseguit 

incrementar substancialment les exportacions, que han augmentat al mateix ritme que 

abans de la seua aprovació. No obstant això, sí que s'ha aconseguit algun èxit parcial, 

com un gran creixement de les nostres exportacions cap als Estats Units, que és 

actualment el nostre sisé client. Malgrat que encara estem lluny de països com Gran 

Bretanya o Alemanya, que venen al gegant americà més del 10 % de les seues 

exportacions, enfront del 4,6 % d'Espanya. 

  

 

5. EL SISTEMA ESPANYOL DE TRANSPORTS 

 

 Els transports exerceixen funcions molt importants, tant en l'organització 

socioeconòmica com en l'espacial. Proveeixen de matèries primeres, fonts d'energia i 

força de treball a les unitats de producció i posteriorment connecten la producció amb el 

mercat. L'estalvi de costos en estes activitats depén en part de l'eficiència dels transports 

i repercuteix en la millora de la productivitat. Les infraestructures de transport tenen un 

gran impacte territorial i han permés augmentar la mobilitat de la població, reordenant 

la seua distribució en el territori. A Espanya la xarxa de transports és més densa en les 

zones més poblades i en aquelles en les quals predomina el poblament dispers. És 

menor en les zones del sud i el centre d'Espanya on hi ha poca població i predomina el 

poblament concentrat. 

 El creixement de la xarxa de transports a Espanya ha sigut espectacular 

durant la segona meitat del segle XX, d'acord amb el desenvolupament econòmic, que 

va multiplicar el trànsit de viatgers per 22 i el de mercaderies per 11. També els canvis 

experimentats pels mitjans o maneres de transport han sigut notables. En el trànsit de 

viatgers s'ha imposat amb rotunditat la carretera al ferrocarril i així mateix ha crescut 

considerablement l'aeri a partir d'un percentatge molt baix. En el transport de 

mercaderies també s'ha imposat la carretera a costa del ferrocarril i del transport 

marítim. Per tant, el sistema de transport espanyol està desequilibrat, perquè prima en 

excés la carretera, la qual cosa genera excessius costos humans i mediambientals. Les 

administracions públiques han contribuït a este desequilibri en invertir, fins fa poc de 

temps, molt més en carreteres que en els altres mitjans de transport. 

 Per a solucionar alguns d'estos problemes es va aprovar per part del govern 

central el Pla Estratègic d'Infraestructures i Transport (PEIT) per a 2005-2020 que, 

entre altres actuacions preveia multiplicar per deu la xarxa ferroviària d'alta velocitat, 

duplicar les autovies, incrementar en un 75 % la capacitat dels ports i duplicar el 
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nombre de viatgers de trànsit aeri. Este pla va ser criticat per sobrevalorar les 

infraestructures de transport com a generadores de desenvolupament. Això és així quan 

es parteix d'una situació molt baixa, però el seu efecte disminueix progressivament a 

mesura que s'afegeixen nous traçats a les xarxes existents. D'esta manera, Espanya, que 

està al capdavant de la Unió Europea en quilòmetres d'autovies i ferrocarrils d'alta 

velocitat, no ho està en competitivitat de la seua economia. A més, estes infraestructures 

requereixen després una important despesa en el seu manteniment, el que obliga, en 

èpoques de crisi, a retallar d'altres serveis per a mantindre les xarxes de transport. 

 Després de la seua arribada al poder, el nou govern del PP va aprovar un altre 

pla de transport, el Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI), per al 

període 2012-2024 i que va substituir al PEIT. Este pla planeja reduir la inversió en 

noves infraestructures i donar prioritat al transport de mercaderies per ferrocarril, 

especialment en el corredor mediterrani, per a facilitar les exportacions de les nostres 

empreses. A més, es preveu desdoblegar nombroses carreteres nacionals per a convertir-

les en autovies. El ferrocarril se`n portarà així el 39 % de la despesa del pla, seguit de 

les carreteres, amb un 29 %. No obstant això, este pla ha sigut criticat per mantindre 

elevades despeses en infraestructures i per continuar construint línies de tren d'alta 

velocitat, que són molt cares de mantindre. 

 D'altra banda, en els últims anys s'han desenvolupat molt les plataformes 

logístiques intermodals, que són espais plens de magatzems, ben connectats amb les 

xarxes de transport i amb serveis per als transportistes (tallers de reparació de vehicles, 

estacions de servei, restaurants, àrees de descans). Quan estan en els ports es diuen ZAL 

(zones d'activitats logístiques), compten amb connexió a la xarxa ferroviària i utilitzen 

el contenidor per a transportar les mercaderies, reduint així els costos de connexió i de 

ruptura de càrrega179. Altres vegades parlem de ports secs, que són centres 

d`emmagatzematge ben connectats amb altres mitjans de transport, però on també es 

realitzen les gestions duaneres que normalment es realitzen en els ports. Quant al 

transport de viatgers, la intermodalitat s'aplica cada vegada més en les àrees 

metropolitanes, on l'intens flux humà i l'ús excessiu dels vehicles privats demanden a les 

administracions soluciones, com la connexió de diversos tipus de transport. Per això 

s'han connectat els aeroports amb línies de metro i s'han facilitat les connexions entre 

autobusos, tramvies i metre, permetent fer-ho amb el mateix bitllet. 

 

 

6. EL TRANSPORT PER CARRETERA 

 

 És amb molta diferència el tipus de transport més utilitzat per l'interior 

d'Espanya, tant per a viatgers (85 %) com per a les mercaderies (95 %), segons dades de 

2019. Esta primacia es deu a que permet accedir pràcticament a tots els nuclis de 

població sense ruptura de càrrega, requereix unes infraestructures relativament flexibles 

(des d'una autopista a un camí de terra) i assegura una fàcil connexió amb els altres 

tipus de transport. A més, hi ha moltes empreses que es beneficien del predomini d'este 

mitjà de transport: fabricants de vehicles i components, les empreses petrolieres, 

asseguradores, bancs, constructores, transportistes, etc. 

 La posició que ocupa el transport per carretera a Espanya és objecte de debat. 

Els seus partidaris al·ludeixen a la seua contribució al 6 % del PIB, als 560.000 treballs 

directes que genera i a les mesures que poden adoptar-se per a rebaixar la contaminació, 

com l'ús de vehicles elèctrics i híbrids o l'ús de residus per a la construcció de carreteres. 

                                                 
179 Ruptura de càrrega: pas de mercaderies d`un mitjà de transport a un altre. 
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Els seus detractors assenyalen els costos en vides humanes per accidents, en eficiència 

per la congestió de les vies de trànsit i en el medi ambient per la contaminació 

atmosfèrica i acústica.  

 La xarxa principal de carreteres està formada per les carreteres que depenen 

de l'administració central, que són aquelles que travessen diferents comunitats. Poden 

ser carreteres nacionals, autovies o autopistes. D'altra banda, la xarxa secundària és 

aquella administrada per comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments. Estes vies 

solen tindre menys trànsit i fan tot el seu recorregut per la mateixa comunitat autònoma. 

En la xarxa secundària hi ha autopistes i autovies autonòmiques, així com carreteres, 

camins rurals i el viari urbà. La densitat (km de carreteres/km²) de la xarxa de carreteres 

és més alta a les regions amb major dispersió de la població, com ocorre en les 

comunitats cantàbriques, Galícia i els arxipèlags.  

  

 
 

La xarxa d'alta capacitat està formada per autovies (gestionades per l'Estat i 

gratuïtes) i autopistes (gestionades per empreses privades i de pagament). A causa de les 

grans inversions de les últimes dècades, moltes d'elles amb ajudes de fons europeus, 

esta xarxa ha crescut de manera espectacular i hui dia Espanya té 15.000 km de vies 

d'alta capacitat (de les quals només 2.000 són autopistes de peatge), la qual cosa la 

converteix en la tercera més llarga del món. A més, la qualitat del ferm és bastant bona, 

el que permet circular de manera ràpida i segura per la gran majoria de les carreteres. Fa 

unes dècades la xarxa d'alta capacitat presentava un traçat radial, amb centre en Madrid, 

però s'ha anat corregint en incorporar vies perifèriques pel litoral mediterrani i la costa 

gallega i cantàbrica. A més, s'han anat creant circumval·lacions per a evitar les ciutats 

més importants i evitar la saturació dels nuclis urbans pel trànsit de vehicles de pas. 

La intensitat del trànsit és major en les zones més urbanitzades, industrials i 

turístiques, com el corredor mediterrani, els accessos a Madrid, el País Basc (excepte 
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Àlaba), el litoral gallec i els arxipèlags. En estes zones es produeixen embossos a l'inici 

i al final de les vacances, quan molts vehicles ocupen les carreteres al mateix temps. 

D'altra banda, el cost del peatge en les autopistes provoca que molts vehicles circulen 

per les carreteres alternatives de lliure accés, per la qual cosa nou autopistes van fer 

fallida en 2016 i van haver de ser nacionalitzades per l'Estat, que va pagar els seus 

deutes i planeja tornar a privatitzar-les al cap d'un temps. Un altre inconvenient són els 

accidents de trànsit, que provoquen nombrosos morts i ferits. Per a combatre'ls s'ha 

millorat la seguretat en els automòbils, s'ha implantat el carnet per punts (en 2006) i han 

anat augmentant les sancions. A més, s'han senyalitzat els trams de concentració 

d'accidents i s'han fet obres de millora en estos punts per a reduir la sinistralitat. Tot 

això ha permés reduir la mortalitat en les carreteres de 4.241 (2000) a 1.098 persones a 

l'any (2019), convertint a les nostres carreteres en les quartes més segures d'Europa. 

 

 

7. EL TRANSPORT FERROVIARI 

 

 El ferrocarril va patir un declivi general a Europa Occidental a partir de mitjans 

del segle XX, davant la competència de l'automòbil per a distàncies curtes i mitjanes i 

de l'avió per a les llargues. No obstant això, en les dues últimes dècades del segle passat 

i principis d'este ha anat recuperant viatgers en xifres absolutes i es consolida com el 

transport més eficient per a la rodalia de les grans ciutats i per a les distàncies mitjanes 

amb els trens d'alta velocitat, perquè és poc contaminant, les estacions estan en el centre 

de les ciutats, pateix pocs accidents i cap embós. Així i tot, només va transportar en 

2019 al 6,4% dels viatgers i al 4,0 % de les mercaderies. 

 La xarxa ferroviària està formada pels ferrocarrils gestionats per la Red 

Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), una empresa pública creada en 1941 

després de la nacionalització de totes les companyies ferroviàries existents, moltes 

d'elles en fallida i que ocupa una posició quasi monopolista. Davant esta situació, el 

PITVI planteja liberalitzar el trànsit de viatgers, permetent l'existència d'altres 

companyies ferroviàries que paguen un cànon a RENFE per utilitzar les seues vies. 

També existeixen els ferrocarrils de via estreta, que el seu ample de via és d'1 metre, 

transferits a les administracions autonòmiques de Catalunya, País Basc, Comunitat 

Valenciana i Balears, amb importància relativa en el transport de viatgers en les 

respectives àrees metropolitanes i en la cornisa cantàbrica. La resta són xicotetes línies 

privades, quasi totes mineres. 

 L'estat de la xarxa ferroviària era lamentable fins que es va iniciar la seua 

modernització a la fi de la dècada de 1970. Malgrat això, durant els primers anys els 

recursos disponibles van ser insuficients i es van centrar en una part reduïda de la xarxa. 

Encara hui s'arrosseguen problemes, com l'ample de via de la xarxa principal, diferent al 

de quasi tota Europa (1,66 m enfront de 1,43 m) i que obliga a fer transbords de 

mercaderies a la frontera, la qual cosa encareix el transport. A això cal afegir les poques 

inversions estatals en el transport ferroviari de mercaderies, en afavorir-se la carretera i 

el tren d'alta velocitat (que només porta passatgers i que té les seues pròpies vies). Per 

això actualment hi ha molts trams de via única i sense electrificar, la velocitat està 

limitada pel mal estat de les infraestructures i el material rodant i cal fer marrades en 

molts itineraris. Tot això explica que el percentatge del transport de mercaderies que es 

porten amb tren siga molt més baix que la mitjana europea, que està en el 17 %, i molt 

menys que als Estats Units, on arriba al 43 %. En usar-se més la carretera això provoca 

un augment de la contaminació, del consum de petroli i de la congestió del trànsit. 
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        EL MAPA DE L`AVE A ESPANYA 

 

  
      

 

La modernització del ferrocarril s'ha centrat en les línies de tren d'alta velocitat 

(AVE), que competeixen avantatjosament amb l'avió fins als 600 km, perquè la 

reducció del temps de transport respecte al tren convencional és en general més de la 

meitat. A més, cada vegada més s'utilitza per a distàncies curtes, en detriment de 

l'automòbil, sobretot entre Madrid i les capitals de província pròximes. La primera línia 

d'alta velocitat va ser la de Madrid a Sevilla, inaugurada en 1992, després de la qual no 

es van obrir noves línies fins a 2003. A partir de llavors, i durant els deu anys següents, 

la construcció d'estet tipus de vies es va disparar, a causa de les quantioses inversions 

públiques i a les ajudes de la Unió Europea. Hui dia Espanya compta amb uns 3.600 km 

de vies d'alta velocitat (la segona més extensa del món, només superada per la Xina), 

que comuniquen a la majoria de les capitals de província. 

Actualment estan en marxa les obres per a ampliar les línies d'AVE fins a 

Extremadura, Múrcia, Astúries, el Pais Basc i Navarra, tal com demanen els respectius 

governs autonòmics. No obstant això, esta gran difusió de l'alta velocitat té detractors, 

que denuncien les enormes inversions no recuperables per la seua explotació, deficitària 

en molts recorreguts i que podrien dedicar-se al desenvolupament dels trens de rodalia i 

el metre en les àrees metropolitanes, així com a la millora de la xarxa convencional. 

També critiquen la prioritat donada a Madrid, on acaben quasi totes les línies, mentre 

que ciutats tan importants com València i Barcelona manquen d'una connexió directa 

per AVE. Altres crítiques fan referència a l'elevat cost de manteniment, a la creació 

d'estacions en poblacions amb molt poc trànsit i a estet efecte barrera del tren d'alta 

velocitat, doncs estos trens circulen aïllats per tanques. 

Un altre projecte, d'iniciativa privada, encara que aspira a ajudes públiques, és el 

promogut per Ferrmed180 per al transport de mercaderies entre Algesires i Estocolm 

                                                 
180 Ferrmed: grup format per nou empreses europees. El seu objectiu és aconseguir que la Comissió 
Europea declare prioritari el corredor Algesires-Estocolm per al transport de mercaderies. 
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(3.500 km). L'objectiu és augmentar el trànsit ferroviari de mercaderies, que en el tram 

entre València i la frontera francesa passaria del 5 % actual al 30 % amb noves línies 

ferroviàries en el corredor mediterrani, amb doble via i ample de via europeu. D'esta 

manera augmentarien les exportacions de la indústria, la competitivitat dels ports, 

s'evitaria la circulació de 600.000 vehicles pesants i es reduirien les emissions de CO₂ 

en un 20 %. Algunes institucions públiques, com la Generalitat de Catalunya, la 

Generalitat Valenciana i el govern de Múrcia han mostrat ja el seu suport a la iniciativa 

de Ferrmed. El Ministeri de Foment ha acceptat el pla, però ha proposat, per a estalviar 

costos, aprofitar les vies ja existents amb modificacions per a fer possible el trànsit de 

mercaderies a gran escala. Un dels majors problemes, el de l'ample, es resoldria amb 

l'adopció massiva de la via d'ample mixt en una de les dues vies del Corredor 

Mediterrani. Així es permetria la circulació pel Corredor de trens la destinació dels 

quals siga tant Europa (ample 1,43 m) com la península ibèrica (1,66 m). El pla inclou 

altres actuacions com la millora dels accessos als ports mediterranis espanyols, 

l'admissió de trens de 750 metres de longitud (300 més del normal a Espanya), o 

l'electrificació a 25 kV. L'eix proposat pel Ministeri finalitzaria en el port d'Algesires, 

però no discorreria per la costa andalusa, sinó adaptant les vies ja existents per l'interior 

a partir d'Almeria. Un eventual Almería-Algesires per la costa quedaria a costa d'un 

estudi posterior. Altres projectes són el corredor central i l'atlàntic, que millorarien el 

transport ferroviari de mercaderies pel centre i el nord d'Espanya. Estos tres corredors 

compten amb finançament europeu i haurien d'estar acabats per al 2031. 

 

 

8. EL TRANSPORT MARÍTIM 

 

 És el que més s'utilitza per al transport internacional de mercaderies, amb 

un 79% del total en 2019. S'utilitza menys per al trànsit per l'interior d'Espanya (un 

13%) i molt poc per a passatgers (només un 0,2% utilitzen el vaixell). És molt 

competitiu per a importar i exportar mercaderies perquè l'augment de la grandària dels 

vaixells, la simplificació de les tasques de càrrega i descàrrega amb l'ús de contenidors i 

els avanços tècnics en la navegació han rebaixat sensiblement els costos. Un poc més de 

la meitat del comerç d'Espanya amb la UE es realitza en vaixells per la competència de 

la carretera, però quasi tot el restant comerç internacional s'efectua per via marítima. El 

trànsit de viatgers només té alguna importància en les rutes que creuen l'Estret de 

Gibraltar i en les que uneixen entre si les diferents illes Balears i Canàries. En el cas del 

trànsit que uneix les dues riberes de l'estret, cal assenyalar l'enorme increment durant 

l'estiu, quan treballadors marroquins i algerians residents a Europa tornen als seus llocs 

d'origen per vacances. 

 Part del transport de mercaderies el realitza la flota mercant espanyola, que 

pateix un declivi des de 1980 a causa de la competència dels vaixells que operen sota 

pavellons de conveniència181. També li ha afectat la liberalització dels nolis182 

internacionals, aprovada per la Unió Europea, que ens enfronta a la competència de 

països amb menors costos laborals, de seguretat i fiscals. Per això les navilieres 

espanyoles cada vegada tenen menys vaixells i molts dels que tenen (el 47%) naveguen 

sota la bandera d'un altre país. De fet, de 370 vaixells mercants amb bandera espanyola 

(1992) s'ha passat a 115 (2018). Actualment en els ports del nostre país la presència de 

                                                 
181 Pavellón de conveniència: forma d`operar de armadors que registren les seues naus a països amb 
menors exigències de seguretat i menors costos laborals i fiscals. 
182 Noli: cost de llogar un vaixell per al transport de mercaderies. 
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vaixells espanyols és testimonial i se centra sobretot en el cabotatge183 i en el transport 

de passatgers. Per a revertir esta situació el govern ha creat a Canàries un registre 

especial de vaixells, que concedeix avantatges fiscals i laborals als armadors, però això 

no ha aconseguit parar la reducció contínua que pateix la flota mercant espanyola.  

 Quant als ports, hi ha de diferents tipus (comercials, pesquers, esportius i 

militars). Els ports comercials són els únics que es dediquen al transport de 

mercaderies i són en total 46, administrats per 28 autoritats portuàries, coordinades per 

l'ens públic Ports de l'Estat. Els més importants d'Espanya són els de València, 

Algesires i Barcelona. El port de València és el més destacat en trànsit de contenidors i 

a banda dona servei a Castella-la Manxa i a Madrid. El d'Algesires serveix en canvi com 

a punt de connexió amb altres ports atlàntics i mediterranis, i és important tant en 

contenidors com en granels líquids184. Quant al de Barcelona, dona servei a Catalunya i 

a Aragó, i és important en trànsit de contenidors i en transport de passatgers, en ser el 

major port de creuers d'Europa. El trànsit de granels líquids es concentra en els ports 

pròxims a refineries de petroli, que estan més ben adaptats per a això. 

 

             ELS PRINCIPALS PORTS COMERCIALS D`ESPANYA 

 

    
 

Els ports més importants són plataformes de transport intermodal, amb 

facilitats per a transferir les mercaderies entre vaixell, camió i ferrocarril. Compten amb 

zones d'emmagatzematge de contenidors, vies fèrries connectades a la xarxa i 

magatzems, en el que rep el nom de Zona d'Activitats Logístiques (ZAL). Des de l'any 

                                                 
183 Tráfico de cabotaje: transporte marítimo de mercancías sin salir del propio país. 
184 Graneles líquidos: mercancías líquidas que no van en contenedores, sino en la bodega del barco. Casi 
todo suele ser petróleo. 
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2004 la Unió Europea fomenta les autopistes de la mar185 per a reduir el trànsit de 

mercaderies per carretera i rebaixar els costos de transport. Per a això s'han donat ajudes 

europees a fi de modernitzar i ampliar les instal·lacions portuàries, la qual cosa ha 

permés augmentar la grandària dels principals ports del nostre país. A més, la Unió 

Europea ha obligat a Espanya a liberalitzar la càrrega i la descàrrega de mercaderies, 

acabant amb el monopoli que tenien els estibadors, a fi de fer més competitius als ports 

del nostre país.  

Les infraestructures portuàries tenen un gran impacte en el territori i generen 

problemes mediambientals. Els enormes dics, els molls de gran longitud i el dragatge de 

fons solen afectar la flora i a la fauna marina, als corrents i alterar les costes pròximes. 

A més, l'ampliació de ports pot acabar amb platges, provocant les protestes dels veïns. 

No obstant això, esta ampliació és sovint necessària per a acollir a més vaixells, mentre 

que el dragatge permet accedir a vaixells de major grandària. En les últimes dècades les 

dàrsenes interiors, les més pròximes a les ciutats, s'han anat convertint en ports esportius 

o en espais d'oci per als habitants de la ciutat, desviant el trànsit de mercaderies a molls 

exteriors, on l'accés està molt restringit. Esta transformació, amb instal·lació d'empreses 

privades en els ports, proporciona a les autoritats portuàries uns ingressos 

extraordinaris, que milloren el seu compte de resultats.   

 

 

9. EL TRANSPORT AERI 

  

 El trànsit aeri de passatgers ha experimentat un gran creixement en les últimes 

dècades per l'augment del turisme i dels viatges de treball i visites familiars. S'utilitza 

sobretot per al transport internacional de passatgers, amb una quota del 45 % del total, 

sent el mitjà de transport en el que arriben a Espanya més turistes estrangers. Per al 

desplaçament de viatgers per l'interior d'Espanya s'utilitza menys (només un 7 % del 

total), a causa de la reduïda grandària del país i a la competència de la carretera i del 

tren d'alta velocitat, sent els principals destins Madrid i les illes. Fins fa unes dècades el 

transport aeri per l'interior d'Espanya només es podia realitzar per empreses espanyoles, 

però en 1997 la Unió Europea va liberalitzar el sector i hui dia hi ha lliure competència. 

Això ha contribuït a una rebaixa de les tarifes, que ha posat a l'avió a l'abast de més 

usuaris. Quant al transport de mercaderies amb avió, és insignificant, amb percentatges 

inferiors al 0,1%, a causa del seu elevat cost. Per això només s'empra per a mercaderies 

de molt de valor o que han d'arribar en poc de temps. 

 A Espanya hi ha 52 aeroports de trànsit comercial, dels quals 48 són gestionats 

per l'organisme públic Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), que depén del 

govern central. Els podem dividir en quatre grups, segons la seua importància. En 

primer lloc els de Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat, que superen els 40 milions de 

passatgers a l'any per servir a dues grans àrees metropolitanes i per ser a més centres de 

transbord per a vols nacionals i internacionals. Són els aeroports que tenen vols a més 

països i des d'on operen més aerolínies. El de Madrid ha crescut molt en nombre de 

passatgers després de l'obertura en 2006 d'una nova terminal (la T-4) i dues noves 

pistes. Actualment l'aeroport de Madrid és el cinqué més important d'Europa, amb 50 

milions de passatgers a l'any, mentre que el de Barcelona ocupa la huitena posició. 

   
 

                                                 
185 Autopistes de la mar: concepte de la política de transports de la Unió Europea, consistent en 
embarcar els camions en vaixells per a fer part del recorregut per mar, estalviant així combustible i 
reduïnt els costos de transport, la congestió de les carreteres, els accidents i la contaminació. 



 

157 
 

 

 
 

El segon grup d'aeroports està format per aquells que canalitzen els fluxos 

turístics i que solen estar entre 5 i 30 milions de passatgers. La majoria són a les illes 

(Palma, Gran Canària, Tenerife Sud, Eivissa, Lanzarote), però també hi ha alguns en la 

península, com els de Màlaga i Alacant. Estos aeroports són utilitzats sobretot per 

turistes estrangers procedents de la Unió Europea. El tercer grup el constitueixen els 

principals aeroports regionals, com els de València, Sevilla, Bilbao o Santiago de 

Compostel·la. Estos aeroports atenen majoritàriament passatgers de la pròpia regió i 

tenen un trànsit molt inferior als anteriors, normalment entre 1 i 6 milions de passatgers. 

Finalment trobem als aeroports regionals de menor categoria, amb menys d'un milió de 

passatgers. Entre ells trobem a alguns de dubtosa utilitat, per tindre molt poc trànsit de 

passatgers, ser poc rendibles i estar situats prop d'altres aeroports.  

Els aeroports tenen un gran impacte espacial i mediambiental. Les seues 

instal·lacions (sobretot les pistes, terminals, hangars i aparcaments) ocupen grans 

extensions de terreny, al que s'afegeix que en els terrenys circumdants no es poden 

construir edificis alts ni realitzar activitats que dificulten la visibilitat o les 

comunicacions dels avions. A més, les autoritats de la Unió Europea han elaborat 

diverses directives que regulen aspectes com els nivells màxims de soroll i el tipus de 

carburants, per a limitar la contaminació acústica i atmosfèrica. Respecte a la primera, 

s'han produït reclamacions a AENA per part dels veïns de municipis pròxims als 

aeroports amb més trànsit. D'altra banda, el transport aeri és responsable del 2% de les 

emissions de CO₂, però de seguir la seua expansió al ritme actual i no adoptar-se canvis 

tècnics, podria triplicar el seu nivell de contaminació d'ací al 2050. Actualment l'avió és 

el mitjà de transport que més CO2 emet per passatger. 

 Generalment els aeroports es troben distants del centre de les ciutats, però situats 

en àrees metropolitanes amb elevades densitats de població i interessos enfrontats pels 

usos del sòl. La distància entre aquells i les ciutats de referència planteja el problema 

dels accessos, que en alguns casos s'ha abordat potenciant el transport públic: el tren 

ràpid entre la cèntrica estació de Sants i l'aeroport de Barcelona, les línies de metro 

entre Madrid i Barajas, o entre València i l'aeroport de Manises. 
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10. EL SECTOR FINANCER 

 

 Inclou les activitats que manegen diners d'altres persones i que ofereixen diners 

als seus clients. Es tracta principalment de la banca, les assegurances i la borsa. La 

seua funció és molt important per al desenvolupament de l'economia, ja que la banca 

custòdia els estalvis privats i els utilitza per a finançar el consum i la inversió, permetent 

així un augment de les vendes, una millora del nivell de vida i un creixement de 

l'ocupació. Quant a les assegurances, fan possible reduir l'impacte dels riscos, evitant 

que una catàstrofe puga arruïnar a famílies o a empreses. Finalment, la borsa permet a 

les empreses finançar-se de forma més barata que acudint als bancs, la qual cosa facilita 

el seu creixement i la creació d'ocupació. El sector financer és l'activitat més productiva 

del sector terciari, per la qual cosa és també la que ofereix salaris més elevats als seus 

treballadors. A més, el seu creixement propícia el desenvolupament de serveis auxiliars 

que requereixen mà d'obra qualificada i ofereixen ocupació de qualitat, com els 

despatxos d'advocats, les consultores i les agències de publicitat. És, juntament amb la 

indústria d'alta tecnologia, la base econòmica dels països més rics del món. També a 

Espanya s'aprecia la seua importància, perquè la Comunitat de Madrid, que és el centre 

financer del nostre país, és també la regió amb major renda per càpita.  

 La banca espanyola, la part més important del sector financer, va créixer molt 

amb la bambolla immobiliària, però a partir de 2008 es va veure arrossegada per la crisi 

del sector, que va fer que moltes empreses i particulars no pogueren retornar els 

préstecs. Això es va veure agreujat per l'endeutament de moltes entitats financeres, 

sobretot caixes d'estalvis, que les va posar en risc de fallida, al no poder pagar als seus 

creditors, normalment bancs estrangers. Per a evitar el seu tancament, que haguera 

provocat la pèrdua dels estalvis de milions de persones, així com la destrucció de milers 

de llocs de treball i la paralització del crèdit, l'Estat va emprendre el seu rescat, amb 

ajuda de la Unió Europea. Per a això es va crear el Fons de Reestructuració Ordenada 

Bancària (FROB), un fons públic que, amb diners dels pressupostos generals de l'Estat, 

va prestar 18.000 milions d'euros a les entitats financeres amb problemes econòmics. A 

canvi es va obligar a quasi totes les caixes d'estalvis a convertir-se en bancs i a 

privatitzar-se, així com a fusionar-se amb altres, per a reduir costos i ser més 

competitives. A més, tant bancs com caixes han hagut d'augmentar les seues reserves 

(prestant menys i repartint menys dividends) per a poder afrontar possibles problemes 

en el futur. Tot això ha portat a la reducció del nombre d'entitats financeres (de 50 a 12) 

i a la reducció del 27 % de la plantilla (amb prejubilacions i acomiadaments) i del 32 % 

de les oficines bancàries. Moltes oficines amb pocs usuaris han deixat de funcionar i 

actualment s'intenta que els clients utilitzen més els caixers automàtics o la banca per 

Internet, a fi d'estalviar mà d'obra. Gràcies a estes mesures les entitats financeres s'han 

anat sanejant i estan tornant a prestar diners a empreses i particulars, la qual cosa està 

ajudant molt a la creació d'ocupació i a la superació de la crisi econòmica.  

 Actualment el sector bancari espanyol està regulat pel Banc d'Espanya, una 

entitat pública encarregada d'autoritzar la creació de nous bancs i controlar que 

complisquen les normes establides per a evitar crisis financeres. D'altra banda, 

destaquen dos grans bancs, que tenen molt més pese que els altres i que operen en tot 

el país. Es tracta del Banc de Santander i del BBVA, que són multinacionals amb gran 

part del seu negoci a l'estranger. La resta de les entitats financeres són en la seua 

majoria antigues caixes d'estalvis, convertides en bancs, que no tenen presència 

internacional i que operen principalment a les seues regions d'origen. La més important 

és CaixaBank, que en 2020 es va convertir en la tercera entitat bancària d'Espanya en 
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fusionar-se amb Bankia. Quant a la banca estrangera, a penes té presència a Espanya, 

doncs només controla el 7% del volum de negoci i ha anat reduint el seu pes a 

conseqüència de la crisi económica de 2008. 

 Una altra part del sector financer són les companyies d'assegurances, que 

poden ser empreses privades (amb ànim de lucre) o mútues (sense ànim de lucre). Les 

assegurances més importants són les de vida, seguides per les d'automòbils i les 

sanitàries. La contractació d'assegurances ha anat en augment en les últimes dècades, a 

mesura que ha augmentat el nivell de vida i ha crescut el nombre de vehicles i l'ús de la 

sanitat privada. Al contrari que la banca, en les assegurances existeixen moltes xicotetes 

empreses i hi ha una important presència de multinacionals estrangeres. No obstant 

això, l'asseguradora més important al nostre país és l'espanyola Mapfre, que opera en 

molts països i que té la seua seu a Madrid. Finalment tenim la borsa, on es poden 

comprar i vendre accions de les principals empreses espanyoles, ajudant així al seu 

finançament. A Espanya hi ha quatre borses de valors, però l'única important és la de 

Madrid, on cotitzen totes les nostres multinacionals. 

 

 

11. LA BALANÇA DE PAGAMENTS 

 

 La balança de pagaments és un document comptable en el qual s'anoten les 

transaccions d'un país amb la resta del món. És a dir, els ingressos que rep d'altres 

països i els pagaments que fa. Estes transaccions s'agrupen en tres comptes: el corrent, 

el de capital i el financer. 

  

La balança per compte corrent és la més important pel valor i varietat de les 

transaccions i per això es divideix en quatre sub-balances: comercial, serveis, rendes 

primàries i rendes secundàries. La balança comercial és la relació entre importacions i 

exportacions de mercaderies. És tradicionalment deficitària per a Espanya, a causa de la 

poca competitivitat de la nostra indústria i a la necessitat d'importar quasi totes les fonts 

d'energia que necessitem. La balança de serveis, en canvi, registra un considerable 

superàvit per incloure l'aportació del turisme, que en 2016 va aportar el 71% del 

superàvit de la balança de serveis. La resta correspon a ingressos per transport, 

telecomunicacions, assegurances, serveis informàtics i financers, etc. D'altra banda, la 

balança de rendes primàries inclou els ingressos per interessos bancaris i els beneficis 

per inversions en altres països, mentre que la balança de rendes secundàries s'ocupa 

de les remeses enviades pels immigrants (o emigrants) a les seues famílies, així com les 

donacions d'uns governs a altres. Això últim inclou tant l'ajuda humanitària d'Espanya 

als països subdesenvolupats, com l'ajuda de la Unió Europea  al nostre país. 

El compte de capital recull els diners que passen d'un país a un altre per a 

realitzar inversions (muntar empreses), comprar accions d'empreses ja existents o en 

forma de préstec. Finalment, el compte financer inclou els diners invertits en accions 

quan suposen més del 10 % del capital d'una empresa, així com la compra d'immobles.  

 Tradicionalment la balança de pagaments espanyola era deficitària, la qual cosa 

perjudicava a llarg termini l'economia espanyola, ja que l'eixida de capitals redueix el 

consum de béns i serveis produïts al nostre país. Això augmenta l'endeutament de les 

empreses i, si no es corregeix a temps, acaba provocant un empobriment del país i un 

creixement de la desocupació. No obstant això, des de l'any 2013 l'economia espanyola 

registra un superàvit de la balança per compte corrent, el que no havia succeït des de 

1959. Això ha permés reduir les taxes d'atur i créixer sense dependre dels recursos de 

l'exterior, gràcies a les menors importacions i al rècord de turistes dels últims anys.   
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BALANÇA PER COMPTE CORRENT I DE CAPITAL A ESPANYA (en milions 

d`euros) 

 

 Balança 

comercial 

Balança de 

serveis 

Balança de 

rendes 

primàries i 

secundàries 

Balança de 

capital 

TOTAL 

2014 -22.377 +47.885 -14.264 +5.048 +16.292 

2015 -21.745 +47.974 -11.504 +7.008 +21.733 

2016 -17.918 +50.634 -11.240 +1.852 +23.328 

2017 -28.556 +59.656 -11.300 +1.900 +21.700 

2018 -37.177 +59.577 -12.300 +6.400 +16.500 

2019 -34.221 +69.221 -10.100 +5.800 +30.700 
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 

 
ELABORACIÓ I COMENTARI D`UN GRÀFIC DE BARRES 

 

 Les gràfiques de barres són una manera de representar les dades que s'utilitza per 

a comparar diferents dades, ja siga en el temps o que ocorren de manera simultània. En 

primer lloc se'ns dona una informació en forma d'esquema que cal convertir en un gràfic 

de barres. Per a això cal elaborar dos eixos. Un vertical, en el qual es marcaran les xifres 

o percentatges i un altre horitzontal en el qual s'indicaran els aspectes que volem 

comparar. Una vegada fet això cal marcar una barra en cada valor, que arribe fins a la 

xifra o el percentatge de la línia vertical que li corresponga. D'esta manera obtindríem 

un gràfic semblant a estet: 

 
També es pot fer posant les xifres o percentatges en l'eix horitzontal i els 

aspectes a comparar en l'eix vertical. Llavors tindríem un gràfic de barres com este: 
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 Estos dos gràfics de barres són simples, perquè només hi ha una dada per cada 

aspecte que volem comparar. Si en cada aspecte hi ha diverses dades el representarem 

amb un gràfic de barres compost, que seria una cosa així. 

 

 
 

 

Després d'elaborar el gràfic s`ha de comentar. El primer que cal fer és indicar les 

diferències que observem en el gràfic entre unes variables i altres. Després hauríem 

d'explicar les causes i les conseqüències d'això. En el cas d'este gràfic de barres compost 

caldria dir primer que València i Barcelona destaquen molt sobre la resta de ports i que 

Barcelona és el port que més ha crescut últimament. A continuació caldria explicar per 

què eixos ports són els que tenen més tràfic d'exportació-importació i per què els altres 

tenen menys. Ací podríem parlar de la indústria i la població que hi ha en cada zona, 

però també de les seues connexions amb zones de l'interior, a les que serveix cada port. 

I finalment dir quines conseqüències tindran eixes diferències per a l'economia de cada 

zona i per a l'espanyola en el seu conjunt. 
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TEMA 8. EL SECTOR TERCIARI (II): EL TURISME 
 

1. EL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC D`ESPANYA 

 

 El turisme va ser una activitat molt minoritària fins que va començar el seu 

enlairament a la fi dels anys 50. D'esta manera, es va passar d'1 a 24 milions de turistes 

estrangers entre 1955 i 1970. Però el creixement no es va detindre ací i des de llavors 

s'ha triplicat el nombre de turistes estrangers que visiten cada any el nostre país. Este 

espectacular augment és el resultat de la concurrència de diversos factors. Entre els 

factors externs destaquen els següents: el creixement econòmic d'Europa occidental, 

una vegada superada la depressió provocada per la Segona Guerra Mundial, i la millora 

de la productivitat, que va augmentar el poder adquisitiu de la població. Altres factors 

van ser l'aparició de les vacances pagades i la major dotació de les jubilacions, a 

conseqüència de l'estat del benestar, així com la millora dels transports, en popularitzar-

se l'automòbil i abaratir-se els vols, recentment encara més, amb les companyies de baix 

cost. 

 També van influir factors interns, com la disponibilitat de recursos naturals 

favorables per al turisme de sol i platja (ampli perímetre litoral i oratge assolellat), així 

com preus més baixos, en ser el nivell de vida espanyol inferior al d'altres països 

d'Europa occidental. L'afluència massiva de turistes es va veure a més afavorida per la 

proximitat i facilitat de comunicacions des dels països més rics d'Europa, així com pels 

atractius culturals, conseqüència del ric passat i de la pervivència de costums 

tradicionals. Un altre factor important ha sigut l'estabilitat política i la seguretat, que 

contrasta amb els conflictes d'altres països mediterranis, sobretot musulmans.  

 

  
 

 Els ingressos pel turisme exterior van contribuir, al costat de les remeses de 

diners dels emigrants espanyols i les inversions estrangeres, al desenvolupament 

econòmic d'Espanya durant les dècades de 1960 i 1970. Després han sigut importants 

per a millorar la balança per compte corrent, perquè esta partida registra sempre 

importants saldos positius, com els 40.455 milions de 2018. Així mateix, la demanda de 

mà d'obra de les zones turístiques va invertir la tendència a l'emigració d'alguns 

territoris, que es van convertir en receptores d'immigrants, ja que el turisme és una 

activitat que genera molts llocs de treball en l'hostaleria (hotels i restaurants), el 

transport, el comerç i la construcció. D'altra banda, l'arribada dels primers turistes 
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estrangers va influir en els canvis de mentalitat i de costums, en difondre valors i 

maneres de comportament que xocaven amb els tradicionals dels espanyols de l'època. 

Actualment el turisme contribueix molt a l'augment de la població en determinades 

zones, davant l'arribada d'immigrants que busquen treballar en el sector turístic o passar 

allí els seus anys de jubilació. 

 Espanya, amb 83 milions de turistes estrangers en 2019 s'ha convertit en una de 

les principals destinacions turístiques del món, per darrere de França (89 milions), 

però per davant dels Estats Units (79 milions), la Xina (63 milions) i Itàlia (62 milions). 

Per ingressos Espanya es va situar en 2018 en la segona posició mundial, amb 74.000 

milions de dòlars, només per darrere dels Estats Units. La contribució al PIB espanyol 

va ser en 2019 del 12 %, donant treball al 13% de la població ocupada, 2,6 milions de 

treballadors, dels quals un poc més de la meitat treballava en l'hostaleria i una quarta 

part en el transport. Espanya ocupa, a més, el primer lloc mundial en la competitivitat 

del sector turístic.  

 El reconeixement internacional del paper d'Espanya en l'activitat turística es va 

plasmar en l'establiment a Madrid en 1975 de la seu de l'Organització Mundial del 

Turisme (OMT), dependent de les Nacions Unides. El seu objectiu fonamental és el 

foment i desenvolupament del turisme, amb l'intenció de contribuir al creixement 

econòmic, especialment dels països en desenvolupament, a l'enteniment internacional i 

al respecte als drets humans. Per a defensar-los es va elaborar un codi ètic mundial per 

al turisme, que prohibeix pràctiques com el turisme sexual. 

 No obstant això, el turisme també té efectes negatius. El seu impacte en el 

territori és especialment visible en el litoral mediterrani i els arxipèlags, on proliferen 

les agressions mediambientals. A més, el turisme residencial, amb l'impuls a 

urbanitzacions d'habitatges unifamiliars, no sols afecta a zones litorals sinó també a 

municipis de l'interior i produeix destrucció d'espais naturals i consums insostenibles 

d'aigua. Així mateix, la productivitat del sector és baixa, perquè es necessita molta mà 

d'obra, la majoria de la qual és no qualificada. A això cal afegir les males condicions 

laborals, amb baixos salaris, treball de nit i en festius, i ocupacions estacionals, sovint 

només per a l'estiu. Altres problemes que ocasiona el turisme són l'augment dels preus 

de l'habitatge i les molèsties als veïns, per la massificació i els sorolls nocturns en els 

mesos de major arribada de turistes. 

 

 

2. EL TURISME INTERNACIONAL 

  

 Els ingressos procedents de turistes estrangers són molt importants, tant per al 

negoci del subsector com per al conjunt de l'economia espanyola. El turisme receptor de 

turistes estrangers presenta les següents característiques: 

 Concentració de l'oferta: el litoral mediterrani (Catalunya, Andalusia, 

Comunitat Valenciana), les illes i la comunitat de Madrid van rebre en 2019 el 91% dels 

turistes estrangers. Això es deu a que una majoria aclaparadora d'estos turistes tria 

destins de “sol i platja”.  

 Concentració de la demanda: britànics, alemanys i francesos van representar 

en 2019 el 48% dels turistes estrangers. Si a este percentatge se sumen els turistes 

procedents d'altres països europeus s'aprecia l'enorme pes d'Europa en la procedència 

dels visitants estrangers que arriben a Espanya, perquè suposen el 84 % del total. Esta 

dependència pot tindre efectes negatius si esdeveniments adversos afecten a països 

europeus i disminueixen els fluxos turístics o es desvien a altres destins. No obstant 

això, en els últims deu anys britànics, alemanys i francesos es mantenen estables i han 
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perdut pes relatiu a causa de l'arribada de més turistes des d'altres llocs, sobretot 

nòrdics, nord-americans i russos. En canvi el turisme xinés, que ha crescut molt en els 

últims anys, no acaba d'interessar-se pel nostre país, perquè no se sent atret ni per la 

cultura espanyola ni pel turisme de sol i platja. 

 

               ORIGEN DELS TURISTES ESTRANGERS A ESPANYA 

 

 
 

Estacionalitat dels fluxos: els mesos d'estiu són els preferits per a realitzar el 

viatge (el 35 % dels turistes estrangers en 2019), encara que la concentració en esta 

estació és menor en el turisme interior d'espanyols. No obstant això, des de fa diversos 

anys creix l'afluència de turistes a l'hivern, encara que és l'estació que menys rep, 

juntament amb la tardor. Ambdues per davall del 20 %. 

 Vies d'accés: la via aèria va ser triada en 2020 pel 84% dels turistes, dels quals 

quasi un terç són britànics. Este tipus de transport es troba en expansió per l'augment de 

l'oferta de les companyies de baix cost. Si en 2000 menys del 10 % dels turistes 

estrangers arribaven amb este tipus d'aerolínies, en 2019 el percentatge havia pujat al 

47%. Molts dels turistes que arriben amb avió després lloguen un cotxe per a poder 

desplaçar-se, sobretot a les illes, on el transport públic està menys desenvolupat. El 

transport per carretera va ser el preferit pels francesos, que representen la meitat dels 

turistes que van triar este transport, seguits pels portuguesos. 

 Organització del viatge: en 2002 quasi la meitat dels turistes estrangers 

contractaven un viatge organitzat, però l'auge d'Internet, que dona moltes facilitats per a 

contractar vols, hotels i buscar informació sobre llocs a visitar, ha fet que este 

percentatge s'haja reduït al 28%. Actualment més de dos terços dels visitants organitzen 

el viatge pel seu compte i este percentatge va en augment, sobretot entre la gent jove. 

No obstant això, en alguns destins, com Canàries o zones de la costa andalusa i balear, 
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encara tenen molta importància els tour-operadors186 , especialment gràcies als paquets 

de tot inclòs que ofereixen complexos vacacionals i familiars. 

 

DESTINACIONS I FORMES D`ALLOTJAMENT DELS TURISTES ESTRANGERS 

 

 
 

 Tipus d'allotjament: el més habitual és que s'allotgen en hotels, el que va fer en 

2020 el 56 % dels turistes estrangers, sobretot en els arxipèlags. A continuació estan els 

que s'allotgen en habitatges de familiars o amics (16 %), llogats (11%) o propis (9%). 

L'allotjament no hoteler és més important a Múrcia, la Comunitat Valenciana i 

Andalusia. En els últims anys ha experimentat un gran auge el lloguer d'apartaments per 

particulars, sobretot a Catalunya, Balears i Canàries, la qual cosa ha reduït el pes de 

l'allotjament en hotels. De fet, probablement el seu pes real és molt major que el 11%, 

degut a que molts d'ells no es declaren. 

 En algunes zones és molt important el turisme residencial, pel qual els turistes, 

en comptes de dormir en hotels, es compren els seus propis habitatges. Això ocorre 

sobretot a Mallorca (alemanys), Costa Blanca (britànics) i Costa Brava (francesos). Este 

tipus de turisme crea molta ocupació en la construcció, doncs en 2018 els estrangers van 

comprar el 20 % dels habitatges que es van vendre a Espanya. Però la urbanització 

d'àmplies zones costaneres provoca majors danys mediambientals i el fet que els turistes 

tinguen la seua pròpia casa fa que gasten molt menys en hotels i restaurants. A més, 

com li ix més barat cada dia que està d'estiueig, el turista està més temps en el lloc de 

vacances i contribueix en major mesura a l'augment del trànsit, a la producció de residus 

i al consum de serveis públics. Un exemple és la sanitat, que atén nombrosos turistes 

estrangers, sobretot residencials, provocant una despesa a la hisenda espanyola. Estes 

despeses són compensades després pels governs europeus. El que més paga és el 

britànic, que en 2018 va abonar 280 milions d'euros per estet concepte. 

 

 

                                                 
186 Tour-operador: empresa especialitzada en organitzar viatges. 
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3. EL TURISME NACIONAL 

 

 Segons l`OMT el turisme nacional és el realitzat pels residents d'un país, tant 

dins del mateix com a l'estranger. A Espanya ha crescut molt en les últimes dècades a 

causa de l'augment de la capacitat adquisitiva i del temps d'oci. Però també per la 

construcció de nombroses autovies i trens d'alta velocitat, que han fet molt més ràpids 

els moviments pel propi país. D'esta manera, el turisme interior va assolir en 2018 193 

milions de viatges amb almenys una pernoctació fora del domicili habitual. Enfront 

d'esta xifra, els turistes espanyols que ixen a l'estranger són molts menys, ja que van 

realitzar 17 milions de viatges, el 8 % dels realitzats. No obstant això, la seua 

importància ha augmentat molt en les últimes dècades, doncs els espanyols han passat 

de gastar 900 milions d'euros (en 1985) a 18.000 milions (en 2016) en viatges a 

l'estranger. El principal destí és Europa, on es dirigeixen el 77 % dels viatgers, sobretot 

a França, Itàlia i Regne Unit. Al continent americà es dirigeixen el 12 % dels viatgers i 

el Marroc és el país extraeuropeu més visitat. Els que més viatgen a l'estranger són els 

catalans, navarresos i madrilenys, sobretot els que tenen entre 30 i 44 anys. El turista 

espanyol que ix a l'estranger té un nivell cultural més alt, per la qual cosa realitza un 

turisme més cultural que el que viatja per Espanya. El mitjà de transport més utilitzat és 

l'avió i l'allotjament favorit l'hotel.  

 Per al turisme interior les destinacions són més variades, doncs 

aproximadament el 25% dels viatges són dins de la pròpia comunitat. Els espanyols 

suposen la meitat del turisme que es realitza a Espanya i les seues principals 

destinacions són Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya. El principal motiu del 

turisme interior és visitar a familiars i amics i en segon lloc realitzar activitats d'oci, 

bàsicament turisme de sol i platja. No obstant això, també té una certa importància el 

turisme d'esquí, practicat quasi exclusivament per espanyols. Només el 20 % dels 

turistes interiors dormen en hotels quan viatjen pel seu país, sent el més habitual 

pernoctar en cases de familiars o amics, o en una segona residència. El mitjà de 

transport més utilitzat és el cotxe, a molta distància dels altres.  

La majoria dels viatges dels espanyols per Espanya són curts, ja que el 80 % són 

de menys de quatre pernoctacions. Això es deu al pes cada vegada major que tenen els 

ponts i les escapades de cap de setmana. També per això, el turisme espanyol es 

reparteix millor que l'estranger durant tot l'any, amb menys pes de l'estiu.  

En els anys posteriors a 2008 el turisme nacional va experimentar una important 

caiguda, amb menys viatges, menys dies d'estada i menys despesa, a causa de la crisi 

econòmica. Però això no va afectar molt al sector turístic espanyol, a causa de l'augment 

del turisme internacional, davant la situació d'inestabilitat que es vivia a Turquia i el 

nord d'Àfrica. A més, en els últims anys el turisme nacional s'ha recuperat, en millorar 

la situació econòmica. Els que més viatgen fora de la seua comunitat són els habitants 

de les comunitats d'interior, que busquen destinacions de sol i platja. En canvi els que 

viuen en zones costaneres solen estiuejar en la seua pròpia regió. 

 El turisme residencial o de segon habitatge no sempre figura en les 

estadístiques turístiques i es converteix en un fenomen en gran part ocult, malgrat la 

seua importància. És protagonitzat tant per estrangers com per residents, encara que 

estos últims són molts més. El cas més freqüent és el de famílies espanyoles de l'interior 

que en vacances es traslladen a un apartament pròxim a la costa. Però també existeix un 

turisme de retorn, pel qual els caps de setmana, en vacances o una vegada jubilats, 

moltes persones procedents del medi urbà tornen al poble dels seus avantpassats. Això 

succeeix més a les províncies d'interior que van patir un èxode migratori en el passat i 

serveix per a rehabilitar habitatges rurals i construir altres nous, en terrenys 
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habitualment heretats. Com generalment els municipis afectats pateixen un declivi 

demogràfic i econòmic, el turisme de retorn aporta ingressos a les arques municipals pel 

pagament d'impostos, a més de beneficiar a bars i comerços. 

 

4. TIPUS DE TURISME 

 

 El nostre país compta amb nombrosos atractius que atrauen a diferents tipus de 

visitants, que practiquen activitats diferents. Estos són els principals tipus de turisme. 

 

Turisme de sol i platja: és el més important, ja que Espanya té molt bones condicions 

per a este tipus de turisme. Es practica en zones costaneres amb estius calorosos (litoral 

mediterrani i les illes) i atrau a persones que busquen prendre el sol i refrescar-se a la 

platja. La majoria procedeixen de zones d'interior o de països d'Europa on el clima és 

més fred o plujós. És un turisme molt estacional (se centra en els mesos d'estiu) i 

massiu, perquè els llocs on és important reben grans quantitats de visitants. Els 

espanyols que ho practiquen solen llogar apartaments turístics, mentre que els 

estrangers prefereixen els hotels. Els turistes de sol i platja solen estiuejar sempre en el 

mateix lloc i tornen sovint, per la qual cosa són els que més recorren al turisme 

residencial. Molts dels turistes estrangers es compren una casa al nostre país i la 

utilitzen com a segona residència, sobretot britànics i alemanys. Els turistes de sol i 

platja són els que més temps romanen en el lloc d'estiueig, una mitjana de deu dies. Este 

tipus de turisme es practica habitualment en família i moltes vegades es combina amb 

altres activitats, com a visita a parcs temàtics, navegació en embarcacions d'esplai, 

compres o excursions a llocs pròxims que tinguen coses interessants per a visitar. 

També ho practiquen joves que busquen diversió i que per les nits visiten locals d'oci, 

en el que es diu “turisme de borratxera”, buscant sexe i alcohol. Per a fomentar el 

turisme de sol i platja els ajuntaments mantenen les platges en bon estat (omplint-les 

d'arena, retirant algues, mantenint l'aigua neta) i les doten de serveis com a dutxes, 

socorristes i passejos marítims. 

 

Turisme cultural: Espanya té un ric patrimoni històric, el que fa que el turisme cultural 

(visita de museus i monuments) siga també important. Es practica sobretot en grans 

ciutats, on hi ha molts museus i monuments, i en localitats amb un ric patrimoni 

històric. És el tipus de turisme més important a l'interior i nord d'Espanya, on a penes hi 

ha turisme de sol i platja. Ho practiquen sobretot persones amb un alt nivell cultural que 

viatgen en parella i que s'allotgen principalment en hotels. Es tracta d'estades curtes 

(quatre dies de mitjana) i és el tipus de turisme que atrau a més visitants de fora 

d'Europa (americans, asiàtics), poc interessats pel turisme de sol i platja. El turisme 

cultural es practica durant tot l'any, però és més freqüent en caps de setmana, ponts i 

vacances. S'intenta fomentar restaurant monuments, obrint museus i donant informació 

en les oficines de turisme. 

 

Turisme de negocis i congressos: es tracta de viatges per motius de treball i és 

important sobretot a Madrid, Barcelona i País Basc. Són turistes que romanen pocs dies 

en el lloc de destinació, però que tenen un alt poder adquisitiu i fan més despesa diària 

que la gran majoria dels altres turistes. Encara que el principal motiu és treballar, anar a 

alguna reunió o congrés, moltes vegades estos turistes aprofiten per a anar de compres o 

visitar la ciutat en la qual s'allotgen. La gran majoria són homes que viatgen a soles o 

amb algun company de treball i que s'allotgen en hotels de quatre o cinc estreles. Este 

tipus de turisme es practica sobretot en temporada baixa, quan la majoria de la gent està 
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treballant. Per a fomentar-ho, les ciutats més importants intenten atraure congressos i 

fires, per a rebre un major número de visitants.  

 

Turisme rural: consisteix a passar les vacances en el camp per a estar en contacte amb 

la natura. Ho practiquen sobretot famílies de les ciutats, que busquen tranquil·litat i un 

entorn diferent a l'habitual. La majoria tornen a les cases dels seus familiars en pobles 

xicotets de l'interior o del nord d'Espanya, on passen la majoria dels estius i on ja tenen 

amistats. Uns altres en canvi s'allotgen en càmpings o en cases rurals (normalment 

edificis antics rehabilitats) en municipis situats en entorns de gran bellesa natural. Molts 

realitzen també visites a cellers o passejos a peu, a cavall o amb bicicleta. És el tipus de 

turisme que realitza menys despesa en el lloc de destinació, però com es dona en zones 

poc poblades, pot mantindre en elles a un percentatge important de la població rural. 

S'intenta fomentar donant subvencions per a la rehabilitació de cases rurals i la seua 

conversió en allotjaments turístics. 

 

Turisme esportiu: ho realitzen les persones que venen a practicar un esport o a 

contemplar-lo. És un turisme que té molta importància durant tot l'any, la qual cosa 

ajuda a ocupar els hotels fora de l'època estiuenca. Este tipus de turisme està en auge i 

cada any es registren més de 10 milions de desplaçaments vinculats a l'esport. El que 

mou a més persones és el futbol, el que dona una important promoció a les nostres 

ciutats a l'estranger. D'altra banda, el nostre país compta amb 38 estacions d'esquí que 

atrauen cada any a més de 5 milions d'esquiadors, el 89 % d'ells espanyols. El turisme 

d'esquí, encara que es dona només a l'hivern, promou l'activitat econòmica i permet 

mantindre la població en algunes localitats de muntanya, sobretot al Pirineu. A l'estiu 

s'organitzen altres activitats esportives a la muntanya, com a escalada, barranquisme, 

senderisme i rafting. Per a fomentar el turisme de muntanya es tracta de mantindre en 

bon estat les senderes i es declaren nous espais naturals protegits. Un altre turisme 

important és el de golf, que atrau a turistes d'alt poder adquisitiu i en el qual Espanya 

ocupa el primer lloc europeu. 

 

Altres tipus de turisme: el nostre país atrau a turistes que venen per a assistir a 

festivitats populars, com els sanfermines, les falles, la tomatina i la setmana santa. Un 

tipus de turisme que està en auge és el de salut, que realitzen turistes espanyols en 

balnearis, així com estrangers que venen a operar-se en hospitals privats, on el cost és 

menor que al seu país. Un altre tipus de turista és el que viatja principalment per a 

realitzar compres en establiments de luxe. Estos turistes solen vindre de llocs llunyans, 

se centren en les grans ciutats (Madrid i Barcelona) i, encara que són pocs, són els que 

més despesa fan per persona. S'intenta desenvolupar este tipus de turisme creant vols 

directes amb ciutats d'alt poder adquisitiu, com Hong Kong.  

 

 

5. LES PRINCIPALS ZONES TURÍSTIQUES ESPANYOLES 

 

El litoral mediterrani va ser la destinació del 50 % dels turistes estrangers que van 

visitar Espanya en 2020, així com d'aproximadament la meitat dels espanyols. Tot això 

la converteix en la principal zona turística d'Europa. 

 Catalunya ocupa tradicionalment el primer lloc en les preferències dels turistes 

estrangers, sent els francesos els més nombrosos, a causa del seu veïnatge i a les bones 

comunicacions. És la destinació espanyola preferida per francesos, italians, holandesos, 

belgues, suïssos, nord-americans i russos. En canvi en turisme nacional està en tercer 
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lloc, amb un 15 % dels turistes espanyols. Els principals atractius de Catalunya són la 

ciutat de Barcelona, la Costa Brava (Girona) i la Costa Daurada (Tarragona). La capital 

catalana ha experimentat un gran increment del turisme gràcies a la promoció que li van 

suposar les olimpíades de 1992. Des de llavors el turisme a Barcelona ha passat de 2,4 a 

11,9 milions de visitants a l'any, suposant els estrangers quasi el 80% del total. El que 

més atrau als turistes de la capital catalana és l'arquitectura modernista, especialment de 

Gaudí, encara que també valoren els seus museus i les seues platges. Quant a la Costa 

Brava, és la destinació preferida pels catalans per a estiuejar. Allí destaca la localitat de 

Lloret de la Mar, on el turisme de borratxera de joves britànics i alemanys ha causat 

nombrosos problemes en els últims anys. Finalment tenim la Costa Daurada, el major 

centre turístic de la qual és Salou, a causa de les seues platges i a la seua proximitat al 

parc temàtic Port Aventura i a les ruïnes romanes de Tarragona. A més, la proximitat a 

Aragó la converteix en el lloc d'estiueig favorit dels aragonesos. En les destinacions de 

platja de Catalunya hi ha una menor presència d'estrangers, que suposen el 50 % del 

total.  

A la Comunitat Valenciana els turistes estrangers només suposen el 30 % del 

total, ja que té més importància el turisme nacional. En esta categoria ocupa el segon 

lloc d'Espanya, ja que és la destinació favorita de madrilenys, valencians i castellà-

lleonesos per a passar les seues vacances. Això succeeix sobretot a la província de 

València, on destaquen València (turisme cultural) i Gandia (turisme de sol i platja). 

Només en la Costa Blanca (Alacant) té importància el turisme internacional, sobretot de 

britànics, que allí suposen més d'un 40 % dels visitants estrangers. La principal zona 

turística és la costa alacantina, especialment Benidorm, la tercera ciutat d'Espanya amb 

més places hoteleres. Això és així perquè a les platges afegeix una important oferta 

d'oci, amb nombrosos restaurants, discoteques i parcs temàtics (Terra Mítica, Terra 

Natura, Aqualandia).  

Andalusia destaca també en el turisme nacional, en el qual ocupa la primera 

posició. La regió és la favorita dels extremenys i castellà-manxecs per a estiuejar, 

encara que són superats pels propis andalusos (que a l'estiu es traslladen de l'interior a la 

costa) i els madrilenys. Els estrangers només suposen un 30 % del total i es concentren a 

la Costa del Sol (Màlaga), que és la zona més turística. Allí destaquen Torremolinos, el 

principal centre turístic d'Andalusia, centrat en un turisme de masses, i Marbella, 

coneguda pel seu turisme de luxe, amb ports esportius, tendes exclusives, hotels de cinc 

estreles i camps de golf. Altres zones turístiques són Sevilla i Granada, que atrauen un 

turisme més cultural, interessat a visitar el seu centre històric, els principals monuments 

i acudir a les processons de setmana santa.  

 

Els arxipèlags configuren la segona zona turística en importància, sobretot d'estrangers, 

en atraure a un 32 % dels turistes que venen d'altres països. És a més la zona d'Espanya 

que més depén del turisme, doncs suposa el 44 % del PIB de Balears i el 35 % de 

Canàries, molt més que la mitjana nacional. La quantitat de turistes que es reparteixen 

els dos arxipèlags és semblant, encara que les condicions derivades de la situació 

geogràfica fan que varien algunes característiques. Els fluxos de turistes espanyols són 

menys importants. 

Balears ha augmentat molt el nombre de visitants en els últims anys, a causa de 

l'auge de les companyies de baix cost, que ha abaratit els vols. El 70 % dels turistes 

s'allotgen en hotels, doncs les Illes Balears compten amb un dels majors parcs hotelers 

d'Espanya i han sigut l'origen de grans empreses hoteleres internacionals (Melià, 

Barceló). Encara que la majoria dels turistes són famílies de classe mitjana, esta 

comunitat atrau també molt de turisme d'alt poder adquisitiu, ja que britànics i alemanys 



 

171 
 

compren nombrosos habitatges de luxe en la costa. D'altra banda, en els últims anys ha 

augmentat molt l'oferta d'apartaments turístics, el que està encarint molt els lloguers a 

Mallorca i Eivissa, les illes més turístiques. A més de sol i platja, Balears ofereix una 

animada vida nocturna, sent famoses les discoteques d'Eivissa i els locals nocturns de 

Magaluf (Mallorca), on el turisme de borratxera ha provocat fortes queixes dels veïns. 

Els estrangers suposen el 72% dels turistes, sent les Balears el lloc preferit per britànics 

i alemanys per a estiuejar al nostre país. Tot això explica que l'aeroport de Palma siga el 

tercer més important d'Espanya i el més rendible del país.  

 

 
 

 Quant a Canàries, és el destí on tenen més pes els estrangers, que suposen el 

90% de tots els turistes que visiten l'arxipèlag. Canàries és la destinació preferida pels 

nòrdics i la segona dels britànics i alemanys, que són les nacionalitats predominants 

entre els turistes de les illes. El turisme es concentra en quatre illes: Tenerife, Lanzarote 

(majoria de britànics), Gran Canària i Fuerteventura (majoria d'alemanys). El clima 

subtropical de Canàries permet que hi haja turisme de sol i platja durant tot l'any, per la 

qual cosa a l'hivern es converteix en la principal destinació turística d'Espanya, superant 

a Catalunya i a Andalusia. Un altre atractiu de les illes són els parcs nacionals del Teide 

i de Timanfaya, amb més d'un milió de visites anuals cadascun. De fet, el primer és el 

més visitat d'Espanya i el sisé del món. 

 

La Comunitat de Madrid: Madrid és la ciutat espanyola que més visitants rep, amb un 

turisme fonamentalment cultural i de negocis. La meitat són estrangers i la nacionalitat 

predominant són els nord-americans. Bastants d'estos turistes s'allotgen en hotels de la 

capital i realitzen excursions a localitats pròximes, com El Escorial, Aranjuez, Toledo o 

Segòvia. Una cinquena part visita després altres comunitats autònomes com a destins 

secundaris, preferentment Catalunya, Andalusia i Castella-Lleó. 
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 En el turisme intern la Comunitat de Madrid té més pes com a emissor, ja que 

ocupa la primera posició. Això provoca enormes embossos en les carreteres d'accés a la 

capital a l'inici i fi dels períodes vacacionals i en els ponts. En canvi com a destinació és 

la sisena. Rep més visitants els caps de setmana que durant les vacances, com es 

comprova per l'estada mitjana, que no arriba a les quatre nits per viatge.  

 

Galícia i les comunitats cantàbriques: ací el turisme té molt menys pes i és sobretot 

nacional, amb turistes procedents del centre i nord d'Espanya. El turisme de sol i platja 

existeix, però a causa del clima té poca importància en comparació amb la costa 

mediterrània. Per això ho completen amb altres atractius, com el turisme cultural, rural i 

gastronòmic. Les comunitats més turístiques són Galícia i el País Basc.  

A Galícia els estrangers només representen el 20 % del total i els espanyols que 

visiten la comunitat procedeixen sobretot de Madrid, País Basc i Castella-Lleó. La 

principal destinació turística és Santiago de Compostel·la, pel seu ric patrimoni històric 

i per ser l'etapa final del camí de Santiago. En segon lloc es troba la costa de 

Pontevedra, que atrau sobretot a turistes gallecs que busquen sol i platja. 

 Quant al País Basc, la presència de turistes estrangers és major (el 30%), a causa 

de la proximitat de França, que aporta la major part dels visitants d'altres països. Es 

tracta d'un turisme urbà, cultural i gastronòmic, centrat en Bilbao i Sant Sebastià, amb 

estades molt curtes, de dos o tres dies. El turisme de negocis és el segon en importància, 

a causa de la puixant economia de la regió i a l'escassa importància del turisme de sol i 

platja. El turisme basc per la seua pròpia regió és molt escàs, ja que es tracta d'un 

territori molt xicotet i els bascos prefereixen viatjar per altres zones. 

 

 

6. TURISME I TERRITORI 

 

 L'activitat turística s'ha convertit probablement en el primer agent de 

transformació del territori, fenomen que s'ha accentuat des de finals del segle XX en 

convergir a Espanya el boom turístic amb el de la construcció. A més, molts dels 

paratges afectats es caracteritzaven pels seus atractius naturals, perquè servien de reclam 

per a la promoció d'allotjaments turístics. Allotjaments col·lectius com a hotels, però en 

major mesura apartaments i xalets, són responsables de la urbanització de molts trams 

de la costa, sobretot en els litorals mediterrani i insular, i de zones de l'interior 

peninsular. 

 En les zones costaneres mediterrànies generalment s'han seguit dos models 

urbanitzadors, l'extensiu, de baixa densitat constituït per habitatges unifamiliars 

envoltats de jardí, amb piscina i altres instal·lacions, i el concentrat de desenvolupament 

vertical amb alts edificis d'apartaments dotats d'alguns serveis comuns. El primer model 

està molt generalitzat i urbanitzacions d'estes característiques s'estenen a municipis de 

l'interior pròxims a la costa, sovint emplaçades en les faldes dels contraforts prelitorals 

per a gaudir de bones vistes i de les brises marines i allunyades dels nuclis urbans dels 

municipis. És el model dominant en les Marines alacantines, on molts europeus jubilats 

resideixen en estes urbanitzacions. El segon model té a Benidorm com a màxim 

exponent, perquè és el municipi amb més gratacels d'Espanya i el que té més gratacels 

per habitant en el món. Este model causa un gran impacte visual, perquè s'imposa amb 

rotunditat al paisatge natural, però consumeix menys sòl, aigua i energia, i per tant és 

més sostenible. 

 L`ocupació del territori per a ús turístic es va realitzar generalment durant les 

dècades de 1960 i 1970 sense un marc planificador previ, amb l'excepció notable de 
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Benidorm. La falta de planificació va crear en les zones turístiques problemes 

d'accessos, disfuncions en el cicle integral de l'aigua i en l'eliminació de residus sòlids i 

deficiències dels serveis públics, que a partir de la dècada de 1980 van haver de resoldre 

els ajuntaments democràtics. Actualment és obligatòria la planificació de les noves 

zones residencials, que es fa en el marc del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), 

realitzat per cada ajuntament. No obstant això, a la Comunitat Valenciana es va aprovar 

en 1994 una llei que permetia a agents privats encarregar-se de la urbanització del 

territori, assumint competències públiques, mitjançant un Programa d'Actuació 

Integrada (PAI), un cas únic a Espanya.  

Este sistema de planificació va afavorir els abusos durant l'època de la 

bambolla immobiliària, sobretot per la necessitat de finançament dels ajuntaments, 

que els va portar a fomentar una construcció desbocada, moltes vegades sense tindre en 

compte la demanda. En alguns casos es va permetre la construcció en paratges protegits 

i sovint no va haver-hi cap control per les autoritats autonòmiques. Per això en els 

últims anys els tribunals han anul·lat molts PAI, per entendre que la funció 

urbanitzadora ha de ser pública, i alguns PGOU, per no tindre en compte la falta de 

recursos hídrics o mancar d'estudis d'impacte ambiental. Actualment gran part de la 

costa mediterrània està urbanitzada, destacant la província de Màlaga, que amb un 74% 

del total està al capdavant d'Espanya. Segons Greenpeace, només un 27 % del litoral 

està protegit. 

 

 

7. PROBLEMES DEL TURISME ESPANYOL I SOLUCIONS 

 

Excessiu pes del turisme de sol i platja: este tipus de turisme ha sigut el tradicional i 

el més sol·licitat, tant pels turistes estrangers com pels espanyols. No obstant això, ha 

tocat sostre, perquè encara que el nombre de turistes estrangers augmenta, la despesa 

per turista tendeix a disminuir. Països com Croàcia, Turquia, Egipte, Tunísia i el Marroc 

competeixen amb Espanya per este tipus de turisme. Per les condicions naturals el sol i 

la platja seran sempre importants, però és necessari oferir activitats complementàries i 

diversificar l'oferta turística per a atraure a turistes més joves i actius, amb major nivell 

cultural i econòmic, que a més de prendre el sol i banyar-se volen fer esport i participar 

en activitats culturals. Això és necessari a més per a reduir la saturació en la costa 

durant els mesos d'estiu i que els turistes visiten altres zones d'Espanya i en altres 

èpoques de l'any. D'esta manera es reduiria la saturació de les costes a l'estiu, s'ajudaria 

al desenvolupament turístic de l'interior i es reduiria l'atur estacional, ja que molts 

empleats del sector turístic sols treballen a l'estiu. La diversificació de l'oferta turística 

inclou el golf, l'esquí, el turisme rural i urbà, el de negocis i el de salut. Les 

administracions han d'ajudar a la promoció d'estos tipus de turisme més especialitzats en 

fires, com la Fira Internacional del Turisme (FITUR), que es celebra a Madrid i que és 

la segona més important del món després de la de Berlín, i en els mitjans de 

comunicació, tant espanyols com estrangers. 

 

Turisme massificat: tradicionalment molts dels turistes estrangers que visiten Espanya 

tenen una capacitat adquisitiva mitjana o baixa, perquè són majoritàriament treballadors 

assalariats, molts dels quals contracten el seu viatge en els tour-operadors. Per això una 

part significativa de la despesa del turista es queda al seu país d'origen. Estes empreses 

compren a principi de temporada als hotels espanyols que no pertanyen a cap cadena, el 

70% del total, gran part de les estades de l'any a canvi d'uns preus molt ajustats, el que 

provoca una gran demanda. La massificació, especialment durant l'estiu, repercuteix 
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negativament en la qualitat dels serveis que es presten als turistes i agreuja els 

problemes mediambientals (gestió de residus, falta d'aigua, destrucció d'espais naturals) 

en algunes zones. Per a reduir estos problemes Catalunya i Balears han creat taxes 

turístiques que paguen els turistes que s'allotgen en estes comunitats, a fi de reduir els 

problemes que suposa el turisme massiu. A més, per a reduir la massificació de les illes, 

el parlament balear va aprovar en 2017 imposar un límit de 623.000 llits hotelers en tot 

l'arxipèlag. D'altra banda, els empresaris del sector i les autoritats haurien de preocupar-

se menys per la quantitat de turistes i posar els mitjans per a atraure a un turisme de 

major capacitat adquisitiva, com a passatgers de transatlàntics, jugadors de golf, patrons 

d'embarcacions esportives, assistents a esdeveniments culturals, a convencions i 

congressos, etc.  

 

Enorme oferta extrahotelera: el boom immobiliari va impulsar fins a 2007 els segons 

habitatges i els apartaments no reglats. Actualment, davant les dificultats econòmiques, 

moltes famílies opten per llogar a turistes les seues segones residències, moltes vegades 

sense declarar els seus ingressos a hisenda. Això, i l'auge de les plataformes digitals de 

lloguer d'apartaments, han provocat un gran creixement d'este tipus d'allotjaments 

turístics. Este fenomen, a més de perjudicar els hotels i a les arques públiques, provoca 

un encariment dels lloguers en les zones més turístiques, el que porta a que moltes 

persones que es traslladen allí per motius de treball no troben on allotjar-se. Moltes 

vegades ni tan sols són els propietaris els que lloguen el pis, sinó que ho fa l'arrendatari, 

que cobra més del que paga pel lloguer, sense que l'amo de l'habitatge ho sàpia. Alguns 

ajuntaments i comunitats autònomes estan creant normes per a prohibir o limitar els 

lloguers turístics en determinades zones, però els primers sovint no tenen competències 

per a això i els segons disposen de pocs inspectors per a fer complir estes lleis.  

 

Degradació paisatgística i ambiental: els professionals i els responsables públics del 

turisme són cada vegada més conscients que la degradació de l'entorn perjudica el 

negoci turístic. Greenpeace ha denunciat nombroses agressions mediambientals lligades 

a l'activitat turística, com la proliferació de segons habitatges, la construcció d'hotels o 

blocs d'apartaments en paratges protegits o dins del domini públic establit per la Llei de 

Costes, que són 100 metres a partir de la costa. De vegades estes agressions compten 

amb la complicitat de les autoritats i tècnics, sobretot municipals, que participen en 

trames de corrupció. Una altra agressió són els ports esportius, perquè tallen els 

sediments a les platges pròximes, que han de ser emplenades artificialment. A més, a 

voltes es produeixen abocaments de combustible i el dragatge dels fons afecta a la fauna 

i a la flora marina. La seua construcció depén d'informes mediambientals favorables, 

que de vegades contenen mesures compensatòries difícilment viables, com a 

trasplantaments de prades submarines.  

 Per a evitar noves agressions mediambientals l'administració de justícia ha de 

vetlar pel compliment de les lleis i castigar els infractors. La creació de les fiscalies de 

medi ambient i d'anticorrupció, així com el Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) 

de la guàrdia civil han sigut importants per a la persecució d'estos delictes. Des de la 

creació de la fiscalia de medi ambient, en 2006, el nombre de condemnes per delictes 

mediambientals ha passat de 300 a 929, derrocant-se en 2014 120 edificis il·legals. La 

Llei de Costes de 1988 va arribar tard, quan ja s'havien comés nombrosos excessos 

urbanístics, però va impedir noves construccions i va permetre començar a demolir els 

edificis que estaven molt prop del litoral. No obstant això, està llei va provocar protestes 

de veïns afectats, perquè es van derrocar molts habitatges anteriors a l'aprovació de la 

llei. Això va ser condemnat pel Parlament Europeu, per la qual cosa en 2013 es va 
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aprovar una reforma de la llei que va reduir a 20 metres la zona protegida i va ampliar 

en 60 anys el termini per a derrocar habitatges situats en domini públic anteriors a 

l'esmentada llei. 

 

ZONAS AFECTADAS POR LA LEY DE COSTAS 

 

 
 

La deterioració de la qualitat de les instal·lacions i del servei: la modernització de 

les instal·lacions turístiques i la millora de la gestió per a evitar el balafiament d'aigua, 

llum i detergents i aconseguir l'eficiència energètica i un millor tractament dels residus 

són mesures necessàries per a augmentar la rendibilitat de les empreses i al mateix 

temps oferir un servei de qualitat als clients, conforme a criteris de sostenibilitat. La 

qualitat del servei també requereix millorar la qualificació dels treballadors del sector 

turístic, amb un nivell de formació inferior a la mitjana. Per a això caldria millorar la 

seua formació en idiomes, en gestió d'empreses i en eines informàtiques, a més de 

comptar amb més titulats en turisme i hostaleria. Això permetria millorar les condicions 

laborals als treballadors del turisme, ja que tenen les pitjors després de les del servei 

domèstic: inestabilitat en l'ocupació, salaris baixos, treball a torns, horaris prolongats, 

etc. Però només és possible si s'opta per un turisme de més qualitat, que genere majors 

ingressos a les empreses. 

 Per a millorar la qualitat les administracions públiques han elaborat diversos 

plans d'ajudes, amb línies de crèdit, dirigides principalment a xicotetes i mitjanes 

empreses que volen modernitzar o rehabilitar els seus establiments. També el Pla del 

Turisme Espanyol Horitzó 2020 preveu actuacions en “àrees crítiques de millora”, entre 

elles les de recursos humans, formació i sostenibilitat. Gràcies a la millora de 

l'economia, les inversions en el sector hoteler van assolir en 2015 els 2.650 milions 

d'euros, més del doble que l'any anterior. La comunitat que més inversió ha rebut ha 
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sigut Canàries, amb un 30% del total. Gran part d'estes inversions s'han realitzat per a 

construir hotels de quatre o cinc estreles i tractar d'atraure a un turisme de major poder 

adquisitiu. Estos hotels de gamma alta compten amb un nivell d'ocupació cada vegada 

major, la qual cosa ajuda a rendibilitzar les inversions. 
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TEMA 9. LA POBLACIÓ ESPANYOLA 
 

1. LES FONTS DEMOGRÀFIQUES 

 

 La demografia estudia la població des de diferents punts de vista: en la seua 

dinàmica, a través de l'evolució de variables com a natalitat, mortalitat, creixement o 

mobilitat (migracions), en la seua estructura, és a dir, en la situació d'estes variables en 

un moment donat, i en la distribució espacial. L'anàlisi demogràfica també s'ocupa de la 

projecció en el futur de la població, donada la importància que el seu comportament té 

per al conjunt social.  

 En estes investigacions juguen un paper essencial les dades estadístiques, 

obtinguts de diferents tipus de documents, que es coneixen amb el nom de fonts 

demogràfiques. Se sol distingir entre fonts pre-estadístiques o històriques, les xifres de 

les quals tenen una fiabilitat relativa, degut als mètodes utilitzats per a la seua confecció, 

i fonts demogràfiques actuals, en l'elaboració de les quals existeix un procediment 

estadístic rigorós.  

 Les fonts històriques són variades, depenent de les condicions de cada període. 

Així, abans de la invenció de l'escriptura, les restes arqueològiques com a cementeris o 

muralles aporten alguns indicis sobre l'evolució de la població o sobre els seus períodes 

crítics. Una vegada que es disposa de fonts literàries s'afegeixen testimoniatges escrits: 

cròniques, relats, informes… 

 Des del segle XI es van realitzar recomptes de població, primer en els regnes 

musulmans i, a partir del segle XV, en els cristians. Estos primers censos tenien la 

particularitat que no es realitzaven amb finalitats demogràfiques, sinó que perseguien un 

objectiu militar (reclutar soldats) o fiscal (cobrar impostos). Per això només cobrien 

algunes regions, no incloïen als clergues ni als nobles i parlaven de veïns (famílies), no 

de persones, amb el que ens donen una població aproximada, però no exacta. Estos 

problemes es van anar solucionant en el segle XVIII. El primer cens a nivell nacional va 

ser el de Campoflorido (1712) i el primer que va parlar de persones, no de veïns, va ser 

el del comte d'Aranda (1768). Més tard es va realitzar el cens de Floridablanca (1787), 

més fiable que els anteriors, perquè per primera vegada esmentava tots els pobles 

d'Espanya i les professions dels veïns. Una altra font molt manejada en la demografia 

històrica són els registres parroquials, que va confeccionar l'Església catòlica a partir 

del concili de Trento (1563), on es recullen els baptismes, matrimonis i defuncions de 

cada parròquia.  

 De les fonts actuals una de les més importants és el cens. S'elabora a iniciativa 

del govern central, normalment cada deu anys. El primer modern data de 1857, perquè a 

partir de llavors es van fer amb regularitat, normalment cada deu anys, havent-se 

realitzat l'últim en 2011. Proporcionen una informació valuosa per a conéixer el volum 

de la població i la seua estructura, perquè recull dades sobre la situació dels individus de 

cada família, com a professió, estat civil, nivell d'estudis o lloc de residència. 

 Per als períodes intercensals l'estadística primordial és el padró. S'actualitza 

cada any i el confeccionen els ajuntaments amb les dades que aporten els seus veïns 

quan canvien de residència. Anualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora el 

que es denomina el Padró Continu, recollint les referències de tots els municipis, amb el 

qual es renoven les xifres per a conéixer el volum total de la població, la seua 

composició per edats, la nacionalitat o el lloc de residència. 

 Una altra font d'interés és el Registre Civil, creat en 1870 i que depén del 

Ministeri de Justícia. Per al seu reconeixement legal, s'han d'inscriure en ell els 

naixements defuncions, matrimonis i divorcis.  
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2. L`EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA 

 

 La població espanyola té la seua evolució i ha d'estudiar-se de manera dinàmica. 

Per a explicar cada etapa els demògrafs remeten al model de transició demogràfica, 

que permet comparar, explicar i valorar les dinàmiques de la població espanyola en 

relació amb les d'altres països. D'este estudi es deriven tres consideracions: l'enorme 

desfasament en el temps entre el que succeeix, per exemple, al Regne Unit i a Espanya. 

Que les dues situacions presenten moltes similituds, però també diferències notables, i 

constatar la rapidesa amb la que la població espanyola va cobrir les quatre etapes del 

model de transició demogràfica durant el segle XX. 

 

El règim demogràfic antic: esta llarga fase d'estabilitat es va estendre des de la 

prehistòria fins a finals del segle XVIII a Gran Bretanya i fins a principis del segle XX a 

Espanya. Es caracteritza per una elevada natalitat, que responia a una fecunditat 

mitjana d'uns cinc fills per dona. Esta elevada fecunditat era necessària si es considera 

que la mortalitat infantil feia estralls durant el primer any de vida i continuava sent 

elevada fins als set anys. Altres causes de l'elevada natalitat era que la majoria dels 

xiquets no anaven a escola i de seguida es posaven a treballar, la primerenca edat de 

matrimoni i la necessitat de fills per a cuidar als pares durant la seua vellesa. D'altra 

banda, hi havia una alta mortalitat, deguda a les epidèmies, males collites, guerres i 

catàstrofes naturals. La Pesta Negra (1348), per exemple, va reduir la població de les 

zones afectades en una tercera part en un any. Esta etapa es va prolongar fins fa 

relativament poc de temps. Encara en 1900 l'esperança de vida a Espanya era de tan sols 

35 anys, a causa de les dures condicions de vida, la falta d'higiene i els escassos 

recursos mèdics. 

 Durant esta etapa se succeïen èpoques d'expansió econòmica, en les que la 

població augmentava, amb altres d'escassesa, doncs en haver crescut la població sorgia 

la fam i s'incrementava l'impacte de les epidèmies, davant una població mal alimentada. 

Es produïa llavors un descens de la població i el nombre d'habitants a penes augmentava 

a llarg termini. Esta etapa es va anomenar per això d'estabilitat demogràfica. Un dels 

autors que va estudiar esta etapa va ser Thomas Malthus, qui a la fi del segle XVIII va 

alertar que el creixement de la població que s'estava produint provocaria una escassetat 

d'aliments i fams, com havia succeït fins llavors. Esta teoria es denomina maltusianisme 

i els seus seguidors, que defensen limitar el creixement de la població, neomalthusians. 

 A Espanya, amb una població bàsicament rural, esta fase es va prolongar 

notablement. Al llarg del segle XIX va haver-hi diversos brots de còlera que van matar a 

milers de persones, sent l'últim important en 1885. No obstant això, dins del territori es 

van donar situacions diverses. Segons les dades del cens de 1881 s'observa que la 

natalitat i la mortalitat es mantenien molt altes a l'Espanya interior, però eren més 

moderades al sud, a la costa mediterránia i al País Basc. 

 

La fase de transició demogràfica (I): la segona fase del model es va desenvolupar 

entre 1780 i 1880 a Gran Bretanya i des de 1900 fins a 1975 a Espanya, a causa de 

l'escàs desenvolupament econòmic i social del país. La natalitat va continuar sent 

alta, però la mortalitat va començar a descendir. En conseqüència, va haver-hi un 

notable creixement demogràfic. La reducció de la mortalitat es va deure en primer lloc 

a les millores en l'alimentació i en la higiene. Per eixes dates els preus dels aliments es 

van reduir, a causa de les millores en l'agricultura, i es va generalitzar el clavegueram, 

l'ús de sabó, la recollida de fems i el subministrament d'aigua a les ciutats. També es 
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van difondre les vacunes i a partir dels anys 40 va començar a estendre's la sanitat 

pública, el que va augmentar considerablement l'esperança de vida. 

 

 

               EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA (EN MILIONS) 

 

 
 

 Durant esta etapa la diferència creixent entre natalitat, en lent descens, i 

mortalitat, que disminuïa amb rapidesa, va donar com a resultat un gran creixement 

demogràfic a partir de 1900, que es va veure interromput per l'epidèmia de grip de 

1918-1919 (que va matar a 160.000 espanyols) i la Guerra Civil (1936-1939), que va 

provocar la mort d'unes 500.000 persones. Passats els anys de la postguerra, en la 

dècada de 1960 l'increment de la població espanyola va assolir els seus màxims, a causa 

d'un lleuger augment de la natalitat (per les polítiques natalistes del règim franquista i 

l'expansió econòmica de l'època) i per la reducció de la mortalitat degut a les millores 

higièniques, alimentoses i sanitàries. A més, en combinar-se amb una gran reducció de 

la mortalitat infantil es va produir un gran augment en la població infantil, que va rebre 

el nom de baby boom. 

D'altra banda, a partir de 1950 el gran augment de la població en el centre i en el 

sud peninsulars va comportar una forta pressió demogràfica en estes àrees, amb un gran 

augment de la població jove. Esta pressió explica l'èxode des del camp cap a les capitals 

de província i cap a zones industrials i turístiques, situades sobretot a Catalunya, País 

Basc i Madrid. També es va produir una migració exterior cap als països industrials 

d'Europa i cap a Amèrica Llatina. Malgrat totes estes catàstrofes i migracions, el 

creixement de la població va ser tan intens que Espanya va passar de 18 a 35 milions 

d'habitants entre 1900 i 1975. 

 

La fase de transició demogràfica (II): a Gran Bretanya esta tercera fase es va viure 

entre 1880 i 1945, mentre que a Espanya es va desenvolupar molt més tard, entre 1975 i 

1985. En esta etapa la mortalitat va continuar baixant, a causa dels avanços en la 

medicina i a l'extensió de la sanitat pública. Però la tendència més significativa va ser la 

disminució de les taxes de natalitat que es van anar acostant a les de mortalitat. Això 

va provocar que el creixement de la població, encara que continuava, es fera cada 

vegada més lent. Les causes que van provocar la reducció de la natalitat a Espanya van 

ser: 
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 Econòmiques: el control de la fertilitat sol donar-se quan els fills deixen de 

representar una ajuda per a l'economia familiar i una assegurança per a la vellesa dels 

seus pares. Per això el descens de la natalitat coincideix amb la desaparició del treball 

infantil i l'extensió i millora de les pensions de jubilació. D'altra banda, les elevades 

taxes d'atur i d'ocupacions temporals també contribueixen a reduir el nombre de 

naixements, ja que les famílies esperen a tindre una major seguretat laboral per a tindre 

fills. 

 Socials: el període d'estudis dels fills ha anat augmentant i això ha suposat 

majors despeses per als pares. A més, la mentalitat més consumista i menys religiosa fa 

que moltes parelles opten per no tindre fills a fi de gaudir d'un nivell de vida més alt. 

Altres prefereixen tindre només un o dos per a poder donar-los majors comoditats. 

També ha influït l'accés de la dona a l'educació superior, que retarda l'edat de 

maternitat, així com l'augment del treball femení remunerat, que dificulta compaginar 

treball i família. La decisió de reduir la natalitat s'ha vist a més afavorida per la difusió 

dels mètodes anticonceptius, prohibits durant el franquisme, que han permés dur a terme 

una planificació familiar.   

  

 

3. LA DINÀMICA RECENT DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA 

 

 Espanya i Europa es troben actualment en el cicle demogràfic modern, 

caracteritzat per un creixement de la població quasi nul o fins i tot negatiu. Esta 

dinàmica depén de dos grups de factors: naturals, com són la natalitat i la mortalitat, i 

socials, com són les migracions interiors i exteriors.  

El moviment natural de la població és el creixement o descens de la població per 

causes naturals. Si els naixements són més nombrosos que les defuncions, la població té 

un creixement natural o vegetatiu positiu. En canvi, si la mortalitat és més elevada que 

la natalitat, la població tendeix a disminuir. 

  

La natalitat: el seu descens en les últimes dècades ha fet que el número de nascuts 

s'haja acostat al de morts, la qual cosa s'ha traduït en un escàs creixement natural de la 

població des de la dècada de 1980. Si a la baixa natalitat s'afegeix una esperança de vida 
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cada vegada més llarga el resultat és un percentatge creixent de persones majors de 65 

anys i, com a conseqüència, un envelliment progressiu de la població. 

 A partir de l'any 2000 va haver-hi un repunt de la natalitat fins a aconseguir en 

2008 una taxa del 11,2 ‰, la més alta registrada des de finals dels anys 80. Les causes 

d'este canvi de tendència van ser l'arribada a l'edat fèrtil de les persones nascudes en els 

anys de fort creixement demogràfic, així com a l'arribada massiva d'immigrants 

estrangers joves, atrets pel creixement de l'economia espanyola. 

 No obstant això, des de l'any 2008 la natalitat ha tornat a experimentar un 

descens notable fins a arribar al 7,1 ‰ en 2020, degut a que la crisi econòmica ha fet 

disminuir el nombre d'immigrants, al que cal sumar l'entrada en les edats més fecundes 

de generacions menys nombroses. Per això el creixement natural és des de 2015 

negatiu, amb més morts que naixements, el que no succeïa des de 1941. I es preveu que 

esta tendència continue en els pròxims anys. Quant a la distribució regional, la taxa de 

natalitat és més alta a les províncies que han rebut més immigració, ja que tenen una 

població més jove. També en les zones més endarrerides econòmicament, perquè allí hi 

ha menys ancians (per una menor esperança de vida) i una major natalitat (pel menor 

nivell d'estudis de les mares). Per contra, la natalitat és més baixa en aquells territoris 

que tenen una població més envellida, per haver rebut menys immigració.  

 

 

TAXA DE NATALITAT187  PER PROVÍNCIES (‰) (2020) 

 

 
 Una altra manera d'analitzar el nombre de naixements és mitjançant l'índex 

sintètic de fecunditat, que ens mostra el nombre de fills per dona. D'esta manera, 

s'elimina la variable de l'envelliment de la població i es pot veure millor si les parelles 

joves tenen més o menys fills. Actualment cada dona té de mitjana 1,25 fills, la xifra 

més baixa d'Europa després de la de Portugal. Esta xifra és més alta en les comunitats 

on hi ha un percentatge important d'immigrants estrangers, ja que estos solen tindre més 

fills que els espanyols. D'altra banda, es preveu que este índex cresca lentament, però 

                                                 
187 Taxa de natalitat: número de naixements a l`any per cada 1.000 habitants. 
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encara que les parelles tinguen més fills la població no creixerà perquè hi haurà menys 

dones en edat de procrear. Perquè la població es mantinga estable és necessari que una 

generació siga rellevada per la següent. Estet reemplaçament generacional s'assoleix 

amb una mitjana de 2,1 fills per dona. En els últims anys la immigració ha modificat la 

tendència a la baixa de la fecunditat, però així i tot no és suficient per a garantir el 

reemplaçament generacional.  

 Una de les raons d'este descens de la fecunditat és el retard en la maternitat, que 

ha anat pujant en les últimes dècades. Actualment l'edat mitjana de maternitat està 

entorn dels 32,2 anys, amb 30,9 per al primer fill (2018). Este retard en l'edat a la que 

les dones tenen el seu primer fill, que en la dècada de 1970 se situava en els 25 anys de 

mitjana, es deu, entre altres causes, a la dificultat que representa tindre xiquets sense 

comptar amb una situació laboral sòlida. En intentar ser mares més tard les dones són 

menys fèrtils i acaben tenint menys descendència. Altres vegades no aconsegueixen 

tindre fills i han de recórrer a tècniques de fecundació o a adoptar xiquets, normalment 

procedents d'Àsia, Àfrica o Europa de l'est. 

 

La mortalitat: ha anat descendint durant tot el segle XX, a causa de les millores de 

l'alimentació, als avanços mèdics i a l'extensió de la sanitat pública, arribant a ser la taxa 

de mortalitat188  del 7,5 ‰ en 1982. No obstant això, a partir de llavors va iniciar un lent 

augment, a causa de l'envelliment de la població, amb un xicotet descens entre 2000 i 

2010, a causa de l'arribada de nombrosos estrangers joves. Amb la crisi econòmica es va 

detindre la immigració exterior i la societat espanyola va continuar envellint. Això, 

juntament amb la recent epidèmia de Covid19 va fer pujar la taxa de mortalitat, que en 

2020 va ser del 10,3‰. Esta taxa és més alta a les províncies amb més població anciana 

i més baixa en les que han rebut més immigració, en tindre més població jove. La 

primera causa de defunció són les malalties cardiovasculars (2,5 ‰), sobretot en les 

dones, seguida del càncer (2,4 ‰), que afecta més els homes. Estes causes de mort 

podrien reduir-se amb una millor alimentació, reduint l'obesitat i el consum d'alcohol i 

tabac, que són els principals factors de risc. D'altra banda, la mortalitat infantil és molt 

baixa, amb 2,7 per cada mil nascuts vius en 2018, el que ens situa al nivell dels països 

més avançats del món.  

 

L'evolució recent de la població espanyola: com a resultat de la dinàmica descrita, l'1 

de gener de 2022 Espanya comptava amb una població de 47,3 milions d'habitants, el 

que la situava en cinqué lloc entre els països més poblats de la Unió Europea. El nostre 

país va assolir 46,8 milions en 2012, però a partir de llavors la població va començar a 

descendir a causa de la crisi econòmica, que va portar a l'augment de l'emigració cap a 

l'exterior i al descens de la immigració, al que després es va sumar un creixement 

vegetatiu189 negatiu. A l`any 2016 la tendència va canviar i la població espanyola va 

començar a créixer de nou, gràcies a que el saldo migratori va passar a ser positiu, degut 

a que la millora de l'economia va tornar a atraure immigrants. Això ha permés un 

augment de la població, assolint-se els nivells previs a la crisi econòmica. 

De tota manera, l'evolució del creixement natural de la població és diferent en 

les diferents regions d'Espanya. Les comunitats amb població més jove, per una major 

immigració o natalitat, tenen taxes de creixement positives, com succeeix a Madrid, 

Catalunya o Andalusia. En canvi les comunitats amb població més envellida, per tindre 

                                                 
188 Taxa de mortalitat: número de morts a l`any per cada 1.000 habitants. 
189 Creixement vegetatiu o natural: diferència entre naixements i defuncions. És positiu si naixen més 
persones de les que moren i negatiu si moren més de les que naixen. 



 

183 
 

pocs immigrants i per una important emigració a altres regions, registren taxes de 

creixement negatives. És el cas de Castella-Lleó, Astúries i Galícia.  

No obstant això, cal tindre en compte que el creixement natural (o vegetatiu) no 

equival al creixement real190 de la població. Per a tindre en compte estet últim cal afegir, 

a més, el saldo migratori. És a dir, la diferència entre immigrants i emigrants. 

 

        POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS PER CADA 100 HABITANTS (2019) 

 

 
4. LES MIGRACIONS EXTERIORS: L`EMIGRACIÓ 

   

 La dinàmica de la població no depén només de la relació entre naixements i 

defuncions, sinó també de la mobilitat de la població o saldo migratori. Si la 

immigració és major que l'emigració el saldo és positiu i la població augmenta. Si 

l'emigració és major que la immigració, el saldo és negatiu i la població disminueix. Els 

moviments migratoris, cada vegada més acusats, incideixen notablement en l'estructura 

de la població. A diferència dels naixements o les defuncions són de difícil 

quantificació, perquè les fonts estadístiques que recullen les eixides i entrades de 

persones d'un país només són relativament fiables en dates recents. Les migracions 

clandestines, fora de tot control administratiu, són impossibles de mesurar amb 

exactitud i suposen un obstacle per a tot estudi rigorós del fenomen. 

 Així i tot, a partir de les dades dominants, es pot concloure que a Espanya 

històricament ha predominat l'emigració sobre la immigració i que fins i tot hi ha 

hagut èpoques en les quals el fenomen ha sigut considerable, com en el cas dels 

desplaçaments cap a Amèrica o, ja en el segle XIX, cap al nord d'Àfrica. Eixe saldo 

migratori negatiu va tindre com a conseqüència un alentiment del creixement de la 

població. 

                                                 
190 Creixement real de la població: augment de la població d'un territori. Es calcula tenint en compte el 
creixement natural més les migracions. Pot ser negatiu, si la població disminueix, o positiu, si augmenta. 
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 Al llarg del segle XX el procés s'intensifica al compàs que es produeix la 

industrialització i el desenvolupament de les comunicacions en el món, per les 

deficients condicions de vida de bona part de la població, degudes al retard de 

l'economia del nostre país. En la primera meitat de la centúria la destinació majoritària 

dels espanyols van ser els països d'Amèrica Llatina (l'Argentina, Cuba, el Brasil i 

Veneçuela), on a les oportunitats econòmiques i laborals s'unien els llaços culturals que 

facilitaven una ràpida integració social. Este moviment de població va passar per 

diferents fases: va tindre els seus períodes àlgids en el període 1905-1914 i en els anys 

20 i 50, però esdeveniments com les guerres mundials o la crisi econòmica de 1929 van 

provocar una disminució de les eixides. Les zones rurals de les regions atlàntiques 

(Galícia, Canàries i Astúries) van ser les més afectades per este fenomen. Entre 1936 i 

1939 la Guerra Civil va originar una emigració forçosa de caràcter polític a països 

europeus i americans, en exiliar-se mig milió de persones, temorosos de la pròpia 

contesa i de la repressió del bàndol franquista.  

 A partir de 1950 el centre i el nord d'Europa són les principals zones de destí 

dels moviments migratoris exteriors. El fort creixement industrial i la demanda de mà 

d'obra de països com França, Alemanya i Suïssa, els dos primers en fase de 

reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, es combina a Espanya amb la crisi 

de l'agricultura tradicional, l'escassetat d'ocupació i un creixement important de la 

població. Entre 1951 i 1973, any en què la crisi del petroli frena el procés, emigren dos 

milions de persones aproximadament, moltes d'elles de manera il·legal. Als 

desplaçaments amb caràcter definitiu s'han de sumar els temporals per a treballar en 

labors agrícoles, principalment en la verema francesa. 

 No totes les regions van patir l'emigració amb la mateixa intensitat. Andalusia, 

Galícia, Extremadura o Castella-Lleó, és a dir, les regions amb una economia 

predominantment agrària i un atur estacional crònic, van tindre una sagnia migratòria 

major que altres regions que comptaven amb una economia més diversificada. La 

població espanyola que emigrava a Europa estava formada majoritàriament per homes 

joves que feien tasques poc qualificades en l'agricultura, la construcció, la indústria i la 

mineria. Eren en general treballs durs i mal pagats.  

 L'emigració a Europa va tindre per a Espanya diverses conseqüències 

demogràfiques, econòmiques i socials. En primer lloc va provocar una disminució de 

l'augment de la població i un canvi de la seua distribució territorial, perquè no totes les 

regions van participar de manera semblant. Quant a les conseqüències econòmiques, 

l'emigració va permetre reduir la desocupació a Espanya i va representar una important 

entrada de divises, per les remeses de diners que els treballadors manaven a les seues 

famílies. Finalment estan les conseqüències socials, perquè l'emigració va ocasionar el 

desarrelament de milers de persones dels seus llocs d'origen, circumstància a la qual es 

va unir, amb freqüència, unes dificultats condiciones de vida i de treball en el lloc de 

destinació.  

 

 

5. LES MIGRACIONS EXTERIORS: LA INMIGRACIÓ 

 

 Amb la crisi dels anys 70 i 80, que provoca el descens de l'emigració exterior i 

en molts casos el retorn dels que ja havien eixit, la tendència del saldo migratori canvia i 

es torna positiva. No obstant això, la població estrangera a Espanya va continuar sent 

xicoteta fins a finals dels 90, quan va començar l'arribada massiva d'immigrants 

estrangers. D'esta manera, en tan sols dotze anys (1998-2010), van arribar al nostre 

país més de 5 milions d'immigrants i els estrangers a Espanya van passar de representar 
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el 1,5% a ser el 12% de la població. El més habitual és que vinguen com a turistes i 

després es queden ací il·legalment, encara que també hi ha molts que han arribat 

legalment, contractats en origen, o per reagrupació familiar191. Els que arriben 

il·legalment en pastera o saltant una tanca són només l'1%, sent quasi tots ells africans. 

Estet percentatge s'ha mantingut molt baix a causa dels acords d'Espanya amb països 

africans, com el Marroc, Nigèria o Mali, perquè controlen les seues fronteres a canvi 

d'ajuda al desenvolupament. D'altra banda, la majoria dels que no tenien permís de 

residència han anat regularitzant la seua situació amb el pas del temps.  

 

     

          POBLACIÓ ESTRANGERA PER CADA 100 HABITANTS (2021) 

 

 
Com succeeix en tot procés migratori, es dona una combinació de condicions 

favorables a l'entrada als països receptors i de factors que propicien l'eixida en les àrees 

emissores. A això s'uneixen circumstàncies de caràcter general, com el 

desenvolupament dels transports i les comunicacions, que fan més fàcils els 

desplaçaments. En el cas d'Espanya, els factors d'atracció dels immigrants són 

diversos. En primer lloc el desenvolupament econòmic del nostre país, que va 

augmentar l'oferta de treball, la qual cosa, sumat al descens de la fecunditat i de la 

població jove va fer necessari recórrer a mà d'obra exterior per a cobrir el dèficit del 

mercat laboral. D'altra banda, la situació geogràfica d'Espanya afavoreix que nombroses 

persones es desplacen des d'Àfrica, a manera de trànsit per a la seua entrada en altres 

països europeus. De la mateixa forma, les tradicionals relacions amb Amèrica Llatina 

ajuden en este paper de pont del nostre país cap al continent europeu. A això cal afegir 

que l'entrada a la Unió Europea en 1986 i la posterior aprovació de la llibertat de 

moviments per a les persones dels països que la componen ha suposat l'arribada de 

nombrosos europeus d'edat avançada (principalment anglesos i alemanys) que busquen 

una manera de vida, descans i un clima beneficiós per a la seua jubilació. 

                                                 
191 Reagrupació familiar: dret que tenen els immigrants que resideixen legalment a Espanya a portar als 
seus familiars més pròxims (cònjuge, fills, pares), sempre que disposen de mitjans per a mantindre'ls. 
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Els motius de repulsió de les zones de procedència dels immigrants són també 

variats. Si exceptuem els països esmentats de la Unió Europea, la immensa majoria 

procedeix de regions amb escàs desenvolupament econòmic i, per tant, difícils 

condicions de vida, que pateixen un alt nivell de desocupació o ocupació precària. 

Millorar la situació laboral es converteix així en el principal impuls per al desplaçament 

a les zones més riques. A això s'uneix que ens trobem davant països amb un elevat 

creixement de la població i una alta proporció de joves que no troben un treball digne. 

També existeixen altres raons peculiars de cada país: conflictes bèl·lics, dictadures, 

desastres naturals o crisis econòmiques.  

En 2021 vivien a Espanya 5,3 milions d'estrangers, que suposaven el 11,2% de 

la població. La gran majoria procedeixen de la Unió Europea, nord d'Àfrica i Amèrica 

Llatina, destacant els marroquins (767.000) i els romanesos (639.000). A eixos cal 

afegir 2,4 milions que van nàixer a l'estranger, però que han adquirit la nacionalitat 

espanyola. D'estos últims el 65% són d'Amèrica Llatina (sobretot equatorians i 

colombians), ja que la legislació espanyola els permet obtindre la nacionalitat després 

de dos anys de residència, enfront dels deu per a la resta. A més, als llatinoamericans no 

se'ls obliga a renunciar a la seua nacionalitat, sinó que poden obtindre l'espanyola i 

mantindre la seua.  

No totes les regions reben el mateix nombre d'immigrants. En general, les que 

tenen un major pes del turisme (amb molta faena en l'hostaleria o en la construcció) o de 

l'agricultura de regadiu, activitats que requereixen molta mà d'obra poc qualificada, són 

les que tenen un major percentatge de població estrangera. També hi ha molts 

immigrants en les grans ciutats, perquè allí hi ha més treball en la construcció, el servei 

domèstic i la cura de xiquets i ancians. Per això els immigrants estrangers es 

concentren en la costa mediterrània, Madrid i les illes, sent escassos a Extremadura, 

Castella-Lleó, Galícia i les comunitats del Cantàbric. Cal ressaltar que la indústria a 

penes atrau a immigrants d'altres països, per la qual cosa zones molt industrials, com el 

País Basc o Navarra, tenen poca població estrangera. Un cas especial són els ciutadans 

de països d'Europa Occidental, que no venen buscant treball, sinó sobretot per a passar 

ací la seua jubilació, en zones amb platja i amb un bon clima. Per això es concentren en 

les zones més turístiques: els britànics a Alacant i Màlaga i els alemanys a Balears, 

Canàries i Alacant. 

Si analitzem per sexes la població estrangera que resideix a Espanya s'observa 

que la relació entre sexes està pràcticament equilibrada. No obstant això, hi ha 

diferències per nacionalitats, perquè entre els africans predominen els homes, mentre 

que des d'Amèrica Llatina venen més dones. En canvi en comparar l'edat dels espanyols 

i els estrangers les diferències són notables, perquè la seua mitjana d'edat és més 

baixa que la dels espanyols. Un 55% de la població immigrada té entre 15 i 44 anys, 

enfront d'un 35% dels espanyols en eixe marge d'edat. En canvi els immigrants majors 

de 65 anys a penes representen el 6 %, enfront del 20% dels espanyols.  

L'arribada massiva d'immigrants ha tingut diverses conseqüències per a Espanya. 

En primer lloc conseqüències demogràfiques, doncs entre 1998 i 2010 Espanya va 

passar de 40 a 46 milions d'habitants, al mateix temps que es rejovenia la població i 

augmentava la natalitat, ja que els immigrants són en la seua majoria gent jove i tenen 

de mitjana més fills que els espanyols. A més, a causa de l'envelliment de la població 

espanyola i la baixa natalitat, es preveu que en el futur torne a veure escassetat de mà 

d'obra, amb el que continuaran arribant immigrants estrangers. 

La immigració també ha tingut conseqüències econòmiques, perquè la societat 

espanyola necessitava en eixa època nombrosa mà d'obra, per als treballs més durs o 

pitjor pagats, en els que costava trobar treballadors. Hui dia els immigrants estrangers 
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continuen concentrant-se en estes ocupacions, que es troben sobretot en l'hostaleria, el 

comerç, l'agricultura i el servei domèstic. Estos treballadors contribueixen a l'economia 

espanyola amb els seus impostos i les seues cotitzacions a la seguretat social, aportant 

més de la despesa que generen, perquè com pocs d'ells són persones majors, a penes 

necessiten pensions o sanitat. A més, molts d'ells munten negocis a Espanya i formen a 

més un important col·lectiu de consumidors, que revitalitzen el mercat interior i generen 

rendes per lloguer a molts espanyols. 

Altres conseqüències han sigut culturals, perquè l'arribada d'immigrants ha fet 

proliferar les mesquites, els restaurants estrangers i les tendes amb productes d'altres 

països, contribuint així a una major diversitat cultural. No obstant això, també ha 

provocat el rebuig d'amplis sectors de la població, sobretot cap als musulmans. Això 

explica l'auge de Vox, un partit xenòfob, que en les eleccions de 2019 va obtindre un 

15% dels vots, sent el més votat en els municipis amb més població immigrant. D'altra 

banda, els estrangers ho tenen més difícil per a trobar ocupació i la seua taxa de 

desocupació era del 19,9% en 2019, enfront del 12,8% dels espanyols. A més, cobren 

una mitjana de 10.000 euros a l'any (els espanyols guanyen de mitjana 19.000), tenen 

majors taxes de temporalitat i els costa molt que els lloguen un habitatge.  

Així mateix, la situació de major pobresa dels immigrants fa que els estrangers 

visquen amb més freqüència en barris degradats de les ciutats, molts d'ells amuntegats 

en xicotets habitatges i tinguen majors taxes de criminalitat. D'altra banda, Espanya no 

està complint amb els seus compromisos d'acollir refugiats de la guerra de Síria, doncs 

només ho ha fet amb el 10% dels que s'havia compromés a rebre.  

 

 

6. LES MIGRACIONS INTERIORS  

 

 Encara que les migracions interiors no afecten el total de la població, juguen un 

notable paper en les diferències entre les diferents regions en la distribució de la 

població, el creixement real i el comportament de les variables demogràfiques. Es tracta 

d'un fenomen que ha existit sempre, però que va adquirir major intensitat durant el segle 

XX. El procés es va accelerar entre 1950 i 1975, coincidint en el temps amb la 

important emigració cap als països europeus. És conegut amb el terme d'èxode rural, 

perquè a grans trets va significar l'abandó dels xicotets pobles i el trasllat a les ciutats o, 

en termes econòmics, des de les activitats agrícoles a les industrials i a les del sector 

serveis. En esta època més de 5 milions d'espanyols es van traslladar a viure a una altra 

província, més del doble dels que van marxar a l'estranger. 

 De nou els factors que impulsen la migració tenen relació amb les diferents 

causes que es complementen en les àrees d'eixida i d'arribada de la població. Les 

regions que comptaven amb una economia basada en el sector primari (Andalusia, 

Extremadura, Castella-la Manxa, Castella-Lleó i Aragó) van ser les que van conéixer les 

majors pèrdues de població, ja que la mecanització de l'agricultura va originar 

notables excedents laborals. Per part seua, les zones receptores, concentrades 

principalment a Catalunya, Madrid, País Basc i València, van conéixer un creixement 

industrial i urbà de grans proporcions que va requerir nombrosa mà d'obra. 
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 Al costat de les migracions interregionals es van produir també migracions dins 

de cada regió. Les capitals de província i les principals ciutats van atraure a persones 

procedents de les zones rurals veïnes per la seua major disponibilitat de serveis i 

d'oportunitats de treball. Per això, en les zones més endarrerides les capitals de 

província van ser sovint les úniques que van créixer en població, mentre que les 

xicotetes poblacions rurals van ser les que van patir principalment l'emigració. Estes 

migracions van provocar el major creixement demogràfic d'algunes regions i 

l'estancament d'altres, alhora que provocaven l'envelliment de les zones rurals d'interior, 

en marxar-se gran part de la seua població jove a les ciutats.  

 A partir dels anys 80 estes corrents migratoris van canviar la seua orientació. 

La crisi econòmica, amb el consegüent augment de l'atur a nivell nacional, va limitar el 

volum de desplaçaments i les àrees industrials que patien els efectes de la crisi, com la 

cornisa cantàbrica, van deixar de ser una destinació preferent per a la població. D'altra 

banda, la millora del nivell de vida en les zones rurals i l'extensió dels subsidis de 

desocupació va fer disminuir molt estos moviments migratoris del camp a la ciutat. 

Actualment Espanya és un dels països del món amb menys migracions internes, la qual 

cosa explica en part l'elevada desocupació espanyola, davant la resistència de la gran 

majoria dels espanyols a abandonar la seua regió d'origen. En canvi els immigrants que 

viuen al nostre país es desplacen molt més a la recerca de treball, davant la falta de 

llaços familiars que els lliguen a una zona concreta.  

 Les migracions internes actuals les podem dividir en dos grups. D'una banda 

tenim les migracions interregionals, que afecten sobretot a immigrants estrangers a la 

recerca d'ocupació i a espanyols joves, que es desplacen a una altra comunitat autònoma 

per a estudiar en la universitat i després es queden allí a treballar. Les principals 

províncies de destí de les migracions interregionals són Madrid i Barcelona. D'altra 

banda tenim les migracions intraregionals, molt més nombroses i que no solen implicar 

un canvi de treball. El cas més freqüent és el de molts joves procedents de ciutats grans i 

mitjanes que, quan s'independitzen, es traslladen a viure a la perifèria, en ciutats de 

menor grandària, on el preu de l'habitatge és més barat. D'esta manera, molts habitants 

de Barcelona s'han traslladat a les províncies de Tarragona i Girona. En el cas de 

Madrid estes migracions han superat fins i tot el marc regional, ja que gràcies a la 

millora de les comunicacions molts madrilenys s'han traslladat a les províncies veïnes 
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de Toledo i Guadalajara, on els habitatges són encara més barates que en la perifèria de 

la capital.   

 

 

7. LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL TERRITORI 

 

 Espanya compta en l'actualitat amb una densitat de població192 de 93 habitants 

per km². És reduïda, si la comparem amb la mitjana de la Unió Europea, que és de 115. 

No obstant això, esta xifra general per al conjunt del país amaga les desigualtats que 

existeixen en la distribució de la població, ja que si es pren com a referència la dada 

municipal o provincial s'observen zones superpoblades al costat d'altres on la densitat és 

molt baixa. De fet, les cinc províncies més poblades (Madrid, Barcelona, València, 

Sevilla i Alacant) acullen a quasi un 40 % de la població nacional, mentre que 34 

províncies només sumen un 33 % dels habitants. 

 Les zones més poblades presenten característiques comunes, perquè (amb 

l'excepció de Madrid) se situen en la perifèria peninsular i en els dos arxipèlags, amb 

densitats superiors en la majoria dels casos a 100 habitants per km². Per part seua, les 

àrees de menor població ocupen l'interior del país, on la densitat és més baixa que la 

mitjana nacional i províncies com Sòria o Terol no superen els 10 habitants per km², per 

la qual cosa es consideren deserts demogràfics. Si descendim al nivell municipal 

observem que també hi ha grans desigualtats dins de cada província. Normalment la 

majoria de la població es concentra en la capital provincial i en els seus voltants. 

  

 

NÚMERO D`HABITANTS PER PROVÍNCIA (2019) 

 

 
Les causes que expliquen esta distribució de la població són diverses. D'una 

banda hi ha factors físics, com l'excessiu fred en les zones més altes, que fa difícil 

                                                 
192 Densitat de població: habitants per cada kilòmetre quadrat de territori.  
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l'agricultura. Un altre factor és la major o menor fertilitat de la terra, que fa que 

l'agricultura siga més o menys productiva i que puga alimentar a més habitants. Això 

explica que les zones més fèrtils (situades sobretot a Andalusia, la Comunitat 

Valenciana, Múrcia i Canàries) estiguen densament poblades, mentre que les que tenen 

sòls de pitjor qualitat (situades principalment a l'interior i en terres silícies) solen estar 

poc habitades.  

Més importància tenen els factors humans, principalment econòmics. Les àrees 

que més es van industrialitzar, com Catalunya o el País Basc, tenen una alta densitat de 

població, a causa dels nombrosos emigrants que van acudir cap a allí procedents de les 

zones agràries de l'interior. Una cosa semblant va succeir amb les zones turístiques de 

les illes i la costa mediterrània, que també van rebre immigrants per esta raó. En el cas 

de Madrid, més que el seu desenvolupament industrial, és la seua condició de capital de 

l'Estat el que explica que es concentre la població allí. En situar-se allí les principals 

empreses de serveis i els organismes públics estatals l'oferta d'ocupació és major que en 

altres zones i això ha atret molta immigració. En els últims anys l'abundant immigració 

estrangera ha accentuat estet fenomen, en concentrar-se a Madrid i en la costa 

mediterrània, zones que ja estaven densament poblades. 

 En canvi, les zones on a penes es van desenvolupar la indústria i el turisme van 

patir una important pèrdua de població en mecanitzar-se l'agricultura i traslladar-se gran 

part dels seus habitants als territoris més dinàmics. Això va succeir sobretot a les 

províncies d'interior, que en estar lluny de la mar tenien pitjors comunicacions (el que 

va dificultar el desenvolupament de la indústria) i mancaven de condicions adequades 

per al turisme de sol i platja. 

 

 

8. L`ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA  

 

 Per a l'anàlisi de l'estructura de la població l'instrument essencial que s'utilitza és 

la piràmide de població, que ens mostra la situació en un moment donat, pel que fa a la 

distribució per sexe i edat. 

 

Estructura per sexes (sex ràtio): el nombre de dones supera al d'homes, perquè hi 

ha un 51% de les primeres i un 49 % dels segons, a pesar de que el nombre de xiquets 

que naixen és major que el de xiquetes (106 xiquets per cada 100 xiquetes). No obstant 

això, esta diferència a favor dels homes s'iguala a partir dels 50 anys per a prevaldre 

després les dones. La diferència va augmentant amb l'edat i a partir dels 85 anys hi ha el 

doble de dones que d'homes. Això s'explica perquè els homes tenen una major 

mortalitat al llarg de la vida, a causa del seu major consum d'alcohol, tabac, accidents de 

trànsit i laborals.  

 Estructura per edats: el comportament de les variables demogràfiques en els 

últims decennis ha conduït a un progressiu envelliment de la població espanyola, més 

tardà que en altres països europeus, però també més brusc, doncs s'ha arribat en pocs 

decennis, en accelerar-se el procés a partir de 1975. Això s'observa especialment en 

l'increment de l'esperança de vida, que manifesta el descens de la mortalitat, o en l'edat 

mitjana del conjunt de la població, que era de 28 anys a principis del segle XX i 

actualment és de 43. L'envelliment és producte de la caiguda de la fecunditat i de 

l'augment de l'esperança de vida. Esta ha passat de 35 anys en 1900 a 83,5 en 2019, la 

quarta més elevada del món, encara que l'epidèmia de Covid19 va fer que es reduïra a 

82,3 anys en 2020. L'esperança de vida és més alta entre les dones (85,0) que entre els 

homes (79,6), però les diferències entre els sexes han disminuït en els últims anys, a 
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causa de l'augment del consum d'alcohol en les dones i a la reducció del tabaquisme 

entre els homes. 

  

                PIRÀMIDE DE POBLACIÓ ESPANYOLA (2015) 

 

   
 

  

 Per estes raons la distribució per grups d'edat presenta en l'actualitat un 

percentatge de població major de 65 anys del 20 %, i al mateix temps, la població 

menor de 15 anys ha disminuït fins a situar-se en el 14 %. D'esta manera, l'índex 

d'envelliment és superior als països europeus i se situa entre els més alts del món. S'ha 

passat de dos xiquets per ancià, en 1981, a la situació actual, en la qual hi ha més 

ancians que xiquets.  

 No totes les àrees tenen les mateixes característiques pel que fa a l'envelliment. 

Aquelles regions amb un saldo migratori negatiu tenen una proporció de persones en 

edat anciana superior a les regions que reben població. Per això les províncies del nord-

oest tenen major taxa d'envelliment que les de la costa mediterrània, que atrauen 

immigrants. Les diferències poden ser notables i van des dels 50 anys d'edat mitjana a 

Zamora i Lugo als 39 de Múrcia. De la mateixa manera, són els xicotets municipis 

rurals els que tenen una població més envellida, seguides per les grans ciutats. En 

l'altre extrem estan les ciutats mitjanes i xicotetes, que són les que tenen major població 

jove.  

Per a estimular la fecunditat i frenar l'envelliment de la població s'han pres 

algunes mesures, com ampliar l'escolarització gratuïta als 3 anys. No obstant això, no hi 

ha a penes guarderies públiques per baix d'eixa edat, les subvencions per fill són molt 

baixes i la baixa per maternitat, de 16 setmanes, està per davall de la mitjana europea.   

L'envelliment de la població tindrà importants conseqüències sobre les 

pensions, donces es calcula que en 2050 el 30% de la població serà major de 65 anys, 

amb el que es passarà de 2,2 actius per jubilat a 1,2. És a dir, que cada treballador haurà 

de mantindre a quasi el doble de jubilats que en l'actualitat, la qual cosa posa en perill el 

sistema actual, ja que actualment la despesa en pensions ja és molt important (el 10% 

del PIB). De fet, la despesa en pensions des de 2012 és major que els ingressos de la 

seguretat social, la qual cosa ha fet que el fons de reserva que es va crear per a estetes 

situacions estiga a punt d'esgotar-se. Davant esta situació només hi ha tres opcions: 

augmentar els impostos o les cotitzacions a la seguretat social, retardar l'edat de 
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jubilació o reduir la quantia de les pensions. De moment s'ha fet un poc de tot. En 2011 

es va decidir augmentar l'edat de jubilació de 65 a 67 anys, el que s'anirà fent de manera 

gradual fins a 2027. A més, en 2021 es van augmentar en un 2% les cotitzacions a la 

seguretat social, el que va provocar les protestes dels empresaris, que van haver de 

pagar quasi tot l'augment. D'altra banda, per a reduir a poc a poc la quantia de les 

pensions s'ha aprovat augmentar els anys de vida laboral que es tenen en compte per a 

calcular la pensió. I en 2022 es van pujar les pensions menys de la meitat de l'augment 

dels preus, amb el que van perdre poder adquisitiu.  

 

 
 

 Altres problemes que planteja l'envelliment de la població són l'augment de la 

despesa sanitària i en residències de la tercera edat. Cal tindre en compte que dos terços 

de la despesa sanitària la realitzen els majors de 65 anys, per la qual cosa un augment de 

la població anciana incrementarà notablement esta partida. D'altra banda, la necessitat 

de cuidar a més ancians suposarà una càrrega addicional per a les famílies. No obstant 

això, també hi haurà algunes conseqüències positives. En haver menys població jove 

disminuirà la despesa en educació i el nombre d'alumnes per aula. A més, es crearà més 

ocupació sanitària i en residències de la tercera edat. I a l'haver menys població en edat 

de treballar l'atur disminuirà considerablement. No obstant això, quan això ocórrega els 

pitjors treballs no es cobriran i caldrà recórrer a més immigrants per a realitzar-los. 

  

 

9. LA POBLACIÓ ACTIVA ESPANYOLA 

 

 L'anàlisi de la distribució de la població segons la seua activitat econòmica tracta 

essencialment sobre la situació del mercat de treball. Sobre ell influeix l'estructura 

d'edats i, al seu torn, l'evolució de l'ocupació incideix en el comportament demogràfic. 

Podem classificar a la població en dos tipus, en funció de la seua situació laboral: 

 Població activa: són els que treballen o busquen treball. Es divideixen en 

ocupats (tenen treball) i aturats (no tenen treball). Normalment la taxa de desocupació es 

calcula en relació a la població activa, no respecte a la població total. D'altra banda, la 
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taxa d'activitat ens diu quants actius hi ha en relació amb la població major de 16 anys. 

En 2019 la població activa a Espanya suposava el 48% de la població total. 

 Població inactiva: són els que no treballen ni busquen treball. La majoria són 

mestresses de casa, xiquets i jubilats, però també s'inclou ací a estudiants i minusvàlids. 

En 2019 la població inactiva a Espanya suposava el 51% de la població.  

 Espanya ha conegut un canvi profund en els últims decennis en el mercat de 

treball. La taxa d'activitat s'ha elevat notablement fins al 58 %, amb 23,1 milions 

d'actius en 2019. Això s'ha degut al creixement econòmic experimentat en les últimes 

dècades, a l'arribada de nombrosos immigrants i, sobretot, a la incorporació de les dones 

al mercat laboral. No obstant això, la taxa d'activitat entre els homes continua sent més 

elevada, perquè el 64 % dels homes estan actius, enfront del 53 % de les dones. 

 Pel que fa a la població ocupada (els que treballen), existeix una elevada taxa de 

temporalitat (el 26 % dels treballadors són temporals), el que ens situa en primera 

posició a nivell europeu. Això es deu a l'elevat cost d'acomiadar a treballadors fixos, 

que fa que els empresaris preferisquen fer contractes temporals. Però també al gran pes 

de les PIMES, que recorren més a estet tipus de contractes. A més, la duració mitjana 

d'estos contractes és menor que la mitjana europea, amb tan sols quatre mesos.  

 D'altra banda, un 14 % dels treballadors fan treballs a temps parcial, un 

percentatge inferior al de la majoria de països desenvolupats. El problema és que dos 

terços d'estos treballadors ho fan perquè no troben un treball de més hores, la qual cosa 

ens col·loca entre els quatre països europeus amb més treballadors involuntaris a temps 

parcial. Entorn del 70 % dels treballadors a temps parcial són dones.  

 La taxa d'atur també és superior a la dels països de la Unió Europea i afecta 

especialment als joves i a les persones amb baix nivell d'estudis. A principis de 2022 se 

situava en el 13% de la població activa, el que suposa més del doble que la de la Unió 

Europea. Això és un fenomen crònic de l'economia espanyola, que des de 1980 ha 

tingut quasi sempre molt més desocupació que la mitjana europea. Les causes són 

moltes i no hi ha consens sobre elles. Els sindicats i els partits d'esquerra afirmen que 

les causes de l'elevada desocupació es deuen a l'escassa despesa pública i al model 

productiu espanyol, basat en activitats poc productives, com el turisme i la construcció, 

amb una indústria que inverteix poc en I+D. En canvi els empresaris i els organismes 

internacionals (Unió Europea, OCDE, FMI) sostenen que les altes taxes de desocupació 

d'Espanya es deuen a l'elevat cost de l'acomiadament (el més car d'Europa juntament 

amb Portugal) i a l`excés de burocràcia, que dificulta la creació i el funcionamen de les 

empreses. En el que tots estan d'acord és que la baixa qualificació dels treballadors i 

empresaris espanyols és una de les causes de l'elevada desocupació del nostre país. 

 La taxa de desocupació d'Espanya es va disparar amb la crisi financera i de la 

construcció, passant del 8 % en 2007 al 18 % en 2009. El govern socialista va posar 

llavors en marxa un pla de rescat a les caixes d'estalvis, així com inversions i ajudes 

públiques per a reactivar el consum i frenar la desocupació. Això va reduir bastant 

l'augment de l'atur, que en 2010 només va créixer un 1,5 %. No obstant això, l'elevat 

endeutament que això va produir i la crisi econòmica grega van portar a que els 

inversors deixaren de prestar diners a Espanya, la qual cosa va obligar a canviar la 

política econòmica. L'Estat va retallar dràsticament les seues despeses i la desocupació 

va tornar a disparar-se, arribant a un 26 % en tres anys. Per a combatre l'atur el nou 

govern del PP va continuar amb la reforma del sector financer i en 2012 va aprovar una 

reforma laboral que reduïa el cost de l'acomiadament. Des de 2013 l'atur s'ha anat 

reduint, degut a l'efecte de la reforma laboral, al fet que els bancs han superat els seus 

problemes i han tornat a prestar diners, a la baixada del preu del petroli i a l'augment del 

turisme internacional. 
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 D'altra banda, la distribució de la desocupació no és igual en tota Espanya. 

Encara que a l'abril de 2022 la taxa nacional era del 13 %, en les comunitats més 

industrials, com País Basc i Navarra l'índex d'atur està per davall del 10 %, mentre que 

en les que tenen poca indústria, com Andalusia, Extremadura i Canàries, supera el 18%. 

Això es deu al fet que la indústria és una activitat molt productiva que enriqueix molt a 

les regions que es dediquen a ella, la qual cosa acaba generant ocupació en el sector 

serveis i fent que la desocupació siga menor. Les úniques excepcions són Madrid i 

Balears, amb baixes taxes d'atur malgrat tindre poca població industrial. La causa d'això 

és que són comunitats riques per altres vies: en el cas de Madrid per ser la capital del 

país (el que la converteix en seu de moltes empreses i organismes públics) i a Balears 

per la importància del sector turístic. Un altre factor que influeix en la desocupació és el 

major o menor envelliment de la població, perquè quanta més gent jove hi ha més 

persones que busquen ocupació i és més difícil donar treball a tots. En canvi, si en una 

zona hi ha molta població major, menys persones busquen ocupació i la taxa d'atur és 

inferior. Això explica que zones poc industrialitzades del nord-oest d'Espanya (com 

Lugo, Orense o Zamora) amb una població envellida, tinguen molt menys atur que 

zones similars en el sud (Canàries, Extremadura, Andalusia), amb una població molt 

més jove. 

 D'altra banda, la distribució de la població activa per sectors econòmics ha patit 

una gran transformació. Si l'any 1976 la població ocupada en el sector primari 

representava el 20 % del total, hui només dona treball al 4%. En una tendència similar, 

encara que menys acusada, la indústria també ha vist reduir-se els seus percentatges. 

Quant a la construcció, que va experimentar un gran creixement a principis del segle 

XXI ha caigut molt després de la crisi de la bambolla immobiliària. És el sector terciari 

l'únic que ha crescut, havent passat d'ocupar al 40% de la població en 1976 al 75% en 

l'actualitat. 

 Diferents motius expliquen estos canvis. D'una banda el sector agrari ha seguit el 

procés de modernització que ha provocat que, sense disminuir la seua capacitat 

productiva, s'haja reduït considerablement el nombre de treballadors necessaris per a les 

seues tasques. Per part seua, el sector industrial ha patit en les últimes dècades 

processos de reconversió originats per la crisi que afecta la indústria tradicional, a la 

introducció de noves tecnologies que substitueixen a la mà d'obra i a la deslocalització 

industrial, que busca altres àrees del món on els costos de producció siguen més barats. 

Estos processos deriven cap a la terciarizació de l'economia, comuna a tots els països 

desenvolupats. Açò es deu en part a la mecanització d'altres sectors, però sobretot a la 

millora del nivell de vida en les últimes dècades, que ha augmentat molt la demanda de 

serveis.  
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 

 
ANÀLISI D`UNA PIRÀMIDE DE POBLACIÓ 

 

 Una piràmide de població és un tipus de gràfic denominat histograma de 

freqüències, compost per una representació doble en forma de barres (homes a 

l'esquerra i dones a la dreta). En ell s'assenyala el percentatge o la dada absoluta dels 

grups d'edat, presos de cinc en cinc anys. Els majors d'una determinada edat 

(normalment els de 80 o 85 anys) es col·loquen agrupats, atés que la seua aportació al 

conjunt de la població disminueix considerablement.  

 S'elabora amb la població d'un any concret, data a la qual caldrà prestar molta 

atenció per al comentari, i d'un territori determinat (ciutat, regió o país). A més de la 

divisió per sexe o edat pot aparéixer una altra informació complementària, com per 

exemple la població activa o incloure sectors de població determinats, com els 

immigrants.  

 Abans d'iniciar el comentari pròpiament dit és convenient assenyalar l'any de 

naixement de cada grup d'edat representat en el gràfic, per a d'esta manera aclarir 

l'anàlisi i estudiar l'evolució de la població. A continuació cal fer una valoració general 

sobre el perfil de la piràmide, enquadrant-la en el model demogràfic corresponent, 

segons es representa en la imatge inferior. 

 

 
 

 Després hem de parlar de la situació de la població en el moment de realitzar-se 

la piràmide. En este apartat ens detindrem especialment en els següents aspectes: 

 

Divisió per sexes: si la població evoluciona amb normalitat, la distribució 

d'homes i dones en la piràmide seguirà les pautes generals esmentades en el tema (major 

naixement de xiquets que de xiquetes, igualació en l'edat adulta i predomini de les dones 

en els grups superiors). No obstant això, esdeveniments singulars com una guerra o una 

emigració massiva solen afectar més els homes que a les dones, la qual cosa caldrà 

descriure parant atenció al percentatge de cadascun dels grups d'edat. 

 

Natalitat: s'observa en la base del gràfic, perquè si els grups inferiors 

s'estrenyen en relació a la població adulta, això significa que la natalitat és baixa i, al 

contrari, serà alta quan els grups de menor edat tendeixen al creixement. S'ha d'incloure 

una explicació amb les causes que provoquen eixa menor o major taxa de natalitat. 
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Esperança de vida: la presència de nombrosos ancians i adults ens indica una 

elevada esperança de vida en la qual a més distingirem les diferències entre els dos 

sexes. 

 

Distribució dels grans grups d'edat: es tracta d'analitzar el repartiment entre 

xiquets (menys de 15 anys), adults (15-64) i ancians (més de 65), per a determinar el 

grau d'envelliment de la població. 

 

Evolució de la població: encara que el gràfic presenta la població en un 

moment donat, també podem realitzar una aproximació a la història per la qual han 

travessat els diferents grups d'edat. Per a això ens fixarem l'any de naixement de 

cadascun i els analitzarem des dels més antics fins a arribar a l'any de realització de la 

piràmide. En resum, tractaríem de descriure les diferents fases de la transició 

demogràfica, explicant els entrants i sortints que s'observen en la piràmide. Una gran 

disminució en un o diversos grups d'edat, tant en homes com en dones, ens mostra una 

generació buida, produïda per una caiguda de la natalitat originada per successos com 

una guerra o una crisi econòmica. Per contra, l'augment dels grups d'edat sobre els 

anteriors representa una fase expansiva amb una elevada natalitat (baby boom). 

 

Perspectives de futur: a manera de conclusió realitzarem una estimació sobre 

l'evolució futura de la població, en el cas que les variables essencials (natalitat, 

mortalitat, migració) es mantinguen com en el moment de realització de la piràmide, i 

els possibles problemes al fet que donaria lloc eixa situació. 
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TEMA 10. ELS ESPAIS URBANS 

 
1. EL POBLAMENT URBÀ 

 

Definir allò urbà s'ha convertit en una tasca difícil per als investigadors, donades 

les enormes proporcions que el fenomen ha adquirit en els nostres dies. La ciutat, que 

fins a dates recents presentava uns límits precisos, s'ha expandit cap a l'exterior ocupant 

l'espai circumdant i els nuclis dels voltants, per la qual cosa ja no hi ha prou amb este 

terme per a la seua concreció i es prefereix, quan s`assoleix una gran extensió, utilitzar 

conceptes com el d'aglomeració urbana. 

 A Espanya es considera estadísticament ciutat a la localitat que sobrepassa els 

10.000 habitants. Però no hi ha unanimitat a l'hora d'establir quin és el nombre mínim 

d'habitants, perquè la xifra canvia d'uns països a uns altres. En altres casos s'afegeix el 

criteri de l'alta densitat de població que concentra en el seu interior. No obstant això, 

alguns barris residencials formats per habitatges unifamiliars tenen una baixa densitat de 

població i també es consideren ciutat. Altres vegades s'ha introduït un criteri funcional, 

com és la dedicació majoritària de la població a les activitats industrials o als serveis. 

No obstant això, la diversificació de les activitats econòmiques en els xicotets nuclis de 

població, fins a dates recents eminentment agraris, fa que tampoc siga concloent.  

 Hi ha altres característiques que diferencien a la ciutat del món rural. Potser la 

principal és la capacitat de la ciutat per a establir relacions múltiples en el seu interior i 

amb l'espai que l'envolta, convertint-se en lloc central del mateix i influint sobre altres 

nuclis de població, siguen ciutats o pobles. Eixa influència comprén també la 

transmissió de la seua cultura i les maneres de vida dels seus habitants a tots els racons. 

 A més, la urbanització crea un tipus de paisatge característic, profundament 

humanitzat, que altera notablement l'espai natural. La morfologia del paisatge urbà 

(edificis en altura, carrers més amples, utilització del subsol…) es contraposa 

nítidament al rural, que en la majoria dels casos ha acomodat les seues edificacions 

agropecuàries al medi natural sense una transformació profunda d'este. 

 En general les ciutats es caracteritzen per la seua major tolerància i 

dinamisme, per més possibilitats en les relacions socials i personals (encara que també 

per un major anonimat), així com per més oportunitats de treball. Malgrat això, a la 

població de la ciutat sovint l'atrauen els ritmes més lents del medi rural, que relaciona 

amb una major autenticitat i una relació més estreta amb la natura. Així, per exemple, 

durant les vacances o els caps de setmana milers d'habitants de les grans ciutats 

espanyoles es desplacen per a gaudir del camp. 

 En l'actualitat el 80 % de la població espanyola viu en ciutats, mentre que un 

20% ho fa en localitats de menys de 10.000 habitants. No obstant això, el repartiment de 

la taxa d'urbanització no és equilibrat. Nombroses províncies de l'interior compten 

encara amb xifres inferiors al 50 % de població urbana, mentre que les de la costa i els 

dos arxipèlags, on es concentren la indústria i els serveis sobrepassen la mitjana 

nacional.  

 

 

2. LA CIUTAT PREINDUSTRIAL 

 

 L'aparició dels primers nuclis preurbans es remunta a les últimes fases de la 

prehistòria a Espanya, amb l'arribada dels colonitzadors fenicis (fundació de Gadir 

(Cadis)) i grecs (Empúries) al començament del primer mil·lenni a. C. No obstant això, 

les primeres ciutats no sorgirien fins a la dominació romana. Esta era una civilització 
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eminentment urbana, per la qual cosa van adquirir importància ciutats com Córduba, 

Emèrita Augusta, Tarraco, Cartago Nova o Cessar Augusta, amb una xarxa urbana 

connectada per calçades, la principal finalitat de les quals era el control del territori i 

l'explotació econòmica per a proveir a la capital de l'imperi, que va servir de base a la 

romanització del territori peninsular. 

 En època romana les colònies de nova creació o els campaments militars tenien 

un entramat característic amb un pla ortogonal193  o hipodàmic i dos carrers principals 

que la recorrien de nord a sud (cardo) i d'est a oest (decumanus), que s'unien en una 

plaça central (fòrum). Les ciutats alçades sobre poblats ja existents es van adaptar també 

a eixe entramat, encara que tenien una menor regularitat. L'emplaçament de la majoria 

d'elles se situava en les principals vies de comunicació (calçades) i en la rodalia d'un riu, 

per a facilitar la defensa i el seu trànsit (ciutats-pont), com succeeix en Emèrita Augusta 

o César Augusta. En altres casos, com Tarraco, s'aprofitava la proximitat a la costa per 

al seu emplaçament, la qual cosa facilitava alhora la defensa i el comerç marítim 

(ciutats-port). A partir del segle III es generalitzen les muralles davant la creixent 

inseguretat que patia l'Imperi Romà, la qual cosa ha quedat plasmat en la malla 

urbanística actual i en alguns casos, com les de Lucus Augusti (Lugo) es conserven 

quasi íntegres.  

 La crisi del segle III va provocar la decadència de les ciutats i una ruralització de 

la societat, que té la seua excepció al llarg de l'Edat mitjana en l'etapa de domini 

musulmà sobre al-Andalus. La societat islàmica tenia també un caràcter 

predominantment urbà, que es manifestava en la quantitat de població que concentraven 

ciutats com Còrdova (a la qual s'ha arribat a atribuir 450.000 habitants), Sevilla, 

Granada, Toledo o Badajoz. Estes ciutats presentaven un pla irregular i laberíntic, amb 

carrers estrets i retorçats, que sovint no tenen eixida. Només es presenta més obert en la 

zona del soc (mercat) o de la mesquita. És propi d'una civilització que dona més 

importància a la vida privada que a la pública i és encara perceptible en algunes ciutats. 

 En la zona sota control dels regnes cristians, el renàixer de la vida urbana va 

haver d'esperar als segles XII i XIII, quan comencen a créixer determinades ciutats en 

produir-se el desenvolupament de l'artesania o el comerç. És el cas de Barcelona o 

València al Mediterrani i de Burgos o Bilbao en el nord. També assoleixen notorietat les 

poblacions per les que passa el camí de Sant Jaume. Durant l'Edat mitjana van persistir 

les ciutats emmurallades, a causa de l'ambient bèl·lic durant bona part dels segles en què 

es produeix la reconquesta. Encara que hi ha exemples de plans ortogonals en localitats 

situades en zones planes, com succeeix a Vila-real (Castelló), és més comú 

l'emplaçament en llocs elevats, des d'on es domina el territori dels voltants (ciutat-

castell). Així es construeixen, en part a causa de la topografia, amb un pla radiocèntric, 

en el que els carrers envolten el pujol i parteixen del nucli principal, format per la pròpia 

fortificació i per l'església o catedral. Amb l'expansió de la vida urbana en els segles 

XIII i XIV, sorgirien els primers ravals d'extramurs (denominats burgs, d'on ve el nom 

de burgesos). Estos nous barris ampliaven el radi de la ciutat i obligaven a la creació de 

noves muralles.   

 

 

 

 

 

                                                 
193 Pla ortogonal: plànol urbà basat en carrers rectes i paral·leles que es creuen entre si, formant illes de 
cases quadrades. També es diu “pla en quadrícula”. 
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 CENTRE HISTÒRIC DE VITORIA (PLA RADIOCÈNTRIC) 

 

 
 

 

CENTRE HISTÒRIC DE TOLEDO (PLA IRREGULAR) 

 

 
 

Durant l'Edat Moderna les ciutats van continuar creixent i es van anar 

configurant les grans ciutats de l'actualitat. En esta època destaquen Madrid (que va 

créixer molt després de convertir-se en capital en 1561), Sevilla (amb una època 

daurada en els segles XVI i XVII pel comerç amb Amèrica) i Barcelona (que en el segle 

XVIII, gràcies al desenvolupament de la indústria tèxtil es va convertir en la segona 

ciutat més gran d'Espanya). D'altra banda, les ciutats pateixen algunes transformacions 

significatives, encara que mantenen l'estructura heretada de l'Edat Mitjana. La principal 

és l'obertura en el centre de les denominades places majors, manifestació d'una 

ordenació urbana racional. Són espais oberts per al desenvolupament de les activitats 

econòmiques (fires, mercats) i de la vida ciutadana. Exemples notables els podem trobar 

en ciutats castellanes com Salamanca, Valladolid i Madrid. Altres innovacions van ser 
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la construcció de nous ajuntaments i hospitals, així com de nombrosos convents i palaus 

nobiliaris.  

 

 

3. LA CIUTAT INDUSTRIAL  

 

 Les principals transformacions de les ciutats espanyoles tenen lloc en els dos 

últims segles alhora que es produeix el desenvolupament econòmic. En la segona 

meitat del segle XIX l'auge de ciutats com Madrid, Barcelona i Bilbao provoca 

l'aparició dels primers intents de planificar el creixement, amb la creació dels 

denominats eixamples, dissenyats amb plans regulars com l'ortogonal. 

 L'augment de la densitat de l'àrea intramurs, a causa d'un major creixement 

natural de la població i a l'arribada de persones procedents del món rural i les precàries 

condicions dels centres històrics originen la necessitat de derrocar les muralles i 

construir nous barris. En primer lloc per al seient de la burgesia, classe social emergent, 

amb millors condicions higièniques (clavegueram, aigua potable, carrers pavimentats), 

carrers més amplis i millors serveis. Posteriorment, més allunyats del centre, barris amb 

inferiors dotacions per als treballadors que arribaven de les zones rurals. Mentrestant, 

els centres històrics van patir un procés de degradació per la deserció de les classes 

acomodades, a partir de principis del segle XX. 

 Les dues actuacions més conegudes són els eixamples de Barcelona i Madrid. El 

primer va ser obra d'Ildefons Cerdà a partir de 1859. Preveia la creació d`illes de cases 

en quadrícula, de carrers rectes i tallats en xamfrà, amb amplària suficient per a facilitar 

els desplaçaments, al que contribuïen també les dues avingudes que la creuaven (la 

Diagonal i la Meridiana). El pla de Cerdà preveia construir només en dos dels costats de 

cada illa de cases, deixant l'interior i dos dels costats per a jardins públics. Però la 

pressió urbanística va fer que estos jardins interiors desaparegueren i es construïra tota 

l`illa de cases, augmentant així la densitat de població. Per part seua, el pla Castro, 

aprovat en 1860, va permetre dur a terme l'eixample de Madrid, que va començar pel 

barri de Salamanca. Este eixample es va inspirar en els plans urbanístics de Haussmann, 

a París, i va dur a terme una expansió de la ciutat cap al Nord. No obstant això, la 

principal novetat la va plantejar Arturo Soria en 1892, amb la creació de la denominada 

Ciutat Lineal, en la qual els habitatges es disposarien entorn d'una via principal, que 

tindria passejos arbrats, una zona per al tramvia i una altra per als serveis públics. Cada 

habitatge donaria per davant a esta avinguda i per darrere a un jardí particular, amb el 

que es pretenia una millora de l'habitabilitat dels habitatges. No obstant això, només es 

va realitzar una xicoteta part d'este projecte i quan es va urbanitzar el barri no es va fer 

cas de les indicacions de l'arquitecte, convertint-se en una zona més de Madrid.  

  

CIUTAT LINEAL (PLA LINEAL) 
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Els plans d'eixample, l'annexió de municipis pròxims i l'expansió de l'àrea 

construïda van ser seguits per quasi totes les ciutats en la primera meitat del segle XX. 

Encara que de manera general mai es va complir el que es preveia en els projectes 

inicials i l'àrea construïda va ser major, limitant les zones verdes i d'esbarjo, amb el que 

les condicions dels barris no van ser tan bones com caldria esperar. D'altra banda, en 

moltes ciutats es van obrir noves places i avingudes en el centre històric, derrocant 

nombrosos edificis antics i alçant en elles construccions majestuoses, normalment de 

major altura. Exemples d'això són la Gran Via de Madrid, la Via Laietana de Barcelona 

o la Plaça de l'Ajuntament a València. Altres canvis d'esta època van ser la 

generalització de l'enllumenat, del clavegueram i del subministrament d'aigua potable 

als barris obrers, la qual cosa va millorar molt la salut dels habitants de les ciutats. 

 

EIXAMPLE DE BARCELONA (PLA ORTOGONAL) 

 

   
 

   

 D'altra banda, en la dècada de 1920 es van dur a terme els primers intents de 

construir ciutats jardí, basades en les idees de Ebenezer Howard, un arquitecte britànic. 

Este senyor defensava la creació de ciutats autosuficients formades per habitatges 

unifamiliars envoltats de zones verdes i amb tot tipus de serveis al seu voltant. Es van 

intentar van dur a terme les seues idees a Madrid, València i Màlaga, on es van construir 

alguns habitatges unifamiliars amb jardí en les dècades de 1920 i 1930. Però l'arribada 

de la Guerra Civil va interrompre les obres i després no es van reprendre en forma de 

ciutat-jardí, a causa de la pressió urbanística. 

 Posteriorment, la Guerra Civil i la postguerra (1936-1959) van disminuir el 

creixement urbà, a causa dels problemes de proveïment que van afectar les ciutats. És 

entre 1960 i 1980 quan es va produir l'època de gran creixement de les ciutats 

espanyoles, augmentant la població urbana en un 30 %. Això va crear greus problemes, 

derivats de l'al·luvió d'immigrants que acudia a les àrees industrials i d'una expansió de 

la urbanització sense control. D'una banda es va produir una degradació més acusada 

dels centres històrics, abandonats per la població davant la seua deficient accessibilitat i 

els habitatges obsolets, necessitades d'una reforma i sense ascensor. Per un altre, es van 

construir en la perifèria nombrosos blocs de pisos per als nouvinguts, amb materials de 



 

204 
 

poca qualitat i escassetat de serveis. En estos barris es va abandonar el pla ortogonal i 

els carrers tenien un traçat irregular, amb illes de cases de formes diverses. Als barris 

obrers es van afegir zones de barreste on vivia la gent més pobra. L'absorció dels nuclis 

dels voltants i el creixement de les denominades ciutats-dormitori (de residència per als 

obrers ocupats en la gran ciutat), va provocar la formació d'aglomeracions urbanes194 

en les principals ciutats del país. 

 

 

    CIUTAT JARDÍ 

 

  
 

  

En alguns barris nous es van posar en pràctica les idees funcionalistes de Le 

Corbusier, un arquitecte suís que defensava la construcció d'alts blocs de pisos exempts 

envoltats de zones verdes obertes. Però la pressió urbanística, que desitjava aprofitar tot 

l'espai disponible, va acabar reduint molt estos barris i construint edificis de diverses 

plantes, pegats els uns als altres i sense a penes jardins al seu voltant. D'altra banda, en 

els anys 60 es van derrocar nombrosos edificis antics per a donar lloc a noves 

construccions, normalment més altes i més cares. Només en alguns casos (Toledo, 

Salamanca, Segòvia, Càceres) es va adoptar una política conservacionista a ultrança, 

que va permetre conservar intacte el barri antic, encara que, en dificultar qualsevol 

reforma, va afavorir la deterioració dels edificis i el progressiu abandó dels residents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Aglomeració urbana: forma de creixement de la ciutat, que implica la unió o la dependència d'unes 
ciutats i altres. Les més importants són les àrees metropolitanes i les conurbacions. 
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BARRI D`HABITATGES FUNCIONALISTES 

 

 
 

 

4. LA CIUTAT ACTUAL 

 

El creixement de les grans ciutats (de més de 200.000 habitants) s'alenteix a 

partir de 1980, ja que l'escassetat de sòl disponible fa pujar el preu de l'habitatge i 

moltes parelles joves opten per marxar-se a municipis pròxims, on el preu de l'habitatge 

és menor. Este procés es va veure afavorit per la millora de les comunicacions i l'accés 

de la majoria de la població a l'automòbil, la qual cosa els permetia viure més lluny del 

lloc de treball. I es va notar amb més força a Madrid i a Barcelona, les ciutats més cares, 

que entre 1980 i 2000 van perdre més de 200.000 habitants cadascuna. A més, la 

indústria, que abans es trobava dispersa en el nucli urbà, es va traslladar a polígons 

industrials de la perifèria. Això va fer que algunes ciutats, com Bilbao o l'Hospitalet de 

Llobregat, molt dependents de la indústria, perderen entre 1980 i 2000 el 20 % de la 

seua població, que s'ha anat traslladant a localitats més xicotetes dels voltants. En la 

resta de ciutats grans no es va arribar a perdre habitants, però sí que es va notar un 

estancament en les dues últimes dècades del segle. Esta aturada es va interrompre entre 

2000 i 2010 a causa de l'arribada de nombrosos immigrants estrangers, que tendien a 

instal·lar-se en els barris més degradats de les grans ciutats. Però la crisi econòmica que 

va vindre després ha tornat a frenar el creixement urbà. 

No obstant això, el creixement urbà ha continuat amb força en moltes ciutats 

xicotetes i mitjanes, sobretot en les poblacions turístiques i en les que es troben prop de 

grans ciutats. Les primeres creixen a causa de l'ocupació que crea l'augment constant de 

turistes i a l'arribada de jubilats que s'instal·len allí. I les segones per l'arribada de 

parelles joves procedents de les grans ciutats i d'immigrants que arriben des de 

l'estranger. Este creixement va començar primer en les poblacions més pròximes a les 

grans ciutats i més tard en les més allunyades, a mesura que pujava el preu de l'habitatge 

en les primeres. En canvi, la resta de ciutats xicotetes i mitjanes a penes han crescut en 

les últimes dècades. 

Actualment coexisteixen la ciutat compacta, amb límits precisos, d'alta densitat i 

creixement en altura, típica de l'Europa continental, i la ciutat difusa, que estén l'àrea 

construïda més enllà del perímetre de la ciutat, ocupant zones rurals amb multitud 

d'habitatges unifamiliars, segons el model urbà americà. A Espanya predomina la 
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primera, doncs el 66 % de la població viu en pisos, el segon percentatge més alt 

d'Europa. No obstant això, la quantitat de persones que habiten xalets o adossats ha 

crescut en les últimes dècades, sobretot entre les classes de major poder adquisitiu. Això 

es deu al desig de gran part de la població de viure més en contacte amb la natura. Estos 

barris d'habitatges unifamiliars envoltats de zones verdes reprenen en part les idees de 

Howard sobre la ciutat jardí. No obstant això, ni són ciutats autosuficients ni tenen a 

penes serveis, la qual cosa obliga els seus habitants a disposar de vehicle privat i a 

recórrer llargues distàncies per a anar a treballar o eixir de compres. A més, es tracta 

d'una fórmula que resulta molt costosa des del punt de vista ecològic, perquè consumeix 

molt sòl, dificulta l'ús del transport públic i produeix una major contaminació, congestió 

del trànsit i consum energètic. Un altre inconvenient és el major cost que suposa 

urbanitzar estos barris, a causa del major espai que ocupen, la qual cosa obliga a asfaltar 

més carrers, a posar més canonades d'aigua, a recollir el fem en una zona més gran i a 

tindre una xarxa elèctrica més extensa. 

 Però les ciutats es plantegen altres objectius, a més d'organitzar el creixement 

urbà. Hui dia les ciutats competeixen per a atraure turistes, empreses, organitzacions 

internacionals o grans esdeveniments esportius i augmentar així la seua importància a 

nivell global o nacional. Per a això construeixen museus, rehabiliten el centre històric, 

proporcionen sòl industrial barat, construeixen palaus de congressos, organitzen fires 

internacionals, festivals de cinema o de música i presenten les seues candidatures a 

exposicions internacionals o campionats esportius. A més, tracten de millorar les seues 

comunicacions pressionant als governs central i autonòmic perquè arriben línies d'AVE, 

s'amplien els seus ports o aeroports, es creen rondes de circumval·lació o es 

construïsquen línies de metro. Les ciutats també tracten de millorar la seua imatge 

mitjançant campanyes publicitàries i construint edificis singulars dissenyats per 

arquitectes famosos. Tot això té com a objectiu augmentar la riquesa i l'ocupació a la 

ciutat, millorant així el nivell de vida dels seus habitants. D'esta manera, Barcelona va 

organitzar els jocs olímpics, València la copa Amèrica de vela, Sevilla i Saragossa 

exposicions universals i Sant Sebastià ha sigut capital europea de la cultura. A més, 

Madrid organitza cada any la Fira Internacional de Turisme i la Fira d'Art 

Contemporani, mentre que a Barcelona té lloc el Mobile World Congress, el més 

important del món en telefonia mòbil. Estos grans esdeveniments milloren la imatge de 

la ciutat en l'exterior i ajuden a atraure a empreses estrangeres.  

 

 

5. LES AGLOMERACIONS URBANES 

 

 El creixement de la població en els municipis pròxims a les grans ciutats ha 

portat a la creació de les àrees metropolitanes, que són les vertaderes ciutats de 

l'actualitat. D'esta manera, es forma una gran zona urbanitzada que excedeix els límits 

tradicionals de la ciutat i que inclou també els nuclis pròxims. Les majors a Espanya són 

les de Madrid i Barcelona, amb sis i cinc milions d'habitants respectivament. Però hi ha 

moltes entre 500.000 i 2 milions d'habitants, com les de València, Sevilla, Màlaga, 

Bilbao i Saragossa. Entre la ciutat central i l'espai que l'envolta es produeixen 

desplaçaments pendulars195 dels habitants de les diferents poblacions. Es considera que 

un municipi pertany a una àrea metropolitana quan més del 15 % de la seua població 

treballa en altres municipis, encara que el percentatge pot arribar a més del 70 % en 

algunes ciutats pròximes a Madrid i a Barcelona. En estos casos es parla de ciutats-

                                                 
195 Desplaçaments pendulars: moviments habituals d`anada i de tornada. 
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dormitori, que es buiden pel dia, quan molts dels seus habitants marxen a treballar. 

Normalment la majoria es dirigeixen a la ciutat central, però en les àrees metropolitanes 

de Barcelona i Bilbao hi ha altres municipis que són importants centres d'atracció, el 

que redueix la duració dels desplaçaments, en estar el treball més prop de casa. 

           

 
 

PRINCIPALS ÀREES METROPOLITANES D`ESPANYA (2019) 

 

 Població que viu a 

la ciutat principal 

Població que viu a 

la perifèria  

Població total de 

l`àrea metropolitana  

Madrid 3.266.126 3.188.990 6.455.116 

Barcelona 1.636.762 3.641.481 5.278.243 

València 794.288 751.054 1.545.342 

Sevilla 688.592 616.946 1.305.538 

Málaga 574.654 393.596 968.250 

Bilbao 346.843 633.680 980.523 

Asturies Gijón- 271.780 

Oviedo- 219.686 

316.336 807.802 

Saragossa 674.997 67.366 742.363 

Alacant-Elx Alacant- 334.887 

Elx- 232.517 

127.498 694.902 

Múrcia 453.258 197.210 650.468 
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n i 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a (elaboració 

pròpia) 

 

Però les relacions entre municipis d'una àrea metropolitana no són només 

laborals, ja que també hi ha molts moviments de població cap a la ciutat central o altres 

pròximes per a comprar, estudiar o gaudir del temps lliure. D'ací deriva la necessitat de 

gestionar serveis (econòmics, transports, comunicacions, etc) de manera coordinada, 

una cosa que resulta difícil, ja que no hi ha una autoritat que governe tota l'àrea 

metropolitana. Per això al final cada ajuntament acaba administrant només una xicoteta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
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zona, sovint sense coordinar-se amb els altres. Normalment l'àrea metropolitana és més 

important a les ciutats més poblades o amb un terme municipal xicotet, el que obliga a 

gran part de la població a marxar-se a la perifèria. En canvi, a les ciutats menys 

poblades o amb un major terme municipal això succeeix menys, perquè la ciutat central 

pot absorbir la major part de l'augment de la població. 

 En este creixement podem observar un triple procés en forma d'anell, segons ens 

allunyem del nucli originari de la ciutat: 

 Primera corona (zona suburbana): s'estén fins a 10 km a la rodona de la ciutat 

principal. Els municipis d'esta zona van començar a créixer en la dècada de 1960, en ser 

allí més barates els habitatges que a la ciutat central. No obstant això, van créixer tant 

que el sòl va començar a escassejar allí també, per la qual cosa molts van deixar de 

créixer en els anys 80. Uns altres, en canvi, que tenien un terme municipal més gran o 

que estaven al costat de ciutats més xicotetes, han continuat creixent fins a l'actualitat. A 

causa de la seua proximitat a la ciutat central, en la primera corona continuen estant les 

ciutats més grans de les àrees metropolitanes, si exceptuem a la ciutat principal. En ella 

es troben localitats com l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Leganés (Madrid) i 

Burjassot (València).  

  

 

LES TRES CORONES DE L`AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

   
 

 

Segona corona (zona periurbana): s'estén entre 10 km i 20 km al voltant de la ciutat 

central. Estos municipis es van desenvolupar primer als voltants de les ciutats més 

industrials (Barcelona, Bilbao) en instal·lar-se allí nombroses indústries en els anys 60. 

Més tard, l'elevat preu de l'habitatge a la ciutat central i en la primera corona va fer que 

la població de la resta d'àrees metropolitanes s'anara traslladant a la segona corona, 

primer a Madrid (anys 70) i després en les altres (a partir de l'any 2000). Exemples de 

municipis de la segona corona són Móstoles (Madrid), Sabadell (Barcelona) i La 

Rinconada (Sevilla).  

   

 

 

 



 

209 
 

PERCENTATGE D`HABITANTGES QUE ES VENEN PER MÉS DE 200.000 

EUROS (2020) 

 
 Àrea 

metropolitana 

de Madrid 

Àrea 

metropolitana 

de Barcelona 

Àrea 

metropolitana 

de València 

Área 

metropolitana 

de Sevilla 

Àrea 

metropolitana 

de Bilbao 

Ciutat 

central 

Madrid  

(75 %) 

Barcelona  

(87 %) 

València 

 (49 %) 

Sevilla 

 (54 %) 

Bilbao 

 (68 %) 

Primera 

corona 

Getafe  

(53 %) 

Badalona  

(58 %) 

Torrent 

 (38 %) 

Dos Hermanas 

(37 %) 

Baracaldo 

(32 %) 

Segona 

corona 

Móstoles  

(42 %) 

Sabadell 

 (58 %) 

Picassent 

 (23 %) 

La Rinconada 

(26 %) 

Guecho 

 (95 %) 

Tercera 

corona 

Aranjuez  

(33 %) 

Terrassa 

 (46 %) 

   

Font: www.idealista.com (elaboració propia) 

 

Tercera corona (àrea rururbana): s'estén entre 20 i 40 km de distància de la 

ciutat central i només s'ha desenvolupat amb força als voltants de Madrid i Barcelona, 

que és on viu més gent i és més car l'habitatge. D'esta manera, a mesura que pugen els 

preus en les dues primeres corones, cada vegada hi ha més gent que es desplaça a la 

tercera. Este desenvolupament es va produir a partir de l'any 2000, facilitat pel boom de 

la construcció i l'expansió a més destinacions dels trens de rodalia. D'esta manera, es va 

produir un important creixement en la població de municipis com Terrassa (Barcelona) 

o Aranjuez (Madrid).  

No obstant això, la població no sols es trasllada als afores buscant habitatges 

més barats. Molts desitgen viure prop de la gran ciutat, però en un entorn més bonic, 

envoltats de zones verdes, prop de la platja, en un lloc amb bones vistes o en localitats 

de gran bellesa. Al principi estes poblacions eren llocs d'estiueig per a les classes 

acomodades de la ciutat, però a partir de 1980 molts es van establir allí de manera 

permanent, normalment en xalets amb jardí i piscina. En estes localitats el nivell de vida 

és alt i el preu de l'habitatge és fins i tot major que a la ciutat central. Alguns exemples 

de ciutats residencials per a les classes acomodades són Pozuelo de Alarcón 

(Madrid), Sant Cugat del Vallés (Barcelona) i Guecho (Biscaia). 

 Una altra forma d'aglomeració urbana és la conurbació, que pot ser de diversos 

tipus. De vegades es tracta de dues ciutats xicotetes que s'uneixen físicament, però sense 

formar una àrea metropolitana, ja que no reuneixen un nombre important d'habitants. És 

el cas d'Elda i Petrer (Alacant). Altres vegades trobem una gran ciutat que s'ha unit 

físicament a ciutats molt més xicotetes que hi ha al seu voltant, com succeeix a 

Barcelona amb Badalona o l'Hospitalet de Llobregat, que a simple vista semblen barris 

de la ciutat comtal. I per una altra la proximitat de dues ciutats mitjanes o grans de 

grandària semblant, que acaben formant una àrea metropolitana conjunta, sense unir-se 

físicament i sense el predomini de cap d'elles. En este tipus trobem les conurbacions 

d'Oviedo-Gijón i Alacant-Elx. En tots els casos els municipis que formen la conurbació 

conserven el seu ajuntament i la seua autonomia municipal.  

 

 

6. ESTRUCTURA DE LES CIUTATS ESPANYOLES 

 

Com sabem, sobre el plànol urbà es manifesten les diferents etapes de l'evolució 

de la ciutat, perquè cada època queda marcada en ell per l'aspecte dels carrers, els 

diferents tipus d'edificis i les funcions predominants en cada zona. Encara que cada 

http://www.idealista.com/
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ciutat presenta característiques pròpies en la seua configuració, es poden establir trets 

generals que s'emmarquen en el model de ciutat compacta. En la seua estructura 

destaquen les següents parts: centre històric, centre de negocis, àrees industrials i de 

serveis i àrees residencials. 

 El centre històric es distingeix normalment pels seus carrers estrets, amb tipus 

de pla divers segons l'origen i les diferents etapes per les quals ha travessat la ciutat, així 

com per la presència de construccions de gran valor patrimonial (catedral, palaus, 

ajuntament…). En algunes localitats es conserva satisfactòriament mentre que en unes 

altres, després del procés de degradació de la segona meitat del segle XX s'ha procurat 

la seua rehabilitació. És la zona més turística de la ciutat i és també on es concentren 

més edificis de l'administració pública, com a ajuntaments, diputacions i conselleries o 

delegacions del govern autonòmic. També sol ser una zona d'oci nocturn i, si es posa de 

moda, pot atraure comerços, restaurants i residents amb un alt poder adquisitiu. Quan 

això succeeix s'eleva el cost de viure en la zona i es va expulsant a molts habitants del 

barri, que no poden pagar l'augment del preu dels productes o del lloguer. Això rep el 

nom de gentrificació. 

 El centre de negocis, situat sobre els eixamples del segle XIX i pròxim al centre 

històric, es caracteritza per edificis de gran altura, donat l'alt valor del sòl, i carrers més 

amplis. Convertit en el nucli director de les activitats econòmiques de la ciutat (sobretot 

bancàries i comercials) ofereix una bona accessibilitat, en ser el centre de la xarxa de 

transports i de les arterías de circulació principals. Quan la ciutat és gran solen coexistir 

diversos centres d'este tipus, situant-se en els barris de major nivell de renda. 

 Les àrees residencials se situen per tota la ciutat sense un ordre establit, encara 

que s'observa una distribució de la població que reflecteix una notable segregació social. 

Això significa que es produeix una concentració per zones dels diferents grups socials 

en funció de les seues rendes. El seu repartiment està motivat especialment pel valor del 

sòl i de l'habitatge, que depén de la proximitat al centre, de la proximitat a zones verdes, 

de l'estat dels habitatges de la zona i de la major o menor densitat comercial. Encara que 

cada ciutat presenta les seues particularitats, es poden establir unes pautes comunes 

sobre la residència dels estrats socials per àrees. La classe alta i mitjana-alta sol residir 

en zones rehabilitades del centre històric, en l'eixample i en habitatges unifamiliars de la 

perifèria. La classe mitjana-mitjana viu sobretot als voltants del centre i en zones noves 

de pisos als afores. Finalment, la classe mitjana-baixa habita habitatges vells i de mala 

qualitat als afores, així com zones degradades del centre històric. També es dona una 

divisió per edats, perquè el centre històric i els barris pròxims al centre solen estar més 

envellits, mentre que la població jove és més important en els nous barris de la perifèria.  

 Les àrees industrials, que en els primers temps es van situar a l'interior de les 

ciutats s'emplacen hui dia en l'extrarradi, en els denominats polígons industrials. D'una 

banda allí troben les infraestructures requerides per al desenvolupament de la seua 

activitat (sòl abundant, proximitat a les bones vies de transport, disponibilitat de grans 

quantitats d'energia) i per un altre els seus possibles inconvenients, com la contaminació 

o el trànsit de camions, creen menys molèsties a la població. De la mateixa forma, 

determinats serveis han ocupat la perifèria de la ciutat per la gran quantitat d'espai que 

necessiten. Es tracta tant de serveis públics (hospitals, universitats, aeroports, 

depuradores, cementeris) com a privats (centres comercials i d'oci). 
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7. PLANIFICACIÓ I PROBLEMES DE LA URBANIZATCIÓ 

 

 El ràpid creixement de les ciutats espanyoles en els anys seixanta i setanta del 

segle XX va crear importants problemes. La dictadura franquista va afavorir un 

urbanisme descontrolat caracteritzat per l'especulació del sòl, que al costat de l'arribada 

massiva d'immigrants procedents de l'àmbit rural va originar la congestió de les grans 

ciutats. Tot això va provocar greus problemes, com l'aparició de barris de barreste, la 

construcció d'habitatges en zones sense equipaments196 (en carrers sense asfaltar, sense 

recollida de fems, sense fanals, sense parcs…) i la destrucció de nombrosos edificis 

antics.  

 En els anys huitanta es va tractar de remediar esta situació pels ajuntaments 

democràtics amb l'aprovació, en cada localitat, del Pla General d'Ordenació Urbana 

(PGOU). Cadascun d'ells establia on s'anava a permetre la construcció d'habitatges (i 

quins requisits haurien de complir), on estarien les zones industrials, quines zones es 

destinarien a serveis i equipaments i com serien els nous carrers i places. La nova 

concepció urbanística va ajudar a erradicar el barraquisme i el creixement incontrolat, 

va permetre un major equilibri en els equipaments públics dels diferents barris i va 

impulsar la rehabilitació de les zones degradades. També preveia la forma en què es 

realitzaria el creixement en el futur, ordenant la diferent utilització dels espais. 

 No obstant això, el boom immobiliari de 1998-2007 va produir altres 

inconvenients. El creixement de la superfície construïda es va realitzar mitjançant 

l'expansió de la ciutat cap a zones no previstes en els plans d'ordenació urbana, 

provocant la requalificació d'una ingent quantitat de sòl abans no urbanitzable, amb la 

singularitat que es van realitzar proiectes de construcció d'habitatges gegantescos, sense 

una programació racional. Resultat d'això ha sigut la pressió excessiva sobre els espais 

naturals, ja foren protegits o no, una cosa especialment impactant en les zones del 

litoral.  

 D'altra banda, l'augment del parc automobilístic, ha obligat a crear rondes de 

circumval·lació per a descongestionar el trànsit per l'interior de la ciutat. D'esta 

manera, a Madrid es van construir, entre 1970 i 2002, tres grans autovies de 

circumval·lació: la M-30 (que envolta el centre), la M-40 (que transcorre pels afores) i 

la M-50 (que evita passar per la ciutat). Una cosa semblant va succeir a Barcelona, on 

les inversions destinades als jocs olímpics de 1992 van permetre construir tres rondes de 

circumval·lació, la Ronda de Dalt, la Ronda del Mig i la Litoral. El mateix s'ha fet en 

moltes altres ciutats, com València, Sevilla, Saragossa o Màlaga. Estes rondes de 

circumval·lació de vegades es combinen amb rondes internes (algunes són carrers per 

on anaven les antigues muralles) i creen així, en moltes ciutats, un pla radiocèntric.  

 En la planificació de la ciutat actual influeixen els agents urbans. D'una banda 

els propietaris del sòl i els constructors, que busquen fer negoci a través de la compra i 

venda de terrenys i edificis. A més, el valor dels seus immobles augmenta si en la zona 

en la que estan es crea un parc, es millora el transport públic o es construeix un centre 

comercial. Per això, pressionen a les autoritats municipals perquè es permeta la 

construcció en més zones i es construïsquen nous equipaments.  

 Un altre agent urbà són els empresaris industrials i de serveis, que, com creen 

llocs de treball, reclamen que l'administració els construïsca infraestructures, com a 

millors comunicacions. També tenen influència els moviments socials, que representen 

als ciutadans i que intenten satisfer les seues necessitats bàsiques, com a habitatge, 

                                                 
196 Equipaments: obres publiques necessàries per a un bon nivell de vida a la ciutat, com parcs, escoles, 
centres de salud, espais esportius, biblioteques, etc. 



 

212 
 

transport, educació, sanitat i oci. Els solen representar les associacions de veïns, que 

sovint es manifesten o protesten davant les autoritats municipals per problemes com el 

soroll nocturn, la delinqüència, la venda de drogues o la falta de parcs o centres 

educatius. Altres moviments socials són els representats per associacions de 

comerciants o grups ecologistes, que protesten davant problemes més concrets. 

 

   

XARXA D`AUTOVIES DE MADRID 

 

  
 

 A tots estos grups de pressió han de satisfer els poders públics, que són un agent 

urbà més. Està format no sols per l'ajuntament, sinó també pel govern autonòmic i de 

vegades pel central. Intenten canalitzar les reivindicacions socials a través dels plans 

urbans i donar solució als problemes de la ciutat. No obstant això, es veuen limitats per 

la falta de diners i per l'oposició veïnal a algunes de les seues mesures.  

Els problemes de les ciutats espanyoles són en l'actualitat els mateixos que 

tenen totes les ciutats del món, especialment en els grans nuclis urbans: elevat preu de 

l'habitatge, contaminació atmosférica i acústica, depuració d'aigües, congestió del 

trànsit, tractament i reciclatge dels residus sòlids urbans, marginació i segregació social, 

amb grans desigualtats entre els diferents barris. 

No obstant això, també trobem un urbanisme més compromés amb els 

problemes socials i el medi ambient, tendent a assolir ciutats sostenibles. És el cas de 

Barcelona i de Bilbao, que en els anys 90 van convertir zones industrials i portuàries 

abandonades en llocs de cultura i d'oci per a tota la ciutadania. Altres exemples són 

l'anell verd de Vitòria, l'anell ciclista de València i la conversió en zona de vianants de 

nombrosos carrers i places en el centre històric de moltes ciutats. Al costat d'això, 

l'aprovació de l'agenda 21 per moltes ciutats té com a finalitat conciliar la qualitat de 

vida ciutadana amb el respecte ambiental.  

Per a ajudar les ciutats a solucionar els seus problemes, la Unió Europa va crear 

en 2013 el programa d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat 

(EDUSI), amb el que cofinança projectes per a millorar la vida a les ciutats. Les ajudes 

europees, que assoleixen fins a 15 milions d'euros per ciutat (a partir de 20.000 
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habitants com a mínim) es donen a projectes per a millorar el medi ambient, lluitar 

contra la pobresa i facilitar l'accés a les tecnologies de la informació. 

 

 

8. LES FUNCIONS DE LES CIUTATS ESPANYOLES 

 

 Quan parlem de funcions ens referim a les activitats, ja siguen econòmiques o 

d'un altre tipus (assistencials, educatives, residencials…), a través de les quals la ciutat 

atrau a la població d'altres localitats. Amb això es converteix en el pol d'atracció del 

territori que l'envolta, al qual es denomina àrea d'influència, i l'extensió de la qual és 

variable, depenent de les funcions i de la importància de la ciutat. D'altra banda, les 

activitats tenen notables conseqüències per a l`aspecte de la ciutat, doncs cada funció 

requereix una utilització diferent del sòl. 

 En general, les ciutats actuals desenvolupen múltiples activitats, per la qual cosa 

ens referirem principalment a la predominant. És a dir, aquella que destaca sobre les 

altres i que més població trasllada des de la seua àrea d'influència. Si no sobreïx cap 

sobre la resta parlem de ciutat multifuncional, més comuna en grans urbs com Madrid o 

Barcelona, donat que les mitjanes i xicotetes solen comptar amb una major 

especialització. 

 Des d'un altre punt de vista la funció varia amb el temps, segons la pròpia 

evolució de la ciutat i de les circumstàncies econòmiques, socials o polítiques de cada 

època. Baste recordar que moltes ciutats espanyoles tenien en l'Edat mitjana un caràcter 

eminentment defensiu o militar que hui dia han perdut en la seua immensa majoria. Les 

principals funcions de les ciutats espanyoles són les següents: 

 

Comercial i financera: a causa de la importància que les activitats com el comerç, el 

transport, les comunicacions o la banca exerceixen en l'actualitat, és essencial en totes 

les ciutats i exerceix gran atracció, principalment a través dels grans centres comercials. 

Els principals centres comercials i financers d'Espanya són Madrid i Barcelona, però les 

ciutats que més depenen del comerç són Algesires i Tarragona, a causa dels seus 

importants ports, que estan entre els cinc més grans d'Espanya. 

 

Turística: predomina en les localitats del litoral, pel tipus de turisme majoritari a 

Espanya, encara que en els últims decennis assistim també a un desenvolupament del 

turisme interior o cultural. Les ciutats que més visitants reben són de nou Madrid i 

Barcelona, però en elles el turisme és només una part més de la seua economia. Les que 

viuen quasi exclusivament del turisme són ciutats més xicotetes com Marbella, 

Benidorm o Eivissa.  

 

Administrativa: en alguns casos l'establiment d'organismes públics afavoreix a 

determinades ciutats, que han crescut així de manera important. En estes ciutats hi ha un 

elevat nombre de funcionaris i també s'instal·len les seus de les principals empreses. 

Madrid, com a capital de l'Estat, és el principal centre administratiu d'Espanya i deu la 

major part del seu creixement a esta funció. Totes les capitals autonòmiques són a més 

importants centres administratius, però aquelles que més depenen de l'administració són 

les que tenen un major nombre de funcionaris en proporció a la seua població. És el cas 

de Santiago de Compostel·la, Toledo i Mèrida. 

 

Industrial: va ser una activitat molt important des de finals del segle XIX fins a la 

dècada de 1970. Però hui dia només té importància en algunes ciutats mitjanes, entre 
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50.000 i 200.000 habitants, de llarga tradició industrial o situades prop de ciutats molt 

més grans, a les quals proveeixen. És el cas d'Elda (Alacant), Rubí (Barcelona) o Alcalá 

de Guadaíra (Sevilla), on més del 25% de la població activa treballa en la indústria.  

 

Residencial: encara que es dona en totes les ciutats, hi ha algunes que han crescut molt 

perquè estan prop d'una ciutat més gran. Com en els grans nuclis urbans l'habitatge és 

més car, molts es traslladen a ciutats xicotetes de la perifèria, com Fuenlabrada (prop de 

Madrid), Badalona (prop de Barcelona) o Burjassot (prop de València), on l'habitatge és 

més barat.  

 

Altres funcions: menys presents a les ciutats espanyoles són algunes funcions que en 

uns altres temps van tindre importància. La religiosa la trobem a Santiago de 

Compostel·la, la cultural té rellevància en ciutats no molt grans, però amb importants 

universitats, com Salamanca o Pamplona i la militar a Ceuta i Melilla. Finalment, en el 

sud i est del país existeixen ciutats, com El Ejido (Almeria), Jumilla (Múrcia) o Sueca 

(València), l'economia de les quals es basa en l'agricultura i reben el nom de agrociutats. 

La majoria d'elles no superen els 30.000 habitants. 

 

 

9. LA XARXA URBANA 

 

 Les funcions que realitza la ciutat, com hem vist, possibiliten l'establiment de 

relacions amb les xicotetes localitats que l'envolten i amb altres ciutats. L'extensió de 

l'àrea d'influència pot ser més o menys àmplia, depenent de la seua grandària i de la 

importància i varietat de les seues activitats. D'esta manera ocupa una posició central 

dins del seu territori i es converteix en l'eix sobre el qual gira l'articulació de l'espai. 

 Les ciutats s'assenten en el territori formant una xarxa urbana, és a dir, un 

conjunt de ciutats que mantenen relacions entre si, en funció de la distància entre elles, 

el transport i les comunicacions. L'evolució en els últims decennis de la urbanització i 

les desigualtats en la densitat de població ha provocat una distribució desequilibrada 

d'este sistema de ciutats. Les principals aglomeracions es troben entorn de l'eix del 

Mediterrani i en l'àrea metropolitana de Madrid. Per tant, és predominantment perifèric, 

doncs a les àrees citades s'afegeixen els eixos de Galícia, el Cantàbric i Andalusia. 

Mentrestant, a l'interior la densitat de la xarxa és menor i, a banda de Madrid, les 

úniques ciutats importants són Saragossa i Valladolid. 

A nivell regional trobem diferents subsistemes urbans, que van des dels sistemes 

macrocèfals, on la metròpoli principal té una importància molt superior a les restants 

ciutats, com succeeix a Aragó, Catalunya o Madrid, fins als sistemes bicefàlics, on dues 

ciutats destaquen sobre la resta, com ocorre a Galícia, Astúries i Canàries. També tenim 

regions amb una xarxa urbana més equilibrada, en la qual el paper de la ciutat més 

important es veu compensat pel protagonisme d'altres de grandària mitjana, com 

succeeix a Andalusia, la Comunitat Valenciana i Castella-Lleó. 

Les ciutats espanyoles es poden agrupar en eixos urbans, que són zones on es 

concentren una gran quantitat de ciutats. Estos eixos es concentren en les zones 

costaneres, que és on es troben les comunitats més urbanitzades i la majoria de les 

ciutats importants. A l'interior, molt menys urbanitzat, només trobem l'eix de l'Ebre, que 

inclou també algunes ciutats basques. Madrid, encara que és una gran ciutat, està aïllada 

de la resta de ciutats importants i no forma cap eix urbà. Els eixos urbans són els 

següents: 
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L'eix atlàntic (o gallec): el sistema urbà gallec s'estructura entorn de dues ciutats 

importants, que són La Corunya i Vigo. Les ciutats gallegues es concentren en la costa, 

on també hi ha més indústria i millors comunicacions, mentre que a l'interior les ciutats 

són molt més xicotetes. 

 

L'eix cantàbric: ocupa les comunitats d'Astúries, Cantàbria, el País Basc, encara que a 

vegades també s'inclouen Lleó i Burgos, que tenen poc a veure amb les ciutats 

cantàbriques. També seria qüestionable la inclusió de Navarra, que hauria d'estar en 

l'eix de l'Ebre més que en el cantàbric. En l'eix cantàbric destaca Bilbao, seguida per 

Gijón i Sant Sebastià. Les dues primeres són ciutats que es van desenvolupar gràcies a 

la indústria, encara que ara està en decadència. En canvi Sant Sebastià sempre ha sigut 

una ciutat de serveis. 
 

  

LA XARXA URBANA ESPANYOLA 

 

 
 

  

L'eix de l'Ebre: inclou les comunitats de La Rioja i Aragó, encara que també han 

incorporat unes d'altres eixos, la inclusió dels quals és bastant discutible. El 

desenvolupament d'este eix urbà s'ha vist afavorit per la proximitat a les principals 

zones industrials (País Basc, Catalunya) i per les bones comunicacions terrestres, a 

l'ésser una zona molt plana. Destaca especialment Saragossa i per darrere d'ella es 

trobarien Logronyo i Lleida. 

 

L'eix mediterrani: és el més important d'Espanya, doncs ací es troben dos de les tres 

ciutats més grans del nostre país, que són Barcelona i València. Altres nuclis urbans 
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importants són Alacant i Múrcia. Estes ciutats han crescut principalment gràcies a la 

indústria, al turisme i al comerç. 

 

L'eix andalús: es divideix en dues parts, la vall del Guadalquivir i la zona costanera. 

Destaquen dues ciutats, que són Sevilla i Màlaga, però també hi ha altres importants 

com Jerez, Còrdova i Granada. En el cas d'Andalusia la indústria no ha sigut molt 

important en el desenvolupament de les ciutats, havent tingut més importància el 

comerç i el turisme. 

 

D'altra banda, en la xarxa urbana l'extensió variable de l'àrea d'influència permet 

establir una jerarquia o distribució en diferents rangs de les ciutats. Esta jerarquia es 

constitueix en relació a la grandària de la població de cada ciutat, a través de l'abast dels 

serveis que presta als habitants d'altres poblacions i a la intensitat de les relacions amb 

els altres nuclis. Així ens trobem amb ciutats l'àrea d'influència de les quals s'estén a tot 

el país i altres que es converteixen en grans centres regionals, fins a arribar als xicotets 

nuclis urbans el radi d'acció dels quals no sobrepassa l'àmbit de la seua comarca. D'esta 

manera, podríem classificar a les ciutats espanyols de la següent manera, segons quina 

siga la seua àrea d'influència: 

 

Metròpolis nacionals: el sistema urbà espanyol es caracteritza per la bicefalia a les 

ciutats de primer nivell, ja que Madrid i Barcelona, les úniques amb una influència a 

nivell nacional i importància internacional. Les dues són centres econòmics i culturals 

de tot el país, mentre que la primera, en ser capital, també és un important centre polític. 

En estes dues ciutats estan les universitats i hospitals més grans, hi ha tendes molt 

especialitzades i compten una àmplia oferta cultural. Madrid, per exemple, té uns 50 

teatres, auditoris on es poden veure òperes i musicals, la Biblioteca Nacional i el Museu 

del Prado, entre molts altres atractius. Quan es vol viatjar a l'estranger moltes vegades 

cal anar a Madrid o a Barcelona a agafar l'avió. Allí tenen la seua seu les grans 

empreses i viu la gent més rica del país, així com els catedràtics de més prestigi i els 

grans escriptors, actors, cantants i directors de cinema. Qui vol ser directiu d'una gran 

empresa sovint es treballarà a estes ciutats, així com el que vol fer carrera política, que 

moltes vegades ha de marxar-se a Madrid.  

 

Metròpolis regionals: són ciutats entre 300.000 i 800.000 habitants, que exerceixen la 

seua influència sobre diverses províncies, normalment de la mateixa comunitat 

autònoma, encara que de vegades també de comunitats veïnes. Algunes són a més 

capitals de comunitats autònomes, com València, Sevilla o Saragossa, amb el que en 

elles se centra la política i l'administració regional. Encara que no disposen de tanta 

oferta comercial, cultural i d'oci com Madrid i Barcelona, continuen oferint una àmplia 

varietat de serveis especialitzats: universitat, teatres, museus, aeroport, grans hospitals i 

nombrosos cinemes i grans superfícies. 

 

Metròpolis provincials (o subregionals): són ciutats entre 50.000 i 300.000 habitants, 

normalment capitals de província, que atrauen a gent de tota aqueixa zona. És el cas de 

Salamanca, Sant Sebastià o Còrdova, per exemple. Les més grans poden també exercir 

una influència sobre províncies veïnes que tinguen molta menys població, però sense 

arribar a tindre influència en una gran regió. Són centres polítics i administratius, per 

trobar-se allí la diputació, delegacions provincials i, de vegades, els òrgans de govern 

d'una comunitat uniprovincial. Ofereixen els mateixos serveis que les metròpolis 

regionals, però amb una menor especialització: en les seues universitats hi ha menys 
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carreres, els seus aeroports tenen pocs vols (llevat que es tracte de zones molt 

turístiques), només disposen d'un o dos teatres, els seus hospitals envien els malalts més 

greus a altres ciutats i els seus museus tendeixen a ser pocs i xicotets.  

 

Metròpolis comarcals: són ciutats xicotetes, normalment entre 10.000 i 150.000 

habitants, on tendeixen a concentrar-se els serveis d'una comarca. Les capitals 

comarcals més grans (Gandia, Alcoi, Benidorm) solen tindre un hospital, instituts, 

delegació d'hisenda, jutjats, escola oficial d'idiomes i un centre comercial, per la qual 

cosa hi acudeix gent de tota la comarca. No obstant això, en moltes comarques hi ha 

diverses poblacions d'una grandària similar, per la qual cosa els serveis es reparteixen 

entre diversos municipis. Altres vegades, sobretot a les comarques de l'interior, les 

capitals comarcals són tan xicotetes que ofereixen pocs serveis, el que obliga als seus 

habitants a anar a la capital provincial per a acudir a l'hospital, estudiar idiomes o veure 

una pel·lícula al cinema. Esta falta de serveis a les comarques de l'interior fa que també 

hi haja poc treball i que molta gent, sobretot els que tenen estudis universitaris, acaben 

anant-se a viure a la capital provincial o a altres zones d'Espanya.  

 

Ciutats satèl·lit: són ciutats pròximes a altres més grans, que han crescut molt en els 

últims anys perquè allí l'habitatge és més barat que en les grans ciutats. Normalment 

tenen menys de 100.000 habitants, excepte als voltants de Madrid i Barcelona, on 

moltes superen esta xifra, com Hospitalet, Badalona, Móstoles o Alcalá de Henares. 

Com estan prop d'una ciutat més gran, tenen menys serveis que les metròpolis 

comarcals i provincials de la seua mateixa població. No atrauen a penes a gent de fora i 

molts dels seus habitants es desplacen habitualment a la metròpoli més pròxima per a 

estudiar, treballar, anar de compres, passar el temps lliure o realitzar gestions.  
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TÈCNIQUES GEOGRÀFIQUES 
 

ANÀLISI D'UN PLÀNOL URBÀ 

 

Un plànol urbà és un mapa realitzat a una escala major a 1:10.000. La 

informació bàsica que conté és el traçat dels carrers i els espais oberts (places, parcs…), 

les àrees construïdes, les vies de comunicació… A més, també pot tindre incorporada 

una altra com l'ús funcional del sòl (residencial, industrial…), la distribució de la 

població o l'evolució històrica. A causa de la variada sèrie de dades que pot aportar és 

imprescindible una observació minuciosa del mateix per a, a continuació, analitzar els 

següents aspectes. 

Descripció: es tracta de la introducció al comentari i consisteix en realitzar una 

aproximació a allò expressat en el pla: ciutat i elements, llegenda, escala, orientació, 

límits (si només és d'una part o de tota la ciutat)… 

Situació geogràfica i emplaçament: si coneixem la ciutat és convenient 

precisar la situació geogràfica en una regió i en una àrea àmplia que dona sentit a 

l'evolució i a les seues condicions actuals (litoral, grans vies de comunicació, interior 

d'Espanya, zona de frontera, etc). L'emplaçament sol apreciar-se en el propi pla atenent 

a quin és la part més antiga, per la qual cosa podem aproximar-nos a les raons de la seua 

localització en eixe lloc concret: prop d'un riu, en terreny elevat, via de comunicació, 

costa o zona de grans recursos econòmics. 

Tipus de pla: segons la disposició de l'entramat urbà determinarem de manera 

general si és un pla irregular, com és el cas del centre històric a les ciutats d'origen 

musulmà, o regular, que d'alguna manera ha seguit un planejament. Dins d'este últim 

distingirem si és ortogonal, radiocèntric o lineal. Si s'observen diversos tipus de pla 

farem referència a tots ells, indicant la seua localització dins de la ciutat i fent esment a 

les seues característiques. 

Evolució històrica: és un dels aspectes fonamentals, especialment si ve 

assenyalat en el pla. Si no és així, distingirem els diferents entramats partint de l'origen 

de la ciutat, doncs a cada tipus de pla sol correspondre una època diferent. Normalment 

podrem descriure almenys el centre històric (pla irregular i/o radiocèntric en la part 

central), l'eixample del segle XIX o XX (pla ortogonal als voltants del centre) i els 

barris de creixement accelerat de la segona meitat del segle XX (pla irregular en la 

perifèria, sovint amb rondes de circumval·lació). 

Característiques del creixement: assenyalarem els llocs i la forma (a través de 

les vies de comunicació, en cercles concèntrics…) en què la ciutat ha realitzat la seua 

expansió i eixos elements que són obstacles al mateix (rius, muntanyes, muralles, grans 

vies de comunicació). També observarem si ha anat englobant als nuclis del voltant.  

Estructura interna de la ciutat: reconeixerem, si és possible, la divisió en 

àrees que compleixen funcions diferents: centre històric, centre de negocis, zones 

industrials o de serveis, explicant en cada cas les funcions que exerceixen. També 

situarem les àrees residencials sense funció específica, que solen ocupar la major part de 

la ciutat, assenyalant quines classes socials les ocupen. Factors que encareixen un barri 

són la proximitat al centre, a la platja o a zones verdes, mentre que el mal estat dels 

edificis (si són molt antics) i la dificultat per a circular (si només hi ha carrers estrets), 

devalua els habitatges d'una zona.  

Valoració i conclusió final: finalment, s'han d'analitzar les condicions 

urbanístiques i mediambientals de la ciutat, observant l'abundància o escassetat d'espais 

verds, l'accessibilitat de les diferents zones, la conservació del seu centre històric (si se 
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sap) o la ubicació de les fàbriques. No ha de faltar en esta valoració la grandària a la 

ciutat i la seua posició en la xarxa urbana. 

 

 

PLANOL URBÀ DE PAMPLONA 
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TEMA 11. L`ORGANITZACIÓ POLÍTICA I 

TERRITORIAL D`ESPANYA 

 

1. EL SISTEMA DEMOCRÀTIC ESPANYOL 

 

Espanya és un Estat democràtic, fonamentat en el constitucionalisme i el 

parlamentarisme. L'Estat espanyol es regeix pels principis de llibertat i igualtat i 

reconeix la participació ciutadana, essencialment a través del sufragi universal, com la 

base dels seus principis democràtics. La mort del general Francisco Franco, en 1975, va 

significar el final d'un règim dictatorial i va obrir a Espanya un període de transició 

política que va conduir finalment a la implantació d'un Estat social i democràtic de dret, 

plasmat en la Constitució de 1978. 

La Constitució és la llei fonamental de l'Estat. Recull les normes que regulen el 

govern d'Espanya i garanteix els drets individuals i col·lectius de tots els espanyols: dret 

a la vida, igualtat davant la llei, llibertat d'expressió, reunió, d'associació, dret de vaga, a 

un judici just, etc. La Constitució estableix a més que la sobirania nacional resideix al 

poble espanyol, cosa que significa que el poder està en mans de tots els ciutadans 

majors de 18 anys, fins i tot d'aquells que resideixen fora del país però que tenen la 

nacionalitat espanyola. 

 Espanya és una monarquia parlamentària. Això significa que tenim un rei, 

però que no governa, ja que esta funció la realitzen el govern i el parlament, triats 

democràticament. El monarca és el cap de l'Estat i té diverses funcions: representa a 

l'Estat espanyol a l'estranger, assessora al govern i presideix actes públics, com a 

desfilades, inauguracions o lliuraments de premis. A més, totes les lleis han de ser 

firmades pel rei, perquè entren en vigor, encara que està obligat a això i no és 

responsable del que firma. La successió a la Corona es fa de manera hereditària en els 

descendents de Felip VI, tenint preferència els homes i els parents més pròxims. 

 Un dels principis bàsics de la democràcia espanyola és la divisió de poders 

(legislatiu, executiu i judicial), per a assegurar que cap poder de l'Estat podrà abusar de 

les seues competències. Les Corts exerceixen el poder legislatiu i es divideixen en 

dues cambres: Congrés dels Diputats i Senat. Quan el govern vol que s'aprove una llei, 

l'envia al Congrés, que la pot aprovar o rebutjar, passant després al Senat, que fa el 

mateix. No obstant això, el Congrés és molt més important, perquè les lleis es poden 

aprovar encara que el Senat les rebutge. D'altra banda, és el Congrés qui elegeix al 

president del govern (i el pot cessar mitjançant una moció de censura), una cosa que el 

Senat no pot fer. 

 A més d'autoritzar les lleis, les Corts aproven els pressupostos generals de l'Estat 

(és a dir, les despeses i els ingressos) i controlen la labor de l'executiu, mitjançant 

preguntes als ministres (o al president), perquè expliquen per què estan fent una cosa o 

una altra. A més, han d'aprovar els tractats internacionals i designen a la majoria dels 

magistrats del Tribunal Constitucional. Les dues cambres es trien per sufragi universal 

(voten tots els majors d'edat) i secret (perquè no hi haja amenaces o compra de vots), 

celebrant-se eleccions cada quatre anys. Cada província elegeix a uns diputats, de 

manera proporcional a la seua població, però totes elegeixen quatre senadors, siga com 

siga la seua població, ja que es pretén que el Senat represente a les províncies, més que 

als habitants. A més, d'això els parlaments de les comunitats autònomes elegeixen 

senadors addicionals, un per cada milió d'habitants o fracció. Actualment hi ha 350 

diputats i 265 senadors (57 d'ells nomenats per les comunitats autònomes). 

 El govern ostenta el poder executiu, ja que és qui executa les lleis. El govern 

redacta les lleis (i els pressupostos de l'Estat), les presenta a les Corts i, si són 
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aprovades, s'encarrega d'executar-les. És a dir, proporciona els diners i s'ocupa de tots 

els detalls que no estan previstos en la llei. A més, el govern pren les decisions ràpides, 

com negociar tractats internacionals, donar ordres a la policia o dirigir l'exèrcit en cas de 

guerra, havent de donar després comptes a les Corts. 

 El govern està format per un president, triat pel Congrés cada quatre anys, 

diversos vicepresidents i uns ministres, nomenats pel president del govern, que els pot 

cessar quan vulga. Cada ministre compta amb secretaris d'estat, que l'ajuden a dirigir el 

seu departament. Per baix dels secretaris d'estat hi ha directors i subdirectors generals, 

que també són polítics. A més, en cada comunitat autònoma hi ha un delegat del govern 

i en cada província un subdelegat del govern, que representen a l'executiu i dirigeixen 

als funcionaris del govern central (en la seua majoria policia i guàrdia civil) en este 

territori. 

 
 

 

El poder judicial està format per tots els jutges, que s'encarreguen de 

controlar que es complisca la legalitat. Però els òrgans més importants són el Tribunal 

Suprem, el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial. El Tribunal 

Suprem és el màxim òrgan judicial, ja que totes les sentències que es recorren diverses 

vegades acaben anant a este òrgan. Una vegada el Tribunal Suprem dicta la seua 

sentència, ja no es pot recórrer més (encara que hi ha algunes excepcions). Quant al 

Tribunal Constitucional, s'encarrega de controlar que les lleis que s'aproven respecten la 

Constitució, podent declarar nul·les les que no ho facen. Finalment, el Consell General 

del Poder Judicial és l'òrgan de govern dels jutges, ja que decideix sobre nomenaments, 

trasllats i sancions. Si això ho fera el govern, podria amenaçar als jutges perquè feren el 

que volguera l`executiu i per això eixes decisions les pren un òrgan en teoria 

independent.  

Encara que els jutges de primera instància són triats per oposició i bastant 

independents, no ocorre el mateix amb els tribunals més importants, que són elegits per 

polítics, de manera directa o indirecta. El Tribunal Suprem és nomenat pel Consell 

General del Poder Judicial, que és al seu torn elegit entre el Congrés i el Senat. Per part 

seua, el Tribunal Constitucional és triat entre el Senat, el Congrés, el govern i el Consell 

General del Poder Judicial. Estos nomenaments es realitzen per majoria de 3/5 per a 

garantir que no pertanguen tots al partit majoritari, però això no impedeix que els dos 

partits més importants es posen d'acord per a repartir-se les places i col·locar en elles a 
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magistrats afins. Per això sovint es critica als tribunals superiors per falta 

d'independència, malgrat que de vegades han dictat sentències desfavorables per al 

govern. 

 Finalment cal esmentar el defensor del poble, una institució designada per les 

Corts que té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats 

públiques dels ciutadans enfront de l'activitat de l'administració pública. A més, 

controla que esta administració servisca als interessos generals amb objectivitat i amb 

sotmetiment ple a la llei i al dret.  

 

 

2. L`ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L`ESTAT ESPANYOL 

 

Les comunitats autònomes: fins a 1978 les diferents regions d'Espanya no tenien cap 

autonomia, per la qual cosa quasi tot es decidia des de Madrid. Després de la mort de 

Franco, per a satisfer les demandes dels nacionalistes, la Constitució va reconéixer el 

dret de les províncies a associar-se i a formar comunitats autònomes, que podrien 

comptar amb una major autonomia. Totes elles ho han fet, per la qual cosa s'han creat 

17 comunitats autònomes, algunes uniprovincials (com Madrid, Múrcia o Astúries) i 

altres pluriprovincials (com Andalusia, Castella-Lleó o Catalunya). Cada comunitat 

autònoma compta amb un estatut d'autonomia, en el qual s'indica quines competències 

assumeix la comunitat (és a dir, quines coses pot fer el govern autonòmic), com 

funcionen els òrgans de govern, quins són els idiomes oficials i quina és la capital de la 

regió. Els estatuts d'autonomia es van aprovar entre 1979 i 1983, però entre 2006 i 2011 

algunes comunitats autònomes els van modificar per a augmentar el seu nivell 

d'autogovern. D'altra banda, Ceuta i Melilla són ciutats autònomes, el que significa que 

tenen més autonomia que una ciutat normal, però menys que una comunitat autònoma. 

 

LES COMUNITATS AUTÒNOMES 
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Les comunitats no poden fer tot el que vulguen, doncs la Constitució estableix 

unes competències exclusives per al govern central, que són defensa, afers exteriors, 

immigració, dret penal i laboral, ports i aeroports. A més, l'Estat construeix les 

carreteres i ferrocarrils que creuen diverses regions i dicta lleis generals en sanitat, 

educació i altres camps, que després les comunitats autònomes poden desenvolupar. Els 

governs autonòmics, per part seua, tenen els seus propis funcionaris i s'encarreguen de 

la sanitat, l'educació i les obres públiques, alhora que prenen mesures en el camp de la 

cultura, agricultura, comerç o indústria, sempre que no entren en conflicte amb les lleis 

de l'Estat. A més, algunes comunitats compten amb un defensor del poble o amb una 

policia autonòmica. Tot això ho financen amb els diners que els passa el ministeri 

d'hisenda i amb alguns impostos que tenen cedits. Una excepció són el País Basc i 

Navarra, que recapten tots els seus propis impostos i després donen una part al govern 

central. Això rep el nom de règim foral, perquè es va establir com a compensació per la 

supressió dels seus furs en el segle XIX. 

 En les comunitats autònomes també regeix el principi de divisió de poders. Totes 

compten amb un parlament, un govern i un tribunal de justícia. El parlament està 

format per una sola cambra i pot dir-se Corts, Assemblea o Parlament, segons la regió. 

Les seues funcions són semblants a les de les Corts espanyoles: voten les lleis, voten els 

pressupostos i controlen al govern, amb preguntes, petició de compareixences o fent una 

moció de censura. Els parlaments autonòmics s'elegeixen cada quatre anys en les 

eleccions autonòmiques, que en la majoria de les comunitats coincideixen amb les 

municipals. 

 El govern autonòmic elabora les lleis i les presenta al parlament. Si s'aproven les 

posa en pràctica i els assigna els diners necessaris perquè es puguen aplicar. El govern 

autònom està dirigit per un president, que és triat pel parlament cada quatre anys. Per a 

governar nomena diversos consellers que s'encarreguen cadascun d'una àrea (de sanitat, 

d'educació, d'obres públiques, d'agricultura, etc). Per baix del conseller hi ha directors 

generals i assessors, que també són polítics, i que l'ajuden a fer el seu treball. 

 Finalment, el tribunal superior de justícia és el màxim òrgan judicial de la 

comunitat autònoma i és el que s'encarrega dels recursos contra lleis del govern 

autònom. També és el que jutja als polítics autonòmics acusats de corrupció. 

 Gràcies a la creació de les autonomies, els diferents pobles d'Espanya han pogut 

comptar amb un govern més pròxim a ells, que es preocupa més pels seus interessos. 

Els governs autonòmics s'han dedicat a construir obres públiques, promoure el 

desenvolupament industrial, crear nous espais naturals protegits i a protegir la llengua i 

la cultura de cada regió. A més, la creació de capitals autonòmiques ha reforçat la 

importància d'algunes ciutats que abans no la tenien, com Santiago de Compostel·la, 

Mèrida o Vitòria. Algunes comunitats, a més, han creat òrgans de govern per a les 

comarques, a fi de gestionar conjuntament serveis que un sol municipi no pot abastar.  

 No obstant això, les comunitats autònomes han creat nombroses empreses 

públiques i han hagut de contractar molts alts càrrecs i funcionaris, la qual cosa ha 

suposat un augment de la despesa. Al mateix temps, han sorgit enfrontaments entre 

comunitats autònomes (per l'aigua, pel pagament d'impostos o per l'idioma) i molts 

nacionalistes segueixen sense estar contents. Al País Basc i a Catalunya moltes persones 

rebutgen l'estatut i la Constitució perquè no reconeix el dret a l'autodeterminació 

(independència), ni a poder modificar l'estatut sense comptar amb el parlament 

espanyol. El cas més destacat és el de Catalunya, on s'han celebrat dos referèndums per 

la independència (en 2014 i 2017), la qual cosa ha provocat forts enfrontaments amb el 

govern espanyol. 
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Les províncies: Espanya està dividida en 50 províncies, que suposen la següent divisió 

territorial, després de les comunitats autònomes. La divisió provincial data de 1833 i des 

de llavors ha canviat molt poc. En la majoria de les províncies hi ha una diputació 

provincial, triada pels municipis de la següent manera: cada quatre anys els regidors de 

tota la província es reuneixen i elegeixen als diputats de la diputació, que després 

elegeixen al president. Les diputacions es financen amb diners que els passen l'Estat i 

les comunitats autònomes, amb el que ajuden als pobles més xicotets, mantenint les 

seues carreteres, ajundant-los a recollir els residus i donant-los altres serveis. A més, 

publiquen llibres, tenen museus i s'encarreguen dels bombers i de les places de bous. 

 

LES PROVÍNCIES D`ESPANYA 

 

 
 

Però no totes les províncies tenen diputació, ja que en les comunitats autònomes 

d'una sola província les seues funcions la realitza el govern autonòmic. Tampoc hi ha 

diputacions a les illes, doncs allí hi ha un govern en cadascuna, que es diu consell 

insular (a Balears) o cabildo (a Canàries). En cada capital de província, a més de la 

diputació, hi ha delegacions del govern central i de l'autonòmic. D'altra banda, compten 

amb una audiència provincial, que és on arriben els casos que es recorren després d'un 

primer judici. Finalment, un subdelegat del govern representa al govern en cada 

província, encarregant-se de dirigir la policia nacional, la guàrdia civil i les delegacions 

dels ministeris.  

 

Els municipis: per baix de les províncies es troben els municipis, que són els pobles i 

ciutats que tenen ajuntament. Existeixen 8.124 municipis en tota Espanya i 
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constitueixen la unitat administrativa més xicoteta. Tots tenen un alcalde i quasi tots (els 

que tenen més de 100 habitants) compten amb regidors, que poden ser entre 4 i 50 

depenent de la grandària de la població. Cada quatre anys se celebren eleccions 

municipals per a triar als regidors, que són els que després elegeixen a l'alcalde. Com 

pot haver-hi pactes entre partits, no sempre ix com a alcalde el candidat del partit més 

votat. A part d'elegir a l'alcalde els regidors voten les decisions més importants i uns 

quants, anomenats l'Equip de Govern, es dediquen a governar la ciutat, encarregant-se 

cadascun d'un tema. D'esta manera, hi ha un regidor de cultura, un altre de festes, un 

altre d'urbanisme, un altre d'hisenda, etc. 

 

MUNICIPIS PROPERS A VALÈNCIA 

 

   
 

Els municipis obtenen la meitat dels seus diners del que els entrega el govern i 

l'altra meitat amb impostos propis com l'IBI (que paguen els que tenen una casa), 

l'impost de circulació (el paguen els que tenen un vehicle) o l'impost sobre activitats 

econòmiques (per tindre un negoci). Amb tot això presten una sèrie de serveis. Tots els 

municipis, siga com siga la seua grandària, han de tindre il·luminació pública, recollida 

de fems, mantindre els carrers nets i pavimentats, aigua potable a domicili, clavegueram 

i un cementeri municipal. Els més grans poden disposar d'altres serveis, com a policia 

local, transport públic, biblioteca, poliesportiu, parc públic, mercat municipal, serveis 

socials i escorxador. Els ajuntaments s'encarreguen a més d'organitzar les festes, de 

promoure el turisme (oficines de turisme) i d'organitzar actes culturals (concerts, 

conferències, concursos). 

 

 

3. COOPERACIÓ I COHESIÓ INTERTERRITORIAL 

 

 L'existència d'administracions diferents i l'autonomia de la qual gaudeixen fa 

imprescindible la posada en marxa de mecanismes de col·laboració entre elles. Cal 

tindre en compte que existeixen problemes que afecten el conjunt del país o a diverses 

comunitats i es necessiten polítiques coordinades per a una gestió més eficient: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhI_VxfTLAhWJ1RoKHb1yChEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D372656%26page%3D3&psig=AFQjCNF8KwgXZGkhwM9FlQTqObTStVe55w&ust=1459844197048874
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protecció del medi ambient, energia, gestió de l'aigua, infraestructures, integració 

econòmica, etc. A més, determinats drets bàsics dels ciutadans (sanitat, educació, 

atenció social), recollits en la Constitució, requereixen nivells mínims i un tractament 

comú, encara que siguen gestionats per organismes diferents. 

 Probablement és en el camp de la cooperació on l'estat autonòmic compta amb 

majors obstacles, pel fet que fins ara han prevalgut els interessos particulars sobre una 

visió global del país. La insuficiència dels agents de la coordinació institucional es 

manifesta, per exemple, en la falta de concreció per a convertir el Senat en la cambra de 

representació territorial, on es debaten els assumptes generals. Tampoc les conferències 

sectorials, on es reuneixen els consellers de les comunitats autònomes amb el ministre 

corresponent, han tingut un funcionament adequat, excepte en casos excepcionals. 

Finalment, la conferència de presidents, que va començar les seues reunions l'any 

2004 necessita una regulació legal perquè siga més efectiva a l'hora d'aconseguir acords. 

 D'altra banda, la cooperació i l'establiment de convenis entre comunitats 

autònomes han sigut fins al moment escassos i restringits a determinats temes 

(televisions autonòmiques, universitats), encara, malgrat que els assumptes que tenen 

incidència sobre dues o més regions són molt nombrosos: les comunicacions entre 

territoris limítrofs, cursos fluvials, zones turístiques, parcs naturals, etc. 

 

 

 
 

 

 Les dificultats per a crear un model de finançament estable i que responga 

als principis d'equitat, coordinació i corresponsabilitat és un altre dels grans obstacles 

per a la col·laboració entre les administracions. Comunitats com Catalunya, la 

Comunitat València i Balears es queixen sovint que paguen molt i reben molt poc, la 

qual cosa fa que hagen d'endeutar-se o reduir la qualitat dels serveis que presten als seus 

ciutadans. Este escàs finançament és una de les causes del sentiment de greuge que 

existeix a Catalunya respecte a la resta d'Espanya, a la qual es veu com una càrrega per 

al desenvolupament de la comunitat. Encara que el tema del finançament autonòmic es 

tracta en el Consell de Política Fiscal i Financera, on es reuneixen els consellers de les 

comunitats i el ministre d'economia i hisenda, no s'ha arribat a cap solució, ja que per a 



 

228 
 

ajudar a les comunitats que es queixen caldria perjudicar les que reben més, que són les 

més endarrerides. 

 La Constitució declara expressament que ha d'existir solidaritat entre les regions 

i que l'instrument creat per a això és el Fons de Compensació Interterritorial, destinat 

a corregir els desequilibris entre comunitats autònomes. La Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat especifica quines comunitats són beneficiàries del fons, atenent el 

seu menor desenvolupament. És a dir, aquelles la renda de les quals per habitant siga 

inferior al 75% de la mitjana de la Unió Europea. El seu capital s'extrau dels 

pressupostos de l'Estat i es dedica a finançar la inversió en els territoris 

comparativament menys desenvolupats, per a promoure directament o indirectament la 

creació de riquesa. Cada comunitat autònoma pot decidir quins aspectes potenciar amb 

els ingressos rebuts a través d'aquest fons. Normalment solen prioritzar les inversions en 

obres públiques, però també gasten en altres coses, com a programes mediambientals, 

sanitat, habitatge, justícia, agricultura i ramaderia o educació. Actualment les 

comunitats que ho reben són Andalusia, Galícia, Castella-Lleó, Extremadura, Castella-

la Manxa, Comunitat Valenciana, Canàries, Astúries, Múrcia, Cantàbria i les ciutats 

autònomes de Ceuta i Melilla. 

 
 

4. LA DIVERSITAT REGIONAL 

 

Els factors que originen el procés de diferenciació regional són múltiples. En 

primer lloc hem de considerar els de caràcter natural. La forma massissa de la península 

ibèrica li fa aparentar una unitat geográfica, però si prenem en consideració qualsevol 

dels elements del seu medi físic (relleu, clima, vegetació…) observarem en ella la 

presència de diferents paisatges naturals. Esta varietat és més complexa per al conjunt 

del país si tenim en compte les peculiaritats geogràfiques de les Illes Canàries. 

 El relleu imposa una compartimentació en diferents espais que han tingut una 

difícil relació entre si fins a la revolució dels transports i el desenvolupament de les 

comunicacions a partir del segle XIX. L'altiplà està dividit pel Sistema Central en dues 

parts i, al seu torn, els vorells muntanyencs l'aïllen de les zones litorals, la qual cosa ha 

tingut notable transcendència històrica en la configuració regional, perquè tal 

fragmentació natural ha propiciat el desenvolupament de processos socioeconòmics i 

culturals característics en cada zona.  

 En el mateix sentit, es parla de les dualitats climàtiques reflectides en les 

diferències entre la costa i l'interior, entre el nord temperat i el sud càlid, i entre 

l'Espanya humida i la seca, per la incidència dispar dels factors i elements atmosfèrics. 

Pel que fa a la vegetació, es contraposa dins de l'àrea peninsular el bosc atlàntic al 

mediterrani. 

 No obstant això, fins i tot sent important l'existència de diferents paisatges 

naturals, han sigut més determinants per a la diferenciació regional els factors humans 

i, dins d'ells, els de caràcter històric. Baste recordar que un bon número de les 

comunitats actuals tenen el seu origen en l'evolució dels regnes cristians de l'Edat 

mitjana, igual que la gran majoria dels municipis. La història diferent de cada regió 

explica, per exemple, l'existència o no de llengües diferents al castellà, un factor 

important per a entendre el sorgiment de moviments nacionalistes en algunes parts 

d'Espanya. 

 Entre els factors humans recents destaquen els desequilibris existents entre les 

diferents àrees en qualsevol dels aspectes que es vulguen mesurar: econòmics, 

poblacionals, urbans… Les desigualtats econòmiques entre regions sempre han existit, 
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però es van agreujar durant els segles XIX i XX. En els últims decennis, al costat 

d'altres causes, les polítiques de cohesió regional, en les quals ha tingut una gran 

participació la Unió Europea des de l'ingrés d'Espanya en 1986, han aconseguit acurtar 

les disparitats. Finalment existeixen motius polítics, la influència dels quals en 

l'organització territorial cal tindre present, perquè qualsevol ordenació de l'espai depén 

de les decisions, basades en diferents criteris, de les persones o grups que ostenten el 

poder a cada moment. 

  

 

5. DESEQUILIBRIS ECONÒMICS 

 

 El principal factor que explica les disparitats a nivell espacial en l'economia 

espanyola és la desigual industrialització d'unes zones i altres. Estos desequilibris van 

assolir el seu major grau a partir dels anys seixanta del segle passat, encara que van 

tindre un llarg procés de gestació l'inici de la qual podem situar a la fi del segle XVIII. 

Llavors comença un incipient desenvolupament fabril en les zones litorals de Catalunya 

(indústria tèxtil) i, a partir de 1876 al País Basc (siderúrgia). La competència d'estes 

indústries va provocar la crisi de l'artesania en el sud i centre del país, on a més subsistia 

una agricultura extensiva de secà amb baixos rendiments. És llavors quan es perfila un 

mercat nacional caracteritzat per l'especialització econòmica, propiciat pels governs 

liberals a causa de la seua política duanera, que protegia la indústria i als cerealistes de 

la competència estrangera. D'esta manera, unes zones van quedar orientades cap al 

sector secundari, mentre que unes altres es quedaven com a subministradores de mà 

d'obra, recursos naturals i minerals. En el primer terç del segle XX s'accentua esta 

tendència, però serà sobretot a partir de 1950 quan s'observa amb major nitidesa, 

especialment arran de l'aprovació del Pla d'Estabilització i Liberalització Econòmica de 

1959. L'economia espanyola va travessar una fase d'extraordinari creixement fins a la 

crisi de 1973, amb taxes de creixement del PIB pròximes al 7% anual, del qual es van 

beneficiar principalment la indústria de béns de consum, la construcció i el turisme. 

 Este boom econòmic es va concentrar en determinades zones industrials (País 

Basc, Navarra), de serveis (Madrid, Balears, Canàries) o mixtes (Catalunya, Comunitat 

Valenciana), mentre la seua incidència era menor en les zones agràries. En estes, a més, 

la crisi de l'agricultura tradicional i la mecanització de les explotacions agràries 

provocaven l'emigració en massa de la seua població cap a l'estranger o cap a les 

regions que requerien mà d'obra. D'esta manera, les regions del sud i el centre d'Espanya 

van continuar amb el seu endarreriment econòmic, mentre Madrid i les zones costaneres 

es desenvolupaven de manera extraordinària. Encara que el govern franquista va tractar 

de promoure el desenvolupament econòmic en zones poc industrialitzades, amb els seus 

pols de desenvolupament, això només va tindre èxit en algunes regions, com Galícia, 

Castella-Lleó o Aragó. 

 A partir de 1985, coincidint amb una etapa de creixement econòmic i amb 

l'entrada d'Espanya en la CEE s'ha produït una xicoteta convergència de les economies 

regionals, motivada per diferents factors: 

- L'auge del sector terciari ha propiciat una redistribució de les activitats 

econòmiques, perquè no necessita tant de la concentració espacial com la indústria. A 

més, la descentralització política ha afavorit l'extensió dels serveis públics per totes les 

regions. 

- La labor dels governs autonòmics per a potenciar la construcció 

d'infraestructures i la instal·lació de fàbriques en els seus territoris s'ha unit a una 

inversió més equilibrada que en èpoques anteriors per part de l'administració central. 
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- Les ajudes procedents de la Unió Europea s'han reflectit en la millora 

econòmica de les regions considerades objectiu prioritari (les que comptaven amb una 

renda inferior al 75% de la renda europea). 

Espanya presenta en el seu conjunt una economia desenvolupada, encara que 

persistisquen les diferències entre unes zones i altres. A causa de la convergència de les 

últimes dècades ja no es parla d'una polarització entre regions desenvolupades i 

subdesenvolupades, sinó entre àrees econòmiques en expansió i altres més endarrerides. 

Entre estes últimes, unes es troben en declivi, mentre que altres no han aconseguit, 

malgrat el seu creixement recent, aconseguir el nivell mitjà del país. Cal, a més, tindre 

en compte que, a escala regional, fins i tot en les comunitats amb major progrés hi ha 

territoris amb notables desfasaments econòmics, per la qual cosa els desequilibris no 

coincideixen exactament amb els límits regionals. 

 

   
   

 Les taxes de creixement del PIB per regions i l'evolució de les inversions 

industrials indiquen que les zones més dinàmiques del país són Madrid, Catalunya i el 

País Basc. Per contra, Astúries, Cantàbria i la Comunitat Valenciana s'han convertit en 

zones en declivi degut a la crisi de la indústria i del sector primari. De tota manera, les 

que tenen menors nivells de renda no són eixes, sinó les que més tardanament s'han 

incorporat al procés d'industrialització, com Extremadura, Andalusia o Castella-la 

Manxa. 

Partint d'estes característiques es deriven les desigualtats en el nivell de renda entre 

els habitants d'uns i altres territoris, que continuen sent considerables en alguns casos 

perquè, si s'observen els valors extrems, la població de Madrid té una renda per càpita 

que quasi duplica a la d'Extremadura. Existeix a més una gran concentració de riquesa, 

perquè només set regions estan per damunt dels valors mitjans.  
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D'altra banda, les taxes d'atur de les províncies del sud dupliquen a les del nord, 

superant algunes d'elles el 20% d'atur. Això es deu al fet que les comunitats més 

meridionals (Andalusia, Extremadura, Canàries, Castella-la Manxa) tenen poca 

indústria i basen el seu desenvolupament en l'agricultura, la construcció i en un sector 

serveis de poc valor afegit (comerç, turisme). A més, tenen majors índexs de fracàs 

escolar i molt poques grans empreses. En canvi Madrid i les comunitats del nord-est 

(País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya) tenen molta més indústria o un sector serveis 

més productiu, amb més pes de la banca, de les assegurances i dels serveis a empreses. 

A això cal afegir una mà d'obra més qualificada i una presència major de grans 

empreses, tant espanyoles com estrangeres. També influeix en la desocupació la taxa 

d'envelliment de la població, ja que on hi ha més població anciana hi ha menys persones 

buscant ocupació i la taxa d'atur és menor.  

   

 

            TAXES D`ATUR (%) (2021) 

 

 
 

 

 El repartiment de la població per sectors econòmics mostra de manera 

generalitzada la tendència a la terciarització de l'economia espanyola, sobreeixint 

Madrid, Balears i Canàries, amb més d'un 80 % dels treballadors en este sector. També 

existeixen contrastos en l'ocupació industrial, amb valors que van des del 4% de la 

població ocupada a Canàries fins al 27 % a Navarra. Quant al sector primari, és 

minoritari a tot arreu, però a les regions del sud (Andalusia, Extremadura i Múrcia) 

encara ocupa a més del 10% de la població ocupada. 

 

 

6. DIFERÈNCIES EN EL POBLAMENT 

 

 Com sabem, la distribució de la població espanyola és molt desigual, perquè al 

costat de zones molt poblades (litoral mediterrani, cornisa cantàbrica, Madrid i els dos 

arxipèlags) existeixen altres, situades a l'interior del país, amb una baixa densitat. Les 

causes d'això es troben essencialment en els fluxos migratoris entre les diferents àrees 
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que van conduir en els anys 60 i 70 al despoblament de les especialitzades en 

l'agricultura, en marxar molts dels seus habitants cap a les zones més industrialitzades o 

amb més serveis. L'única excepció és Andalusia, que quasi sempre ha sigut la regió més 

poblada d'Espanya, a causa de la gran fertilitat de la seua terra. 

 La tendència recent de les migracions interiors indica que ha disminuït la 

mobilitat entre les regions i que han variat tant els llocs d'eixida com els de procedència. 

Però això es veu compensat en què són les zones més poblades les que han rebut un 

major nombre d'immigrants procedents de l'estranger, pel fet que concentren les 

activitats que requereixen més mà d'obra estrangera: agricultura intensiva, construcció, 

hostaleria… 

 Totes les comunitats autònomes presenten un model demogràfic propi de les 

zones desenvolupades, que es troba en la tercera fase de la transició demogràfica, però 

la concentració de la població en determinades àrees té també el seu reflex en el 

comportament dispar en el moviment natural de la població. Així algunes regions 

presenten un creixement vegetatiu negatiu, a causa de l'acusat descens de la taxa de 

natalitat, i a una mortalitat més elevada, que s'atribueix a l'envelliment de la població 

 En esta situació es troba gran part de l'oest del país (Galícia, Astúries, Castella i 

Lleó i Extremadura), al costat d'Aragó, mentre el major creixement demogràfic es 

concentra a Madrid, la costa mediterrània i els arxipèlags. Esta situació té el seu reflex 

en l'estructura per edats de la població, perquè en el primer dels casos s'aprecia una 

població estancada, a causa d'un percentatge d'ancians que supera en quasi totes elles el 

20% del total d'habitants de la regió, mentre és molt reduïda la presència de xiquets (a 

Astúries només el 10% del total). En canvi en les comunitats amb major creixement la 

tendència regressiva de la piràmide de població s'ha alentit per l'aportació de l'emigració 

exterior. 

 La urbanització segueix una evolució similar a la de la població quant a la 

polarització. La taxa d'urbanització no supera el 50 % en nombroses províncies de 

l'interior, on predomina el poblament rural. Cuenca té només un 31% de població 

urbana enfront d'un 94 % amb què compta Madrid. Això dona lloc a una distribució 

desigual de la xarxa urbana, en la qual és notable el pes de les grans àrees 

metropolitanes en el conjunt nacional, en un procés lligat a la industrialització, encara 

que en l'actualitat són les ciutats mitjanes i les que estan prop de les grans ciutats les que 

absorbeixen el major creixement de la població. D'altra banda, esta distribució urbana és 

la principal responsable de les xarxes de transports i comunicacions, l'entramat de les 

quals presenta densitats molt altes en les àrees més urbanitzades i és menor a l'interior 

del país. 

 La desigual distribució de la població genera una sèrie de problemes. En les 

zones més poblades les cases són més cares a causa de l'escassetat de sòl, la qual cosa 

obliga a gastar molt més diners per a accedir a l'habitatge. També es dona un augment 

del trànsit, dels embossos i de la contaminació. D'altra banda, les zones molt poc 

poblades s'enfronten a altres problemes: falta de serveis, de treball i dependència del 

vehicle privat, a causa de l'escassetat de població.  
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TEMA 12. ESPANYA A EUROPA I AL MÓN 
 

1. ELS CONTRASTOS FÍSICS A EUROPA 

 

 Europa  és una gran península unida al continent asiàtic a partir de les Muntanyes 

Urals i envoltada pels oceans Àrtic i Atlàntic i per la mar Mediterrània. Es localitza en 

la zona temperada de l'Hemisferi Nord i, per la seua superfície, uns 10.500.000 km², és 

el segon continent més xicotet, superant tan sols a Oceania. 

 

El relleu: el continent europeu presenta una altitud mitjana relativament baixa (uns 300 

metres) i en ell poden distingir-se tres unitats de relleu. 

- Els massissos i els altiplans. Són relleus antics molt erosionats i de poca 

altitud, que es troben en el centre i nord del continent. Entre ells estan els Monts 

Grampians, els Montes Escandinaus, el Massís Central Francés, etc. 

- Les serralades alpines, formades en l'Era Terciària, són més i abruptes i 

s'estenen pel sud d'Europa. A elles pertanyen els Pirineus, Alps, Carpats, 

Balcans, Caucas i les Serralades Bètiques. 

- Les planes ocupen gran part del territori. La més extensa és la Gran Plana 

Europea. Altres zones planes són la Plana d'Hongria, la del Po, la de Valàquia i 

la Depressió del Guadalquivir. 

 

 
 

 

Els rius: es classifiquen en diversos vessants hidrogràfics, segons la mar o l'oceà en el 

qual desemboquen. Els més importants són els següents: 

- Vessants del Mar Negre i del Mar Caspi: es tracta de rius d'Europa oriental i 

entre ells estan els més importants d'Europa, com el Volga, el Danubi i el 
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Dniéper. Són rius llargs i cabalosos, que transcorren de manera lenta a causa de 

l'escàs pendent. Alguns d'ells, els situats més a l'est, poden gelar-se a l'hivern. 

- Vessant atlàntic i del Mar Bàltic: inclou els rius del nord i oest d'Europa, 

com el Rin, l`Elba o el Vístula. Són rius cabalosos, però relativament curts. La 

majoria són navegables i molts estan units entre si per canals. 

- Vessant mediterrani: abasta els rius del sud d'Europa, com l'Ebre, el Roine i 

el Po. Es tracta de rius curts i poc cabalosos, que tenen una major força erosiva 

per la major pendent. A l'estiu pateixen un estiatge important. 

 

Els paisatges: a Europa predominen els paisatges temperats, que corresponen als tres 

grans dominis climàtics de la zona temperada: oceànic, mediterrani i continental. També 

compta amb uns altres de menor extensió, com el polar àrtic i el d'alta muntanya. 

- Paisatge oceànic: és propi de la façana oest d'Europa. El clima es caracteritza 

per tindre temperatures moderades i precipitacions abundants tot l'any. 

Predominen els boscos de fulla caduca, els prats i la landa. 

- Paisatge mediterrani: és típic del sud d'Europa. Els estius són calorosos i 

secs, a causa de l'acció de la massa d'aire subtropical i els hiverns són suaus per 

la influència de la mar. Les pluges són irregulars i cauen a la primavera i tardor. 

Abunda la vegetació xeròfila (alzines, pins, arbustos i matolls). 

- Paisatge continental: es localitza a l'interior, nord i est del continent. Les 

temperatures són molt fredes a l'hivern i les pluges, escasses, es produeixen 

sobretot a l'estiu. Predomina la taiga197, el bosc caducifoli i l'estepa. 

- Els paisatges polars: ocupen una estreta franja del nord d'Islàndia, Noruega, 

Finlàndia i Rússia. El clima és molt rigorós. Només durant els breus mesos 

d'estiu, quan es produeix el desglaç, apareix la tundra198. 

- Els paisatges d'alta muntanya: es troben en les grans serralades europees 

(Alps, Caucas, Pirineus). En les zones més altes és molt fred, amb temperatures 

que cauen en forma de neu. La vegetació varia segons l'altitud i pot haver-hi 

boscos caducifolis, coníferes, prats, molses i líquens. En els cims hi ha neus 

perpètues. 

 

 

2. L`ECONOMIA DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

 Actualment Europa està formada per 45 països en els quals viuen 740 milions de 

persones. Més de la meitat d'estos països formen part de la Unió Europea. Existeixen 

forts contrastos socioeconòmics entre els països d'Europa central i del nord, que són 

pròspers, amb relativament poc atur, i els d'Europa del sud i de l'est, que posseeixen una 

renda per càpita inferior i, en el cas del sud d'Europa, unes taxes de desocupació més 

altes.   

Estos contrastos es manifesten en el comportament demogràfic (les diferències 

en la densitat de població, la natalitat, la mortalitat i la taxa de dependència) i en 

aspectes econòmics (la taxa d'activitat, l'atur, la distribució de l'ocupació per sectors i el 

PIB). Els contrastos en el desenvolupament econòmic i social dels es produeixen també 

entre les àrees urbanes (més pròsperes) i rurals (més endarrerides), sobretot als països 

menys desenvolupats d'Europa. 

 

                                                 
197 Taiga: bosc de coníferes (pins, avets, làrixs, picees) propi de zones continentals fredes.  
198 Tundra: paisatge propi de climes polars, que es caracteritza per tindre només plantes xicotetes i 
adaptades al fred. 
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El sector primari: és poc representatiu del conjunt de l'economia de la Unió Europea, 

perquè només aporta un 2% del PIB i tan sols ocupa al 4,5% de la població activa. És 

un sector poc competitiu que depén per a la seua supervivència de les subvencions, 

quotes i aranzels, que li protegeixen de la competència d'altres països. L'agricultura 

europea es divideix en dos grans grups. D'una banda la del centre i est d'Europa, 

especialitzada en cereals, creïlles i remolatxa sucrera. I la mediterrània, especialitzada 

en fruites, hortalisses, vinya i olivera. Quant a la ramaderia, destaca la producció de carn 

de porcí i de llet. La pesca, per part seua, ha reduït les seues captures a causa de 

l'esgotament dels caladors. Es realitza sobretot en l'Atlàntic nord-oriental.  

 

El sector secundari: malgrat l'avanç dels serveis en l'economia europea, el sector 

secundari ha mantingut relativament altes taxes de producció i ocupació. Aporta un 28% 

del PIB i dona treball al 22% de la població activa. La Unió Europea no disposa d'una 

política industrial comuna pròpia, però proposa una sèrie d'actuacions i són els estats els 

que decideixen si volen seguir-les o no. Les indústries més destacades són la 

metal·lúrgia i la fabricació de maquinària, dins de la indústria pesant, i les indústries 

alimentària, química, automobilística i electrònica, dins de la indústria lleugera. La Unió 

Europea compta amb importants multinacionals del sector secundari, sent Alemanya la 

principal potència industrial. En les últimes dècades, davant la competència dels països 

asiàtics, que venen molt més barat, la indústria europea s'ha anat especialitzant en 

productes de més qualitat i tecnologia. Això és possible gràcies a elevades inversions en 

I+D, que realitzen sobretot els països més avançats. 

 

El sector terciari: els països de la Unió Europea obtenen la major part de la seua 

riquesa de les activitats terciàries, un 70% del total, la qual cosa dona treball a quasi un 

73% de la població activa. Activitats econòmiques com el comerç, el transport i el 

turisme s'han vist afavorides per la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals. 

També són importants, en el conjunt de l'economia de la UE les activitats relacionades 

amb les finances, l'administració, la sanitat, l'educació i la investigació científica. 

 La Unió Europea és una gran potència comercial, competint al mateix nivell 

que els Estats Units i Xina. Exporta maquinària, productes químics i automòbils i 

importa maquinària, automòbils i productes energètics. Els principals socis comercials 

són els Estats Units, Xina, Regne Unit i Suïssa, sent Alemanya és el principal 

exportador de la Unió Europea, amb el 28% del total. No obstant això, el comerç 

interior té molt més pes que l'exterior, a causa de l'elevat nivell de vida de la Unió i a la 

creació d'un mercat únic sense aranzels, que facilita els intercanvis. 

 Quant al transport, la Unió Europea compta amb una densa xarxa de carreteres, 

ferrocarrils, ports i aeroports. L'aeroport més important és el Charles de Gaulle (França) 

i el port més gran el de Rotterdam (Holanda). No obstant això, hi ha importants 

desigualtats nacionals i regionals en la qualitat dels seus mitjans de transport i 

infraestructures. El transport per carretera és el més utilitzat per a moure mercaderies i 

passatgers per dins de la Unió Europea, mentre que el transport marítim és el més 

emprat per al comerç internacional i l'aeri per al transport de passatgers cap a (i des de) 

altres parts del món.  

 Un altre subsector important és el turisme, ja que la Unió Europea és la primera 

potència turística mundial, amb importants països turístics com França, Espanya i Itàlia. 

Les platges mediterrànies atrauen principalment a turistes del centre i nord d'Europa, 

mentre que París, Roma i el nord d'Itàlia atrauen la major part del turisme d'altres parts 

del món.  
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 Finalment cal fer referència al sector financer, perquè Europa compta amb 

importants bancs, borses de valors i companyies d'assegurances. Els països amb un 

sector financer més potent són França i Alemanya. Dels 100 bancs més importants del 

món 28 tenen la seua seu a la Unió Europea i una cosa semblant ocorre amb les 

companyies d'assegurances. Quant a les bosses, les més importants són les de Frankfurt 

i París.   

 

 

3. EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

Després de la Segona Guerra Mundial Europa va quedar destruïda i arruïnada, 

per la qual cosa Estats Units va haver de crear un pla d'ajuda econòmica (el pla 

Marshall) per a alçar l'economia europea. Els polítics del vell continent es van adonar 

llavors que, mentre Estats Units era cada vegada més poderós, Europa s'anava afeblint, 

a causa de les guerres i al fet que estava dividida en molts països que no cooperaven 

entre si. Cada estat tenia la seua pròpia moneda, els seus controls fronterers i les seues 

duanes, que dificultaven el comerç i el tràfic de persones per tot el continent, amb els 

inconvenients que açò produïa a les empreses. 

  Per a reduir estos inconvenients, es va crear en 1951 la CECA (Comunitat 

Europea del Carbó i de l'Acer), formada per Alemanya Occidental, França, Itàlia, 

Bèlgica, Holanda i Luxemburg. La CECA era una associació de països per a poder 

comprar i vendre lliurement acer i carbó, sense haver de pagar aranzels (impostos en les 

duanes) en passar d'un país a un altre. Esta organització va ser un èxit, en facilitar el pas 

de mercaderies i augmentar el comerç i la riquesa, per la qual cosa els estats membres 

van decidir ampliar-ho a totes les mercaderies. En 1957 es va signar el Tractat de Roma, 

entre els mateixos països que formaven la CECA, pel qual es creava la CEE (Comunitat 

Econòmica Europea). D'esta manera s'eliminaven les duanes internes entre els països 

membres, al mateix temps que es planejaven polítiques comunes en agricultura, 

indústria, ocupació o educació, a fi que no fóra cadascun pel seu compte, ja que llavors 

no es podria competir amb Estats Units. 

  El primer objectiu de la CEE va ser augmentar la producció agrícola, la qual 

cosa es va aconseguir mitjançant la PAC (política agrària comuna), donant subvencions 

als agricultors. A més, el lliure comerç entre els països membres (sense pagar aranzels) 

va permetre augmentar el comerç i modernitzar les empreses, en haver-hi més 

competència, creant més riquesa i ocupació. Per això nous països van sol·licitar la seua 

entrada en la CEE i en 1973 es va produir la primera ampliació, amb l'ingrés de Regne 

Unit, Irlanda i Dinamarca. Durant els anys següents es va anar avançant en el procés de 

construcció europea, celebrant-se en 1979 les primeres eleccions al parlament europeu. 

A més, nous estats van entrar en la CEE: Grècia (1981), Espanya i Portugal (1986). 

Estos països estaven menys desenvolupats que els altres països membres, per la qual 

cosa van rebre una sèrie d'ajudes econòmiques, per a facilitar-los la modernització de la 

seua economia. 

  D'altra banda, en 1985 es va signar el tractat de Schengen, pel qual s'establia la 

lliure circulació de persones, sense controls fronterers, encara que no va entrar en vigor 

fins a deu anys després. Encara més important va ser el tractat de Maastricht, signat en 

1992. Amb este acord la Comunitat Europea va passar a anomenar-se Unió Europea i es 

va decidir que Europa tindria una moneda comuna, una política exterior comuna i 

igualtat de drets per a tots els ciutadans europeus, estigueren en el país que estigueren. 

Diversos anys després, en 1995, la Unió Europea va ser ampliada de nou, en entrar en 

ella Àustria, Suècia i Finlàndia. 
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AMPLIACIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

 
 

 L'any 2002 van començar a circular els bitllets i monedes d'euro, la moneda 

comuna que va substituir a les de cada país en 12 dels 15 estats de la unió, facilitant 

així el comerç, el turisme i el desenvolupament econòmic. Poc després es va acordar 

establir una Constitució per a tota Europa, però França i Holanda la van rebutjar i no va 

arribar a entrar en vigor. Malgrat açò la Unió Europea no ha deixat de créixer. En el 

2004 van entrar deu nous països, la majoria d'ells d'Europa de l'Est: Estònia, Letònia, 

Lituània, Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia, Malta i Xipre. 

Tres anys després van ingressar Romania i Bulgària i en 2013 Croàcia, mentre més 

països anaven adoptant la moneda única. A més, Turquia, Bòsnia, Sèrbia, Macedònia i 

Albània han sol·licitat també entrar en la Unió Europea. D'esta manera s'ha creat un 

mercat comú de 450 milions de persones, amb una moneda única i lleis comunes per a 

tota Europa, però encara existeixen alguns problemes perquè la Unió Europea siga un 

país. El principal d'ells és la resistència dels estats membres a cedir més poder a la unió 

o a cooperar amb altres països membres. Com a exemples podem citar al Regne Unit, 

que en 2021 va eixir de l'organització, i a alguns països d'Europa de l'est que han 

rebutjat acollir refugiats, com els demanava la Unió. 
 

 

4. LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

La Unió Europea té competències exclusives sobre política duanera, comerç 

exterior i moneda (en els països que han adoptat l'euro), la qual cosa significa que cap 

país membre pot prendre decisions sobre estes matèries. A més d'això, també pren 

decisions en el camp de l'agricultura, pesca, indústria, medi ambient, transport, energia i 

seguretat, que són d'obligat compliment per als estats membres. D'altra banda, disposa 

d'una sèrie d'ingressos, procedents de les aportacions dels països membres, de l'IVA i de 

les tarifes aranzelàries comunes, amb els quals finança les seues polítiques, donant 
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subvencions a l'agricultura, a la indústria o a les regions més pobres. Les decisions de la 

Unió Europea les prenen les següents institucions. 

 

 

  
 

 

El Consell Europeu: està format pels caps d'estat (presidents de república) i de govern 

(primers ministres, presidents del govern) dels països membres. El Consell Europeu es 

reuneix almenys una vegada cada sis mesos i pren les decisions més importants, com a 

admissió de nous països, elecció del nou president de la Comissió i signatura de tractats. 

Hi ha un president del Consell Europeu que s'encarrega d'organitzar i dirigir estes 

reunions, que tenen lloc a Brussel·les. 

 

   CONSELL EUROPEU 

 

 
 

La Comissió Europea: està formada per un president (triat pel Consell Europeu i 

ratificat pel parlament) i 27 comissaris (un per cada país membre). La Comissió 

Europea és el més semblat a un govern, ja que cada comissari s'encarrega d'un àrea i 

elabora propostes per a després enviar-les al Parlament i al Consell de Ministres. Si 

s'aproven s'encarreguen de portar-les a la pràctica. També elabora el pressupost de la 
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Unió Europea, que després passa al Parlament i al Consell de Ministres per a la seua 

aprovació. La seu de la Comissió està a Brussel·les. 

 

El Consell de Ministres: també anomenat Consell de la Unió Europea, està format per 

un ministre de cada país, que es reuneixen per a prendre decisions sobre les àrees de la 

seua competència. És a dir, quan es reuneixen els ministres d'interior per a tractar 

assumptes de lluita antiterrorista o els de educació, per a coordinar la convalidació de 

carreres universitàries és quan parlem de Consell de Ministres. Esta institució, que es 

reuneix a Brussel·les, debat les propostes de la Comissió i s'encarrega d'aprovar-les o de 

rebutjar-les, juntament amb el Parlament Europeu. Per a aprovar una decisió han de 

votar a favor el 55% dels estats membres, que al seu torn representen el 65 % de la 

població. 

 

           EL CONSELL DE MINISTRES 

 

  
 

      

EL PARLAMENT EUROPEU 
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El Parlament Europeu: és triat cada 5 anys per tots els ciutadans europeus, comptant 

amb 751 diputats, que s'organitzen en grups polítics. Els més importants són el Grup 

Popular (centre-dreta) i el Grup Socialista (centre-esquerra). El Parlament debat les 

propostes de la Comissió i s'encarrega d'aprovar-les o de rebutjar-les, al costat del 

Consell de Ministres. També té com a funció aprovar el pressupost cada any, controlar 

el treball de la Comissió, ratificar al president de la Comissió (triat pel Consell Europeu) 

i fins i tot cessar-ho mitjançant una moció de censura, si no està content amb la seua 

gestió. El Parlament Europeu sol reunir-se a Estrasburg (França), però a voltes també ho 

fa a Brussel·les. 

 

El Tribunal de Justícia: està format per un jutge de cada país membre i es renova cada 

cinc anys. S'encarrega de controlar que es complisquen les lleis comunitàries, per la 

qual cosa els governs i els particulars poden recórrer a ell quan estimen que un govern o 

empresa està infringint alguna norma comunitària. El Tribunal de Justícia té la seua seu 

a Luxemburg. 

 

Altres institucions: són el Banc Central Europeu (que s'encarrega de dirigir la política 

monetària dels països que han adoptat l'euro), el Tribunal de Comptes Europeu (controla 

els comptes de la Comissió, per a evitar fraus i malbaratament), el Comitè de les 

Regions (organisme consultiu sobre les diferents regions), el Comitè Econòmic i Social 

Europeu (òrgan consultiu sobre aspectes laborals i econòmics) i el Defensor del Poble 

Europeu (els ciutadans poden recórrer a ell quan creuen que es vulneren els seus drets). 
 

 

5. LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 

 

 Globalment la Unió Europea és una de les regions més riques del món, però les 

diferències econòmiques i socials de les nombroses regions que la integren generen forts 

contrastos en el si de la Unió, ja que les possibilitats de formació de la població, el seu 

accés al món laboral i a uns millors serveis i equipaments són molt desiguals. La renda 

per càpita, per exemple, oscil·la entre els 137.000 dòlars a Luxemburg i els 12.000 de 

Bulgària, mentre que la taxa d'atur d`Espanya i Grècia (12%) contrasta amb la de la 

República Txeca (2%).  

 La Unió Europea intenta acostar a les regions menys desenvolupades a la 

mitjana als estàndards europeus de consum i de benestar. Per això més d'un terç del 

pressupost anual total de la UE es dedica a esta política regional, a través dels 

anomenats fons estructurals i d'inversió europeus i els fons de cohesió. Estos fons són 

gestionats en principi per la Comissió Europea, que és qui els atorga. Però són les 

administracions locals i regionals, així com les empreses privades, les que els sol·liciten 

i acaben administrant-los. 

 Els fons estructurals i d'inversió europeus són el principal instrument de la 

política d'inversió de la UE. Tenen per objecte combatre les causes de l'endarreriment 

social i econòmic de les regions. La seua gestió està compartida entre els estats 

membres i la Comissió Europea. En estos fons es distingeixen: 

 El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el més 

important. El seu objectiu és enfortir la cohesió econòmica i social de la UE, ajudant a 

les regions més pobres i a les zones industrials en declivi. Estes zones reben ajudes 

europees per a programes d'investigació, per a ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses 

i per a reduir les emissions de diòxid de carboni. Les ajudes del FEDER es 

complementen amb altres fons. Un d'ells és el Fons Social Europeu (FSE), destinat a la 
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formació professional i a la lluita contra la desocupació. Un altre és el Fons Europeu 

Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), que finança als agricultors i 

ramaders perquè modernitzen les seues explotacions, perquè respecten el medi ambient i 

perquè puguen mantindre el seu nivell de vida. A més d'això, també finança el 

desenvolupament de nous sectors econòmics en zones rurals. També existeix el Fons 

Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), que dona ajudes als pescadors perquè puguen 

viure de la pesca, però sense esgotar els caladors. 

 

 
Juntament amb els fons estructurals existeix un altre, el Fons de Cohesió, que es 

destina a ajudar als països la renda dels quals per habitant siga inferior al 90% de la 

mitjana europea. Este fons dona suport a accions relacionades amb el medi ambient 

(depuradores d'aigua, foment d'energies més netes) i de xarxes de transport (carreteres, 

ferrocarrils, ports, aeroports). El seu objectiu és ajudar a que els països més pobres es 

posen al nivell dels més rics. Per a això finança fins al 85% del cost d'estos projectes. 

No obstant això, el Consell de Ministres pot denegar estes ajudes si considera que un 

estat té un dèficit públic excessiu o que no ha fet cas de les seues recomanacions. 

 Un altre tipus d'ajudes són les iniciatives comunitàries, una sèrie de programes 

especials que la Comissió Europea ofereix als estats membres per a resoldre problemes 

específics greus que concerneixen a tota la UE. L'aplicació d'aquestes iniciatives ha 

tingut positives repercussions a Espanya. Entre elles destaquen INTERREG (per a 

promoure la cooperació transfronterera), LEADER (per a ajudar a les zones rurals), 

EQUAL (per a combatre la discriminació en el mercat laboral) i URBAN (per a 

regenerar els barris urbans en crisis). 

 El suport de l'opinió pública a la Unió Europea varia entre els diferents països 

i amb el pas del temps. Els països amb una imatge més positiva de la UE són Irlanda, 

Luxemburg, Alemanya i Portugal, que han prosperat notablement des de la seua entrada 

en la Unió. A més, en la pràctica totalitat dels països que s'han incorporat a la UE des de 

2004 la percepció de la UE és positiva, a causa de les importants ajudes que reben 

d'ella. A Espanya la proporció de persones que es mostren conformes amb pertànyer a la 
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UE és superior a la mitjana europea, amb un 75% de la població que la considera una 

cosa positiva per al nostre país. 

 En canvi, els països amb una imatge més negativa de la UE són Àustria, Xipre i 

Grècia. Les causes d'aquesta visió són el rebuig a l'arribada d'immigrants d'altres països 

europeus (als països més rics) o la creença que la Unió Europea és responsable de les 

polítiques d'ajust en èpoques de crisis (cas dels països menys desenvolupats).  

 

  

6. LA INTEGRACIÓ D`ESPANYA EN LA UNIÓ EUROPEA 

 

 Quan es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE), en 1957, Espanya 

tenia un govern dictatorial dirigit pel general Franco. La seua política econòmica era 

autàrquica, per la qual cosa el govern espanyol no volia saber res d'integrar la seua 

economia al costat de la d'altres països. No obstant això, esta actitud va començar a 

canviar poc després, ja que en 1959 el govern espanyol va liberalitzar la seua economia 

i va començar a augmentar les seues exportacions i importacions. Tres anys després la 

CEE va promulgar els seus primers reglaments agrícoles, restringint les exportacions 

agràries espanyoles. 

 En este context, en 1962 el govern espanyol va dirigir a la Comunitat una 

demanda d'associació, susceptible d'arribar en el seu moment a la plena integració. 

Però la CEE no veia amb bons ulls l'entrada d'Espanya, per ser una dictadura, per la 

qual cosa va tardar dos anys en contestar i només va acceptar negociar un tractat 

d'associació. Després de sis anys de negociacions, en 1970 es va signar un Acord 

Comercial Preferencial pel qual es facilitaven els intercanvis entre Espanya i la CEE. 

L'acord va resultar beneficiós per al sector industrial espanyol, ja que la reducció 

d'aranzels en un 30 % va facilitar les exportacions de productes industrials cap a la 

CEE. No obstant això, la producció agrícola no va eixir tan afavorida, perquè la 

reducció aranzelària va ser menor (un 10 %) i els productes espanyols van haver de 

competir amb els del Marroc i Israel, amb els quals la Comunitat havia signat acords 

comercials i que van rebre un tractament més favorable. Malgrat això, l'acord va ser 

beneficiós per a Espanya, perquè en els anys següents el dèficit comercial va disminuir 

amb rapidesa. 

 Després de la mort de Franco i l'arribada de la democràcia, el nou govern 

espanyol va sol·licitar en 1977 l'obertura de negociacions per a l'ingrés en la 

Comunitat Econòmica Europea. L'objectiu del govern espanyol era assolir els nivells de 

riquesa i benestar dels membres de l'Europa comunitària. Les negociacions van 

començar en 1979 i es van trobar amb problemes de tipus econòmic que van dificultar 

l'adhesió. En primer lloc les reticències de França i Itàlia a l'entrada d'Espanya, ja que 

cultivaven també productes mediterranis i l'ingrés del nostre país els suposaria una forta 

competència. A més, l'entrada de Grècia, Espanya i Portugal, en ser països amb una 

renda per càpita molt inferior a la mitjana europea exigiria l'ajuda econòmica de la CEE 

que els països del nord, afectats per la crisi econòmica del petroli, es mostraven poc 

inclinats a aportar. 

 Les negociacions van ser per tant molt difícils i van avançar a mesura que els 

problemes interns de la Comunitat es van anar resolent. Els acords adoptats en la cimera 

de Stuttgart van obrir el camí per a rellançar les negociacions d'adhesió. Finalment 

Espanya va signar el 12 de juny de 1985 el Tractat d'Adhesió a la CEE. Les Corts 

espanyoles els van ratificar per unanimitat i, després de ser confirmats pels parlaments 

de la resta d'estats membres, Espanya va entrar en la Comunitat l'1 de gener de 1986. 



 

243 
 

 No obstant això, l'entrada d'Espanya en la CEE no va suposar l'eliminació 

automàtica de totes les tarifes duaneres. Es van establir uns períodes transitoris de 

supressió gradual de duanes que en la majoria dels casos no es van completar fins a 

1993. No obstant això, a causa del desig de França i Itàlia de protegir la seua 

agricultura, este període transitori es va prolongar fins a 1996 per a les fruites, les 

hortalisses i l'oli d'oliva. En el cas de la pesca, degut a que Espanya comptava amb la 

major flota pesquera de la Comunitat, l'accés dels nostres vaixells als caladors europeus 

no es va completar fins a 2003. 

 

 

7. ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA. BALANÇ I REPTES DE FUTUR 

 

 El desenvolupament econòmic i social de què gaudeix Espanya hui dia es deu 

en gran part al procés d'integració europeu. La UE ha propiciat una fase de 

modernització de diversos àmbits de la societat espanyola i ha finançat moltes 

infraestructures i equipaments. Gràcies a això Espanya ha abandonat definitivament el 

seu llarg aïllament econòmic i polític, aconseguint la plena integració en tots els àmbits 

i aspectes del marc europeu, fins al punt d'assolir un lloc bastant determinant entre els 

països membres de la UE. 

 Al principi l'adhesió va tindre alguns efectes negatius, perquè algunes empreses 

que van haver de tancar al no poder competir amb les d'altres països europeus, sobretot 

en el camp de la siderúrgia i la construcció naval. També alguns productors agraris i 

ramaders es van veure perjudicats, ja que davant els elevats excedents a Europa, se'ls va 

obligar a reduir la producció. Un altre efecte negatiu va ser que l'entrada en vigor de 

l'euro va provocar augments de preus en alguns productes. En l'aspecte polític Espanya 

ha hagut de cedir part de la seua sobirania a la Unió Europea. Actualment el govern 

espanyol ja no pot prendre decisions sobre política duanera i monetària, i ha de 

respectar nombroses normes que venen de Brussel·les.  

 No obstant això, els efectes positius han sigut molt més importants. L'entrada 

d'Espanya a la Unió Europea ha permés a les nostres empreses accedir al mercat 

europeu i ha fet possible augmentar la competència en el mercat espanyol, la qual cosa 

ha incrementat les exportacions i ha contribuït a baixar els preus de molts productes, 

augmentant així el consum i el nivell de vida. A més, esta competència ha obligat les 

nostres empreses a invertir més en I+D i a millorar la qualitat dels seus productes, la 

qual cosa les ha fet més competitives i ha beneficiat al consumidor, que gaudeix ara de 

productes de més qualitat. L'ingrés a la Unió Europea també ha facilitat la inversió de 

multinacionals europees al nostre país, creant grans superfícies comercials o adquirint 

empreses espanyoles. De la mateixa manera, moltes empreses espanyoles tenen 

actualment grans inversions als països de la UE, d'on obtenen bona part dels seus 

beneficis.  

 Gràcies al seu ingrés a la Unió Europea Espanya s'ha beneficiat de la moneda 

única (l'euro) i de la llibertat de moviments per tota la Unió, la qual cosa ha incrementat 

notablement l'arribada de turistes estrangers. A més, la Unió Europea representa a 

Espanya en acords comercials i pesquers amb altres països, permetent així aconseguir 

més coses que si negociàrem pel nostre compte. A això cal afegir l'ajuda que ha prestat 

la Unió Europea per a rescatar a les caixes d'estalvis espanyoles i el suport del Banc 

Central Europeu al deute públic espanyol, perquè pugam finançar-nos a menors costos. 

Tot això ha fet possible que hàgem superat la crisi realitzant molts menys retallades i 

pujades d'impostos dels que haguérem fet si estiguérem fora de la Unió. 
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D'altra banda, des que Espanya és membre de la Unió Europea s'ha beneficiat 

d'importants ajudes econòmiques comunitàries que han permés incrementar 

notablement el nivell de benestar de la seua població, sobretot a les regions espanyoles 

menys desenvolupades. Des de 1987 Espanya ha rebut cada any substancials fons de la 

Unió Europea per valor del 0,8% del seu PIB. Amb estos diners s'ha finançat la meitat 

del cost de la majoria de les autovies, línies de tren d'alta velocitat i de l'ampliació de 

ports i aeroports. Gràcies a això hui dia Espanya compta amb una excel·lent xarxa de 

transports, una de les millors d'Europa. A més, estes ajudes s'han utilitzat també per a 

subvencionar als agricultors, ramaders i pescadors, per a restaurar monuments i per a 

ajudar els estudiants del nostre país a estudiar a l'estranger (programes Erasmus i 

Comenius). Un altre avantatge ha sigut la creació de la targeta sanitària europea, que 

permet als ciutadans espanyols rebre assistència sanitària gratuïta en qualsevol país de la 

Unió. 

Este conjunt d'ajudes té com a objectiu i contrapartida la integració d'Espanya en 

el mercat europeu, de manera que hui més del 90 % de la inversió que rep Espanya de 

l'exterior prové de la UE. A més, esta és la destinació del 64 % de les exportacions 

espanyoles i l'origen del 55 % de les importacions, el que fa d'Europa la zona de comerç 

preferent. A conseqüència de tot això la renda per càpita espanyola, que en 1985 a penes 

arribava al 43 % de la d'Alemanya, se situava en 2018 en el 76 %, estant ja en el 91 % 

de la mitjana europea.  

  No obstant això, Espanya s'enfronta a alguns reptes dins de la Unió Europea. El 

principal d'ells és la reducció d'ajudes europees, a causa de l'entrada de nombrosos 

països d'Europa Oriental en 2004, 2007 i 2013. Estos països estan menys desenvolupats 

que Espanya, la qual cosa fa que reben ara la majoria de les ajudes europees, en 

detriment del nostre país, que ja no està entre els més pobres de la Unió. A causa d'això 

Espanya rep cada any menys ajudes i des de 2014 som un contribuent net, perquè rebem 

menys del que paguem a la UE. Este problema s'ha agreujat després de l'eixida del 

Regne Unit, ja que els ingressos de la Unió s`han reduït i amb ells també les ajudes. 

D'altra banda, en els últims deu anys ha disminuït la inversió privada estrangera, perquè 

moltes multinacionals europees prefereixen ara muntar negocis als països de l'est.   

 

 

8. LA GLOBALITZACIÓ 

 

 Des de la dècada de 1990 el fenomen de la globalització s'ha fet evident. La 

globalització és un procés d'integració en el món que influeix en àmbits diversos com 

l'econòmic, social, polític i tecnològic. D'esta manera, el que succeeix en cada país cada 

vegada està més influït pel que ocorre en la resta del planeta. És per això perquè al món 

se'l coneix actualment com un llogaret global. 

 Són dos factors principalment els que han accelerat el procés cap a un nou món 

globalitzat. En primer lloc els avanços de la tecnologia, sobretot en el camp del 

transport i les telecomunicacions. I en segon lloc els acords comercials entre països, que 

han permés, en els últims anys, augmentar enormement el comerç internacional. 

 

El procés de globalització: l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació ha 

afavorit molt la globalització econòmica, ja que estes faciliten els contactes i 

intercanvis dins de les empreses de manera instantània i simultània. A escala mundial la 

globalització econòmica ha afavorit la deslocalització199 i desestructuració industrial200, 

                                                 
199 Deslocalització: trasllat de la producció a un altre país on la mà d'obra és més barata. 
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les inversions de multinacionals de serveis per tot el món, l'augment dels serveis 

d'informació, la mobilitat geogràfica i la lliure circulació de capitals. Però la 

globalització també ha provocat grans canvis socials com són l'augment del nivell de 

consum, les profundes transformacions dels mercats laborals (mobilitat laboral, 

necessitat d'una major qualificació del treball, migracions…) canvis en els models 

familiars, difusió de l'estil de vida nord-americà, etc. 

 El procés de globalització també afecta al món de la cultura en àmbits com la 

ciència, perquè la informació i el coneixement s'han convertit en sectors estratègics per 

als centres d'investigació. Les empreses i els països inverteixen cada vegada més 

recursos en I+D, destacant els Estats Units, els països de la UE i el Japó com els més 

avançats en alta tecnologia, així com Corea del Sud i Canadà. D'altra banda, el fàcil i 

ràpid accés a la informació a través dels mitjans de comunicació fa possible que es 

puguen seguir en quasi tot el món els mateixos esdeveniments esportius i polítics. El 

món tendeix a uniformitzar-se mentre les societats busquen conservar els seus senyals 

d'identitat i defensar les característiques que li són pròpies. Això explica gran part de la 

xenofòbia en molts països europeus, perquè es veu a l'arribada massiva d'immigrants 

estrangers com una amenaça per a la cultura del país. 

  

 

 
 

 

Les desigualtats territorials en el món: el sistema d'economia de mercat ha generat 

benestar i progrés només per a un reduït grup de països i persones. Al voltant d'un 20% 

de la població mundial viu als països desenvolupats, situats la majoria d'ells a Amèrica 

del Nord i Europa Occidental, encara que també hi ha alguns a Àsia (el Japó, Corea del 

Sud) i Oceania (Austràlia). Este conjunt de països es caracteritza per l'alt nivell de vida 

de la seua població, per comptar amb règims democràtics i tindre un alt nivell 

d'urbanització i un creixement demogràfic escàs. Per això, en aquests països trobem un 

elevat producte interior brut (PIB) per càpita i també un Índex de Desenvolupament 

Humà (IDH) alt. 

 Els països en vies de desenvolupament són aquells que estan més endarrerits i 

en els quals es donen altes cotes de pobresa. Podem dividir-los en dos grups, els de 

nivell de vida mitjà i els de nivell de vida baix. Els primers es troben sobretot a 

Amèrica Llatina, Europa de l'est i Orient Mitjà. Algunes grans potències, com Xina, 

Rússia i el Brasil pertanyen a aquest grup. Estos països tenen elements del món ric, com 

                                                                                                                                               
200 Desestructuració: manera de produir que consisteix a elaborar cada part del producte en una fàbrica 
diferent. 
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una indústria important, una escolarització generalitzada i una societat majoritàriament 

urbana. Però també del món pobre, com l'existència d'importants bosses de pobresa, una 

elevada corrupció i una enorme economia submergida.   

 Els països amb un nivell de vida baix també reben el nom de Tercer Món. En 

ells viu un terç de la població mundial i es concentren sobretot a Àfrica i el sud d'Àsia. 

Són països amb una economia molt endarrerida, basada en l'explotació de recursos 

naturals (agricultura, mineria) i amb poca indústria. La majoria de la població viu en la 

pobresa i treballa en l'economia submergida, la corrupció és molt alta i l'estat a penes 

presta serveis. La majoria són règims autoritaris i alguns estan embolicats en guerres 

internes.  

 Alguns països en vies de desenvolupament han crescut en els últims anys a un 

ritme molt superior al de la majoria dels països del món, a causa de l'exportació de 

productes industrials barats o a la pujada del preu de les matèries primeres. Han rebut 

per això el nom de països emergents, en haver anat millorant el nivell de vida de la seua 

població. Normalment es parla d'ells com els BRICS (el Brasil, Rússia, l'Índia, Xina i 

Sud-àfrica), però ja només la Xina i l'Índia poden ser considerats emergents, perquè són 

els únics el PIB dels quals continua creixent a un ritme superior al 5% anual. Els altres 

tres han vist disminuir molt el seu creixement o fins i tot han travessat per crisis 

econòmiques en els últims anys. 

  

 

9. LA POSICIÓ D`ESPANYA AL MÓN 

 

 Encara que Espanya no és una gran potència, té una certa importància a nivell 

mundial, perquè ocupa el lloc 14 de Producte Interior Brut, és la seu de 10 de les 500 

majors empreses del món i produeix cada any el 1,6% de la riquesa mundial. A més, 

ocupa el lloc 27 (de 188 països) en l`Índex de Desenvolupament Humà, la qual cosa la 

situa entre els països desenvolupats. D'altra banda, Espanya ha trencat el seu aïllament 

secular i hui dia pertany a les principals organitzacions internacionals, tant europees 

(UE, Consell d'Europa) com a mundials (ONU, OTAN, Organització Mundial del 

Comerç). En diverses ocasions Espanya ha estat en el Consell de Seguretat de l'ONU i 

hi ha hagut espanyols al capdavant d'importants organismes internacionals, com 

l'OTAN, l'FMI o la UNESCO. 

 

Amèrica Llatina: a causa del nostre passat i llengua comuna, Espanya té relacions molt 

estretes amb els països llatinoamericans. Més del 40 % de l'ajuda espanyola al 

desenvolupament té a Amèrica Llatina com a destinatari, la qual cosa ens col·loca en 

segon lloc a la regió, només per darrere dels Estats Units. El mateix ocorre amb les 

inversions de les empreses espanyoles, perquè som el segon inversor estranger a 

Amèrica Llatina, només per darrere dels Estats Units. A l'Argentina, Mèxic, el Perú,  

Veneçuela i el Brasil és molt important la presència de companyies espanyoles en àrees 

com les telecomunicacions, l'energia, el transport i la banca. D'altra banda, el comerç 

entre Espanya i Amèrica Llatina és cada vegada més important i entre 2004 i 2014 va 

augmentar en un 235%. 

 Des de 1991 es realitzen cimeres iberoamericanes, en les quals es reuneixen els 

caps d'estat i de govern d'Espanya i Portugal, d'una banda, amb els dels països 

iberoamericans. A més, Espanya és present com a observadora en l'Organització 

d'Estats Americans i en diverses organitzacions internacionals llatinoamericanes. Els 

ciutadans d'Amèrica Llatina necessiten molt menys temps per a adquirir la nacionalitat 

espanyola (dos anys, enfront de deu de la resta de països) i poden formar part de 
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l'exèrcit espanyol, el que no poden fer els altres estrangers. A això cal afegir  que a 

Amèrica Llatina viuen 1,3 milions d'espanyols, el 65 % dels residents a l'estranger, 

encara que la majoria no han estat mai a Espanya, sinó que tenen la nacionalitat per ser 
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fills o nets d'espanyols. Espanya té a més convenis amb sis països llatinoamericans 

perquè els residents estrangers puguen votar en les eleccions municipals del país en què 

resideixen.  

 D'altra banda, des del seu ingrés a la Unió Europea Espanya ha contribuït a 

l'augment de les relacions econòmiques entre Europa i Llatinoamèrica. Així doncs, la 

Unió ha liberalitzat el comerç de determinats productes, ha establit unes ajudes 

financeres al desenvolupament i ha donat suport als canvis polítics que han permés la 

consolidació de sistemes democràtics durant les últimes dècades. Més recentment, 

Espanya ha condemnat les violacions de drets humans a Cuba i Veneçuela i ha fet costat 

als que lluiten per establir la democràcia en eixos països. D'altra banda, el nostre país ha 

influït molt perquè la Unió Europea haja anat eliminant la necessitat de visat dels 

llatinoamericans per a viatjar a Europa. Per això ara només és necessari per als 

ciutadans de Cuba, la República Dominicana, Bolívia i Equador.  

 Actualment les relacions entre Espanya i els països d'Amèrica Llatina són en 

general bones. En part per la nostra cultura comuna, però també per algunes iniciatives 

espanyoles, com la cooperació al desenvolupament, l'eliminació de visats o la 

condonació del deute a alguns països. No obstant això, l'expropiació d'empreses 

espanyoles a l'Argentina o Bolívia, o les violacions de drets humans a Cuba i Veneçuela 

han suposat motius de conflicte amb alguns d'estos països. 

 

El Mediterrani: les relacions amb el Marroc ocupen un lloc prioritari. Són unes 

relacions que no estan exemptes de conflictes, com la reivindicació marroquina de 

Ceuta i Melilla i l'oposició del regne alauita a la independència del Sàhara Occidental, 

antiga colònia espanyola. No obstant això, en els últims anys els dos països han apostat 

més per una política de cooperació que de confrontació, abordant la resolució dels 

desacords amb cims hispà-marroquins que reuneixen els dos caps d'Estat, presidents del 

govern i ministres. La presència econòmica espanyola al Marroc s'ha afermat amb més 

de 900 empreses totalment espanyoles o mixtes i amb la col·laboració en 

infraestructures com el gasoducte euromagrebí. Una col·laboració econòmica i política 

que també s'està estrenyent amb Algèria. D'altra banda, el comerç entre Espanya i el 

Marroc es va duplicar entre 2011 i 2017. Actualment el Marroc és el nové destí de les 

exportacions espanyoles, mentre que Espanya és el principal proveïdor i client del 

Marroc, superant a França, que fins a 2013 ocupava esta posició. 

 Els països del Magreb constitueixen la frontera sud de la Unió Europea i 

l'estabilitat de l'àrea resulta crucial per a la seua seguretat. D'altra banda, el 

desenvolupament dels països mediterranis depén en bona part de la seua vinculació amb 

Europa. Espanya, des de la seua entrada a la Unió Europea ha contribuït a intensificar 
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les relacions tant des del punt de vista polític com econòmic i cultural. Esta cooperació 

s'ha intensificat des de la Conferència Euromediterrània de Barcelona (1998) en la qual 

es van reunir els caps d'Estat i de govern de la Unió Europea amb els dels països 

riberencs del Mediterrani. Les iniciatives sorgides d'estes conferències van establir les 

bases per a la creació, en 2008, de la Unió per al Mediterrani, que té la seua seu a 

Barcelona. Esta organització pretén aproximar les dues ribes del Mediterrani, separades 

per diferències culturals, religioses i de diferents nivells de desenvolupament, 

mitjançant projectes concrets en els àmbits de la joventut, l'educació, els mitjans de 

comunicació i les migracions. 

 En els últims anys han sorgit nous problemes que afecten les relacions d'Espanya 

amb els veïns de l'altra ribera del Mediterrani. La immigració il·legal és un d'ells. Milers 

de ciutadans procedents del Magreb i de l'Àfrica subsahariana han arribat a les costes 

canàries o andaluses en xicotetes embarcacions, posant en perill les seues vides a la 

recerca d'un futur millor. Uns altres han passat a Espanya saltant les tanques que 

separen Ceuta i Melilla del Marroc. Aquests fluxos migratoris estan sent controlats per 

la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Control de Fronteres (Frontex) i 

mitjançant la vigilància costanera dels països de l'àrea, especialment el Marroc, als que 

la Unió Europea compensa amb ajudes econòmiques. 

 Un altre problema el constitueix el fonamentalisme islàmic. Un moviment que 

afecta a Europa com van posar de manifest els atemptats de París (2015), Niça (2016) i 

Barcelona (2017). Molts d'estos terroristes eren d'origen marroquí, per la qual cosa s'ha 

intensificat la col·laboració amb la policia d'este país perquè ajude a desarticular 

cèl·lules islamistes. Però per a combatre eficaçment el terrorisme no basta l'acció 

policial. També és necessària una política de cooperació econòmica, que reduïsca la 

pobresa en el nord d'Àfrica, caldo de cultiu del radicalisme islàmic. 

 

Espanya i la cooperació al desenvolupament: en 1980 l'Assemblea General de 

Nacions Unides va acordar que els països rics havien de destinar el 0,7 % del seu PIB 

com a ajuda al desenvolupament. Més de 40 anys després tan sols cinc països estan 

complint els acords: Dinamarca, Suècia, Noruega, Luxemburg i el Regne Unit. L'ajuda 

espanyola es va situar en el 0,46 % en 2008, però a partir de llavors s'ha reduït amb la 

crisi econòmica, fins a situar-se en el 0,19 % en 2020. En els últims anys som el país 

que més ha reduït la seua ajuda al desenvolupament i actualment ens trobem en el lloc 

20 entre els 28 països que donen este tipus d'ajuda.  

 La gestió de la cooperació espanyola per al desenvolupament es realitza a través 

de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 

dependent del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació. L'agència desenvolupa els seus 

propis projectes i col·labora amb altres organismes nacionals, internacionals i ONGs. 

Les seues prioritats són la lluita contra la pobresa, la defensa dels drets humans, la 

igualtat de gènere, la sostenibilitat ambiental i el respecte a la diversitat cultural.   


