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Capítol 2 

 

EL RIU EBRE : TRAM MÓRA D’EBRE – TORTOSA 
 

 

2.1.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 

La Conca de l’Ebre es situa en el quadrant Nord Est de la Península Ibèrica i ocupa una 

superfície total de 85.362 quilòmetres quadrats. És la conca hidrogràfica més extensa 

d’Espanya, representant el 17.3 % del territori peninsular espanyol. (Veure figura 2.1) 

 

 

Figura 2.1. Conca de l’Ebre 
 

 

Està drenada pel riu Ebre, amb una longitud de 918.4 quilòmetres, recorre en sentit Nord 

Oest- Sud Est, desde les muntanyes Cantàbriques fins al Mediterrani, on desemboca formant 

un magnífic delta. En el seu camí recull aigües procedents dels afluents més cabalosos dels 

Pirineus i muntanyes Cantàbriques per la seva marge esquerra i per la seva marge dreta rep 

els afluents procedents del Sistema Ibèric, normalment menys cabalosos. 

 

L’Ebre entra en terres catalanes per la província de Tarragona i concretament per la comarca 

de la Ribera d’Ebre, continuant fins a la desembocadura per les comarques del Baix Ebre i 

Montsià. (Veure figura 2.2) 
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Figura 2.2. El riu Ebre al seu pas per Catalunya. 

 

Aquest tram correspon a la part baixa del riu Ebre i té una longitud d’uns 130 quilòmetres, 

concretament 52 quilòmetres a la comarca de la Ribera d’Ebre i 78 quilòmetres entre les 

comarques del Baix Ebre i el Montsià. 

La majoria de la conca de l’Ebre està regulada mitjançant infraestructures hidràuliques les 

quals condicionen directament la dinàmica del riu en un alt percentatge del seu recorregut. 

L’estudi es centrarà en el tram de riu que va des de la població de Móra d’Ebre (Ribera 

d’Ebre) fins a la població de Tortosa (Baix Ebre). Aquest tram té una longitud de 46.76 

quilòmetres i presenta infraestructures hidràuliques que cal considerar. 

 

A uns 20 quilòmetres aigües amunt de la població de Móra d’Ebre, hi ha l’embassament de 

Flix, on hi ha una central hidroelèctrica i per tant la regulació del cabal aigües avall d’aquesta 

és competència directa de l’explotació d’aquesta hidroelèctrica. Va ser construïda el 1948 per 

abastir aigüa i per a generar energia per a l’industria electroquímica situada a Flix. Aigües 

avall, concretament a 5.7 quilòmetres es troba la població d’Ascó on hi ha una central nuclear 

la qual s’abasteix d’aigua del riu Ebre per tal de refrigerar els reactors de la mateixa central. 

Per facilitar l’obtenció d’aigua hi ha un assut el qual desvia la quantitat necessària per a 

complir amb aquesta missió. 
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Finalment a la població de Xerta (Baix Ebre) existeix un altre assut el qual desvia aigua a les 

dues marges del riu (canal dreta i esquerra de l’Ebre) per als regants de la zona. D’aquest punt  

fins al punt final d’estudi no existeix cap més infraestructura hidràulica que tingui 

importància com a per a afectar la dinàmica del propi riu Ebre. 
 

Concretament en la zona d’estudi, tram Móra d’Ebre – Tortosa, la infraestructura hidràulica a 

tenir en compte serà l’assut de Xerta, però el fet de tenir l’embassament de Flix, que forma 

part del complex Mequinença-Riba-roja, fa que l’estudi depengui directament d’aquesta 

condició d’aigües amunt del punt de partida de l’estudi. 

 

 

2.2.- LA NAVEGABILITAT AL RIU EBRE 
 

2.2.1 Introducció 
 

El riu Ebre és l’eix que vertebra el desenvolupament socioeconòmic de les terres que travessa. 

Per a les comarques riberenques ha estat un element bàsic com a via de comunicació entre els 

pobles (‘Quan no bufava la garbinada i els llaüts no podien,per tant, pujar a vela, els tripulants eren 

els encarregats de la duríssima feina de sirgar per la vora i remolcar-los aigües amunt. Ara volíen 

substituir els homes per les bèsties’[3] Veure figura 2.3), com a mitjà de transport de mercaderies  i 

com a font de riquesa agrícola i piscícola. 

 
Figura 2.3. Sirgadors remuntant el riu Ebre 

L’Ebre ha estat sempre un riu navegable. Des de la meitat del segle XIX fins a mitjans segle 

XX, el trànsit fluvial pel curs baix de l’Ebre va viure moments d’esplendor: els llaguts 

transportaven tot tipus de mercaderies (‘La flota de llaüts no donava l’abast i va caldre construir- 
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ne de nous per transportar el mineral Ebrea vall fins a les estacions de ferrocarril’[4]) i amb els rais 

es baixava la fusta dels Pirineus. Actualment, s’està intentant recuperar la navegació fluvial 

com  

un dels atractius turístics més forts del territori amb l’objectiu de convertir-la en una oferta 

recreativa per a petits vaixells familiars o embarcacions de passeig que puguin permetre 

gaudir d’un projecte singular. 

 

Actualment se’n poden recórrer molts trams: des del port fluvial de la Pobla de Massaluca 

(Terra Alta), navegant per damunt de pobles desapareguts com Faió, coberts des de fa desenes 

d’anys per les aigües de l’embassament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), construït el 1969 

per a regular el cabal del riu i per aportació a una central hidroelèctrica. Riu avall trobem 

Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), des d’on s’ha dragat un canal navegable que porta fins a 

noranta quilòmetres més avall, fins a la mateixa desembocadura al Delta, passant per l’assut 

de Xerta (Baix Ebre), construït en diagonal de banda a banda del riu al llarg d’uns 310 m.  

Sembla que l’obra s’inicià en època islàmica, continuada al segle XII i no fou acabada fins al 

1411. A mitjan segle XIX, concretament el 1860, fou condicionat per als canals de regadiu 

mencionats i per part de la Real Compañía de Canalización del Ebro. El tram més 

espectacular es troba entre Móra d’Ebre-Miravet-Benifallet (Ribera d’Ebre i Baix Ebre) per 

on el riu creua les serralades de Cardó i Cavalls trencant aquest massís calcari per l’estret o 

Pas de Barrufemes, on la natura es mostra totalment salvatge entre unes formacions rocoses 

sorprenents i els ancestres camps de conreu.  

Al seu pas per Tortosa, en un altre temps, s’hagués trobat una potent industria fluvial i unes 

grans drassanes, actualment les últimes drassanes només es poden trobar a Miravet. A partir 

d’Amposta (Montsià) i fins el punt on el riu desemboca al mar, l’Ebre adquireix unes 

dimensions extraordinàries. És en aquest tram on es troben diferents empreses nàutiques que 

ofereixen diverses modalitats de creuers i recorreguts. 
 

 

2.2.2.- La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
 

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) és l’organisme oficial que s’encarrega de la 

gestió de tota la conca de l’Ebre: concessions, obres hidràuliques,… La variabilitat en la 

disponibilitat de l’aigua motivades principalment per la irregularitat climàtica fa que en 

alguns casos els subministres reals siguin inferiors a les necessitats teòriques (demandes), o a  
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l’inrevés. El resultat del balanç real entre els recursos i consums de la conca es medeix a  

l’estació d’aforament de Tortosa. Aquest organisme fa un seguiment del funcionament real de 

la conca i analitza cada situació per tal de poder assegurar regadius, per exemple, de cara a 

l’estiu que és l’època amb cabals inferiors, a més de les necessitats d’abastiments urbans, 

industrials, ramaders,… i subministrar a la desembocadura de forma garantitzada un mínim de 

cabal.  

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es basa amb el Sistema Automàtic d’Informació 

Hidrològica de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre (SAIH-EBRE) el qual respon a la necessitat 

de racionalitzar i agilitar el procés de presa de decisions tant en la Gestió global dels recursos 

hidràulics, la previsió i actuacions en situacions d’avingudes i la vigilància dels nivells de 

contaminació de les aigües dels rius i canals. Aquest SAIH proporciona dades en temps real 

en uns punts de control determinats i permet actuar en rapidesa. 

La xarxa de punts de control està formada per 354 estacions d’on es té informació directa de: 

mesures de precipitació; calats en rius i canals; mesures de posició de comportes; mesures de  

nivell d’embassaments i mesures de paràmetres de qualitat de les aigües (pH, 

conductivitat,…) 

La informació dels Punts de Control passa als anomenats Punts de Concentració que 

reuneixen la informació dels Punts de Control que determinen una subzona (assimilable a una 

subconca) i d’aquí s’assignen al Centre de Processos de Conca on es fa un tractament 

informàtic de les dades rebudes i es realitza la supervisió i monitorització. 

 

En el tram de riu que s’està estudiant (Móra d’Ebre – Tortosa) la Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre té un Punt de Control situat en a l’assut de Xerta i aquest mesura la làmina d’aigua o 

calat i el cabal. Caldria dir que aigües amunt del punt de partida de l’estudi, i concretament a 

l’assut d’Ascó, la CHE té un altre Punt de Control. 

 

Aquest organisme disposa de l’anomenat Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat pel 

Real Decret 1664/1998 de 24  de Juliol. Aquest Pla Hidrològic regula i té unes normes a 

considerar les quals tenen, entre d’altres, implicació directa amb un dels objectius de l’estudi 

d’aquesta tesina, la navegabilitat del riu Ebre i que més endavant s’explicaran amb més detall. 
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2.2.3.- L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 
 

Les terres de l’Ebre són les comarques més septentrionals de Catalunya, concretament: el 

Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. L’Institut per al Desenvolupament de 

les Comarques de l’Ebre (IDECE) és un organisme autonòmic administratiu que té com a 

objectiu principal el desenvolupament integral d’aquestes comarques. Les funcions de 

l’IDECE són les d’impulsar aquestes comarques. 

Entre les moltes activitats que desenvolupa l’IDECE una d’important és la consolidació de la 

navegació a l’Ebre fent una bona promoció, estudis d’evolució de passatgers i mantenint la 

navegabilitat. Aquest manteniment s’aconsegueix gràcies a una sèrie d’actuacions per tal que 

el canal navegable ho sigui amb eficàcia. 

Aquest projecte de navegació permetria desenvolupar un tipus de turisme molt diferent al que 

s’ofereix en la resta de zones turístiques, ja que és l’únic projecte de turisme fluvial que 

existeix en el país. 

Així la voluntat per part de l’IDECE és de: 

- Crear unes condicions idònies en quan al servei que es dóna al turista i millorar les 

condicions de qualitat tant de l’aigua del riu com de l’estat de conservació de les marges 

del riu. L’objectiu és intentar satisfer i captar el màxim nombre de turistes fluvials 

possibles. 

- Portar a terme el Projecte de Navegabilitat del riu Ebre 
 

 

2.2.4.- La problemàtica sobre la navegabilitat del riu Ebre 
 

A l’hora d’estudiar la totalitat d’un riu o bé una part determinada implica saber dos aspectes  

fonamentals: la hidrologia fluvial i el règim hidrològic del riu. La hidrologia fluvial és l’estudi  

de la seqüència en què es presenten els cabals d’un riu mentre que el règim hidrològic 

(pluvial, nival, pluvio-nival,tropical,monzònic,…) és aquell el qual fa que el riu presenti unes 

regularitats del seu cabal.[5] 

Degut a les infraestructures hidràuliques presents aigües amunt i en el tram d’estudi del riu 

Ebre (Móra d’Ebre – Tortosa), tant la hidrologia fluvial com el règim hidrològic estan 

condicionades, en part, per aquestes. És per això que a l’hora d’estudiar aquestes variables el 

riu depèn del complex Mequinença – Riba-roja d’Ebre – Flix. 
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A més de tenir aquesta regulació el riu pateix desviaments de cabals als assuts d’Ascó i Xerta, 

i abasta a nuclis urbans, industries,… 

Amb tot això es pot dir que en situacions normals (no avingudes) el cabal, que ja està regulat 

pel complexe Mequinença – Riba-roja d’Ebre – Flix (hidroelèctriques, laminacions,…), no és 

el mateix que el que arriba a Tortosa (principi de conservació de la massa) degut a aquestes 

extraccions directes del riu. 

Els cabals mitjans del riu Ebre durant tot l’any són grans en comparació amb els altres rius 

peninsulars però tenint en compte totes aquestes extraccions que pateix aquest cabal mitjà pot 

arribar a ser força baix i per tant dificultar l’objectiu de la navegabilitat. 

La problemàtica està amb aquestes demandes – extraccions del riu Ebre.  Un cabal baix en 

determinats trams pot no ser problemàtic, com per exemple en zones on el riu atravessi 

terrenys cohesius o poc permeables (roques) però en d’altres trams més permeables o no 

cohesius aquest poc cabal pot implicar calats petits i per tant problemes per a la navegabilitat. 

En el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre es defineix que l’ordre de prioritat dels diferents 

usos de l’aigua en aquesta conca (article 6 BOE núm 222 Jueves 16 septiembre 1999 33387, 

18866) que són: -abastiment urbà, -regadius i usos agrícoles, -usos industrials per a producció  

d’energia, -altres usos industrials, -aqüicultura, -usos recreatius, -navegació i transport 

aquàtic, -volums i condicions ecològiques mínimes, -altres usos. 

En el punt 2.2.8, article 26 del mateix especifica que “la navegación y el transporte acuático 

no generarán demanda adicional de recurso, pudiendo desarrollarse utilizando caudales que 

se requieren para otros usos y no se reservarán ni concederán caudales para satisfacer de 

forma exclusiva los aprovechamientos de navegación y transporte acuático.” 

Aquest Pla Hidrològic de la Conca deixa clar l’ús de l’aigua enfront la navegabilitat del riu i 

per tant aquest és un altre problema afegit. 

 

El problema de la navegabilitat o no navegabilitat del riu en aquest tram està en poder complir 

els dos requisits anteriors. 

Una navegabilitat estable pot aportar beneficis a les Comarques de l’Ebre i és per això que es 

volen potenciar aquestes ofertes que es complementarien amb més activitats que generalment 

són esports que es realitzen en contacte amb la natura (senderisme, bicicleta de muntanya, 

excursions amb cavall, descens de barrancs,…). A partir d’aquesta problemàtica s’intenten 

buscar solucions per tal de poder garantir una navegabilitat en una longitud considerable del 

riu Ebre.  
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2.2.5.- Solucions i projectes recents/actuals/futurs 
 

Les solucions per tal de poder aconseguir  una navegabilitat eficaç i contínua passa per 

l’execució de projectes en el propi riu Ebre. El major problema es presenta quan el riu passa 

per les zones més permeables (graves, sorres,…). Allà el riu agafa una amplada considerable i 

el calat disminueix. Si estem en una època de cabals baixos, aquests trams poden presentar 

una làmina d’aigua molt baixa i per tant posar en perill la navegació. 

La solució passa per augmentar el calat en aquests trams i assegurar-ne un de mínim. 

El Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre determina que l’aigua no s’utilitzarà per a només 

facilitar la navegabilitat i per tant la possibilitat d’augmentar el cabal per a que el calat també 

augmenti no és possible. 

Per tal de solucionar aquest problema de poc calat es proposen una sèrie de projectes: 

 

2.2.5.1.-Projecte de Navegabilitat de l’Ebre 
 

El Projecte de Navegabilitat de l’Ebre proposa que el riu sigui navegable des de Riba-roja a la 

desembocadura amb una profunditat mínima d’1.5 a 3 metres, entre 20 i 50 metres d’amplada 

i un cabal mínim de 80-125 m3/s Tenint en compte que els 40 quilòmetres entre els 

embassaments de Riba-roja i Mequinença són navegables actualment s’està parlant de més de 

150 quilòmetres de riu navegable. Per tal d’anar executant el projecte el tram de riu navegable 

s’ha dividit en cinc divisions i alhora aquestes en diferents fases. 
 

2.2.5.2.-Construcció de nous assuts 
 

Construir nous assuts a l’Ebre i tenir el control de Riba-roja i Mequinença són les principals 

garanties per a poder garantir una bona navegabilitat. 

Els assuts permetrien un increment del calat i consolidarien la navegació. A més aquest 

projecte també facilitarien la creació de marines fluvials i dignificarien les façanes fluvials de 

les poblacions riberenques.  

Tenir el control de Riba-roja i Mequinença asseguraria tenir uns cabals mínims per als quals 

la navegació no presentés cap problema al llarg del tram. 
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2.2.5.3.- Projectes recents/actuals/futurs 

 

Aquest projecte prometedor no ha tirat, per ara, endavant per diverses raons i que en aquesta 

tesina no es pensen posar en evidència. Un dels problemes que es presentaria seria que amb 

un augment del calat del riu degut als assuts podria tenir conseqüències negatives cara a les 

poblacions i indústries existents aigües amunt d’aquests assuts. Llavors s’estaria solucionant 

un problema però se’n pot crear un altre de més greu. 

 

Des de la presentació del Projecte de Navegabilitat de l’Ebre (any 1996) encara no s’ha portat 

a terme totalment i per tant la realitat actual és ben diferent de la proposada en aquest Projecte 

de Navegabilitat que seria el definitiu per tal de poder garantir una navegabilitat en l’últim 

tram del riu Ebre. 

Durant aquests anys s’han anat executant les obres per trams (Móra d’Ebre – Benifallet – 

Tortosa – Amposta – desembocadura) per tal de fer efectiva la navegació pel canal dragat. Les 

condicions mínimes que presentava el canal era de 20 a 40 metres d’amplada i un calat mínim 

d’1.5 metres 

Amb aquestes condicions mínimes les embarcacions que poden utilitzar el canal no han de 

superar els 0.8 m de calat, 6 m de mànega i 20 d’eslora. La velocitat màxima a que poden 

arribar les embarcacions és d’uns 6 nusos (≈10 quilòmetres/hora). Si el canal navegable es 

manté estable i constant les embarcacions només trobarien dificultats a l’alçada de la població 

de Xerta on hi ha l’assut. Aquí la maniobra es fa mitjançant una resclosa que comunica aigües  

amunt i aigües avall de l’assut.  

Tot i això la mateixa dinàmica fluvial fa que aquest canal de navegació no sigui del tot estable 

i per tant les zones on abans no es tenien problemes de calat ara puguin ser unes altres o a 

l’inrevés. 

 

Des de l’any 2001 s’estan portant a terme les obres d’execució del canal de navegació entre 

Ascó i Móra d’Ebre (primera fase de la cinquena i última divisió del Projecte de 

Navegabilitat). Es tracta d’un canal d’uns 17.5 quilòmetres de longitud on es pretén assegurar 

una amplada d’entre 20 i 50 metres i un calat mínim d’1.5 a 3 metres. Es preveuen fer uns 

treballs de dragat de 100.000 m3. 
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Un cop acabada aquesta actuació aprovada pel Consell d’Administració de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, només mancaria el tram comprès entre Riba-roja i Ascó (segona fase de 

la cinquena divisió), d’especial dificultat degut a la presència de la resclosa de Flix. 
 




