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RESUM 
 

 

El riu Ebre flueix al llarg de la Península Ibèrica en direcció NW-SE desembocant al mar 

Mediterrani. Té una longitud de 918.4 quilòmetres i drena la conca hidrogràfica més extensa 

d’Espanya, amb una superfície total de 85.362 quilòmetres quadrats, represetant un 17.3% del 

territori peninsular espanyol. 

 

L’Ebre ha estat sempre un riu navegable, però la solució per a poder aconseguir una 

navegabilitat eficaç i contínua passa per l’execució de projecte en el propi riu Ebre. El major 

problema el presenta quan el riu passa per les zones més permeables (graves, sorres,..) on el 

riu agafa una amplada considerable i el calat disminueix, fent perillar la navegabilitat en 

èpoques de cabals baixos. 

 

Els cabals que transporta aquest riu durant tot l’any fa que la navegabilitat sigui un projecte 

tirat endavant i que estigui en fase d’explotació. En determinades seccions del riu els calats 

que es presenten fa que en l’actualitat s’estigui dragant per fases, fent que la cota de fons 

disminueixi i per tant que el calat augmenti fins a determinats nivells requerits per a fer-lo 

navegable. 

Sovint les grans avingudes dels rius han fet que la mateixa dinàmica fluvial s’encarregui de 

donar una nova planta i unes noves seccions al riu Tot i aquesta regulació estricta de la conca, 

la dinàmica fluvial del riu Ebre és present, sobretot, en els trams on no està regulat. 

 

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. El riu Ebre, degut a les 

infraestructures hidràuliques presents al llarg de la seva conca, ha vist condicionades, en part, 

tant la hidrologia fluvial com el règim hidrològic, fent que el règim natural del riu s’hagi vist 

modificat antròpicament, obligant-lo a respectar les decisions preses. 

 

En aquesta tesina s’analitzarà, mitjantçant un model hidràulic, el tram del riu Ebre entre les 

poblacions de Móra d’Ebre i Tortosa, caracteritzant l’hidrologia fluvial que presenta, la 



 

navegabilitat del tram, l’evolució geomorfològica dels darrers anys i el càlcul del coeficient 

de Manning. 

Aquest model hidràulic està basat en l’integració, en el riu, de les equacions de Saint-Venant 

que descriuen el règim no permanent gradualment variable en fluxe i en làmina lliure. 

Amb la geometria del riu i un cabal circulant per aquesta, el model hidràulic calcula l’àrea 

que ocuparà l’aigua, el perímetre mullat, l’amplada,...obtenint les variables hidràuliques que 

caracteritzaran cada secció del riu. 

 

Per  tal d’analitzar la navegabilitat s’ha calibrat el model tenint en compte la batimetria més 

actual i la hidrologia fluvial que presenta aquest tram del riu. S’estudïen els calats i velocitats 

presents en cada secció enfront dels requisits mínims per a fer efectiva la navegació i es 

comproba l’eficàcia del procés de dragat. 

L’evolució geomorfològica s’ha analitzat tenint en compte diferents batimetries del mateix 

tram amb un lapsus de temps de set anys, comparant les diferents variables hidràuliques en 

cada cas i observant possibles tendències evolutives del riu. 

Finalment, s’han calculat els coeficients de Manning per a diferents subtrams, calibrant el 

model amb els limnigrames enregistrats durant una campanya de camp portada a terme durant 

l’any 1999. 

 

A la vista de les simulacions realitzades podem concloure que amb el dragat s’aconsegueix el 

calat necessari per a la navegació en el tram d’estudi, i que els coeficients de Manning es 

troben en un rang ben delimitat. Tot i això, s’ha pogut comprovar com el model hidràulic, 

degut a la gran longitud del tram i a les hipòtesis imposades, pateix un reajustament del 

sistema en la consecució dels valors durant el primer dia d’estudi, obligant a que el temps 

d’anàlisis sigui més gran. 
 

 

 

 




