09001702

Desembocadura de la Riera de Ribes

Conca:

Riera de Ribes

Comarca:

Garraf

Municipi:

Sitges

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

A.2. Descripció
La desembocadura de la riera de Ribes es localitza al municipi de Sitges. Es tracta d’un espai limitat per
la platja, el límit urbà de Sitges i els terrenys d'un camp de golf. En aquest espai la riera de Ribes forma una petita
llacuna d’1,5 hectàrees on es barreja l’aigua de la riera i el seu aqüífer amb l’aigua de la Mediterrània.
Es tracta d'un petit espai litoral que té l’interès de trobar-se al mig d’una de les principals rutes de migració d’ocells de l’
Europa occidental a l’Àfrica, fet que el converteix en una zona de refugi i de pas important.
La llacuna ha experimentat una forta degradació, com a conseqüència de l'elevada freqüentació humana, l'abocament
de deixalles i uns usos invasius i inapropiats dels marges de la llera. S'hi havia citat herbassars de Ruppia, però
actualment la contaminació de les aigües impedeix el desenvolupament de comunitats d'interès. Als marges de la
llacuna hi ha jonqueres de Juncus acutus (hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis
(Juncetalia maritimi)") i petites restes de salicornar, molt empobrides. A la platja, formada per un codolar, hi prospera
l'hàbitat 1210 "Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica", molt degradat també per
l'elevada freqüentació.
Pel que fa a la fauna, es coneixia la presència de peixos d’estuari (llises, etc.), però la barrera de còdols que actualment
separa la llacuna del mar impedeix la viabilitat de les poblacions. Pel que fa als ocells, constitueixen el principal element
d'interès de l'espai. S’observen, sobretot en èpoques de pas, nombroses espècies de zones humides (corriols, anàtides,
etc.).
L’estat de degradació d’aquest espai és notori (deixalles, runes, infraestructures diverses als marges, etc). Així mateix, la
pressió turística dels voltants condiciona el potencial ecològic que aquest podria tenir. Caldria un major control i
ordenació sobre els usos socials en aquesta zona, així com sobre les ocupacions que s'estan produïnt del domini públic
hidràulic i les zones de servitud i policia.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Desembocadura de la Riera de Ribes

Codi:
Codi Inventari anterior:

09001702
0270090

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

Barcelona
Garraf

Municipi/s

Sitges
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

398.093,07 UTM_Y:

4.564.612,50 Altitud (m):

1 Superfície (Ha):

1,55

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Riera de Ribes

Subconca:

Riera de Ribes

Zona humida: 09001702

Desembocadura de la Riera de Ribes

Pàgina 451

núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: natural

existència: E

Recup.?:

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Dragats i actuacions a la llera i marges
Abocament de runes i residus inerts

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Abocaments deixalles sòlides
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Abocaments de residus, runes, etc.
Proximitat autopista/autovia/carretera
Enjardinament
Sobrefreqüentació antròpica

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

ECELS:

Deficient

IV

QAELS:
37

Deficient

Data:

IV Deficient

0,4

Lloc:

15/05/2003

E.2. Estat de conservació observat
Molt deficient

E.3. Valoració
Petit espai litoral molt degradat per la proximitat d'edificacions i l'elevada freqüentació. Interessant com a zona de pas
per a ocells migratoris.

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

85a

Grans parcs i jardins

Font de les dades
CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
0900020

Nom

Zona Humida

Desembocadura de la riera de Ribes

Riu

Riera de Ribes (o riera de Begues) des de la confluència de la riera de Vil

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
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

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

1

Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions,
línies, etc.)

1

línia, conduccions diverses

Control invasions del DPH i usos zones de servitud i policia

1

camp de golf

Delimitació definitiva domini públic hidràulic (DPH)

1

Retirada de línies elèctriques o telefòniques

1

Retirada de runes i/o deixalles

1
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Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

1

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

2

Millora de la senyalització

3

Millora d'hàbitats

3

Reducció de la contaminació lumínica

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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llera enformigonada, blocs formigó
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397800

398000

398200

398400

4565200

4565200

4565000

4565000

4564800

4564800

4564600

4564600

4564400

4564400

4564200

4564200

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

ORTOFOTOMAPA

CODI: 09001702
SUPERFICIE: 1,55 Ha

Escala :

Nº del plànol :

4564000

4564000

Títol del plànol :

NOM: Desembocadura de la Riera de Ribes

MUNICIPI: Sitges
1:5.000

1

Data :

397800

398000

DESEMBRE 2006

398200

ECAFIR S.L.

398400

