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Desembocadura de la Riera de Maspujols o Riudoms

Conca:

Rieres Meridionals

Comarca:

Baix Camp

Municipi:

Cambrils

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

A.2. Descripció
La desembocadura de la riera de Riudoms o de Maspujols forma una petita llacuna d’aigües salabroses al municipi de
Cambrils i ocupa una superfície de 5,6 hectàrees.
L’espai presenta un bon estat de conservació. Les dunes, el canyissar, el bogar, les jonqueres i alguns peus aïllats de
tamarigar ocupen la pràctica totalitat de l’espai.
Com a hàbitats d’interès comunitari trobem les dunes amb pinedes de pi pinyer (hàbitat d’interès comunitari prioritari,
codi 2270) i les bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) (codi 92D0).
Els ocells aquàtics més comuns a la zona són el bernat pescaire (Ardea cinerea), l’esplugabous (Bubulcus ibis), la
gallineta o polla d’aigua (Gallinula chloropus), etc. Els passeriformes com el trist (Cisticola juncidis) i altres, també hi són
comuns. La fauna ictiològica es composa de les típiques espècies que es troben en llacunes de rambla, com ara les
llises (Mugil sp.), les anguiles (Anguilla anguilla) etc.
En resum, es tracta d’un espai força ben conservat i amb un interès i potencial ecològic molt elevat pel fet de ser un punt
de repòs per a moltes espècies d’ocells migradors. Fa uns anys també tenia importància el fet de tractar-se d’un espai
de dimensions mitjanes força allunyat de les zones urbanes de Cambrils però no es pot afirmar actualment. Tot i trobar
al marge dret de la desembocadura una extensa pineda de pi pinyer (Pinus pinea) que contribueix a augmentar la
diversitat biològica de la zona i al marge esquerre un càmping força ben aïllat, el desenvolupament urbanístic creixent fa
que a banda i banda de l’espai apareguin nous espais urbanitzats. També cal destacar el nou passeig que travessa la
zona humida però que ha salvaguardat la llacuna amb la construcció d’una passera elevada.
La pineda de pi pinyer del marge dret és molt freqüentada pels veïns i turistes de Cambrils. Aquest fet suposa una
presència humana a la zona molt elevada. Per aquest motiu, l’any 1994, el Departament de Medi Ambient va atorgar a l’
Ajuntament de Cambrils una subvenció per a executar un projecte de millores ambientals a la zona que tenia, com a
objectius prioritaris, ordenar els usos públics d’aquest espai. Es van a dur a terme diverses actuacions, com la
realització d’itineraris amb senyalització, passeres i punts d’aguait. No obstant, cal dir que aquests es troben actualment
(desembre 2006) en molt mal estat de conservació.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Desembocadura de la Riera de Maspujols o Riudoms

Codi:
Codi Inventari anterior:

14000801
0291400

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

Tarragona
Baix Camp

Municipi/s

Cambrils
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

338.938,71 UTM_Y:

4.548.157,59 Altitud (m):

4 Superfície (Ha):

5,62

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Zona humida: 14000801

Desembocadura de la Riera de Maspujols o Riudoms

Pàgina 484

Conca:

Rieres Meridionals

Subconca:

rieres del Baix Camp

núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: natural

existència: E

Recup.?:

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Abocament de runes i residus inerts

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Proximitat nucli urbà (soroll, cont.lumínica,etc)
Proximitat autopista/autovia/carretera
Sobrefreqüentació antròpica

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua en un radi de 100 m

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Interessant zona d’aiguamolls litorals que tot i destacar pel seu interès faunístic gràcies al fet de situar-se al mig d’una
de les principals rutes de migració presenta fortes pressions per freqüentació i desenvolupament urbanístic.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Zona de biòtop-pont entre grans zones humides
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats

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

Nom

16a

Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts

Font de les dades
CHC50

16c

Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral

CHC50

44o

Tamarigars, de sòls salabrosos

CHC50

53a

Canyissars

CHC50

53d

Canyars de vores d’aigua

CHC50

86a

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

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

Font de les dades

2270*

Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre

CHIC50

92D0

Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea)

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
0400010

Nom

Riu

Riera de Riudoms

F.3. Gestió de l'espai
Gestor

Figura de gestió

Inici

Fi

DMAH i Ajunt. Cambrils

Observacions

Tipus gestió

itinerari i passera en
molt mal estat

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
Zona humida: 14000801
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Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

1

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

1

Millora d'equipaments existents

1

Regulació accés fauna domèstica

1

Retirada de runes i/o deixalles

1

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

1

Manteniment de la senyalització

2

Manteniment d'equipaments

2

Millora de la senyalització

2
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338600

338800

339000

339200

4548800

4548800

4548600

4548600

4548400

4548400

4548200

4548200

4548000

4548000

4547800

4547800

Títol de l'estudi :

4547600

Títol del plànol :

4547600

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

NOM: Desembocadura de la Riera de Maspujols o Riudoms
ORTOFOTOMAPA

CODI: 14000801
SUPERFICIE: 5,62 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Cambrils
1:5.000

1

Data :

338600

338800

DESEMBRE 2006

339000

ECAFIR S.L.

339200

