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Document resum 

El present projecte pretén ser un estudi de la millora i viabilitat de l’actual central 
hidràulica de Camarasa. Per tal de dur-lo a terme, s’ha realitzat un estudi de 
l’emplaçament en profunditat i les seves principals característiques.  

L’estudi s’ha dividit en quatre documents principals. El primer és la memòria que 
inclou la memòria descriptiva, els càlculs, l’estudi econòmic, l’estudi d’impacte 
ambiental i els annexos a la memòria. El segon document recull els plànols del 
projecte, mentre que la tercera part és el plec de condicions i finalment al quart 
document es detalla el pressupost per partides. 

Per tal de realitzar el projecte, s’ha fet un estudi en profunditat de les característiques 
de l’embassament de Camarasa. A partir d’aquí, s’han estudiat dades hidrològiques del 
riu Noguera Pallaresa al seu pas pel citat embassament. Les dades disponibles de 
cabals i reserves d’aigua a la web de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre s’engloben 
en el període 1958 – 1994, tot i que per estimar el cabal del riu en els propers anys 
s’han agafat les dades dels últims vint anys (1974 – 1994) ja que s’ha considerat que 
són les que millor reflecteixen el règim actual del riu. Una vegada obtingut el perfil del 
riu, s’ha calculat la corba de cabals classificats de l’any típic que posteriorment 
permetrà calcular l’energia disponible a les aigües de Camarasa, juntament amb les 
dades d’alçada de l’aigua a la presa.  

Un dels punts més importants de l’estudi és establir el cabal que s’aprofitarà a la 
central. Per tal de determinar-lo s’han considerat diferents configuracions de central i 
diferents cabals nominals de les turbines. S’han comparat les dades d’energia 
obtingudes i s’ha fet un estudi econòmic preliminar, el que ha ajudat a determinar el 
cabal que s’aprofitarà del riu. 

Per determinar la configuració final de la central, s’han calculat les pèrdues de càrrega 
de quatre configuracions diferents i finalment s’ha escollit l’opció més favorable, tenint 
en compte les pèrdues de càrrega, la versatilitat de la central i l’optimització de 
l’energia obtinguda. 

Una vegada determinada la configuració de la central, el salt net i el cabal nominal de 
les turbines, s’ha procedit a dimensionar els diferents elements de la central, incloent 
entre d’altres les turbines, els alternadors, els transformadors o les vàlvules. També 
s’han descrit, tot i que amb menys detall, altres sistemes requerits per una central 
d’aquest tipus, com els sistemes d’aigua de servei, de ventilació o els equips d’elevació. 



Una vegada dimensionada la central s’ha realitzat un pressupost aproximat del cost de 
les obres, els materials, els equips i els projectes requerits per dur a terme tota la 
remodelació de la central. 

Amb el valor de la inversió inicial determinada, s’ha fet un estudi econòmic per tal de 
confirmar la rendibilitat del projecte, on s’engloben els càlculs de previsió de despeses 
i ingressos produïts per la planta. 

Per tal de completar el projecte s’ha inclòs un estudi d’impacte ambiental, on es 
detallen els impactes produïts tan per les obres com per l’explotació de la planta. 
També s’han inclòs als annexos alguns catàlegs dels principals equips de la central. 

Finalment, s’han dibuixat plànols per tal d’aclarir la distribució dels principals elements 
de la planta, així com de la canonada forçada. Al final d’aquest document s’inclou un 
diagrama de flux de potències, on es detalla flux de potència dels dos grups inclosos als 
càlculs. 

Els resultats d’aquest estudi es poden considerar molt positius, ja que s’obté una gran 
quantitat d’energia sense necessitat de realitzar grans canvis a la central actual, fet 
que es ratifica a l’estudi econòmic, on es detalla que la recuperació de la inversió en un 
termini d’entre quatre i sis anys. Si s’observen les hores equivalents de funcionament a 
plena càrrega de la planta, es veu que tenen un valor molt elevat, ja que s’ha primat 
que les turbines funcionin el màxim d’hores a l’any, encara que el cabal nominal fixat 
sigui més petit del que en un primer moment podria semblar. Tots aquests factor fan 
que, amb el redisseny indicat al projecte, la central hidroelèctrica de Camarasa sigui 
una planta molt eficient, tan energèticament com econòmicament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neus Obiol Coma 


