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ESTAT ACTUAL

Terme municipal
Sant Carles de la Ràpita

Badia dels Alfacs

Llacunes

Reserva Natural

Xarxa Ferroviaria

Carretera N-340

Autopista AP-7

L’origen de l’actual ciutat de Sant Carles de la Ràpita el trobem en la fundació 
l’any 1780, durant el regnat de Carles III, d’una població sobre la qual s’articula-
va un projecte destinat a fer de la Badia del Alfacs un dels enclavaments comer-
cials més importants de la costa mediterrània. És, de fet, un bon exemple de les 
polítiques en infraestructures i poblament de la il·lustració de �nals del segle 
XVIII.
 
La població es va crear sobre l’heretat de la Ràpita, un terme propietat de les 
monges sanjoanistes que havien habitat un convent en l’espai on prèviament 
havia existit una Ràbida islàmica. Aquest espai sense un nucli de població es 
converteix, amb la construcció del projecte il·lustrat, en un lloc ple de noves 
oportunitats. Possiblement per això, les obres s’inicien amb força  determinació, 
encara que després d’un seguit de contratemps econòmics i polítics, l’any 1794 
es van aturar de�nitivament i es va crear una conservadoria que guardaria els 
interessos de la corona en aquest nou enclavament. D’aquesta decisió, de la 
falta de manteniment i segurament per l’acció d’esdeveniments bèl·lics, en va 
quedar un seguit d’edi�cis a mig fer que han donat a la nostra població aquella 
fesomia de ciutat no acabada i l’encant del que podria haver sigut.
 
El segle XX veurà com la indústria ocuparà una part important de la població o 
com el 1954 s’acabaran les primeres obres importants del seu Port, que a banda 
de la seva vesant comercial, l’ha convertit en un dels més importants de la costa 
catalana en l’àmbit de la pesca. Aquestes seran algunes de les raons que com-
portaran que l’any 1961 s’ampliï el terme municipal de Sant Carles de la Ràpita 
amb l’annexió del Barri Español i que entre els anys 1954 i 1967 se li encarregui 
la gestió de l’entitat local menor de Villafranco del Delta, l’actual Poblenou del 
Delta.

SANT CARLES DE LA RÀPITA

SITUACIÓ Parc Natural del Delta de l’Ebre

El delta de l’Ebre és la zona humida més gran de les terres 
catalanes. Amb els seus 320 km’ de superfície, constitueix 
l’hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània occiden-
tal, després de la Camarga (Parc Regional Francès), i el 
segon de l’Estat Espanyol, després del Parque Nacional de 
Doñana.
D’altra banda, el seu considerable paper biològic contrasta 
amb la profunda humanització d’una gran part de la seva 
superfície i amb el seu no menys considerable pes agrícola. 
L’harmonia entre els seus valors naturals i l’explotació per 
part de l’home no ha estat mai fàcil.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre té una superfície total de 
7.736 ha de les quals 3.979 corresponen a la comarca del 
Montsià (hemidelta dret) i 3.757 a la del Baix Ebre (hemidel-
ta esquerre).

Els Ports

Els Ports son les muntanyes situades entre les províncies de 
Tarragona, Terol i Castelló. L'apro�tament dels recursos 
naturals d'aquestos paratges, com la caça, les ramaderies, 
l'aigua, la fusta, els forn de calç, de pega, els pous de neu-
,etc. recorden les èpoques de la intensa presencia humana 
que hi va haver a aquestos indrets.  
El Parc Natural dels Ports inclouen parts d'alguns termes 
municipals: Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de Comte (Terra 
Alta), Alfara de Carles, Paüls, Roquetes, Tortosa (Baix Ebre) i 
Mas de Barberans i la Sénia (Montsià).

Estadístiques

• Població o�cial : 14.718
• Gentilici: rapitencs/ rapitenques
• Altitud: 11 m
• Superfície: 53,7 Km²
• Densitat de població: 283,89 (hab./ Km²)
• Capital: Sant Carles de la Ràpita
• Àmbit territorial: Terres de l'Ebre
• Partit judicial: Amposta
• Demarcació electoral: Tortosa
• Província: Tarragona
• Superfície: 53,7 Km²
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Allotjaments turístics. 2015  

Allotjaments turístics. 2015

 

Hotels 12 31 2.941

 

Places d'hotels  894 1.540  306.691

 

Càmpings
 

0 5 

348  

Places de càmpings  0 2.400  268.842

 

Turisme rural  1 32  2.367

 
 


