
COM ÉS EL RELLEU 
PENINSULAR?

Elaboració pròpia a partir de les il·lustracions de José Alberto
Bermúdez (INTEF- Banco de Recursos, MECD).

Forma massissa 

altitud mitjana elevada (660 m) 

Disposició perifèrica de les grans serralades que aïllen les terres interiors de les
àrees costaneres, donant lloc a gran varietat de paisatges. 

Disposició majoritàriament amb orientació O-E de les grans serralades i conques
sedimentàries. 

Gran varietat geomorfològica que inclou planes litorals, altiplans, conques
interiors, depressions, grans serralades, etc. 

Gran varietat litològica amb roques silícies, calcàries, volcàniques i argil·loses que
donen lloc a gran varietat de formes del relleu i de paisatges vegetals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL 
RELLEU PENINSULAR

GRANS UNITATS DEL RELLEU
Els relleus interns de la Meseta: el sòcol, les serralades interiors (Massís o
Sistema Central i Montes de Toledo) i les conques sedimentàries interiors
(Duero, Tajo, Guadiana).

Els relleus interns de la Meseta: el sòcol, les serralades interiors (Massís o
Sistema Central i Montes de Toledo) i les conques sedimentàries interiors
(Duero, Tajo, Guadiana). 

Els relleus perifèrics de la Meseta: Serralada Cantàbrica, Sistema Ibéric, Sierra
Morena. 

Les depressions exteriors a la Meseta: Depressió de l’Ebre i depressió del
Guadalquivir. 
Les serralades exteriors: Pirineus i Sistema Bètic. 

Àrea silícia: se situa al Massís Galaic, zona oriental de la Serralada Cantàbrica , Sistema Central i
els Montes de Toledo. 

Àrea calcària: se situa a les serralades orientals de la península formant una z invertida
(Pirineus; Montes Bascos i zona oriental de la Serralada Cantàbrica, Sistema Ibèric i Serralades
Bètiques). És el tipus de rocam predominant a les Illes Balears.

Àrea argilosa:  es troba a les conques sedimentàries de la me-

seta i a les grans depressions. Les argiles són fruit de l'erosió
dels sistemes muntanyosos circumdants i la posterior sedi-
mentació en les àrees deprimides i difícil evacuació.

Àrea volcànica: abasta tot l'arxipèlag canari i localitzacions
puntuals a la Península Ibèrica,  

Àrees mixtes: són aquelles àrees on trobem diferents tipus de
roques,  
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