01000205

Rec del Portaló

Conca:

Rieres de la Costa Brava

Comarca:

Alt Empordà

Municipi:

Port de la Selva, el

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

A.2. Descripció
El Rec del Portaló és una zona humida constituïda per un tram del rec del Portaló, situat al temer municipal del Port de
la Selva, al Parc Natural de Cap de Creus.
El rec de Portaló està situat al nord del Cap de Creus i recull les aigües que baixen dels vessants del Puig Alt Gran fins a
desembocar a la cala del Portaló. Es tracta d’un torrent de règim mediterrani, que només porta aigua els dies de pluja.
El sector que s'incorpora com a zona humida està constituït per un tram mig del torrent i inclou un sector on es produeix
la confluència d'altres torrents, com el rec del Moro. L'acumulació de sediments al fons de vall ha permès el
desenvolupament de sòls mínimament profunds que permeten la presència de comunitats vegetals de tipus higròfil.
A la major part de la llera del torrent apareix l'hàbitat d'interès comunitari 6420 "Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion". S'hi troben puntualment algunes espècies helofítiques o higròfiles
(Phragmites australis, Scirpus holoschoenus, etc) i alguns arbres de ribera, com el gatell (Salix cinerea subsp. oleifolia),
però predominen les espècies dels esbarzers i les brolles silicícoles i bruguerars, sobretot l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i
el bruc (Erica arborea).
Pel que fa a la fauna, el rec pot ser interessant com a zona de reproducció per a diverses espècies d'amfibis.
No es detecten factors que estiguin afectant negativament aquest espai, força isolat. Hi ha una edificació mig enrunada,
d'ús desconegut.
Aquesta zona humida està inclosa dins la Reserva Natural Integral del Parc Natural de Cap de Creus, forma part de
l'espai del PEIN "Cap de Creus" i de l'espai de la Xarxa Natura 2000 ES5120007 "Cap de Creus" i està situada a més
dins el Paratge Natural d'Interès Nacional de Cap Gros-Cap de Creus i dins la Reserva Natural Integral del Cap de Creus.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Rec del Portaló

Codi:
Codi Inventari anterior:

01000205

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

Girona
Alt Empordà

Municipi/s

Port de la Selva, el
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

523.338,23 UTM_Y:

4.685.977,55 Altitud (m):

60 Superfície (Ha):

1,63

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Rieres de la Costa Brava

Subconca:
Zona humida: 01000205

Rec del Portaló
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Origen: natural

núm.d'estanys/llacunes: 0

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Tram del rec del Portaló, dins l'àmbit de la Reserva Natural Integral del Cap de Creus, interessant pels seus hàbitats.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

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

Nom

31y

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra
baixa (i de l'estatge montà)
Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia),
silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà)
Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels
sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

32k
32l
32n

Font de les dades
CHC50
CHC50
CHC50
CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Subtipus

Codi

Reserva natural integral

Nom
Reserva Natural Integral del Cap de Creus

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

CCR

Paratge natural d’interès nacional

Cap de Creus
Paratge Natural d'Interès Nacional de Cap GrosCap de Creus

Parc Natural

Parc natural de Cap de Creus

Xarxa Natura 2000

LIC/ZEPA

ES5120007

Cap de Creus

F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
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
Data inclusió:
Codi_situació
I

01/07/2008
Data inici Tipus mod.
01/07/2008

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

Zona humida: 01000205

Rec del Portaló
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523000

523250

523500

4686500

4686500

4686250

4686250

4686000

4686000

4685750

4685750

4685500

4685500

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Rec del Portaló
ORTOFOTOMAPA

CODI: 01000205
SUPERFÍCIE: 1,63 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: El Port de la Selva
1

1:5.000
Data :

523000

523250

JULIOL 2008

523500

ECAFIR S.L.

