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Capítol 6 

 

CONCLUSIONS 
 

 

Aquesta tesina s’ha plantejat amb l’objectiu d’estudiar el comportament del riu Ebre, en el 

tram Móra d’Ebre – Tortosa, per a analitzar la navegabilitat en aquest tram. 

Un coneixement previ de l’hidrologia fluvial present en aquest tram i la seva calibració 

mitjançant un model hidràulic basat en l’integració al riu de les equacions de Saint-Venant 

per a un règim no permanent, ens permetrà portar a terme una bona caracterització del tram 

d’estudi. 

 

La seqüència de cabals que es presenten al riu Ebre durant l’any presenta una regularitat 

periòdica, donant lloc a mínims en els períodes d’estiu, coincidint amb la disminució de les 

precipitacions a bona part de la conca, i màxims al llarg de l’hivern. Aquests mínims tindràn 

com a resposta els calats més desfavorables enfront la navegació del tram. 

El procés actual de dragat del riu Ebre en la seva part baixa fa que els calats mínims presents 

en el tram puguin gairebé garantir la navegabilitat, fins i tot en els períodes estivals què és 

quan es presenten, generalment, els mínims cabals. 

 

La regularització de gran part de la conca alenteix la dinàmica fluvial del riu però no la 

elimina, fent que les presents illes existents en el tram evolucionin de diferents formes per tal 

que el riu s’adapti als graus de llibertat existents en cadascuna de les seccions. 

Quan el riu es troba encaixat en litologies dures i poc erosionables disminueixen els graus de 

llibertat, i la dinàmica fluvial és diferent de quan atravessa materials erosionables. Amb 

aquest fet es pot concloure que aigües amunt de l’assut de Xerta, el riu, que es troba encaixat, 

presenta un canal primari per on hi circula la majoria del cabal transportat pel riu, i un de 

secundari que s’activa quan els cabals són suficientment grans. Aquests dos canals passen a 

ser primaris aigües avall de Xerta, i el cabal total que circula al riu es reparteix, gairebé 

equitativament, entre aquests dos. 
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Per últim es pot concloure que imposant els limnigrames reals observats en el riu, la validació 

del model facilita una bona aproximació dels coeficients de Manning en tot el tram d’estudi, 

caracteritzant tram per tram les variables hidràuliques corresponents. 

 

A la vista dels resultats podem afirmar el bon funcionament del model hidràulic, un cop 

calibrat amb les variables característiques del tram. Aquest s’aproxima a l’hidràulica fluvial 

real, tot i presentar reajustaments temporals en el cas d’estudiar un tram de gran longitud, 

com és el cas del present estudi. 

Així, doncs, es disposa d’un model hidràulic calibrat en el tram Móra d’Ebre – Tortosa útil 

per a la simulació del comportament hidràulic i que permetrà estudiar determinats events 

donada la hidrologia fluvial del riu Ebre. 




