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Capítol 3 

 

CARACTERITZACIÓ DEL TRAM MÓRA D’EBRE – 

TORTOSA 
 

 

3.1.- INTRODUCCIÓ 

 

Independentment de totes les discussions polítiques i socials que es puguin plantejar al voltant 

del de la navegabilitat només una cosa és certa: el riu i la seva dinàmica és el que mana i si no 

es compleixen una serie de condicions hidràuliques indispensables el riu no serà navegable. 

En el capítol anterior s’ha determinat quin és el tram d’estudi en el qual es centra aquesta 

tesina. Tal com s’ha dit en aquest tram Móra d’Ebre – Tortosa el riu Ebre està sotmés a una 

sèrie d’aprofitaments i explotacions que fa que el comportament del riu sigui diferent al d’un 

règim hidrològic normal . Degut construcció de diversos embassaments en el curs baix de 

l’Ebre  s’ha aconseguit regular els cabals, reduïnt els màxims però també incrementant-se els 

mínims (pex: els anys 1919 i 1931 van haver-hi cabals de 12 m3/s) [6] 

En aquest capítol s’analitzaran les dades del riu Ebre per a poder caracteritzar aquest tram. 

El principal condicionant per a la navegabilitat és el calat. Per a poder garantitzar la 

navegabilitat el riu ha de tenir un calat mínim que eviti que poguem embarrancar les 

embarcacions que hi circulin. 

Un altre dels principals condicionants és el de la velocitat de l’aigua en el riu. Si la velocitat 

és molt elevada les embarcacions poden tenir problemes per a poder remuntar el riu. Els 

tècnics asseguren que la navegació es fa inviable a partir de cabals propers als 1500 m3/s. 

Llavors es pot dir que per a que la navegabilitat sigui eficaç els paràmetres a tenir en compte 

són el calat (y) i la velocitat (v) que degut a les característiques del canal de navegació del 

Projecte de Navegabilitat seran: 

 

- calat (y) superior a 1.5 m  

- velocitat (v) inferior a 1.5 m/s 
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Amb el compliment d’aquests dos paràmetres es pot assegurar la navegació pel tram amb 

embarcacions de característiques ja comentades en el capítol anterior (2.2.5.3). 

 

Aquest calat mínim i velocitat màxima s’haurien de complir al llarg de tot el canal de 

navegació per tal de fer efectiu el seu funcionament. En trams llargs hi ha una relació directa 

entre el calat i cabal, llavors tenint informació dels cabals podem saber quins calats es tenen 

en determinades zones ò seccions.  

Al llarg dels propers punts del capítol s’aniran analitzant els cabals que caracteritzen el tram 

Móra d’Ebre – Tortosa i així poder determinar quin règim hidrològic se li pot assignar al riu 

Ebre en aquest darrer tram. 

 

 

3.2.- EXTRACCIONS DE CABAL EN EL TRAM D’ESTUDI 

 

El fluxe mitjà anual en el tram baix de l’Ebre s’ha reduït en un 29% durant el passat segle 

degut a l’increment de la demanda d’aigua i a l’evaporació que té lloc en els embassaments 

[7] 

El règim hidrològic del tram Móra d’Ebre – Tortosa està regulat per les diferents 

infraestructures hidràuliques existents (resclosa i assuts). Els cabals que surten de la resclosa 

de Flix (ja regulats pels embassaments de Riba-roja i Mequinença) són els que caracteritzen, 

aquí, el règim hidrològic del riu. A aquests cabals s’han de tenir en compte els desviaments ò 

aprofitaments dels dos assuts (Ascó i Xerta) i les possibles extraccions addicionals que pot 

patir el riu. Les alteracions de cabal que pot presentar el riu Ebre aigües amunt i en el mateix 

tram d’estudi són: 

 

 • A l’assut Ascó, per tal de poder refrigerar els reactors de la Central Nuclear es desvien un 

màxim d’uns 80 m3/s però cal dir que aquest volum d’aigua es torna al riu tal com entren, 

llavors la pèrdua de volum d’aigua del riu és nul·la, tot i poder tenir petites pèrdues que 

davant el volum d’aigua tractat són despreciables. 

• A l’assut de Xerta l’aprofitament hidràulic és més important ja que des d’aquest assut i a 

cada marge del riu marxen els anomenats canals de la dreta i l’esquerra de l’Ebre els quals 

abasteixen d’aigua de regadiu a unes 27.900 hectàrees entre els dos canals. Aquests 

aprofitaments hidràulics ténen una concessió i està determinada per la Confederació  
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Hidrogràfica de l’Ebre a les Comunitats de Regants de la marge dreta/esquerra del riu. El  

desviament de cabal d’aigua total que es produeix en l’assut de Xerta pot ser variable durant 

l’any però tot i això és important i afecta de manera important al cabal del riu aigües avall de 

l’assut. En èpoques més humides (tardor, primavera) els cabals desviats entre els dos canals 

pot ser d’uns 15-25 m3/s mentre que en èpoques de sequera (estiu) els cabals desviats entre els 

dos canals és d’uns 45 m3/s. 

• Les extraccions puntuals per a l’abastiment urbà i industrial també són possibles 

desviaments del cabal del riu en aquest tram. D’aquestes extraccions el volum més important 

d’aigua és desviat a usos industrials, per bé que la major part d’aquesta torna al riu. Segons la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre les extraccions puntuals que hi pugui haver en la part 

baixa del riu, on es troba el tram d’estudi Móra d’Ebre – Tortosa, són insignificants enfront 

els cabals desviats a l’assut de Xerta. És per aquest motiu que les úniques extraccions de cabal 

significatives que analitzarem en el tram són les degudes a l’assut de Xerta i que dependrà del 

període de temps (estiu – hivern) que s’estigui estudiant. 

 

 

3.3.- DADES DE CABALS DE LA CHE 

 

Com ja s’ha dit en el capítol anterior tota la Conca de l’Ebre està sota el control de la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i és aquest organisme el qui disposa de totes les dades 

referents al riu Ebre i a la seva conca. Per aquest motiu les dades referents al riu Ebre han 

estat facilitades per aquesta Confederació.  

Aigües amunt del tram d’etudi i en el mateix tram, la CHE té dos punts de control: Ascó 

(estació d’aforament núm 163) i Tortosa (estació d’aforament núm 27) i per tant les dades a 

analitzar pertanyen a aquests punts de control.  

La posada en marxa de l’assut d’Ascó, arran de la Central Nuclear d’aquesta població, a l’any 

1985, va suposar la posada en funcionament d’aquest punt de control, llavors les dades 

facilitades per la CHE són a partir d’aquesta data. 

El punt de control més important de la conca de l’Ebre es situa a Tortosa i és per això que les 

dades en aquesta estació d’aforament són les més antigues de la CHE. Es té informació 

hidrològica des de l’any 1913. 

Pel que fa a l’extracció ò desviació de cabals a l’assut de Xerta cap als canals dreta i esquerra 

del riu, la CHE té la concessió d’aquesta aigua a la Junta de regants de cada canal. Al tenir la  

concessió de l’aigua el cabal desviat a Xerta és una dada que també la facilita la CHE. 
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Els cabals que transporten els rius no són constants al llarg de l’any i determinen la hidrologia 

fluvial i el règim hidrològic de cadascun d’ells. Aquesta variació anual també es presenta en 

l’evolució diària dels cabals i per tant el cabal d’un riu sofreix canvis al llarg del dia. Aquests 

canvis passen per tenir uns màxims i uns mínims que s’anomenen màxims i mínims 

instantanis diaris. A partir d’aquests valors s’extreu el cabal mitjà diari que molts cops és el 

que s’analitza per tal de saber quins rangs de cabals s’estan produïnt al riu. 

L’estudi en el que es centra la tesina és en el comportament del riu Ebre en el tram Móra 

d’Ebre – Tortosa per analitzar la navegabilitat d’aquest tram, i per tant la principal font 

d’informació seran els cabals. En l’introducció d’aquest mateix capítol s’ha fet referència a 

que el calat és un condicionant indispensable. Sabent això sembla lògic que les dades que 

interessen per a saber quin calat mínim tenim són els cabals mínims del riu Ebre en aquest 

tram. La variació diaria dels cabals en el riu fa que les dades a analitzar siguin els cabals 

mínims instantanis diaris ja que són aquests cabals els que ens donaran els calats mínims i que 

els demés cabals, més grans per pròpia definició, proporcionaran calats més grans i per tant 

menys problemàtics a l’hora de la navegació. 

Aquest cabal mínim instantani no és constant i per tant va fluctuant al llarg del dia. La 

dependència de la resclosa de Flix, amb la central hidroelèctrica que l’explota fa que aquesta 

fluctuació sigui controlable i per tant detectable en el punt de control de l’assut Ascó. La 

central hidroelèctrica de Flix genera energia que posa a disposició de la xarxa d’electricitat 

quan convé. Generalment es produeixen puntes de demanda d’energia a determinades hores 

del dia i és en aquest moment quan la central hidroelèctrica posa a disposició de les empreses 

d’energia la generada en la seva central. Aquestes puntes de demanda solen presentar-se a les 

12 h i a les 16 h. Aquestes demandes fan que a Flix es generi energia per tal de poder tenir 

puntes de producció en aquetes hores i per això es comença a produir energia hores abans 

d’aquestes puntes. Els màxims instantanis que es poden trobar al punt de control de l’assut 

d’Ascó són, en condicions normals, deguts a aquesta producció d’energia, ja que a Flix 

estaran turbinant aquest cabal que arriba a Ascó i que correspon al màxim instantani diari. 

Aquestes fluctuacions també es donen els caps de setmana, que seria llavors quan la demanda 

d’energia de l’indústria sería més baixa, i per tant es podria generalitzar al llarg de tota la 

setmana sense diferenciar uns i altres dies. 

 

Amb aquests valors dels cabals màxims i mínims instantanis ja podem tenir la caracterització 

del règim de cabals que presenta el riu Ebre. 
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Aquestes dades són referents a cada dia i per tal d’analitzar la navegabilitat no seria massa 

lògic analitzar-la dia per dia ja que no seria òptim. El que es pretén és analitzar totes les dades 

de cabals del riu Ebre en determinades èpoques de l’any: èpoques més humides i èpoques més 

seques.  

La navegabilitat està associada, majoritariament, a un calat mínim i per tant de les dades que 

hi ha les de cabals mínims (època de sequera) són els que s’analitzaran. 

La CHE disposa de dades de cabals mitjans diaris en els Punts de Control de Flix, Ascó i 

Tortosa. Les dades que es necessiten en aquesta tesina són els màxims i mínims instantanis i 

aquests ténen constancia a Ascó i Tortosa a partir de l’any hidrològic 98, per tant no es 

disposen de més dades essencials més antigues. A partir d’aquestes dades facilitades per la 

CHE es pot generar un hidrograma representatiu en una determinada època de l’any. Dades de 

cabals  màxims instantanis del mes, mitjà diari i mitjà diari més petit mensual en els Punts de 

Control d’Ascó i Tortosa es disposen des de l’any 1985. Aquestes dades no ens aporten massa 

informació ja que les dades a analitzar són els mínims instantanis i no els mitjans. 

Amb les dades dels cabals mitjans tant d’Ascó com de Tortosa es poden construir les 

anomenades corbes de cabals característics amb els quals es poden determinar la probabilitat  

ò nombre de dies que es pot presentar un determinat cabal. Aquesta informació s’utilitzarà 

més endavant a l’hora d’avaluar el comportament del tram d’estudi. 

 

 

3.4.- ANÀLISI DELS CABALS  

 

Els cabals a analitzar són els cabals mínims instantanis que hi ha en el riu Ebre en aquest 

tram. Tal com ja s’ha comentat en l’apartat 3.3 d’aquest mateix capítol, aquestes dades 

facilitades per la CHE només abarquen des de l’any 1998 i per tant l’anàlisi dels mínims serà 

amb aquest període. Abans de fer l’anàlisi exhaustiu de les dades dels mínims la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre disposa de dades de cabals mitjans des de l’obertura dels Punts de 

Control que afecten tant aigües amunt com aquest tram, a Ascó i Tortosa. Les dades dels 

cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de Tortosa abarquen des de l’any 1913  o sigui 

que es disposen de cabals mitjans diaris de 90 anys. A l’estació d’aforament d’Ascó es 

disposen de 18 anys de cabals mitjans diaris. 
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Aigües amunt del l’estació d’aforament d’Ascó hi ha la resclosa de Flix que disposa de dades 

a partir del 1948. La distància ò tram de riu que hi ha entre la resclosa de Flix i l’assut d’Ascó 

és de 5.8 quilòmetres i per tant la pèrdua de cabal que hi pugui haver és neglibible. 

Amb aquestes dades tant de Flix – Ascó com de Tortosa es fa un estudi dels últims 30 anys 

per tal de poder veure en quines èpoques de l’any el riu presenta els cabals més baixos i a 

l’inrevés. S’escolleixen els darrers 30 anys (1972 – 2002) perquè va ser a l’any 1969 quan es 

va construir l’embassament de Riba.roja i per tant el riu Ebre va començar a estar regulat a la 

part baixa del riu i per tant a principis dels anys setanta és quan es va posar en evidència 

aquesta regulació i per tant el riu va passar a tenir un règim hidrològic diferent al normal. 

Un primer estudi es fa per a saber en quina època de l’any el riu Ebre presenta els cabals més 

petits. Es determina la freqüència mensual i així veure quins són els períodes mínims més 

problemàtics i objectius de part d’aquest estudi. De cada any s’ha escollit el període mensual 

amb cabal més petit i així s’ha confeccionat la següent gràfica: 

Períodes mínims (1972-2002)
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Gràfica 3.1. Freqüència de períodes de cabals mínims.Període 1972-2002 

 

En aquesta gràfica es pot observar com el mes d’Agost és el que apareix amb més freqüència, 

o sigui, serà aquest mes el que presentarà els cabals més baixos durant l’any. També es pot 

observar com els mesos d’estiu són els que comporten els cabals menors de l’any en 

comparació als altres mesos on, en condicions normals, la freqüència d’aparició dels cabals 

menors és molt baixa. 

La simetria existent entre les dues estacions d’aforament (Ascó i Tortosa) posa en evidència la 

regularitat del tram baix del riu Ebre i per tant la coincidència dels períodes amb cabals 

màxims i mínims és lògica. 
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L’estudi es centrarà en els mesos d’estiu, concretament durant el mes d’Agost, ja que és en 

aqueta època on es tindràn els menors cabals en el riu i per tant més problemes a l’hora de la 

navegació en aquest tram. 

Amb les dades dels cabals mitjans diaris dels anys 1972-2002 de les estacions d’aforament 

Ascó – Tortosa i en els períodes més secs (Juny – Octubre)  es pot obtenir l’informació dels 

cabals mitjans diaris durant aquesta època de l’any. 

Flix - Ascó
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Gràfica 3.2. Cabal mitjà diari a Flix-Ascó. Període 1972-2002 

 

En aquesta gràfica corresponent a l’estació d’aforament Flix – Ascó es pot apreciar com 

l’època en que el riu Ebre té un cabal més petit és en els mesos d’estiu, concretament el mes 

d’Agost és quan es presenta un cabal mitjà diari més petit i que és del valor de 175 m3/s. 

Durant els altres mesos d’estiu el cabal del riu és d’uns 240 m3/s. Durant els mesos de tardor i 

hivern els cabals van augmentant fins a assolir els màxims durant el Gener – Febrer on els 

cabals mitjans diaris es situen al voltant dels 500 m3/s.  

L’Ebre presenta un règim hidrològic que, tot i ser regulat, és evident i per tant la diferència 

entre una època més humida i més seca existeix. Per exemple, l’increment de cabals a partir 

del Octubre és deguda, en condicions normals, a què és en aquesta època quan es produeixen 

pluges més abundants sobretot en la zona de la conca que està afectada pel clima mediterrani. 

Els alts nivells de cabal que es presenten durant l’hivern són deguts a la part de la conca 

afectada pel clima atlàntic (part alta de la conca), ja que és en aquesta època on es produeixen 

pluges constants. Els cabals de final d’hivern i primavera són deguts a la desfeta de les neus a 

les parts altes de la conca. A l’època d’estiu els cabals baixos es produeixen per l’absència de 

pluges en la conca i per tant l’aportació cap al riu serà petita. 
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Gràfica 3.3. Cabal mitjà diari a Tortosa. Període 1972-2002 

 

Aquesta gràfica correspon als cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de Tortosa. Es pot 

veure com la forma de la gràfica és gairebé idèntica a l’obtinguda a Ascó - Flix. Aquest fet 

posa en evidència que la regulació de la conca és efectiva i que la part de la conca del riu Ebre 

aigües avall de Riba-roja – Flix no implica grans entrades ni sortides de cabal que afectin el 

dinamisme del riu. 

Es veu com a l’estiu és quan es presenten els menors cabals mitjans diaris amb 135 m3/s en el 

mes d’Agost, els mesos de Juliol i Setembre estan entre 175 – 190 m3/s. Els valors màxims es 

troben a l’hivern, durant els mesos de Gener i Febrer amb uns cabals mitjans diaris de 490– 

500 m3/s. En els altres mesos el cabal va disminuïnt a mesura que s’aproxima l’estiu i va 

augmentant cap a tardor i hivern. 

Durant tot l’any es pot veure com es va mantenint una diferència entre els cabals a l’estació 

d’aforament d’Móra d’Ebre i la de Tortosa, tal i com es pot observar en la gràfica següent, 
       

ls a Ascó  i Tortosa. Període 1972-2002 

En aquesta gràfica es pot apreciar com la diferència de cabals entre les estacions d’aforament 
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Gràfica 3.4. Comparativa cabals mitjans mensua

 

d’Ascó i Tortosa és variable durant tot l’any mantenint, però, uns cabals més grans a Ascó 

que a Tortosa. 
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La diferència de cabals depèn de l’època de l’any que s’estigui tractant. A l’hivern, 

concretament mesos de Gener i Febrer, la diferència és més petita (5-10 m3/s) i coincideix en 

la època en què el regadiu és menor. Durant els mesos de primavera (Març-Maig) és quan 

aquesta diferència de l’odre de 15-35 m3/s mentre que durant els mesos d’estiu i principis de 

tardor (Juny – Octubre) les diferències són màximes arribant a cabals de fins a 50 m3/s. 

Aquestes diferències són degudes a les extraccions fetes a l’assut de Xerta.  

La CHE té la concessió d’aquestes desviacions i per tant és la que controla els cabals que 

s’extreuen a cada canal de regadiu. Es disposen dels valors d’aquests cabals desviats dels 

últims anys i que han sigut facilitats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Amb aquests 

valors s’ha buscat el valor mitjà mensual  per tal de veure si és aquest coincideix amb les 

diferències existents entre Móra d’Ebre i Tortosa. 

 

 

Cabal mitjà desviat a l'assut de Xerta
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Gràfica 3.5. Cabal mitjà mensual desviat a l’assut de Xerta.  

 

En aquesta gràfica es pot veure com en els mesos d’estiu és quan es produeixen les màximes 

extraccions en el conjunt dels dos canals, mentre que ens els mesos de tardor – hivern 

aquestes extraccions van disminuïnt.  

Aquestes extraccions van destinades al regadiu de grans zones de la part baixa del riu Ebre. 

Durant les èpoques de sequera, estiu i principis de tardor, els regants necessiten més aigua i 

per tant l’extracció de cabal a Xerta és la més gran de l’any. A l’inrevés passa quan les 

èpoques són més humides (primavera – hivern), ja que els regants no necessiten tanta aigua i  

per tant la desviació de cabals a Xerta és mínima. Un altre fet que durant aquestes èpoques 

més humides les desviacions siguin mínimes són degudes al manteniment que es fan en els 

canals, ja que s’aprofita aquesta època per a netejar-los i per tant el cabal que pugui passar pot 

ser petit ò simplement nul. Aquest fet queda corraborat amb les dades facilitades per la CHE 

on es pot comprobar com en determinats mesos de l’any, normalment entre Desembre i Març, 
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el cabal en un ò altre canal és nul, i per tant les extraccions o desviacions al riu són petites tal i 

com queda reflexat en els mesos de Gener – Març on les diferències existents entre els cabals 

dels dos aforaments són petites. 

Tots aquests valors justifiquen, en gran part, les diferències existents entre els punts 

d’aforament d’Ascó i Tortosa. 

 

3.5.- ANÀLISI DE PERÍODES MÍNIMS 

 

La navegabilitat del tram d’estudi es basa, sobretot, en els calats i aquests depenen de forma 

biunívoca amb els cabals. En l’apartat anterior s’ha fet un anàlisi dels cabals en el tram i en 

determinades èpoques de l’any. Al buscar un calat mínim per a la navegació d’embarcacions 

s’han de buscar els cabals mínims per tal que aquest fet es compleixi.  

Els períodes de cabals mínims en aquest tram del riu Ebre es presenten durant els mesos 

d’estiu, concretament durant els mesos de Juliol i Setembre. El mes d’Agost serà el més 

problemàtic ja que és aquí on es presenten els cabals mínims en els dos Punts de Control del 

tram.  

A Ascó durant el mes d’Agost la mitjana de cabal és d’uns 175 m3/s mentre que el cabal 

durant els mesos de Juliol i Setembre és d’uns 240 m3/s. 

A Tortosa al mes d’Agost la mitjana es situa en uns 135 m3/s i durant el Juliol i Setembre el 

cabal és de 175 – 190 m3/s. 

La diferència existent entre els valors dels cabals mitjans mensuals ja s’ha comentat en el punt 

anterior (3.4) i els valors són coherents amb els cabals que estan passant per ambdós Punts de 

Control. 

Aquests valors mitjans mensuals no són representatius del cabal diari que passa per aquests 

punts d’aforament i per això es necessiten les dades de cabals mínims instantanis diaris durant 

aquest període. 

 

Les dades facilitades per la CHE sobre els cabals mínims instantanis, entre d’altres valors, són 

des de l’any 1998 en els dos punts d’aforament i és per aquest motiu que es treuen els valors 

que es busquen a partir d’aquest període de 5 anys. 

Les dades a analitzar seran els cabals mínims instantanis que són els que poden presentar els 

màxims problemes enfront la navegabilitat del tram. Dins del període de 5 anys del qual es 

disposa i facilitat per la CHE s’analitzaran les dades mínimes durant els mesos de Juliol a 

Setembre, que són els que presenten el mínim cabal mitjà, i dins d’aquests mesos es busca els 
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mínims representatius, no els absoluts. Els mínims absoluts no reflecteixen la situació normal 

del riu Ebre ja que aquests valors absoluts poden estar condicionats per moltes causes. Una 

causa, podria ser, la necessitat de netejar l’assut d’Ascó, llavors a la resclosa de Flix no 

turbinen cabal i per tant el cabal que pot arribar a Ascó pot ser mínim per tal de facilitar la 

neteja de l’assut i un cop finalitzada aquesta netaja deixar anar el cabal que li correspon. 

Aquest valor, que pot ser un cabal molt petit, no és representatiu del riu en condicions 

normals. Una altra causa podria ser l’errada en la presa de mesures dels cabals i per tant que 

aquest pugui variar un ordre de magnitud que pot significar molt en el cabal del riu. 

És per aquest motiu que s’agafa un mínim representatiu de l’època i aquests valors absoluts es 

deixen de banda ja que poden distorsionar l’estudi. 

Amb les dades dels cabals mínims instantanis s’analitzen aquelles setmanes concretes en què 

el riu Ebre en aquest tram té uns cabals mínims i a partir d’aquests valors es fa la mitjana 

mòbil. Amb aquests valors ja s’hauran trobat els valors mínims representatius durant l’època 

amb els cabals més petits. 

En les gràfiques anteriors s’havia vist com en el període del mes d’Agost és quan el riu Ebre 

presenta els menors cabals però que per mitjana aquest cabal era de 175 i 135 m3/s a Ascó i 

Tortosa respectivament. Durant aquest període hi ha dies en què el cabal del riu és molt menor 

a la mitjana situant-se als 145 i 100 m3/s en aquestes estacions i es presenten durant 

determinades setmanes dins del període estiuenc. 

Aquests valors mínims seran la base a partir de la qual es confeccionarà un hidrograma 

d’entrada que simularà el comportament del riu durant aquesta època més problemàtica. 

Per tal d’aconseguir els mínims instantanis representatius s’ha optat per fer la mitjana mòbil , 

fent aquesta mitjana cada set dies i que les dades menors de cabals tinguéssin un pes 

important i representatiu dins del conjunt d’un mes de presa de dades. 

D’aquestes dades obtingudes s’ha confeccionat un any sintètic en cadascun dels dos punts 

d’anàlisis establerts, Ascó i Tortosa.  

 

Aquest any sintètic representarà les dades de 30 anys, confeccionat amb la mitjana mòbil, i el 

qual permetrà confeccionar una corba de cabals característics per a cada punt. A partir 

d’aquesta corba es podran saber les freqüències amb les quals apareixeran determinats cabals. 
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3.5.1.- Any sintètic representatiu i corba de cabals classificats 

 

La mitjana mòbil s’utilitza per tal que els màxims i mínims excepcionals o no representatius, 

com poden ser sequeres o avingudes, tinguin menys pes i per tant que la sèrie a analitzar es 

restringeixi més a les dades reals i representatives de l’hidrologia fluvial d’aquest tram del riu 

Ebre. 

Amb els cabals mitjans diaris de cadascuna de les dues estacions d’aforament es calcula la 

mitjana mòbil d’aquests cabals en un període repetitiu de set dies fins a completar cadascun 

dels trenta anys de que consta la sèrie a reproduir.  S’obtenen els cabals mitjans diaris de cada 

any. 

Es fa la mitjana mòbil, amb un període repetitiu de cinc anys, del mateix dia al llarg dels 

trenta anys que s’han obtingut dels càlculs fets anteriorment, i s’obté el cabal mitjà diari. 

Aquests cabals mitjans diaris són els que formen l’any sintètic representatiu. 

Ordenant de més gran a més petit els cabals mitjans diaris d’aquest any sintètic representatiu, 

es forma la corba de cabals classificats o de freqüència de cabals, on la seva àrea és 

l’aportació anual.  

La corba de cabals classificats indica la probabilitat (n/365 díes, on n=nº de díes) de que un 

cabal determinat es doni al riu que s’està analitzant.  

Aquesta corba conté les primeres dades fonamentals per a caracteritzar un riu. 

 

3.5.2.- Corba de cabals caracterítics representativa a Ascó 

 

L’any sintètic representatiu a l’assut d’Ascó genera la següent corba de cabals caracterítics: 
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Gràfica 3.6. Corba de cabals característics a l’estació d’aforament d’Ascó. 
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Donat que a l’assut de Xerta es desvien una mitjana d’uns 45 m3/s s’escolleixen, com a cabals 

representatius més petits, 145 i 100 m3/s respectivament, ja que amb la desviació que pateix el 

cabal es queda, aigües avall de Xerta amb un cabal igual o inferior als 100 m3/s que serien els 

cabals més petits que es troben durant l’època més seca del tram d’estudi. 

 

D’aquesta gràfica es pot extreure que hi ha una freqüència d’uns 95 dies on el cabal que 

circula per aquest  Punt de Control és inferior als 200 m3/s, uns 71 dies és inferior als 145 

m3/s, uns 23 dies inferior als 125 m3/s  i uns 6 dies on aquest cabal es troba per sota dels 100 

m3/s. 

 

3.5.3.- Corba de cabals característics representativa a Tortosa 

 

L’any sintètic representatiu a Tortosa genera la següent corba de cabals característics: 
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Gràfica 3.7. Corba de cabals característics a l’estació d’aforament de Tortosa. 

 

De la corba s’extreu que hi ha una freqüència d’uns 143 dies (el 39 % de l’any) on el cabal 

està per sota dels 200 m3/s, uns 87 dies per sota dels 150 m3/s, 56 dies amb cabals menors als 

125 m3/s i finalment uns 26 dies on aquest cabal és menor de 100 m3/s. 

 

 

3.6.- CONFECCIÓ DE L’HIDROGRAMA D’ENTRADA REPRESENTATIU 

 

El model hidràulic amb el qual es simula el comportament del riu Ebre en el tram d’estudi 

depèn, entre d’altres, d’unes condicions de contorn. Les condicions de contorn aigües amunt 
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de l’assut d’Ascó serà un hidrograma d’entrada el qual serà el que anirà evolucionant al llarg 

de tot el tram, donant uns calats determinats segons en quin tram del riu estigui.  

Aquest hidrograma d’entrada s’obté a partir dels cabals extrets en l’apartat anterior, amb la 

mitjana mòbil  i durant el període que el riu Ebre presenti els menors cabals. A partir 

d’aquests cabals es tindran en compte les puntes d’hidrograma produïdes pel turbinat a Flix a 

determinades hores. 

A l’analitzar la navegabilitat del tram, es busca la pitjor situació de cabals mínims, en 

condicions normals, del riu Ebre i es pot considerar que el cabal base d’aquest hidrograma 

serà el cabal mínim obtingut amb la mitjana mòbil durant el període de cabal mínim. A partir 

d’aquest cabal base es confeccionen unes puntes a determinades hores i es torna al cabal base 

fent que el cabal mitjà es mantingui en el valor mitjà d’aquell període. 

Durant el període 1998-2002, que és quan es tenen les dades dels màxims i mínims instantànis 

en els Punts de Control, els períodes i els cabals mínims instantànis representatius a l’estació 

d’Ascó són: 

 

ASCÓ  

Any dates Qmín Qmín Qmàx Qmitjà 

1998 22 Set al 27 Set 137.36 141.2 139.28 

1999 11 Ag al 27 Ag 137.76 225.2 181.48 

2000 21 Feb al 28 Feb 113 184.48 148.74 

2001 11 Oct al 20 Oct 105.15 152.05 128.6 

2002 1 Feb al 9 Feb 101.45 107 104.225 

 

Taula 3.1. Cabals mínims instantànis a Ascó. Període 1998-2002 

 

Amb aquests valors es pot confeccionar l’hidrograma d’entrada ja que no es necessiten els 

cabals a l’estació de Tortosa perquè estem considerant una extracció de 45 m3/s a Xerta i cap 

més extracció que pugui afectar els cabals provinents d’Ascó. 

Com es pot comprovar en la taula 3.1, ha sigut en el darrer any (2002) quan s’ha produït un 

mínim més baix i per tant serà la pitjor situació des del 1998. Tot i això cal destacar l’evolució 

decreixent d’aquests mínims. 
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L’hidrograma d’entrada representatiu, amb un cabal base de 101.45 m3/s i dues puntes de 107  

i 105 m3/s és el següent: 

Hidrograma d'entrada representatiu

101
102
103
104
105
106
107
108

0 50000 100000 150000

temps (s)

ca
ba

l (
m

3/
s)

 

Gràfica 3.8. Hidrogama d’entrada representatiu. 

 

 

Les puntes de cabal coincideixen amb les 12 h i les 16 h que són quan la demanda és més 

gran. La mitjana d’aquest hidrograma se situa en 104.22 m3/s i és un cabal molt petit  

considerant que s’està parlant de l’estació d’aforament d’Ascó i que encara ha de passar 

aquest cabal per Xerta i desviar-ne els 45 m3/s que es consideren com a constants. 

 

 

3.7.- LA NAVEGABILITAT DEL TRAM MÓRA D’EBRE – TORTOSA 

SEGONS HIDROGRAMA D’ENTRADA REPRESENTATIU I ALTRES 

CABALS D’ENTRADA. 

 

Aquest hidrograma d’entrada representatiu es posarà com a condició de contorn a Flix dins 

del model hidràulic utilitzat, i amb la batimetria facilitada de l’any 2002, es poden saber les 

seccions més problemàtiques en les quals la navegabilitat pot presentar problemes i per tant 

no recomanar-la. 

El tram d’estudi Móra d’Ebre – Tortosa ha estat dividit amb 238 seccions (veure figura 3.1. 

Annex 1) i on cada secció segueix les boies flotants que hi ha actualment al riu i que delimiten 

el canal navegable que hi ha entre aquestes dues poblacions. 
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3.7.1.- Calats mínims en el tram Móra d’Ebre – Tortosa 

 

Un cop introduïdes totes les dades al model, amb les condicions de cabals mínims extrets de  

l’hidrograma d’entrada representatiu, es pot fer la següent observació: 

 

Calats Móra d'Ebre - Tortosa

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

seccions

ca
la

t (
m

)

 
Gràfica 3.9. Calats mínims en cada secció amb hidrograma d’entrada representatiu.  

 

En aquesta gràfica es pot veure com per a l’hidrograma d’entrada donat, en tot el tram de riu  

hi ha 8 seccions on el calat és inferior a 1.5 metres, i per tant que poden presentar problemes  

enfront la navegació.  

 

Els trams més afectats se situen entre les seccions 22 i 24 (ambdós incloses), situades aigües 

avall de l’Illa del Galatxo i situada entre les poblacions de Móra d’Ebre i Benissanet, i entre 

les seccions 203 i 205 (ambdós incloses) a l’anomenada recta d’Aldover. Les altres seccions 

són puntuals i se situen a l’alçada de la població de Benissanet (secció 51) i tant aigües amunt 

com aigües avall del meandre de Miravet (seccions 73 i 81, respectivament). 

 

Per tal d’optimitzar aquest estudi s’han introduït cabals diferents per tal de veure com van 

evolucionant les seccions segons els cabals d’entrada: 

 

Cabal (m3/s) nº seccions amb y < 1.5 m % tram problemàtic 

100 8 3.36 

101.45 8 3.36 

125 0 0.00 

 

Taula 3.2. Nombre de seccions amb calats inferiors a 1.5 m segons el cabal circulant. 
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Es pot observar com amb un cabal de 100-102 m3/s, el nombre de seccions amb un calat 

inferior al considerat límit, representa un percentatge molt baix respecte a tot el tram estudiat, 

mentre que és al voltant dels 125 m3/s on el calat supera, en totes les seccions estudiades, el 

valor establert per a condicionar la navegabilitat. 

Caldria destacar que els 125 m3/s establerts per tal d’assegurar un calat de 1.5 m en tot el 

tram, representaria un cabal d’uns 80 m3/s aigües avall de l’assut de Xerta . 

El fet d’assegurar aquest calat amb valors tant baixos de cabal és degut al dragat dels trams 

més conflictius, assegurant així, un calat suficient per a la navegació. 

Com a contrapartida cal destacar els grans calats, de 12 a 15 m, que es donen en determinades 

seccions: Miravet, Pas de Barrufemes i Xerta – Tivenys. 

 

3.7.2.- Velocitats en el tram Móra – Tortosa 

 

L’altre condicionant per a navegar és la velocitat de l’aigua i s’havia considerat que amb 

velocitats superiors a 1.5 m/s la navegació presentava dificultats. Introduïnt dades de cabals 

superiors es troben els següents resultats: 
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Gràfica 3.10. Velocitats màximes en cada secció amb hidrograma d’entrada representatiu 

 

Amb l’hidrograma d’entrada només hi ha dues seccions on la velocitat supera el límit 

establert. Els trams que presenten aquesta singularitat es produeixen al meandre de Miravet 

(secció 76 amb v = 2.1 m/s) i a l’alçada de la població de Jesús (secció 229 amb v = 1.7 m/s). 

L’augment de la velocitat en aquests dos trams és degut a la disminució de l’amplada del riu 

en aquestes seccions i per tant la velocitat, amb el cabal donat, augmenta. 

En el cas del meandre de Miravet, d’uns 1300 metres de longitud,  es passa de tenir una 

amplada, a l’entrada del meandre (secció 71) d’uns 110 metres, a tenir-ne de 50 a 65 m a la 
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part més estreta situada just aigües avall del punt de màxima curvatura (secció 76) , per tornar 

als 105-110 metres passat el meandre (seccions 78 i 79). Aquesta disminució és deguda a la 

presència d’un con al·luvial format a la desembocadura de l’anomenada Riera de Compte 

quan desguassa al riu., tal i com es pot observar en la foto 3.1. Annex 1 

En el cas de la secció 229  la disminució de l’amplada està condicionada per l’existència 

d’una illa, on aigües amunt el riu presenta una amplada d’uns 190 metres (veure foto 3.2 

Annex 1) passant a una secció efectiva d’uns 115 metres (45 m a la marge dreta de l’illa i 75 

m a la marge esquerra), per tornar a l’ordre dels 180 metres aigües avall de l’illa.  

 

En aquest cas també s’han analitzat les velocitats en les seccions amb cabals d’entrada 

diferents, i es poden observar en la següent taula: 

 

Cabal (m3/s) Nº seccions amb v > 1.5 m/s % tram problemàtic 

100 2 0.8 

125 2 0.8 

150 2 0.8 

300 4 1.7 

400 8 3.4 

500 16 6.7 

750 36 15.1 

1000 73 30.7 

1250 98 41.2 

1500 123 51.7 

 

Taula 3.3. . Nombre de seccions amb velocitats superiors a 1.5 m/s segons el cabal circulant 

 

A més dels comentaris fets anteriorment, en aquesta taula es pot observar com per a un cabal 

de 300 m3/s hi ha 4 seccions per les quals la velocitat és superior al límit establert, però només 

representa el 1.68 % de tot el tram estudiat. A mesura que augmenta el cabal el nombre de 

seccions creix de forma ràpida fins que a partir dels 750 m3/s el nombre de seccions ja 

significa un percentatge significatiu respecte a tota la longitud estudiada.  
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Anteriorment s’havia comentat que, segons experts de la zona i navegants del riu, a partir dels 

1500 m3/s el riu ja no era navegable. Aquí es pot observar com es trobaran velocitats superiors 

al límit a més de la meitat del recorregut i per tant no fent viable la navegació en cap cas. 

 

3.7.3.- Dades comparatives 

 

Estudis realitzats en el tram que comprèn les poblacions d’Ascó i Tortosa s’havia arribat a la 

conclusió que el cabal mínim que garantia un calat superior a 1.5 metres era 

d’aproximadament 215 m3/s [8] però cal destacar que existeixen seccions puntuals aigües 

amunt de la població de Móra d’Ebre on, degut a l’amplada del riu, necessita uns cabals 

suficientment grans per a garantir un calat d’1,5 metres. Aquest fet fa que, fins que no hi hagi 

cap secció per sota del calat mínim, els cabals resultants haurien de ser més grans que en el 

cas del tram Móra d’Ebre – Tortosa.  

 

El fet de no analitzar aigües amunt de Móra d’Ebre fa que no es pugui avaluar bé el cabal 

mínim que garanteixi el calat desitjat, tot i això el fet d’estar actualment dragant aigües amunt 

del tram analitzat faria pensar en què els calats no estarien garantits amb un cabal mínim de 

125 m3/s. 

 

Al disposar de les batimetries corresponents als anys 1995 i al 2002, amb totes les 

consideracions ja comentades anteriorment, permet veure com ha afectat el procés de dragat 

en aquest tram. Així, doncs, s’han calculat i comparat els calats mitjans i velocitats mitjanes 

corresponents a cada batimetria per a tot el tram, per als subtrams Móra d’Ebre – Xerta – 

Tortosa. Els resultats es mostren en la següent taula: 

 

Calats i velocitats mitjanes 1995 2002 

ym(Móra-Tortosa) 4.62 m 4.46 m 

ym(Móra-Xerta) 4.81 m 4.52 m 

ym(Xerta-Tortosa) 4.18 m 4.37 m 

vm(Móra-Tortosa) 0.53 m/s 0.57 m/s 

vm(Móra-Xerta) 0.55 m/s 0.575 m/s

vm(Xerta-Tortosa) 0.49 m/s 0.573 m/s

 

Taula 3.4. Calats i velocitats comparatives segons les batimetries. 
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Analitzant aquests valors es pot observar com, en conjunt, el calat mitjà del tram ha disminuït 

mentre que la velocitat mitjana ha augmentat. Aquestes diferències són petites i previsibles 

donats uns valors hidràulics o uns altres en el model, i per tant no massa significatives degut 

que es tracta del mateix ordre de magnitud. 

La disminució del calat mitjà podria ser degut a la mateixa evolució fluvial on aquesta tindria 

tendència a fer disminuir el calat tot i haver-hi seccions on aquest ha augmentat de forma 

evident, com per exemple les seccions més fortament dragades. El calat mitjà en el tram Móra 

– Xerta ha disminuït, mentre que el de Xerta – Tortosa ha augmentat. És en aquest últim tram 

on el dragat ha estat més intens, segons els comentaris del responsable, en el tram estudiat, de 

l’empresa COPISA que està efectuant els treballs de dragat, i per tant semblaria lògic aquest 

augment del calat mitjà. Tot i aquesta tendència general cal dir que en cada secció l’evolució 

del calat mitjà ha variat segons la topografia o batimetria que presenta actualment. 

 

La velocitat mitjana de l’aigua presenta una tendència general a augmentar, però la resposta o 

possible evolució estaria dins dels límits proposats abans i per tant s’hauria d’analitzar secció 

per secció per veure realment una tendència general ja que proposar-ho de forma general 

suposaria una anàlisi errònia i no acceptable des del punt de vista d’estudi del tram Móra 

d’Ebre – Tortosa. 
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3.8.- CONCLUSIONS 

 

- Els períodes més freqüents, amb cabals mínims al tram d’estudi, es presenten durant 

l’època d’estiatge Juny – Octubre, a excepció dels anys 2000 i 2002, on aquest mínim es 

presenta al Febrer. La mitjana en aquests mesos més secs se situa als 175 m3/s a Ascó i als 

135 m3/s a Tortosa. Aquestes dades corresponen a 30 anys de presa de dades. 

 

- Dins d’aquests períodes més secs, els mínims relatius queden molt per sota de la mitjana, 

sent aquests els problemàtics i representatius per tal de fer efectiva la navegació en el 

tram.  

 

- La freqüència amb la qual es presentaran cabals inferiors als 145 m3/s a Ascó és d’uns 71 

dies, presentant-se durant uns 6 dies un cabal inferior als 100 m3/s. A l’estació 

d’aforament de Tortosa es presentaran uns 26 dies on el cabal és inferior als 100 m3/s. 

Aquestes dades es desprenen de la corba de cabals característics de l’any sintètic construït 

a partir de les dades en cada punt d’aforament. 

 

- Donades les condicions de cabals més baixos representatius del període d’estudi, se 

desprèn que l’hidrograma d’entrada té un cabal base de 101.45 m3/s, i dos cabals punta de 

107 i 105 m3/s, respectivament, els quals es presenten a les hores de demanda i posada en 

marxa del turbinat a Flix. Aquest hidrograma seria la condició de contorn d’aigües amunt 

i, segons el model hidràulic utilitzat, es correspondria amb uns calats determinats segons 

les seccions fent possible la navegació. 

 

- El cabal pel qual no hi ha cap secció amb un calat inferior a 1.5 m és de 125 m3/s, i amb 

cabals inferiors el percentatge de seccions problemàtiques és petit enfront la longitud del 

tram estudiat. 

 

- El tram més problemàtic es troba aigües amunt de l’assut de Xerta i aquest no supera un 

calat de 1.5 metres fins que es doni un cabal mínim de 125 m3/s, mentre que amb un cabal 

de 80 m3/s, aigües avall de l’assut totes les seccions estudiades assegurarien un calat 

superior al límit establert. 
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- El cabal pel qual hi comença a haver problemes de navegabilitat degut a les velocitats de 

l’aigua és d’uns 300 m3/s. 

 

- Davant aquestes dues variables, els cabals pels quals no es presentaria cap problema de 

calats ni de velocitats, seria de 125 a 300 m3/s. Per sobre d’aquest valor els problemes de 

navegabilitat vindran donats per les velocitats que es poden presentar en determinades 

seccions, mentre que per sota d’aquests cabals els calats inferiors a 1.5 m faran que es 

presentin problemes en d’altres seccions. 

 

- Segons la corba de cabals característics a l’estació d’aforament d’Ascó, hi ha una 

freqüència d’uns 23 dies en els quals es presenta un cabal igual o inferior als 125 m3/s, per 

tant es pot afirmar que durant aproximadament aquest període de temps es presentaran 

problemes de calat, sobretot, en les proximitats de l’Illa Galatxo i a la recta d’Aldover. 

 

- Pel que fa a cabals superiors als 300 m3/s, hi ha una freqüència d’uns 184 dies on se 

supera aquest cabal i per tant es presentarien problemes en algunes seccions ja que se 

superaria la velocitat de 1.5 m/s. 

  

- Els trams amb calat inferior es troben aigües avall de l’Illa Galatxo (aigües avall de la 

població de Móra d’Ebre) i a la recta d’Aldover, mentre que els més ràpids es sitúen en els 

trams on el riu perd amplada degut a la presència de singularitats com illes, meandres, 

cons al·luvials,... 

 

- Es pot observar com la variable més important en la navegabilitat del tram és el calat, ja 

que augmentant poc a poc el cabal la làmina d’aigua en la secció es va incrementant molt 

més ràpidament que la seva velocitat. 

 

- Les tendències generals dels calats i velocitats en el tram d’estudi no representen cap dada 

significativa degut a que les possibles evolucions d’aquestes variables s’haurien 

d’analitzar secció per secció. Tot i això cal comentar que el tram d’estudi, amb la precisió 

dels valors batimètrics facilitats, presenta un calat mitjà més baix i una velocitat mitjana 

més alta al 2002 que al 1995. 




