
Pp anuais moderadas, entre 500-700 mm
Máximo pluviométrico de finais de outono-inverno
e máximo secundario de primavera
Temperatura media anual entre 17-19ºC

a) Mediterráneo oceánico Amplitude térmica anual entre 10-16ºC
   (G. de Cádiz e comarcas próximas) Inverno suave e verán caluroso

Xeadas e nevadas case descoñecidas
Altos índices de humidade relativa todo o ano
É a área máis soleada da Península Ibérica

Pp entre 500-700 mm
Máximo pluviométrico de finais de outono-inverno
e segundo máximo en primavera

b) Mediterráneo continental Seca estival acentuada de xuño a setembro
   (curso baixo e medio do Guadalquivir, Temperatura media anual entre 17-18ºC, cos
    Extremadura, Huelva, Cádiz, Sevilla, veráns máis cálidos de España
    Málaga e Córdoba, ata Jaén) Inverno máis fresco que no tipo anterior, debido

ao efecto da continentalidade
Dominio Réxime térmico suave Xeadas escasas, de 2 a 20 días anuais, e 
temperado Temperatura media anual non inferior a 15ºC nevadas excepcionais
cálido Amplitude térmica entre 11 e 18ºC Número de días de choiva entre 75-100 ao ano
subtropical, Precipitacións escasas e irregulares Altos índices de insolación

das costas Pp inferiores a 900 mm Pp anuais escasas, entre 300 e 600 mm
occidentais Pp xeralmente entre 200 e 800 mm anuais Máximos pluviométricos equinocciais
ou mediterráneo Días de choiva entre 30 e 100 c) Continental mediterráneo Temperatura media anual entre 13 e 15ºC

    (altiplanicies de Andalucía oriental, Amplitude térmica anual alta, entre 17-20ºC
     extremo occidental de Murcia e Verán cálido, especialmente o mes de xullo
     surco intrabético) Fortes índices de insolación

(Granada ostenta o récord de España de días
totalmente despexados ao ano)

Pp anuais entre 400 e 900 mm
Réxime pluviométrico con máximo anual de final

d) Mediterráneo subtropical de outono-inverno e 2º máximo en primavera
    (Mediterráneo andaluz, entre Adra e Verán indixentemente seco
     Xibraltar) Temperatura media anual entre 17-19ºC

Amplitude térmica en torno aos 13ºC
Número de días de choiva ao ano entre 50-75
Non hai xeadas e as nevadas son excepcionais
Insolación media elevada, próxima a 3000 horas anuais



Pp anuais moi escasas, inferiores a 300 mm
Máximo pluviométrico en outono, seguido dun
máximo secundario en primavera

e) Mediterráneo subdesértico Temperatura media anual entre 17-21ºC
    (litoral SL de España, incluindo boa Amplitude térmica entre 13-16ºC
     parte das provincias de Murcia, Inverno temperado, verán moi cálido
     Almería e extremo meridional de Xeadas escasas
     Alicante) Alta insolación, por enriba das 3000 horas anuais

Alta humidade relativa na franxa litoral
Días de choiva escasos, entre 25-50 ao ano

Pp anuais entre 400-700 mm
Máximo pluviométrico en outono, máximo 

Dominio Réxime térmico suave f) Mediterráneo levantino-balear secundario en primavera e seca estival
temperado Temperatura media anual non inferior a 15ºC    (Rexión valenciana, Tarragona e Temperatura media anual entre 16-17ºC
cálido Amplitude térmica entre 11 e 18ºC     arquipélago balear) Amplitude térmica moderada, entre 13-15ºC
subtropical, Precipitacións escasas e irregulares Inverno suave, verán cálido
das costas Pp inferiores a 900 mm Días de choiva oscilan entre 75-100 ao ano
occidentais Pp xeralmente entre 200 e 800 mm anuais Xeadas escasas, entre 2-12 días ao ano
ou mediterráneo Días de choiva entre 30 e 100 Insolación moderada, entre 2600-2800 horas anuais

Pp anuais entre 500-900 mm; é a variedade mediterránea
máis húmida. Máximo pluviométrico en outono-verán

g) Mediterráneo catalán Choivas ben distribuidas todo o ano, sen aridez estival
    (franxa costeira e zonas próximas de Temperatura media anual entre 14-16ºC
     Cataluña entre a desembocadura do Amplitude térmica anual entre 13-18ºC
     Ebro e os Pirineos orientais) Inverno fresco, verán temperado ou cálido

Días de choiva entre 75-125 ao ano
Xeadas frecuentes a poucos km da costa, de 2 a 30 días
ao ano. Insolación baixa, entre 2200-2600 horas anuais



Pp anual moi abundante e distribuida uniformemente
ao longo de todo o ano, superior xeralmente a 1000 mm

a) Temperado frío oceánico Máximo pluviométrico en outono-inverno, mínimo estival
    (Pirineos occidentais, Navarra Non hai meses secos
     atlántica, País Vasco, Santander, Temperatura media anual entre 13-14ºC
     Asturias e algunhas comarcas Amplitude térmica anual feble, en torno a 10ºC
     galegas (Lugo e A Coruña) Inverno suave, verán fresco

Xeadas escasas, días de choiva superiores a 150 ao ano
Insolación feble, entre 1700 e 2200 horas anuais

Pp moi abundantes, superiores a 900 mm anuais
Máximo pluviométrico en outono-inverno, pode haber 

b) Temperado frío oceánico, falta de precipitacións en xullo e agosto
    con estación seca (a meirande parte Temperatura media anual entre 12-14ºC
    de Galicia e comarcas do Cantábrico Amplitude térmica en torno aos 10ºC

Réxime térmico máis riguroso     occidental) Número de días de choiva superior a 150 ao ano
Temperatura media anual entre 9-15ºC Nevadas excepcionais, xeadas escasas
Amplitude térmica entre 8 e 21ºC Número de horas de sol anual entre 1800 e 2400

Dominio Precipitacións abundantes no tipo oceánico,
temperado con máis de 1000 mm, escasas (300 a 600) Pp anuais abundantes, superiores a 700 mm, e ben
frío no tipo continental distribuidas ao longo de todo o ano, con máximos

Días de choiva entre 75 e 200 ao ano c) Temperado frío continental equinocciais e mínimo de inverno
    (vertente do Pirineo oriental, interior Temperatura media anual baixa, entre 9-12ºC
     de Cataluña, comarcas do Ebro e Inverno riguroso e con moitas xeadas, con máis de 90
     Sistema Ibérico, cabeceira do Douro, días ao ano
     vertente S do Cordal Cantábrico e Amplitude térmica elevada, entre 15-18ºC
     meseta de Lugo) Días de choiva entre 125 e 150 ao ano

Insolación con valores baixos, entre 1800-2200 horas 

Pp anuais entre 350-500 mm
Réxime pluviométrico con máximos equinocciais, 
mínimo relativo en inverno e seca acusada en verán

d) Temperado frío continental, Temperatura media anual entre 10-14ºC
    con estación seca (a meirande parte Xeadas numerosísimas, con ata 180 días ao ano na 
    das submesetas, cunca do Ebro, cunca do Douro
    cuncas medias e altas dos ríos Nevadas relativamente frecuentes, cun promedio de 10 a
    levantinos mediterráneos) 18 días ao ano

Días de precipitación: entre 75 e 125 ao ano
Insolación anual con valores elevados, entre 2600 e 
2900 horas
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