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Introducció

Situació geogràfica

Situació geogràfica: 

La seva conca s'estén per part de les comunitats autònomes de Cantàbria, 
Castella i Lleó, Castella  la Manxa, La Rioja, Navarra, Aragó, i Catalunya.

Desembocadura: Al  Mar Mediterrani.  Al Parc Natural del Delta de L'Ebre. ( 
Terres de L'Ebre )

Font: Ebreguia.com
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Introducció

El riu Ebre com a eix vertebrador del territori

Des de sempre, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa 
ha considerat el riu Ebre com l’eix vertebrador del nostre territori i, a més a 
més, una font de riquesa que hem de tornar a descobrir i aprofitar. 
Històricament, la ciutat de Tortosa i els pobles situats al marge del riu havien 
gaudit d’unes condicions naturals que les feien créixer socio-econòmicament. La 
navegabilitat del riu Ebre era un factor que s’aprofitava per baixar riu avall tota 
mena de mercaderies cap el Mediterrani. I així, des de l’alt Aragó fins a les 
nostres terres es dona un flux continuo de persones, de productes i serveis que 
de mica en mica enriquien els nostres pobles.

Com a resultat d’aquest convenciment de que el nostre riu pot ser un revulsiu 
per avivar l’economia de les Terres de L'Ebre, la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa pretén deixar palès quin és el model de 
desenvolupament pel que aposta i demostrar la seva viabilitat. No es tracta d’un 
estudi tècnic, projecte o avantprojecte d’obra, si no d’un document gràfic que de 
manera clara vol deixar clar que és el que faríem i quins serien els efectes que 
nosaltres preveiem es produirien. 
El COM tècnic i els nombrosos procediments administratius que haurien d’iniciar-
se en Ajuntaments, Administració autonòmica i central no s’aborden en aquest 
estudi perquè considerem que aquests aspectes s’haurien de tractar una vegada 
haguéssim consensuat tots plegats el model de desenvolupament del riu Ebre. 
Només una vegada sigui definit i assumit el model de riu que volem, es pot 
escometre amb garanties l’elaboració de projectes tècnics i el inici dels 
expedients adients per obtenir les llicències i autoritzacions que pertoquin amb 
unes mínimes garanties. No hem d’oblidar que el riu és un bé de domini públic 
i, per això mateix, el primer pas del procediment per fer realitat el nostre somni 
consisteix en ser capaços de fer entendre i convèncer al poder públic les 
bondats i beneficis econòmics, socials i mediambientals d’allò que volem.

Amb aquesta finalitat presentem aquest estudi, fent l’advertiment que no està 
tancat, és un conjunt d’idees, per suposat, susceptibles de ser millorades i, per 
això, mostrem la nostra disponibilitat al diàleg amb tothom a l’objecte de que, 
sempre que no quedin desnaturalitzades, puguin ser assumides per totes les 
Terres de L'Ebre.
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Objecte

Model de desenvolupament

L’objecte d’aquest estudi és presentar el model de desenvolupament del riu 
Ebre en el tram comprés entre Riba-roja d’Ebre i la seva desembocadura, es a 
dir, en el seu tram per les Terres de l’Ebre. Aquest model parteix de la idea 
de que el riu ha de ser plenament navegable i ha de comptar de la 
infrastructura adient per a que així sigui.

El nostre riu és un dels actius més importants del nostre territori que, 
degudament aprofitat i degudament protegit, pot portar-nos molta més riquesa. 
La nostra tesi parteix que el aprofitament i la protecció del riu són aspectes 
complementaris, de cap manera s’exclouen. És més, pensem que la millor 
manera de protegir el riu és mitjançant un aprofitament econòmic que faci 
indispensable gaudir d’un riu impecable. Les prohibicions de fer ús d’un riu 
fonamentades en una suposada protecció del mateix desnaturalitzen aquesta 
mateixa protecció i donen com a resultat un riu sense pràcticament accés i 
degradat. Només el seu aprofitament garantirà un cabdal d’aigua estable, el 
manteniment i la neteja de la seva ribera i la construcció dels camins i vials 
adients per accedir-hi. En definitiva, es donarà una garantia a la millora del 
medi que no exclou altres usos alternatius.

Així, a partir de la descripció gràfica de la realitat que ens podem trobar 
actualment es dibuixa una proposta de futur utilitzant el mateix pannell, d’allò 
que es voldria. D’aquesta manera queden paleses les actuals mancances per la 
seva navegabilitat i, a la vegada, les infrastructures mínimes que cal emprendre 
pel seu aprofitament i protecció. La incidència econòmica d’aquestes actuacions 
es mesuren en el darrer pannell per demostrar que la inversió que cal fer és 
amortitzable en un període curt de temps.
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Abast

En principi, aquest estudi és un projecte de màxims que no està tancat pel 
fet de publicar-lo. 
Arranca des de les Terres de L'Ebre i per a les Terres de L'Ebre. 

Ara bé, voldríem deixar palès la nostra aspiració de fer-lo servir com 
espoleta per obrir un debat que el millorés i, per altra banda, per a 
estendre’l a altres indrets fora de l’àmbit territorial de les Terres de L'Ebre. 

El riu Ebre no neix a Riba-roja, sinó que també travessa l’Aragó i Navarra. 
Ens consta que pel nord es plantegen idees, encara no plasmades en paper, 
que arriben també fins a Riba Roja i que parteixen també d’un riu plenament 
navegable que els portaria fins al mar. 

Aquest estudi pretén ser el revulsiu necessari per fer realitat un somni que 
compartim amb els nostre veïns. Seria lamentable, al menys per la part que 
ens pertoca, que les Terres de L'Ebre no fóssim els pioners i impulsors d’un 
projecte com el que presentem i ens limitéssim a ser continuadors d’un altre 
que ens empeny pel nord.
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Marc previ

Claredat, seguretat jurídica i simplificació 
administrativa

El que proposem necessita amb caràcter previ a qualsevulla altra actuació un 
marc previ que aclareixi la situació jurídica del riu.

Sabem que es tracta d’un bé de domini públic, és a dir, de propietat pública. 
Ara bé, constatem la disbauxa que actualment existeix respecte a l’atribució 
de les competències públiques i el règim jurídic aplicable. Els que ja hem 
organitzat alguna activitat al voltant del riu Ebre, coneixem de primera ma la 
manca de claredat i la inseguretat que això comporta, la qual cosa ens porta 
a assumir personalment uns riscos per la nostra passió pel riu, però que des 
de la vessant purament econòmica són del tot inassolibles.

Ara, les inversions a realitzar són tan grans que cap passió i voluntat ferma 
per gran que sigui poden substituir la necessitat d’establir un marc clar que 
doni seguretat jurídica i simplifiqui els tràmits a realitzar per obtenir les 
autoritzacions preceptives per ser operador del riu. 

Així, des de les autoritzacions administratives més enrevessades a les 
llicències per navegar s’haurien de tramitar des d’una finestreta única que 
coordinés l’exercici de les competències de les administracions implicades i, 
una vegada concedides, donessin al seu titular unes garanties que permetin 
avaluar el seu risc particular de negoci. Son les condicions mínimes per a 
que un empresari s’ho cregui i inverteixi en el projecte, i allò que els poders 
públics han de garantir en una economia de lliure mercat.
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Estat actual

Per explicar l’estat actual, partim de la situació del nostre àmbit d’actuació i 
plasmem el mapa a una escala de 1cm:2500m on dibuixem les localitats amb 
ribera al riu i la infrastructura que actualment compten. 

A excepció de Riu Mar, que compta amb un port esportiu, la resta d’indrets 
riberencs disposen d’embarcadors. 

Ara bé, per aquest estudi, un embarcador es definit així solament si disposa 
de servei de llum, aigua potable, WC i marquesina informativa. 

Com es pot comprovar al pannell número 2  (tram nord) i al pannell número 
3 (tram sud), llevat de Deltebre i de Riu Mar, cap municipi compta en 
l’actualitat amb un embarcador en condicions.

Amb una creu vermella queden reflectides les mancances d’allò que tenim a 
l’actualitat i, com es pot comprovar en les pannells, la manca de condicions 
és generalitzada.

Embarcador de Tortosa Embarcador d’AmpostaEmbarcador de Mora la Nova
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PANNELL 1. ESTAT ACTUAL

PANNELL 2. ESTAT ACTUAL TRAM NORD

PANNELL 3. ESTAT ACTUAL TRAM SUD
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Pannell 1: Estat actual
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Pannell 2. Estat Actual. Tram Nord
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Pannell 3: Estat actual. Tram Sud
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Proposta

La proposta parteix del mateix escenari que utilitzem per descriure l’estat 
actual i sobre aquest mateix mapa incloem allò que considerem necessari. 

Per això, distingim:

Embarcador: Disposa de servei de llum, aigua potable, WC (bar) i 
marquesina informativa. 
Es troba indicat en el mapa amb una circumferència groga.

Mini port esportiu: Disposa de cinc amarradors protegits, servei de llum, 
aigua potable, WC (Bar), marquesina informativa, rampa de barada i 
il·luminació nocturna. 
Es troba indicat en el mapa amb una circumferència vermella.

Port esportiu: Disposa de deu amarradors protegits, servei de llum, aigua 
potable, WC ( Bar), il·luminació nocturna, servei de gasolinera tot l’any i servei 
de vigilància 24 hores. 
Es troba indicat en el mapa amb una circumferència verda.

Port amb marina seca : Disposa 30 amarradors protegits, servei de llum, 
aigua potable, WC, marquesina informativa, rampa de barada, il·luminació 
nocturna, servei de gasolinera tot l’any, vigilància 24 hores , servei de toro i 
grua, capacitat de quaranta embarcacions (marina seca), servei de bar, 
restaurant i hotel i servei tècnic. 
Es troba indicat en el mapa en una circumferència blava.

D’acord amb aquesta codificació, al pannell número 4 consta la nostra 
proposta. Segons aquesta, el port amb marina seca, que compta amb els 
serveis màxims, s’hauria de construir a Riu Mar, Sant Jaume, Deltebre, 
Amposta, Tortosa i Mora d’Ebre. 

La seva proximitat al mar i la importància econòmica de les poblacions, 
capitals de comarca, aconsellen un port esportiu amb marina seca a aquestes 
localitats. Amb els criteris abans esmentats, ubiquem el port esportiu, el mini 
port esportiu i l’embarcador a la resta de poblacions. Tots aquests serveis 
haurien d’ésser explotats mitjançant un règim de concessió administrativa que 
s’atorgaria per concurs públic.

Estudi Navegabilitat riu
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Proposta

Els assuts

Especial consideració mereix el tractament dels assuts. L’estabilitat del cabal i 
el manteniment d’una làmina d’aigua estable a tot el llarg del riu es pot 
obtenir mitjançant la construcció dels assuts. Si observem l’actual de Xerta, a 
més del seu aprofitament hidroelèctric serveix per mantenir aquesta làmina 
d’aigua que garanteixi la navegabilitat del riu. La construcció d’aquestes 
estructures suposarà per a que cada una d’elles la creació d’un rabeig sense 
alterar el normal fluir de les aigües. Es tracta de petits assuts, rescloses, 
escales de peixos, mini-centrals elèctriques i trams de marges estabilitzats que, 
pel seu aprofitament hidroelèctric, ja s’encarregarien de construir. Segons les 
empreses del ram que s’ha consultat caldria construir tres nous assuts, la 
tramitació administrativa dels quals ja està iniciada al Ministeri de Medi 
Ambient, i condicionar l’actual  assut de Xerta a l’objecte d’augmentar mig 
metre la seva altura per garantir una làmina d’aigua de dos metres de 
profunditat per tot el tram de les Terres de l’Ebre.

Assut amb resclosa
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PANNELL 4. PROPOSTA

PANNELL 5. PROPOSTA TRAM NORD

PANNELL 6. PROPOSTA TRAM SUD
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Pannell 4: Proposta
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Pannell 5: Proposta. Tram Nord
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Pannell 6: Proposta. Tram Sud
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PANNELL 7. RESUM PROPOSTA 
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Pannell 7: Resum Proposta
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Valoració Ecològica

El tram del riu sobre el que es proposen les actuacions està subjecte a 
fortes variacions de cabdal. 

Amb una mitjana de 400 m3/s, la qual a l’estiu baixa a menys de 200m3/s 
( la mínima que es coneix va ser de 12 m3/s el 29 d’agost de 1962). 
Quan els cabdals són anormalment alts ( avingudes ordinàries), l’únic que es 
pot fer és protegir els marges contra possibles inundacions, però quan són 
molt baixos, el riu resulta inservible per a tot ús, sobre tot si es consideren 
els cabdals d’estiatge dels darrers trenta anys.

Per corregir això, és necessari desenvolupar una solució definitiva global que 
doni satisfacció a les necessitats socials, econòmiques i ecològiques. Aquesta 
solució passa per la construcció de les diferents estructures que figuren en 
els pannells a la fi de mantenir un nivell mínim estable d’aigua ( 2 metres), 
amb independència de la debilitat dels cabdals. 

D’aquesta manera assegurem:

Beneficis urbanístics perquè estabilitzem els marges, la qual cosa permet 
aprofitar els espais propers al riu per ús urbà, d’equipaments, parques o 
zones lúdiques de ribera, com les que es proposen en els pannells als 
diferents termes municipals.

Beneficis a l’entorn perquè no existiran zones degradades i amb residus 
sòlids o aigües estancades, donant una solució als problemes sanitaris 
causats per insectes, rates i descomposició de residus.

Manteniment i desenvolupament de la flora i la fauna piscícola, avícola i, 
en general, tota la que comporta la vida animal en l’ecosistema de ribera.

Manteniment del mant freàtic i millora de les aigües subterrànies al llarg de 
tot el
territori.

Estabilització del fons del riu, fent innecessaris els dragats continus i 
indiscriminats, llevat en actuacions específiques o durant les obres de 
construcció.
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Valoració Ecològica

Especial consideració mereixen els efectes que els assuts poden tenir en la retenció de 
sediments i en la margaritífera auriculària, així com el seu impacte mediambiental. El 
sistema energètic minihidràulic que es generaria per la construcció de l’assut és el que 
tindria menys impacte mediambiental en comparació als sistemes energètics com el lignit, 
carbó , petroli, gas natural, nuclear, fotovoltaic i eòlic. Els índex d'incidència en el 
calentament global, disminució de la capa d'ozó, l’acidificació, la eutrofització, metalls pesants, 
carcinògens, boira d’hivern, boira fotoquímica, radiacions ionitzants, residus radioactius  i 
esgotament  de recursos energètics, són els mínims.

Respecte als sediments, existeixen estudis contrastats per científics reconeguts (veure estudi 
mediambiental encarregat per la cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa) 
que demostren:

�Que en cap cas es coneixen retencions de sòlids deguts a l’existència d’un assut.

�Que en tots els trams del riu i les seves marges aigües amunt de l’assut es manté 
una qualitat ambiental i paisatgística, i una activitat de fauna, la qual contrasta 
vivament amb altres trams del riu.

�Que en tots els assuts no existeix retenció apreciable de sòlids i qualsevulla retenció 
de llims seria més impossible, donat que les turbines de les centrals verteixen les 
aigües per una cota encara més baixa que la base de l’assut.

�Que el cas i l’estat de l’assut de Xerta amb cent anys d’existència  i en la seva  
situació actual és il·lustratiu de tot això.

En quant a la margaritífera auriculària es tracta d’un mol·lusc bivalve que es troba al fons 
del riu Ebre. 
Segons l’Annex IV de la Directiva de les espècies i vegetals d’interès comunitari és una de 
les espècies que requereix una protecció estricta. Per això, qualsevulla actuació en el riu ha 
d’establir un pla per la seva protecció consistent en portar-les a ubicacions més segures. 
Concretament a l’assut de Xerta un equip de biòlegs, bussos i altres auxiliars varen recollir 
a l’entorn de l’obra, i en una superfície de 47.500 metres quadrats, la quantitat de 27.950 
nàiades, de les quals 78 pertanyien a l’espècie protegida margarítifera auriculària. Aquests 
78 exemplars foren portades a llocs més segurs per la seva supervivència. Solament tres 
exemplars varen presentar danys amb lesions importants. Aquesta seria la mateixa actuació 
a realitzar en qualsevulla de les obres del nous assuts projectats.

En resumen, s’assegura una excel·lent qualitat ambiental de tot l’entorn, la riquesa de la 
seva fauna, la conservació de la vegetació dels marges, la no proliferació de vegetació 
subaquàtica (algues), i el seu efecte zero en la retenció de sediments.
Això queda demostrat pels efectes de  l’actual assut de Xerta.



Estudi Navegabilitat riu Ebre                                                           

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

Valoració econòmica

L’estudi parteix del cost de cadascuna de les infrastructures que es proposen: 
embarcador, mini port esportiu, port esportiu, port amb marina seca i presa 
hidràulica. D’acord amb la descripció dels serveis que haurien de comptar, 
s’ha demanat pressupost a les empreses que haurien de proveir aquests 
serveis. Analitzats els diferents pressupostos, resulta que:

Embarcador: té un cost per unitat de 173.500,00.-€, dels quals 131.300,00 
corresponen a la infrastructura en si i 42.000,00.-€  als equipaments. Donat 
que hem proposat la construcció de 8 embarcadors, el seu cost total seria de 
1.388.000,00.-€

Mini port esportiu: costa 360.100,00.-€. Com hem proposat 12, el cost total 
dels mini ports esportius seria de 4.321.200,00.-€.

Port esportiu: té un cost de 3.595.200,00.-€.  Els dos ports esportius que 
apareixen als pannells costarien 7.190.400,00.-€

Port amb marina seca: costaria 5.206.800,00,.€. Com n’hi ha previstos 5, el 
cost total d’aquesta infrastructura seria 26.034.000,00.-€.

Els assuts tenen un cost 0 per l’administració pública perquè la iniciativa 
privada estaria disposada a finançar-los sempre i quan tinguessin garantida la 
concessió d’aprofitament hidroelèctric de l’aigua del riu. Aquest finançament 
privat també estaria garantit per l’execució dels canals que queden dibuixats a 
la banda esquerra i dreta del riu Ebre en el seu tram final, sempre que 
l’índex d’edificabilitat al seu voltant ho permeti. Es tracta, d’una banda, de 
l’actual Canal Carles III que permetria l’entrada al riu per Amposta des de 
Sant Carles de la Ràpita; i d’altra banda, d’un nou canal que permetria 
l’entrada al riu per l’Ampolla.

La suma total del cost de l’obra que s’hauria d’incloure en la corresponent 
partida pressupostària estaria al voltant dels 39 milions d’euros, concretament, 
38.933.600,00.-€. Aquesta xifra és pot assumir plenament donada la rendibilitat
econòmica d’aquesta inversió que estudiem posteriorment.
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Valoració econòmica

Així, partint d’un període deu anys, a comptar des de la construcció i posada 
en funcionament de totes aquestes infrastructures, i de les dades actuals 
respecte al número de passatgers i embarcacions que publica l’IDECE, s’ha fet 
una projecció futura que contempla les següents variables: embarcacions, 
passatgers, llocs de treball, i xifra de negoci. Amb previsió d’un increment 
progressiu i constant cada any d’aquestes variables, entenem que pràcticament 
en cinc anys la xifra total de negoci generat, és a dir el PIB que es generaria 
al voltant del riu, ja sigui de manera directa o indirecta, permetria amortitzar la 
inversió que es demana. 

Quan es parla de xifra de negoci directa, ens referim exclusivament a totes 
les activitats econòmiques que es concentrarien en els ports i embarcadors. 
L’existència, com a mínim d’un negoci de Bar per cada embarcador i 
l’ampliació dels serveis als ports, ja sigui en marina seca o no, d’acord amb 
allò que s’especifica als pannells, constitueix un autèntic revulsiu per la nostra 
economia que en deu anys pot arribar a crear 885 llocs de treball directes i 
crear una xifra de negoci al voltant de 5 milions per any.

La xifra de negoci indirecte es refereix a la incidència que les actuacions que 
proposem tindria en la resta de l’economia. Resulta evident que si augmentem 
la xifra de passatgers pel riu i les possibilitats d’accedir a les poblacions 
riberenques pel riu, el sector del comerç,  del turisme i dels serveis 
d’aquestes mateixes poblacions, ho notarà. Així, hem fet una estimació del 
volum de negoci que partint dels 6 milions d’euros per any arribaria en el 
desè any als gairebé 9 milions, suposant un augment de llocs de treball de 
570.
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Viabilitat econòmica

La viabilitat econòmica del projecte de navegabilitat del riu Ebre (tram Riba-roja -
Deltebre) es fonamenta en les següents consideracions:

• Manteniment del creixement econòmic general (estatal i català) en un 
percentatge que va del 2,5 al 3,5% anual. 

• Execució total de la inversió pressupostada en infrastructures, és a dir, es 
parteix que totes les infrastructures projectades a les diferents poblacions 
riberenques es faran d’un cop com un projecte global.

• Es prescindeix de la incidència econòmica ( en PIB i llocs de treball)  
afegida que suposarà la seva construcció, així com els recursos que es generaran 
de l’aprofitament hidroelèctric de les assuts i de les noves sortides del riu al mar 
que proposem (Canal Carles III i nou Canal a la marge esquerra)

Una vegada estigui garantida la navegabilitat amb el cabal suficient d’aigua i 
enllestits els embarcadors, ports esportius i marines seques amb totes les 
característiques que figuren als pannells, l’estudi parteix de deu anys vista on es fa 
una aproximació dels increments que hi haurà en número de passatgers, número 
d’embarcacions, xifra de negoci directe i indirecte, i creació de llocs de treball. 

Aquesta aproximació s’ha fet prenent com a base les dades oficials ofertes pel 
mateix IDCE respecte als anys 2003, 2004, 2005, 2006. Si donada la situació de 
mancances actual, any darrera any, hi ha un increment constant de número de 
passatgers, podem aventurar-nos a sostenir que, una vegada estiguin operatives les 
infrastructures que demanem, hi haurà un increment important de demanda que es 
quantifica en 30.000 passatgers al primer any de funcionament. 
Si donada l’oferta actual, a l’any 2007, hi ha una previsió de 14.583 viatgers, 
resulta del tot raonable que la inversió donarà lloc a unes noves ofertes de riu que 
despertarà una major demanda. Això no obstant, i amb estrictes criteris de 
prudència, hem projectat per al primer any un augment del 100% en el número de 
passatgers, situant-lo a 30.000 usuaris dels serveis que oferirà el riu. Feta aquesta 
estimació en el número de usuaris, i a raó de tres passatgers per embarcació com 
a mitjana, entenem que el número d’embarcacions serà de 10.000, la qual cosa 
donarà una xifra de negoci directe de 4.000.000,00.-€  amb la creació de 150 llocs 
de treball. 
La xifra de negoci directe es refereix a totes aquelles activitats econòmiques que 
han de sorgir com a conseqüència directa de la posada en funcionament de totes 
les infrastructures que proposem. D’acord amb la classificació catalana d’activitats 
econòmiques, bàsicament serien els sectors del comerç i reparacions, l'hostaleria, el 
transport i els serveis en general els que sortirien beneficiats. 
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Viabilitat econòmica

De conformitat a les dades econòmiques mitjançant les quals es confecciona la composició del Ple 
de la Cambra, a ben segur, es crearan noves activitats de lloguer d’embarcacions, manteniment i 
reparació de la flota fluvial, vigilància, hotel i restauració, comerç minorista i serveis en general al 
mateix port fluvial que hem projectat. 

Consultats els sectors implicats, s’estima que d’aquesta xifra de negoci directa, el 30% es generaria 
per al sector de comerç i reparacions, un altre 30% per als negocis d’hostaleria i el 40% restant es 
generaria per al transport i els serveis en general. 
Així resultaria que:

- Comerç i reparacions    1.200.000,00.-€
- Hostaleria 1.200.000,00.-€
- Transport                 800.000,00.-€
-Serveis en general         800.000,00.-€

La xifra de negoci indirecte compren l’augment de productivitat que generaria als negocis ja 
existents als nuclis de població riberencs dels mateixos sectors de comerç i reparacions, hoteleria, 
transport i serveis en general.
L’afluència de usuaris del riu crearia unes sinèrgies econòmiques a les ciutats riberenques que es 
traduiria en un augment significatiu de la seva productivitat. De conformitat a les dades 
subministrades pels mateixos sectors a la Cambra, estimem que aquest augment estarà al voltant 
dels 6.000.000,00.-€ anuals, els quals poden distribuir entre sectors en les mateixes proporcions que 
els negocis directes, es a dir:

- Comerç i reparacions      1.800.000,00.-€
- Hostaleria 1.800.000,00.-€
- Transport                  1.200.000,00.-€
- Serveis en general         1.200.000,00.-€

A partir del segon any, es considera que hi haurà un increment del número de passatgers i del 
número d’embarcacions del 10% anual, el qual produirà un increment del 5% anual en la xifra de 
negoci global i la creació de 855 nous llocs de treball al final dels deu anys.

A més a més, tota aquesta inversió generarà un benefici intangible, no quantificat econòmicament, 
diferenciat i únic al estat espanyol, creant una marca turística de qualitat plenament diferenciada i 
sense cap mena de competència en tota la península ibèrica, amb una capacitat ingent per generar 
recursos.

Sense tenir en compte els ingressos públics que generarà l’augment de les activitats econòmiques 
per la circumstància de tenir un riu plenament navegable durant tot l’any 
( cànon de concessió, IRPF, IVA, IS, taxes, etc..), la inversió projectada estarà plenament 
amortitzada en quant a la creació de riquesa durant els cinc anys primers. Si aquest projecte 
només depengués de la iniciativa privada, el negoci és atractiu perquè, a més de ser capaç 
d’assegurar l’amortització del capital invertit en poc temps i donar beneficis, assegurem la protecció i 
conservació integral del riu.
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CONCLUSIONS

1ª Com a resultat del convenciment de que el nostre riu pot ser un revulsiu 
per avivar l’economia de les Terres de L'Ebre, la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa pretén deixar palès quin és el model de 
desenvolupament pel que aposta i demostrar la seva viabilitat. Sense dubte, 
és un model ambiciós i de màxims que pot qualificar-se com un somni. Sense 
cap mena de dubte també, és un projecte obert i millorable que pot fer-se 
realitat i hi ha consens i voluntat política.

2ª La millor manera de protegir el riu és mitjançant un aprofitament econòmic 
que faci indispensable gaudir d’un riu impecable. El manteniment d’una làmina 
d’aigua constant, a més de garantir la navegabilitat del riu, és una garantia de 
la seva protecció ecològica durant tot l’any. Solament d’aquesta manera es 
poden evitar l’acumulació d’algues i qualsevulla degradació ecològica sense 
necessitat de fer cap desembassament, encara que sigui controlat. 

3ª Aquest estudi és un projecte de màxims que no està tancat pel fet de 
publicar-lo. Arranca des de les Terres de L'Ebre i per a les Terres de L'Ebre. 
Ara bé, la nostra aspiració és fer-lo servir com espoleta per obrir un debat 
que el millorés i, per altra banda, per a estendre’l a altres indrets fora de 
l’àmbit territorial de les Terres de L'Ebre.

4ª Com a pas previ, hem d’establir un marc que garanteixi: claredat, seguretat 
jurídica i simplificació administrativa. A les Terres de L'Ebre, l’IDCE és 
l’organisme adient que gaudeix del règim jurídic adient per assumir totes 
aquestes competències.

5ª L’aprofitament del riu Ebre és rendible. Els costos d’escometre les 
infrastructures  que proposem es poden amortitzar en gairebé cinc anys 
mitjançat l’acumulació d’increment del nostre PIB. La necessitat d’un revulsiu 
per aquestes terres i aquesta mateixa rendibilitat econòmica fonamenta la 
inversió pública que requereix.
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EL RIU EBRE COM A EIX VERTEBARADOR DEL TERRITORI.-

- Desenvolupament socio-econòmic
- La navegabilitat, un  revulsiu per al desenvolupament de les terres de 
L'Ebre
- Beneficis mediambientals

OBJECTE.-
- Definir el Model de desenvolupament. 

ABAST.-
- Pioners i impulsors d’un gran projecte de navegabilitat.

MARC PREVI.-

- Claredat
- Seguretat Jurídica
- Simplificació Administrativa. Finestreta única.

ESTAT ACTUAL.-

- Manca Generalitzada d’infrastructures al llarg del riu

PROPOSTA.-

- Execució de noves infrastructures:
Embarcadors
Mini Ports Esportius 
Ports Esportius 
Ports amb Marina seca 
Assuts
Canals 

VALORACIÓ ECOLÒGICA.-

- Beneficis Urbanístics i per a  l’entorn
- Manteniment de l’ecosistema i del mant freàtic, i estabilització del fons 
del riu

VALORACIÓ ECONÒMICA.-

- Important rendibilitat econòmica
- Major aprofitament econòmic implica millor protecció del riu
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