DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL
DE
L’AJUNTAMENT
DE
TARRAGONA PER CREAR UNA AREA DE CUSTODIA MARINA PER
A LA CONSERVACIO DEL MEDI NATURAL I LA PROMOCIÓ
ESPORTIVA

Des de l’any 1994, la ciutat de Tarragona compta amb un Parc Subaquàtic únic
a tot l’Estat Espanyol gestionat per la entitat “Societat d’Exploracions
Submarines (SES)”, club esportiu de Tarragona, sense ànim de lucre i amb 60
anys d’antiguitat.
Es tracta d’una zona destinada a l’esfondrament d’embarcacions condicionades
per tal que esdevinguin biòtops regeneratius de fauna i flora. El mencionat Parc
Subaquàtic, on es poden trobar més de 250 espècies catalogades, disposa també
d’un entramat d’indicacions subaquàtiques per guiar al cabussador en la seva
immissió. En aquest espai, a més, es duen a terme importants estudis medi
ambientals amb la col·laboració del Centre Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) i el suport de l’Ajuntament de Tarragona.
La gestió, sense ànim de lucre, d'aquest espai, és un actiu social de primer ordre
per la ciutat de Tarragona, tant per a la pràctica de l'esport subaquàtic com per la
preservació del medi ambient aquàtic; i ha estat un model avalat per la Federació
Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS).
El passat 18 de novembre de 2015 va finalitzar el període d’autorització d’us en
favor de la Societat d’Exploracions Subaquàtiques de 226,25 m2 de superfície
terrestre i 10.000 m2 de lamina d’aigua que conforma el Parc Subaquàtic
(atorgada per l’Autoritat Portuària amb data de 4 de desembre de 2012).
Per tal de continuar desenvolupant tasques mediambientals, de regeneració de
fauna i flora marina, i la promoció de l’esport subaquàtic dins la zona abans
referenciada l’Ajuntament de Tarragona proposa la creació d’una Àrea de
Custodia Marina conjuntament amb la resta d’administracions públiques
competents.
Per tot això, el Consell Plenari acorda aprovar la següent declaració institucional:
 Primer. Preservar per a la ciutat el parc subaquàtic de la Punta de la
Banya.
 Segon. Instar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques
competents, la creació d’un àrea pública de custodia marina que garanteixi
la continuïtat de la gestió social i sense ànim de lucre del parc subaquàtic.

