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1_CULTIUS I HORTA
Cultius en secà d’oliveres i d’horta i fruiters en 
regadius de la vora del riu sec. 

2_MARJAL DE PENÍSCOLA
Àrea humida sorgida a causa de la proximitat del 
nivell freàtic immersa entre el desenvolupament 
urbà i les zones de cultius.

3_FRONT LITORAL
Platges esteses i continues de sorres fi nes i escàs 
pendent. Edifi cacions de gran alçada paraŀleles 
al litoral en primera línia de platja.

4_CREIXEMENT URBÀ RESIDENCIAL
L’assentament urbà es caracteritza per la seva 
heterogeneitat d’edifi cis plurifamiliars ofi cials i 
turístics. 

5_CASC HISTÒRIC
L’antiga fortalesa situada en el penyal allotja 
nombroses edifi cacions tradicionals que 
culminen amb l’església i el castell Templari en el 
punt més elevat.

6_PORT PESQUER
Aigües interiors, murs d’atracament i esculleres 
que constitueixen el ferm de l’edifi cació 
portuària. 

7_CALES I PENYA-SEGATS 
Penya-segats costers calcaris amb petites cales 
rocoses en els seus entrants. Alçades entre 0 i 
100m amb forts pendents.

8_SERRA D’IRTA
Elevacions muntanyoses de pedres calcàries 
paraŀleles a la línia de costa. Amb una elevada 
diversitat d’espècies faunístiques i botàniques 
amb endemismes i espècies característiques del 
lloc, motiu pel qual la zona es va protegir donant 
lloc al Parc Natural de la Serra d’Irta.
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LÍMITS I EXTENSIÓ

El terme municipal de Peníscola te una extensió de 79,23 Km2 i 
queda dividit pel penyal rocós en dues meitats absolutament 
diferents. 
La banda nord es caracteritza per tenir amples platges 
de sorra fi na i també per la nombrosa presència de grans 
edifi cacions destinades al turisme. 
Al sud del penyal trobem una de les serralades litorals més 
verges de la costa Valenciana, la Serra d’Irta, on es troba el 
Parc Natural de mateix nom. La serralada, situada en l’extrem 
septentrional de la Comunitat, ocupa quasi dos terceres parts 
del terme municipal, pot arribar als 572 m d’altitud i fi nalitza 
amb una costa rocosa baixa, encara què en alguns llocs 

trobem penya-segats alts com el de la Badum. L’absència 
d’assentaments importants ha provocat l’abandonament 
progressiu de l’explotació agrícola i ganadera.
D’altra banda, en la part septentrional de la localitat 
trobem una extensió d’aiguamolls compartida amb el terme 
municipal de Benicarló i que és coneguda com “La Marjal”. 
En aquesta zona la principal activitat és l’agricultura, tret de 
les zones més properes a la costa que han estat totalment 
transformades per l’ésser humà. Seguint el curs de les sèquies 
arribem fi ns a la desembocadura a l’Ullal de l’Estany integrada 
totalment en el desenvolupament urbà de la ciutat.

ÚSOS DEL SÒL

Durant el SXX Peníscola ha passat de ser un petit poblet de 
mariners amb una economia de subsistència, a ser un dels 
principals destins turístic del País Valencià. Aquest canvi 

no només s’ha vist refl ectit ens els motors econòmics de la 
localitat sinó que també ha afectat tant la seva estructura 
urbana i els diferents usos del sòl. 
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GEOMORFOLOGIA

El nucli original de població és en un istme, el Penyal de 
Peníscola, que separa l’extrem meridional de la Serra d’Irta 
del començament de la Plana de Vinaròs. 
Al nord del penyal hi ha una plana sedimentària, amb una 
platja sorrenca (Platja Nord) i originalment amb part de 
serradal. En aquesta plana quaternària hi ha afl oraments 
d’aigua (ullals), que donen lloc a una zona d’aiguamolls, la 
Marjal de Peníscola, anomenada popularment lo Prat, que 
anteriorment fou una albufera i en l’actualitat és una marjal, 

declarada Lloc d’Interés Comunitari i Microrreserva de fl ora 
des del 2001.
Al sud de la localitat hi ha l’extrem meridional de la serra 
d’Irta, declarada parc natural el 2002, que transcorre 
paral·lela a la costa i molt propera a aquesta, ocupant les 
dues terceres parts meridionals del terme municipal. La serra 
acaba en estriacions rocoses i penya-segats, com el de la 
Torre Badum, tot i que també en algunes cales de còdols i 
petites platges de sorra.
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EVOLUCIÓ GEOLÒGICA UNITATS MORFOLÒGIQUES
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