12003601

Desembocadura del riu Gaià

Conca:

Gaià

Comarca:

Tarragonès

Municipi:

Tarragona

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Desembocadures actuals de rius i rieres

A.2. Descripció
La "Desembocadura del riu Gaià" és un petit espai d’unes 5 ha corresponent al calaix del riu Gaià entre la via del
ferrocarril i el mar. Es troba ubicat dins de l’antic terme de Tamarit, avui en dia agregat al municipi de Tarragona. L’espai
presenta zones embassades i una desembocadura oberta en una platja sorrenca.
La vegetació de l’espai està constituïda per diverses comunitats vegetals que ocupen ambdós costats de la llera del riu.
Pel que fa al tram del riu més allunyat del mar, hi trobem un retall de bosc de ribera característic dels rius mediterranis,
dominats per l’àlber (Populus alba) amb presència de freixes (Fraxinus angustifolia) i l’om (Ulmus minor) (hàbitat d’
interès comunitari, codi 92A0). El tram mitjà l’ocupa bàsicament el canyar (Arundini-Convolvuletum sepium). El canyissar
característic de les aigües dolces del litoral ocupa les vores fins arran de la platja de Tamarit. L’espècie més
característica és el canyís (Phragmites australis) acompanyat, en indrets on el nivell de l’aigua no és important, per boga
(Typha angustifolia), la jonça d’estany (Schoenoplectus lacustris), el lliri groc (Iris pseudacorus), el plantatge d’aigua
(Alisma plantago-aquatica) i la salicària (Lythrum salicaria). També són comuns el jonc boval (Scirpus holoschoenus), la
menta borda i espècies pròpies de la bardissa de les vores de camins i conreus com ara l’esbarzer.
L’espai constitueix un refugi per a alguns elements faunístics i destaca com a zona de repòs i aturada d’ocells en les
seves rutes de migració. S’han detectat a l’espai la presència regular de 130 espècies de vertebrats de les 244
constatades en tota la conca del riu Gaià i segons estudis recents s’ha detectat la presència de més de 80 espècies d’
ocells diferents.
El paisatge de l’espai contrasta amb el seu entorn, intensament dedicat als conreus o a usos turístics i recreatius. Tot i
tractar-se d’un espai natural protegit força ben conservat aquest està sotmès a una desmesurada freqüentació, sobretot
durant els mesos estivals, i redueix de forma important l’àrea d’influència de l’espai (la tanca del càmping es troba a
només 5 metres).
Amb l’objectiu de conservar i recuperar l’espai, el juny del 1998 es va signar un conveni de col•laboració entre la Direcció
General de Medi Natural del DARP, l’Ajuntament de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Associació
Mediambiental la Sínia. Són diversos els projectes que s’hi ha dut a terme a l’espai, entre els quals destaquen la
vigilància, informació i manteniment de l’espai, la creació d’un centre d’informació i educació ambiental, estudis de
seguiment de fauna, un projecte de reintroducció d’òlibes i camps de treball, entre d’altres.
L’espai pertany a des de l’any 1992 al PEIN i per ordre de 7 de juny de 1995 fou declarat Reserva natural de fauna
salvatge. A més està inclòs com a espai de la Xarxa Natura 2000 ES5140019 "Riu Gaià".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Desembocadura del riu Gaià

Codi:
Codi Inventari anterior:

12003601
0311200

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Tarragona
Tarragonès

Municipi/s

Tarragona

Zona humida: 12003601

Desembocadura del riu Gaià

Pàgina 473

C.2 Localització geogràfica
362.923,74 UTM_Y:

UTM_X:

4.555.104,83 Altitud (m):

4 Superfície (Ha):

5,65

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Gaià

Conca:
Subconca:
Origen: natural

existència: E

núm.d'estanys/llacunes: 1

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Educació ambiental
Lleure i esports

D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Presència d’espècies animals exòtiques
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera
Sobrefreqüentació antròpica

D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
Estat ecològic:

ECELS:

Mediocre

III

Data:

QAELS:

Mediocr

49

III Mediocre

0,4

Lloc:

15/05/2003

E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Constitueix una interessant zona humida litoral que es troba al bell mig d’una de les principals rutes de migració d’
ocells. Presenta un bon estat de conservació gràcies a la gestió activa de l’espai.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Important zona de refugi i hivernada d’ocells
Zona de biòtop-pont entre grans zones humides

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

16a

Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts

CHC50

44h

CHC50

53a

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
muntanya mitjana)
Canyissars

53d

Canyars de vores d’aigua

CHC50

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

83a

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea),
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),…
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

86a

Font de les dades

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
92A0

CHC50

CHC50

Font de les dades

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Subtipus

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

Codi

Nom

GAI

Desembocadura del Riu Gaià

Reserva natural de fauna salvatge
Xarxa Natura 2000

LIC

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
T18

Reserva natural de fauna salvatge de la
desembocadura del riu Gaià
ES5140007

Nom

Zona Humida

Desembocadura del riu Gaià

De Transició

Desembocadura del riu Gaià

Zona humida: 12003601

Costes del Tarragonès

Desembocadura del riu Gaià

Pàgina 474

0600070

Riu

El Gaià des de la presa del Catllar fins al mar

F.3. Gestió de l'espai
Gestor
SAC (Seguiment d'Amfibis de
Catalunya)

Figura de gestió

Inici

SAC

01/03/2006

Fi

Observacions

Tipus gestió

Desembocadura del seguiment
riu Gaià
biodiv.
gestió activa
rètols, itineraris,
tanques, centre
d'informació i
educació ambiental

Salvem el riu Gaià, Associació
mediambiental la Sínia

F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
01/03/2001

Data inclusió:
Codi_situació

Data inici Tipus mod.

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Regulació accés fauna domèstica

1

Instal·lació contenidors d'escombraries i/o papereres

2

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a
vianants, etc.)

2

Manteniment de la senyalització

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 12003601

Desembocadura del riu Gaià

Pàgina 475

362600

362800

363000

363200

4555600

4555600

4555400

4555400

4555200

4555200

4555000

4555000
4554600

4554600

4554800

4554800

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Desembocadura del riu Gaià
ORTOFOTOMAPA

CODI: 12003601
SUPERFICIE: 5,65 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Tarragona
1:5.000

1

Data :

362600

362800

363000

DESEMBRE 2006

ECAFIR S.L.

363200

