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LA COMARCA: LA RIBERA D’EBRE



LA POBLACIÓ
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LA POBLACIÓ
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LA POBLACIÓ



LA MOBILITAT

PER MOTIU DE FEINA:

1.385 riberencs surten de la comarca

1.784 persones d’altres comarques es desplacen a la Ribera 
d’Ebre

4.229 persones es desplacen dins de la comarca

PER MOTIU D’ESTUDIS (NO UNIVERSITARIS):

602 alumnes residents a la comarca es desplacen a d’altres 
municipis

89 alumnes de fora de la comarca es desplacen a la Ribera 
d’Ebre



LES DADES ECONÒMIQUES

EL PIB:

2013: 3,42%, el més alt de Catalunya (mitjana: - 0,48%)

El comerç va presentar un decrement del - 0,52%

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE:

2010: 17.700€ (Catalunya: 16.900 €)

L’OCUPACIÓ:

2014: 8.087 persones afiliades (728 al comerç al detall)



LES DADES ECONÒMIQUES

L’ATUR:

Increment del 179,1% entre 2007 i 2013

Nombre aturats maig 2015: 1.336 persones (17,53%)

852 persones no percebien cap prestació per desocupació

Els municipis amb atur més elevat són Móra la Nova (20,46%) 

i Móra d’Ebre (20,31%).

Els municipis amb menys atur són Benissanet (11,03%) i la

Palma d’Ebre (12,23%)



LES COMUNICACIONS I EL 
TRANSPORT PÚBLIC



LES COMUNICACIONS I EL 
TRANSPORT PÚBLIC

- Busos municipals a Móra d’Ebre i Flix

- Línies d’autobusos Tivissa-Riba-roja d’Ebre, Lleida a Tortosa, 
Móra la Nova-Alcañiz, Móra la Nova-Barcelona, Móra la Nova- 
La Serra d’Almós

- Estacions de tren a Ascó, Flix, Móra la Nova i Riba-roja d’Ebre 
(línia R15)



LES INFRAESTRUCTURES

- Escoles a tots els municipis

- Oferta de Cicles Formatius

- Escoles de Música a Ascó, Benissanet, Flix, Ginestar, Móra 
d’Ebre, Miravet.

- Centres de Teletreball a tots els municipis

- Equipaments comarcals a Móra d’Ebre

- Més de 170 equipaments de tot tipus a la comarca



ELS RECURSOS NATURALS I 
CULTURALS

- L’Ebre

- La Reserva de Sebes i Meandre de Flix

- El castell de Miravet

- Escenaris de la batalla de l’Ebre

- El patrimoni morisc d’Ascó

- El GR99

- La floració dels arbres fruiters, etc.



L’OFERTA COMERCIAL

15,22 comerços / 1.000 h.

(Catalunya: 12,81 comerços / 1.000 h.)



L’OFERTA COMERCIAL



L’OFERTA COMERCIAL
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L’OFERTA COMERCIAL



ELS CENTRES COMERCIALS 
PROPERS

Nombre cc Superfície de venda (m2)

Reus 5 32.350

“ (propera obertura) 1 30.000

Tarragona 2 53.919

Lleida 1 17.479

TOTAL 9                    133.748

17.004 m2 de superfície de venda a Móra d’Ebre



ELS FLUXES DE COMPRA



LA RESTAURACIÓ



ELS MERCATS NO SEDENTARIS

Mercats setmanals a tots els municipis, (excepte Vinebre)

Oferta bàsica de fruita i verdura, roba i sabates i basar

Complementen l’oferta comercial del municipi

Els més grans atrauen visitants dels pobles de l’entorn

Manca d’ordenances reguladores dels mercats



L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL

3 associacions constituïdes i en funcionament: Móra d’Ebre, 
Flix i Ascó, amb uns 150 establiments associats (no només de 
comerç)

Interès a Rasquera, Móra la Nova i Riba-roja per impulsar les 
seves associacions de comerciants



IDENTIFICACIÓ DE 
LOCOMOTORES

- Serveis com L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre o la                     
ITV de Móra la Nova

- La central nuclear d’Ascó

- Alguns mercats de venda no sedentària

- Les fires i festes que s’organitzen al llarg de l’any

- Els supermercats establerts a la comarca



EL TRAMAT URBÀ

LA MOBILITAT

Bona xarxa de comunicacions

Transport interurbà deficitari

La mobilitat a peu presenta alguna dificultat en pobles petits



EL TRAMAT URBÀ

L’APARCAMENT

Gratuït a tots els municipis a excepció de Móra d’Ebre, on hi ha 
implantada la zona blava de pagament en els carrers més 
comercials

Solars per a aparcament prop de les zones comercials de Móra 
d’Ebre i de Flix. Pàrquing gratuït al nucli antic d’Ascó



EL TRAMAT URBÀ

L’AMABILITAT DE L’ESPAI COMERCIAL

Eixos comercials ben definits a Móra d’Ebre, Móra la Nova i 
Flix

Carrers de plataforma única amb prioritat invertida a Flix i a 
Móra d’Ebre

Proliferació de locals comercials buits

Desplaçament de les centralitats comercials a Móra d’Ebre i 
Móra la Nova



EL TRAMAT URBÀ

L’AMABILITAT DE L’ESPAI COMERCIAL

Convivència d’establiments comercials modernitzats amb 
d’altres que no s’han posat al dia (imatge, oferta de 
productes…)

Manca d’identificació comercial en alguns establiments

Els comerços són espai de relació: cadires a disposició dels 
clients



EL TRAMAT URBÀ

LA SENYALITZACIÓ COMERCIAL

No hi ha un pla de senyalització comercial que canalitzi els 
fluxes de potencials clients cap als eixos comercials

Senyalització turística a molts municipis

Tòtems amb informació dels establiments comercials al centre 
de Móra d’Ebre



LA DEMANDA COMERCIAL

174 enquestes



LA DEMANDA COMERCIAL



LA DEMANDA COMERCIAL



LA DEMANDA COMERCIAL

Miravet: 16,6%

Móra d’Ebre: 26,9%

Móra la Nova: 28,5%

Rasquera: 16,6%

Riba-roja d’Ebre: 25%

Tivissa: 15,4%

Vinebre: 40%

El percentatge de persones enquestades a 
cada poble que no hi compren és el següent:

Ascó: 21,4%

Benissanet: 40%

Flix: 31,2%

Garcia: 10%

Ginestar: 16,6%

La Palma d’Ebre: 25%

La Serra d’Almós: 33,3%

La Torre de l’Espanyol: 22,2%



LA DEMANDA COMERCIAL
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LA DEMANDA COMERCIAL
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LA DEMANDA COMERCIAL

En quin format prefereixen fer les compres



LA DEMANDA COMERCIAL



LA DEMANDA COMERCIAL



ANÀLISI DAFO

FORTALESES:

- Producte artesanal de qualitat en el sector de l’alimentació

- Oferta comercial completa en el conjunt de la comarca

- Atributs del comerç de proximitat: atenció directa, confiança

- Eixos comercials ben definits als pobles més grans

- Propietari al capdavant del negoci a la majoria de comerços

- Predisposició d’un grup de comerciants per treballar per a la
dinamització del sector

- Aposta del Consell Comarcal i dels Ajuntaments per donar suport
al comerç de proximitat



ANÀLISI DAFO

FORTALESES:

- Celebració de mercats no sedentaris setmanals a la majoria
de pobles

- Suficient oferta d’aparcaments prop de les zones comercials

- Elevada oferta d’equipaments a tots els municipis de la comarca



ANÀLISI DAFO

DEBILITATS:

- Oferta comercial molt bàsica a la majoria de municipis

- Alguns comerços tradicionals no modernitzats i amb gestió
poc professionalitzada

- Manca d’adaptació de l’oferta als nous hàbits de consum

- En alguns pobles, la botiga no és la principal font d’ingressos
de la família

- Poca implantació i ús de noves tecnologies als comerços

- Absència d’establiments comercials i de lleure que actuïn com
a locomotores comercials



ANÀLISI DAFO

DEBILITATS:

- Disparitat i poca adequació dels horaris comercials, especialment
al nord de la comarca

- Ambient de pessimisme als comerços tradicionals respecte a
la situació actual i a les expectatives de futur

- Poc pes de les associacions de comerciants

- Proliferació de locals comercials tancats

- Implantació de mitjanes superfícies comercials fora dels eixos
comercials

- Manca d’una xarxa interurbana de transport públic



ANÀLISI DAFO

OPORTUNITATS:

- Potenciació de l’oferta turística en clau de comarca

- L’increment del turisme interior a Catalunya

- La col·laboració entre les administracions públiques i el sector
comercial

- La capitalitat en serveis de Móra d’Ebre o Móra la Nova

- Existència d’establiments comercials amb oferta singular i 
possible capacitat d’atracció



ANÀLISI DAFO

AMENACES:

- L’envelliment de la població

- La pèrdua de llocs de treball i la dependència d’unes poques
empreses

- El desenvolupament de grans àrees d’atracció comercial prop
de la comarca

- La desertització dels nuclis antics o la repoblació amb persones 
immigrades

- La manca de relleu generacional en el comerç

- La disminució del consum a conseqüència de la crisi



EL PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL

POSICIONAMENT DESITJAT:

LA RIBERA D’EBRE COM UNA COMARCA AMB UN COMERÇ

POSAT AL DIA, AMB UNA GESTIÓ EXPERTA QUE ATENGUI

LES NECESSITATS DELS RIBERENCS I QUE PROPORCIONI

BENEFICIS ALS VISITANTS, ATRETS PEL PATRIMONI

NATURAL DEL TERRITORI



EL PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL

OBJECTIUS I ESTRATÈGIES:

1. Contribuir a la professionalització del sector comercial, amb
la millora de les competències professionals dels treballadors
del sector i amb l’adequació dels establiments per oferir una
bona experiència de compra als clients

- Professionalització del sector: donar eines als comerciants per
conèixer nous conceptes i experiències d’èxit

- Posada al dia dels eixos comercials

- Ordenació dels mercats no sedentaris



EL PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL

OBJECTIUS I ESTRATÈGIES:

2. Oferir una imatge atractiva del conjunt del comerç de la Ribera 
d’Ebre a partir del foment de l’associacionisme i del treball en 
xarxa per tal que els residents vegin en el comerç de la comarca 
la seva primera opció de compra i es sensibilitzin sobre la 
importància de mantenir-lo viu

- Creació d’espais de trobada dels comerciants

- Donar notorietat al comerç de la comarca



EL PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL

OBJECTIUS I ESTRATÈGIES:

3. Crear sinèrgies amb el sector turístic per posar en relleu els 

atractius de la comarca, captar visitants i proporcionar-los una 

adequada oferta comercial

- Treball conjunt amb el sector turístic

- Promoure el coneixement del territori per part dels comerciants
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