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4.1  Introducció 
L’objecte d’estudi d’aquest treball és el sistema d’energia elèctrica de l’àrea 
d’influència de Barcelona. Per aquest motiu, en aquest capítol, es descriu el tipus 
d’elements d’aquest sistema que s’ubiquen a l’àrea d’influència de Barcelona. 

En primer lloc, es descriu l’estructura d’un sistema elèctric genèric i els tipus 
d’elements que el conformen. Seguidament, s’exposa l’evolució del sector elèctric a 
l’estat espanyol. La finalitat és entendre l’estructura del sistema elèctric estudiat a la 
tesina i classificar els seus components segons la metodologia que s’aplica. Tot i que 
s’ha analitzat la informació disponible, aquesta no ha estat sempre la necessària per a 
l’estimació dels danys, doncs, en alguns casos, la metodologia emprada, HAZUS’99 [1], 
requeria de més informació. En aquest treball, es disposa d’informació completa sobre 
les característiques constructives de les plantes generadores d’energia elèctrica 
ubicades a la regió metropolitana de Barcelona. En canvi, aquest no és el cas de les 
subestacions i les línies elèctriques que pertanyen a l’àmbit d’estudi. En cas de manca 
d’informació sobre el disseny construcció dels elements, s’han aplicat hipòtesis 
raonables, responent sempre a la postura més conservadora, assumint que les 
càrregues sísmiques no s’han considerat. Les plantes generadores que s’ubiquen a la 
regió metropolitana de Barcelona són tèrmiques convencionals. Amb l’objectiu de 
conèixer al màxim el seu funcionament, s’ha dedicat l’apartat 4.3 per a descriure les 
principals característiques. 

4.2  El sistema elèctric espanyol 
El consum de l’energia elèctrica ha tingut, a nivell mundial, una tendència creixent. 
Aquest fet es deu als diversos avantatges d’aquest tipus d’energia. Cal destacar-ne la 
seva facilitat d’ús, la no contaminació del medi ambient, la facilitat de transport a 
llargues distàncies i el fet que pugui obtenir-se a partir de variades fonts d’energia, 
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entre d’altres. Es pot afirmar que l’energia elèctrica ha estat una peça clau en el 
desenvolupament econòmic experimentat pel països industrialitzats en les últimes 
dècades. 

4.2.1  Descripció general del sistema elèctric 
Un sistema d’energia elèctrica, segons [21], és el conjunt de totes les instal·lacions 
electrotècniques, xarxes elèctriques incloses, i de totes les instal·lacions addicionals 
per a la generació, transport i ús de l’energia elèctrica dins d’una determinada unitat 
territorial. L’objectiu últim d’aquest tipus de sistema és el de satisfer la demanda 
d’electricitat dins d’un territori, que varia en el temps, mantenint unes condicions 
mínimes de qualitat de servei. 

En general, i seguint un dels possibles camins del flux d’energia, des de la generació 
fins al consumidor, un sistema d’energia elèctrica consta de les unitats estructurals 
que es descriuen seguidament i que s’esquematitzen a la Figura 4.1. 

Central elèctrica 
Una central elèctrica, segons [21], és una instal·lació destinada a produir energia 
elèctrica que comprèn els grups generadors, el conjunt associat d’aparells i l’edifici en 
la que es troben instal·lats. Segons [22], és el conjunt d’instal·lacions, incloses les 
construccions d’obra civil i edificis necessaris, utilitzats directament o indirecta, per a 
la producció d’energia elèctrica. L’objectiu de les centrals elèctriques és el de 
transformar diversos tipus d’energia primària en energia elèctrica, és a dir, són les 
encarregades de generar l’energia elèctrica. 

Subestacions 
Una subestació, segons [21], és el conjunt d’aparells elèctrics i d’edificis, situats en 
una mateixa ubicació, necessaris per a la transformació de la tensió, de la freqüència, 
del nombre de fases, la rectificació, la compensació del factor de potència i la connexió 
d’un o més circuits. Existeixen diversos tipus de subestacions, que es descriuen 
segons el què proposa MIE – RAT 02, 2000 [22]. Una subestació de maniobra té com a 
objecte connectar dos o més circuits i dur a terme la seva maniobra, mentre que una 
subestació de transformació és la destinada a reduir o augmentar la tensió per mitjà 
de transformadors. Algunes d’aquestes consten de transformadors secundaris, que 
s’empren per a l’alimentació d’altres subestacions o dels centres de transformació. Un 
centre de transformació és una instal·lació proveïda d’un o varis transformadors 
reductors de mitjana a baixa tensió, amb el conjunt d’aparells i obra complementària 
precisa. 

Línies i xarxes elèctriques 
Les línies elèctriques estan formades, entre altres subcomponents, per cables 
conductors d’electricitat, sotmesos a un determinat voltatge o tensió. La classificació 
de les xarxes elèctriques està basada en el valor de la tensió, que es relaciona, alhora, 
amb la missió de cada una d’elles dins el sistema d’energia elèctrica. 

Les línies de transport (Voltatge de 400 i 200 kV) 
Les línies de transport i de connexió són les que corresponen a les tensions de 400kV i 
220kV, i poden denominar-se també línies d’alta tensió. Aquestes són les 
encarregades de transportar l’electricitat a llargues distàncies. 
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Figura 4.1 Esquema general d’un sistema d’energia elèctrica 
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Les línies i xarxes de distribució 
Les xarxes de distribució són les corresponents a un valor de tensió entre 132kV i 3kV. 
També, s’anomenen xarxes de tensió mitjana i tenen la missió de distribuir l’energia 
cap als centres més importants de consum. La tensió mitjana arriba fins a l’àrea que 
alimenta, que pot ser una illa sencera, un o un conjunt de carrers. Abans de ser 
consumida, aquesta energia elèctrica passa per una petita subestació, l’anomenat 
centre de transformació, que la redueix a baixa tensió per a poder distribuir-la als 
habitatges. Per últim, la xarxa de baixa tensió és la corresponent a la tensió de 380V, 
que proporciona l’electricitat al consumidor últim. 

4.2.2  Evolució del sector elèctric i situació actual 
Catalunya i, concretament, l’àrea d’influència de Barcelona s’ubiquen dins el marc 
territorial de la Península Ibèrica. Per aquest motiu, es considera oportú conèixer 
l’evolució en les últimes dècades i la situació actual del sector elèctric a Espanya. 

En la dècada dels 50, el sector d’energia elèctrica a Espanya pateix diversos canvis. 
Entre ells, cal destacar els següents: 

• Un creixement considerable del sector 

• La intervenció de l’Estat – potenciant la instal·lació de noves centrals 
elèctriques 

• L’augment dels intercanvis d’energia elèctrica entre els països productors 
veïns 

• La concentració de la producció en poques empreses, cap al final d’aquest 
període. UNESA, formada per 23 empreses privades, general 96% de la 
producció total d’energia elèctrica. 

La intervenció de l’Estat en el sector es materialitza mitjançant el desenvolupament 
dels anomenats Plans Elèctrics Nacionals [PEN], l’objectiu dels quals és la utilització 
òptima dels recursos per tal de satisfer la demanda d’energia elèctrica a nivell del país. 

El 1984, es nacionalitza la xarxa elèctrica d’alta tensió, amb la majoria pública del 
capital, un 51%, a través d’ENDESA. El 49% restant, de capital privat, es materialitza a 
través de UNESA. Pel R. D. 91/85, es constitueix REDESA, que passa a explotar la xarxa 
elèctrica d’alta tensió. El capital d’aquesta, que haurà de ser sempre majoritàriament 
públic, es subscriu, en la seva constitució, per l’Institut Nacional d’Indústria [INI], a 
través d’ENDESA i ENHER, i per les empreses privades existents, que ho fan aportant 
les seves propietats i compromisos de la xarxa d’alta tensió. 

A principis del 1999, el sector elèctric a Espanya encara està format per una gran 
quantitat d’empreses privades. El poder de gestió de l’energia elèctrica es reparteix a 
nivell territorial, és a dir, cada una de les empreses existents té assignada la gestió 
d’un territori diferent. En aquest moment, es produeix una crisi en el sector, que 
desemboca en una absorció generalitzada d’aquestes empreses per part de l’INI. Les 
empreses privades del sector amb major pes són FECSA i ENHER que, a finals del 1999, 
es consoliden en una sola empresa, FECSA-ENHER, absorbint totalment el sector 
elèctric espanyol. FECSA-ENHER pertany al Grup ENDESA, que hi aporta la totalitat del 
capital. No obstant, les decisions de gestió de la generació i distribució d’energia 
elèctrica segueixen en mans de l’única empresa del sector a Espanya, FECSA-ENHER 
[23]. 

A Catalunya, durant el primer trimestre del 2002, FECSA-ENHER passa a denominar-se 
ENDESA. A partir d’aquest moment, el poder de decisió i de gestió a ENDESA es 
reparteix en funció del procés que tracta, donant lloc a diferents empreses filials: 
ENDESA Generación, ENDESA Energía, ENDESA Distribución, etc. [23]. 

Actualment, ENDESA [24] és la principal empresa elèctrica d’Espanya i de varis països 
iberoamericans. Aquesta desenvolupa les activitats de generació, transport, distribució 
i comercialització d’electricitat a 12 països de tres continents. A més, està present en 
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altres negocis relacionats amb l’energia, com el gas natural, la cogeneració, les 
energies renovables i l’aigua. ENDESA és la major empresa espanyola productora 
d’electricitat, amb una quota de mercat en el negoci de la generació del 47, 6 % en el 
2000 [24]. La generació neta d’electricitat del grup ENDESA a Espanya durant els anys 
1999 i 2000 es mostra a la Taula  4-1: 

GENERACIÓ NETA D’ELECTRICITAT D’ENDESA A ESPANYA 

 1999[GWh] 2000[GWh] % 

Hidroelèctrica 10.270 9.374 -8,7 

Carbó nacional 28.552 29.244 +2,4 

Carbó importat 11.043 11.684 +5,8 

Fuel o gas 12.098 13.194 +9,1 

Nuclear 26.589 27.961 +5,2 

TOTAL 88.552 91.456 +2,7 

Taula  4-1 Generació neta d’energia elèctrica del grup ENDESA a Espanya [24] 

ENDESA posseeix un parc de producció d’energia elèctrica format per diferents tipus 
de centrals elèctriques o plantes generadores. Les que es mostren a la Taula  4-1, són 
les més habituals a Espanya, és a dir, les centrals hidroelèctriques i les centrals 
tèrmiques –nuclears o convencionals. Aquestes últimes acostumen a utilitzar com a 
combustible el carbó – nacional o importat –, el fuel–oil i el gas natural. A la mateixa 
Taula  4-1, es comprova que, entre els anys 1999 i 2000, existeix un important 
decreixement de la generació per part de les centrals hidroelèctriques, mentre que es 
produeix un augment de l’energia generada per les centrals tèrmiques de fuel i gas. 

 
Subestacions 

Centres 

transformació 
Línies [km] 

EMPRESES N P N P AT MT B 

SEVILLANA 301 18.003 55.910 14.516 11.593 43.949 65.646 

FECSA-ENHER 147 22.431 38.423 18.018 7.794 37.034 49.677 

ERZ 181 5.653 6.651 1.815 3.384 10.722 9.863 

GESA 38 2.819 9.277 2.273 1.122 5.634 7.465 

UNELCO 46 3.716 8.131 3.186 1.242 6.245 12.359 

TOTALS 713 52.622 118.392 39.808 25.136 103.584 145.010 

Taula  4-2 Subestacions, centres de transformació i línies elèctriques propietat d’ENDESA 
[24] 

Les empreses del grup ENDESA sumen, al tancament del 2001, una potència 
instal·lada total de 45.642 MW, dels quals el grup controla, en raó de la seva 
participació, 41.992 MW. La generació neta anual és de 142.444 GWh, dels que es 
consumeixen 133.585 GWh [24]. Actualment, les línies que integren la xarxa de 
transport i distribució d’ENDESA a Espanya tenen una longitud total aproximada de 
280.000 km [24]. ENDESA compta amb 118.392 centres de transformació i 713 
subestacions que permeten mantenir un elevat índex de seguretat i qualitat en el 
servei [24]. El quadre d’instal·lacions d’ENDESA, implicades en el negoci de la 
distribució d’energia elèctrica, és el que es mostra a la Taula  4-2. L’activitat de 
transport d’electricitat i la propietat de la majoria de les línies d’alta tensió, a Espanya, 
estan assignades des de 1985 a la empresa Red Eléctrica de España [REE]. 
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La llei del Sector Elèctric de 1997, que va liberalitzar el sistema elèctric espanyol, 
ratifica a REE com a responsable, de mantenir, desenvolupar gestionar i operar en la 
xarxa de transport d’electricitat i li encomana les funcions d’Operador del Sistema, que 
són la de garantir una correcta coordinació del sistema de producció i transport 
d’electricitat per a assegurar la continuïtat i seguretat del servei. Com a conseqüència, 
ENDESA, encara que posseeix un gran nombre de línies d’alta tensió i té una 
participació del 10% en el capital de REE, no desenvolupa a Espanya el transport 
d’electricitat com a línia de negoci. ENDESA, a més de distribuir energia elèctrica als 
clients dels mercat regulat per l’Administració a Espanya, ven electricitat en dos 
mercats liberalitzats: 

• El mercat integrat pels clients, que segons el seu nivell o tipus de consum, 
poden escollir subministrador, en el que opera com a comercialitzadora, a 
través de la seva filial ENDESA Energía. 

• El mercat majorista de generació, en el que es negocien grans volums 
d’energia, bé per a vendre la producció de les centrals de generació que 
posseeix o bé per a adquirir l’energia que necessiten els comercialitzadors i 
els distribuïdors. 

4.2.3  La estructura del sistema elèctric 
Com ja és conegut, l’electricitat es genera a les centrals elèctriques. La generació 
d’energia elèctrica al territori espanyol està, majoritàriament, a càrrec d’ENDESA 
Generación. A la sortida de la centrals elèctriques existeix una subestació que 
s’encarrega de transformar l’energia elèctrica, generada a una tensió i freqüència 
determinada, en electricitat sotmesa a una tensió de 400kV –en alguns casos, pot ser 
de 220kV– i una freqüència de 50Hz. Aquesta acostuma ser una subestació elevadora 
[23]. 

En l’estructura d’un sistema elèctric com l’existent a Catalunya, les subestacions tenen 
una elevada importància. Aquestes instal·lacions reben, constantment, l’energia 
produïda per les diferents plantes generadores de la península. D’aquesta manera, 
permeten la unió de totes les centrals del territori espanyol, configurant una xarxa, 
amb forma de “teranyina”. Uns dels avantatges d’aquesta estructura és que, per 
exemple, l’energia produïda a Galícia pot ser consumida a Catalunya [23]. La missió de 
les subestacions, a nivell tècnic, és la transformar l’energia d’alta tensió a tensions 
més baixes [23]. Les subestacions de maniobra existents en el sistema d’energia 
elèctrica peninsular, són de dos tipus: les subestacions de simple barra, que 
transformen la tensió de 400 kV a 220 kV o de 220kV a 110 kV; i les subestacions de 
doble barra, que poden transformar a l’hora la tensió de 400 kV a 220 kV i la de 
220kV a 110 kV. Existeix un altre conjunt de subestacions de transformació, que és 
l’encarregat de transformar la tensió de transport o a tensió mitjana, és a dir, es 
redueix la tensió de 110 kV a 45 kV o 25 kV. Actualment, s’estan instal·lant cables de 
25 kV, en lloc dels de 45 kV. 

Una vegada surt l’energia elèctrica de la planta generadora, aquesta passa a ser 
propietat de Red Eléctrica de España [REE], que es l’encarregada de transportar 
l’energia cap a territoris més propers a les zones de màxim consum [23]. La 
denominació de les línies elèctriques varia segons la tensió que tenen associada. Així, 
es denomina al conjunt de circuits que transporten les tensions de 400 kV i 220 kV 
com a xarxa d’alta tensió o de tensió de transport. Aquesta transporta energia 
elèctrica des de la seva generació al seu consum. Les tensions de 132 kV, 110 kV, 45 
kV i 25 kV corresponen a la xarxa anomenada de tensió mitjana o de tensió de 
distribució, doncs la seva missió és distribuir l’energia elèctrica cap als centres més 
importants de consum d’energia elèctrica, com podria ser el municipi de Barcelona. La 
xarxa que es denomina de baixa tensió és la corresponent a tensions de 220, 380 o 
400 V. Aquesta és la tensió que arriba al consumidor final [23]. 

La principal raó de l’estructura esglaonada d’un sistema d’energia elèctrica és que 
permet reduir les pèrdues de tensió que es produeixen a mida que l’energia es 
transporta. Aquestes són directament proporcionals a la intensitat que circula pels 
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cables conductors. Per tant, l’objectiu és que aquesta intensitat sigui el menor 
possible. Cal tenir present l’Equació  4-1, que proporciona la relació entre la potència 
elèctrica generada P, la intensitat que circula pel cable conductor I i el voltatge o la 
tensió V existent entre els dos extrems. 

V·IP =   

Equació  4-1 

La potència P proporcionada per les plantes de generació és un valor fix, que depèn de 
les característiques d’aquestes. Per tant, segons l’expressió V·IP = , la intensitat serà 
menor a mesura que el valor de la tensió sigui major. És per això que les xarxes 
destinades al transport d’electricitat a grans distàncies són les que corresponen a 
valors elevats del voltatge, doncs donaran lloc a unes pèrdues de tensió menors. 
Mentre que les línies més properes al consumidor, que requereixen un voltatge menor, 
distribueixen l’energia a curtes distàncies. 

L’estructura descrita anteriorment és la que correspon al sistema d’energia elèctrica 
existent a Catalunya, en l’actualitat. No obstant, la quantitat de transformacions de 
voltatge – esglaons – en un sistema elèctric distint podria ser qualsevol nombre. 

4.3  Les centrals tèrmiques convencionals 
Segons el tipus d’energia primària que utilitzen, les centrals elèctriques– o plantes 
generadores, com les denomina la metodologia HAZUS – poden classificar-se en: 

1 Centrals Hidroelèctriques. Dins aquest tipus, existeixen les hidroelèctriques 
convencionals, les de bombeig, les que aprofiten l’energia que prové de les marees. 

2 Centrals Tèrmiques. N’hi ha de convencionals – carbó, fuel, gas – i les nuclears. 

3 Plantes Eòliques. Són les que aprofiten l’energia proporcionada pel vent per a 
convertir-la en electricitat. 

4 Plantes Solars. Poden ser fotovoltaiques o termoelèctriques. 

5 Centrals Geotèrmiques. Són les que aprofiten les propietats tèrmiques de la Terra i 
de l’energia calorífica que forneix. 

A la regió metropolitana de Barcelona, existeixen quatre plantes generadores d’energia 
elèctrica. Totes elles són centrals tèrmiques convencionals. És per aquest motiu que, 
en aquest apartat, es descriu el per funcionament d’una central d’aquest tipus. 

Nom Municipi P total 
[kW] 

P grup 
[kW] 

Any 
posada 
servei 

Societat Combustible 

Badalona II Badalona 344000 172000 
172000 

1967 
1967 FECSA Fuel-oil 

Besòs Sant Adrià 
de Besòs 450000 150000 

300000 
1967 
1972 

TERMICAS DEL 
BESOS S.A. 

Fuel-oil y Gas 
natural 

Foix Cubelles 520000 520000 1979 TERMICAS DEL 
BESOS S.A. 

Fuel-oil y Gas 
natural 

Sant Adrià Sant Adrià 1050000 
350000 
350000 
350000 

1973 
1974 
1976 

FECSA Fuel-oil y Gas 
natural 

Taula  4-3 Parc de centrals elèctriques de la regió metropolitana de Barcelona [25] 

L’objectiu de les centrals tèrmiques és aprofitar l’energia calorífica d’un combustible 
per a transformar-la en electricitat. L’energia continguda en el combustible es 
transforma, per combustió en energia calorífica. Posteriorment, l’energia calorífica que 
absorbeix el fluid de treball – o fluid motor – es converteix, al expansionar-se dins 
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d’una turbina o d’un motor, en energia mecànica. L’energia mecànica és transformada 
en energia elèctrica a través d’un generador elèctric. Atenent al tipus de fluid motor 
que s’empra en el cicle termodinàmic, les centrals tèrmiques es classifiquen en 
centrals de vapor, de turbines de gas i en centrals dièsel. Les centrals de vapor són el 
tipus de central tèrmica convencional més important, per la seva dimensió i el nombre 
d’instal·lacions de les que consta. Els combustibles emprats a les centrals tèrmiques 
convencionals es classifiquen de la següent forma: 

 Combustibles sòlids. Són la turba, el lignit, l’hulla i l’antracita. 

 Combustibles líquids. Solen ser fuel–oil i gas–oil. 

 Combustibles gasosos. Són el gas natural i el gas d’alt forn1. 

Les plantes generadores que s’ubiquen a la regió metropolitana de Barcelona es 
classifiquen com a centrals tèrmiques de vapor que utilitzen com a combustible el fuel 
i el gas natural. El fuel–oil s’usa com a combustible a les calderes industrials. El gas 
natural és excel·lent en motors de combustió interna. Està compost bàsicament per 
metà. El seu poder calorífic és molt superior a la major part dels combustibles gasosos 

4.3.1  Fonaments físics de funcionament 
La Figura 4.2 es mostra un esquema simplificat del cicle termodinàmic que permet 
l’obtenció d’energia elèctrica a les centrals de vapor, que s’anomena cicle de Rankine i 
consta de quatre processos. 

Turbina 

Condensador 

Bomba 

Caldera 

E 

A 

D 

C 

 
Figura 4.2 Esquema simplificat del cicle de Rankine [21] 

El primer procés té lloc a la caldera, on es consumeix el combustible. Es dóna un 
escalfament a pressió constant del vapor d’aigua procedent de la combustió. Aquest 
procés proporciona energia en forma de calor al fluid de treball. A continuació, a la 
turbina, es produeix un expansió isentròpica del vapor, que genera l’energia mecànica 
que serà transformada en energia elèctrica. El cicle continua amb un refredament 
isobàric, en el que el vapor d’aigua es condensa. L’energia calorífica que cedeix aquest 
al refredar-se és absorbida pel sistema. Per últim, es dóna una compressió isentròpica, 
mitjançant una bomba, que permet iniciar una altra vegada el cicle termodinàmic. 

Des del punt de vista del funcionament, el procés complet d’una central tèrmica de 
vapor pot agrupar-se en subprocessos o blocs funcionals, que es relacionen entre sí. 
Els subprocessos bàsics es mostren a l’esquema de la Figura 4.3. 

                                               

1  Forn de cup, d’uns 30 metres d’alçària, format per dues seccions troncocòniques unides per llur base més gran i 
emprat en la siderúrgia moderna per a l’extracció del ferro. 
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Parc de combustible 
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Figura 4.3 Esquema funcional d’una central tèrmica de vapor [21] 

Circuit aire–combustible–gasos–cendres 

És el circuit encarregat de la recepció i emmagatzematge del combustible, de la 
preparació d’aquest per a ésser cremat en condicions òptimes, del transport del 
mateix fins a la llar o cambra de combustió i de l’evacuació dels gasos, de les cendres i 
dels residus de la combustió. L’emmagatzematge de combustible, en una central 
tèrmica, és necessari per raons de seguretat en front a possibles restriccions o 
irregularitats en el subministrament i quan la qualitat i la composició del combustible 
no és homogènia, és a dir, quan varia de forma important d’un enviament a l’altre o 
d’un subministrador a un altre. Els combustibles líquids es transporten per via fèrria, 
marítima o fins i tot per mitjançant un oleoducte. Per al transport de combustibles 
gasosos s’utilitzen preferentment gasoductes. Quan la central està situada a les 
proximitats d’una refineria s’aconsegueix un millor aprofitament de la infrastructura 
d’ambdues instal·lacions. El combustible líquid s’emmagatzema en dipòsits i s’envia a 
la caldera o generador de vapor per mitjà de bombes. Quan es tracta de fuel–oil, s’han 
de preveure dues etapes d’escalfament. Una, per tal de ser bombejat amb més facilitat 
del dipòsit i, l’altra, més propera a la caldera, per tal de facilitar la polvorització i la 
combustió del mateix. En el cas de combustibles gasosos – gas natural –, 
l’emmagatzematge es duu a terme en els propis dipòsits de la companyia 
subministradora, que els lliura a la central mitjançant gasoductes a una pressió de 
10bar. En el circuit aire–gasos, l’aire procedent de l’atmosfera entra pels ventiladors de 
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tir forçat, per acabar introduint-se a la caldera a través dels preescalfadors d’aire. 
Aquests dispositius eleven la temperatura de l’aire que s’emprarà en la combustió, per 
tal de millorar-la. A la cambra de combustió – la llar –, el combustible es crema 
desprenent calor i gasos. Aquests cedeixen la major part de la seva energia a l’aigua i 
al vapor d’aigua. A continuació, passen per un bescanviador de calor, el preescalfador 
d’aire, que recupera la calor que encara posseeixen per tornar-la a introduir dins de la 
caldera. Per últim, s’introdueixen en els col·lectors de pols, són alliberats de les 
partícules sòlides en suspensió – cendres volants – i s’envien a l’atmosfera a través de 
la xemeneia. En general, com el tir de la xemeneia no és suficient, s’instal·len a la base 
de la mateixa uns ventiladors de tir induït, que asseguren la circulació dels gasos que 
surten de la combustió. La majoria dels combustibles, excepte els combustibles 
gasosos, que s’empren en una central tèrmica convencional generen residus sòlids, 
denominats cendres. Existeixen dos tipus de cendres: les cendres volants, que són 
arrossegades pels gasos de la combustió, i les escòries, que són les que queden 
dipositades en el fons de la llar, en els cendrers. El tir a les calderes té la missió de 
proporcionar l’aire necessari per a la combustió i evacuar els gasos que es produeixen 
en la mateixa. 

Circuit aigua–vapor 

L’objectiu principal d’aquest circuit és el de proporcionar vapor d’aigua, fluid de treball 
del cicle termodinàmic que permetrà, en última instància, la generació de l’energia 
elèctrica. La caldera constitueix el sistema generador de vapor. L’aigua que l’alimenta 
s’escalfa prèviament, fins a la temperatura d’ebullició, mitjançant un aparell anomenat 
economitzador. A la sortida de la caldera, s’eleva la temperatura del vapor produït, 
augmentant el seu contingut energètic. A continuació, s’introdueix a la turbina, on una 
sèrie de dispositius redueixen progressivament la pressió del vapor d’aigua. A la 
sortida d’aquesta, el vapor es condensa, convertint-se una altra vegada en aigua. 

Circuit d’aigua de refrigeració 

El vapor d’aigua amb un petit contingut d’humitat, procedent de l’etapa final de baixa 
pressió de la turbina, passa a través d’un recipient buit d’aire denominat condensador. 
La missió d’aquest és la de liquar el vapor d’aigua que arriba all i retornar-lo 
mitjançant les bombes de circulació de condensat a la caldera. El condensador 
constitueix el focus fred del cicle termodinàmic. L’aigua de circulació ha d’evacuar la 
calor que es desprèn a la condensació del vapor d’escapament en el condensador. Així 
mateix, es pot donar el cas de què l’aigua de circulació s’utilitzi per a satisfer les 
necessitats de refrigeració d’altres equips auxiliars de la central. 

4.3.2  Components principals 
Una central tèrmica de vapor està constituïda per una gran quantitat d’instal·lacions i 
edificis annexes. Els més comuns a totes les centrals d’aquesta tipologia es descriuen 
breument a continuació: 

• Un parc d’emmagatzematge del combustible, amb les instal·lacions per a les 
descàrregues i alimentació del mateix. 

• Una cambra de calderes, constituïda per la caldera o el generador de vapor, 
el preescalfador de l’aigua, l’alimentador de l’aigua a la caldera i el 
depurador de l’aigua d’alimentació. 

• Una sala de màquines i edifici de turbines, format per un grup turbo-
alternador i el condensador. 

• Una sala de control, que, habitualment, es troba en l’edifici de turbines o 
contigu all. Els elements que la constitueixen són els quadres de maniobra i 
de mesura, amb tots els dispositius i aparells de mesura, maniobra i 
regulació que són necessaris per a l’explotació de la central. 

• Un departament elèctric, amb els locals per a quadres de maniobra i de 
mesura i la subestació transformadora elevadora. Els seus components són 
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un parc de transformadors – en el cas que es trobin a la central mateixa – i 
un conjunt d’aparells d’alta tensió, amb els seus interruptors, seccionadors, 
transformadors de mesura, parallamps, etc. En les instal·lacions modernes, 
aquest departament està a l’aire lliure. 

• Un departament de serveis auxiliars. Aquest està constituït per un parc de 
transformadors de serveis auxiliars i el conjunt d’aparells de mitjana i baixa 
tensió. 

El consum propi d’energia elèctrica de les centrals de vapor és molt elevat. 

Les centrals tèrmiques necessiten una gran quantitat d’aigua de refrigeració. És per 
aquest fet que s’ubiquen moltes vegades a zones properes al mar o a rius. 

4.4  Sistema d’energia elèctrica a la regió d’estudi 
En aquest apartat, s’exposa tota la informació disponible sobre el disseny aplicat en la 
construcció dels components que conformen el sistema d’energia elèctrica a la regió 
que es tracta en aquest treball. D’aquesta manera, es pretén caracteritzar-los segons la 
metodologia d’avaluació de danys sísmics HAZUS’99, amb la màxima precisió possible. 

4.4.1  Plantes Generadores 
En primer lloc, es descriuen les principals instal·lacions, susceptibles a patir danys 
davant d’un event sísmic, que constitueixen les centrals tèrmiques de l’àrea d’estudi. 
Aquesta informació ha estat proporcionada per la Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, procedent de la pròpia empresa 
propietària de les centrals tèrmiques estudiades, FECSA-ENHER [26]. 

Central Tèrmica Badalona II 
La central tèrmica Badalona II està ubicada en el terme municipal de Badalona, a la 
comarca del Barcelonès. Concretament, es troba situada a uns 10 quilòmetres al Nord-
oest de la capital, entre el mar i la línia de ferrocarril de Barcelona a Mataró. Badalona II 
és una prolongació de l’anomenada Badalona I. Està formada per dos turboalternadors 
(dos grups generadors) amb les seves respectives calderes, que es troben al costat de 
la sala de màquines i són del tipus intempèrie. Aquesta central es va construir entre els 
anys 1965 i 1966. El grup 1 va entrar en funcionament el 24 de gener de 1967, mentre 
que el grup 2 ho va fer el 23 d’agost del mateix any. No s’ha dut a terme cap reparació 
que hagi suposat la variació de l’estàtica de l’estructura. Sempre s’han fet revisions de 
tipus preventiu. No es disposa d’informació sobre coeficients dinàmics ni criteris 
sismo-resistents de disseny. De fet, a excepció de les dues torres que suporten les 
calderes, tots els subcomponents de Badalona II són estàndard. Les torres s’ancoren, 
mitjançant pilots de formigó armat; sobre el primer estrat suficientment compacte 
detectat pels estudis geològics, situat a 30 m de la superfície. 

La Central tèrmica Badalona II consta dels següents edificis principals: 

Edifici de la caldera 

Badalona II consta de dues calderes ubicades en dos edificis independents. No obstant, 
aquestes construccions són idèntiques des del punt de vista constructiu. Per aquest 
motiu, a continuació, es descriu exclusivament l’estructura d’un dels dos edificis. La 
caldera es troba suspesa d’una estructura suport composta de dues torres de formigó 
de 80 m d’alçada, unides per dues bigues de formigó a una cota de +67.00 m. 
Formant un angle recte amb aquestes, dues bigues d’acer constitueixen el suport de la 
caldera. La curta xemeneia d’acer té la seva base a la cota +80.00 m i la seva boca a la 
cota de +85.00 m. Les fonamentacions de cada torre consten de tres lloses de formigó 
de 3,5 m de gruix, unides mitjançant tres bigues de formigó molt rígides. Cada una de 



 

 
52

les lloses descansa sobre 40 pilots, garantint l’empotrament2 total de la base de les 
torres. Per tal de millorar la resistència de l’estructura, es va compactar el terreny que 
es troba entre els pilots, mitjançant vibració profunda. Els preescalfadors d’aire i els 
ventiladors es situen sobre una plataforma de formigó a l’alçada de 67,3 m. Un sostre 
de formigó els protegeix de les influències atmosfèriques. La plataforma principal de 
maniobra, que és de formigó armat, es troba a la cota +20.80 m i està protegida amb 
un sostre situat a la cota +28.00 m. La caldera pròpiament dita, que penja de 
l’estructura metàl·lica a la cota +55.00 metres, té forma de cos cilíndric revestit de 
xapa. Cal adonar-se que cada un d’aquests edificis constitueix una estructura ferma i 
estable, contribuint a la reducció de la vulnerabilitat del conjunt en front a un event 
sísmic. 

Edifici de màquines 

L’edifici de màquines consta de tres plantes. L’estructura d’aquest edifici és de 
formigó armat, constituïda per deu pilars a cada costat units per mitjà de bigues 
transversals de formigó i dels pisos, també de formigó, formant una estructura molt 
rígida. El sostre, en canvi, està format per plaques de fibrociment3 recolzades, 
mitjançant uns cavallets metàl·lics, sobre l’estructura de l’edifici. La llosa de formigó 
que constitueix la base del turboalternador és independent de la resta de l’estructura. 
Es fonamenta sobre un conjunt de pilots de 30 m de llargada. Per tant, el 
turboalternador és, a l’igual que les calderes, un subcomponent ancorat de la central. 

L’edifici annex de l’equip d’abastament de l’aigua d’alimentació 

L’edifici annex consta de quatre pisos. Es situa entre l’edifici de màquines i les dues 
torres de caldera. És annex al primer i ambdós formen un sol bloc, de manera que els 
pilars de l’edifici de màquines formen part també de l’estructura principal d’aquest 
edifici. Es troba tancat amb fàbrica de maó a la part que mira cap a les calderes i obert 
cap a la sala de màquines. És una estructura molt reforçada, tenint en compte que s’hi 
ubiquen equips summament pesats. 

L’edifici de comandament 

L’edifici de comandament s’ubica entre les dues calderes i, en ell, estan instal·lats tots 
els equips de control i senyalització necessaris per al funcionament de la central. 
Compta amb quatre plantes. L’estructura de l’edifici, incloent el sostre, és de formigó 
armat i les seves parets de fàbrica de maó. El sostre es troba a una cota +19,30 m. 

L’edifici de tractament químic de l’aigua 

És l’edifici adjunt al de màquines, a la banda Nord-oest d’aquest. Consta d’un sol pis, 
que es troba a la cota +6,30 m. És un edifici de planta rectangular de dimensions 
21,60 m per 17,00 m. L’estructura i el sostre són de formigó armat i les parets de 
maó. 

L’edifici per a les bombes de fuel-oil 

És l’edifici on es troba instal·lat el preescalfador de fuel-oil, i es troba situat al costat 
dels tancs de consum diari. L’estructura és de formigó armat i les parets de maó. Les 
seves dimensions en planta són de 19 m per 13,5 m. Consta de soterrani (cota –0,5 
metres) i pis a nivell de carrer (cota +3,5 metres). 

 

 

La cambra d’aigua 

                                               

2 Empotrar: Fixar una cosa en una altra fent-la entrar en part en un entrant o buit d'aquesta. 
 
3 Material per a la construcció, constituït per una barreja de ciment pòrtland i fibres d’amiant, d’elevada resistència 

mecànica, ininflamable i molt resistent a l’acció dels agents atmosfèrics. 
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L’aigua que es capta, abans de passar per les bombes d’impulsió, s’emmagatzema a 
un dipòsit de decantació, per a passar, a continuació, a un recinte on estan instal·lats 
els dispositius de neteja. El dipòsit té una longitud de 43 m, una amplada de 9 m i una 
profunditat de 7 m. 

El sistema de refrigeració 

La presa d’aigua per a la refrigeració es realitza a través d’una instal·lació composta 
per una embocadura de captació i un moll que avança en el mar – que es denomina 
pantalà4 –, on es recolzen les tres canonades que formen el sifó de presa. 
L’embocadura està constituïda per una llosa de formigó armat, que descansa sobre 
uns pilots metàl·lics, que formen un recinte octogonal. Aquest està delimitat i tancat 
per una pantalla conformada amb perfils metàl·lics verticals a les cantonades i tubs 
d’acer replens de formigó, col·locats en posició horitzontal, entre els perfils 
metàl·lics. Les canonades de captació penetren en el recinte a través d’una llosa de 
formigó armat, per a introduir-se al mar, fins a una profunditat de 5 metres. Els tubs 
es corben cap a la platja, amb un colze de 90º, que els enllaça amb els trams 
horitzontals de canonada recolzats sobre el pantalà4. Tenen un diàmetre interior de 2 
m i es recolzen en daus de formigó armat situats cada 3 m. Són de formigó armat 
vibrat, i estan recobertes per una planxa de palastre5. La unió dels trams de canonada 
s’aconsegueix soldant les planxes i injectant formigó a l’interior i l’exterior. El moll té 
una longitud de 230 m i està format per pòrtics metàl·lics, de 6 metres de llum, sobre 
els que es recolza un taulell format per lloses de formigó armat. Els pòrtics estan 
constituïts per quatre pilots metàl·lics de perfil doble T d’ala ampla, clavats a la sorra 
fins la profunditat necessària per a obtenir la capacitat resistent requerida [5 m, 
aproximadament]. Queden units en el seu extrem superior per una llinda, formada per 
una biga de formigó armat, sobre la que es recolza el taulell de lloses de formigó. En 
funció de la làmina d’aigua i de la situació de les juntes de dilatació, els pilots es fan 
solidaris mitjançant un conjunt de tirants horitzontals i verticals, constituïts per perfils 
metàl·lics normals. La plataforma del pantalà4 queda constituïda per les lloses de 
formigó armat, amb un ample suficient per a incloure dos passadissos laterals per a la 
vigilància i el manteniment. 

La casa de bombes 

Al costat de la cambra d’aigua, es troba un edifici, anomenat la casa de bombes, que 
conté els mecanismes de bombeig i de filtrat de l’aigua captada per les canonades de 
refrigeració. Aquest edifici consta d’una estructura pròpia, amb els pilars i la coberta 
de formigó armat. És un edifici d’una sola planta, de 34,5 m de llargada, 13,8 m 
d’amplada i 15 m d’alçada. 

Central Tèrmica Besòs 
La central tèrmica Besòs està situada en el terme municipal de Sant Adrià del Besòs, a 
la comarca del Barcelonès. Es troba al Nord-oest d’aquesta ciutat, entre la línia de 
ferrocarril de Barcelona a França i el mar, al costat de la desembocadura del riu Besòs. 
Consta de dos grups, que es van construir en dues etapes, el grup I, entre els anys 
1965 i el 1967 i el grup II, entre el 1969 i el 1973. S’han fet reparacions en l’estructura 
de formigó, en ambdós grups, com a conseqüència principalment de la carbonatació 
d’aquest. El 1991 es va executar el reforç i la reparació de la xemeneia del grup I. Es 
construí amb disseny sismo-resistent, segons la normativa ASME [American Society of 
Mechanical Engineers]. El terreny sobre el que està construïda està format per diferents 
estrats. Entre els 50 m i els 30 m de profunditat, es troba una capa d’argila, amb 
dipòsits intermitjos de sorra fina. A sobre d’aquesta, es detecta una capa de sorra i 
grava, d’un gruix d’uns 7 m. Entre els 23 m i els 7,5 m de profunditat, es troba un 
estrat d’argila, amb impureses orgàniques. A la part més superficial, entre els 7,5 m i 

                                               

4 Moll construït sobre pilons que avança dins el mar. 
5 Xapa de ferro o d’acer obtinguda per laminatge. 
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la cota del terreny, hi ha sorra, grava, còdols6 que contenen addicions llimoses i 
argiloses. Ocasionalment, s’hi observa runa, compostos d’escòria, grava, sorra i argila. 
Es va dur a terme una compactació del terreny per vibrat a una profunditat de 7,5 m 
per sota de les fonamentacions, per tal d’absorbir les tensions previstes. Els dos grups 
tenen un estructura similar, per tant, es descriurà un sol grup, matisant, únicament les 
diferències de dimensions d’alguns dels subcomponents. 

Dipòsits de fuel-oil 

Per a l’abastament de combustible, existeixen tres dipòsits metàl·lics, tots de 
geometria cilíndrica. Es recolzen sobre una llosa de formigó armat i es troben 
confinats en una cubeta conformada per un mur de formigó armat. Al fons d’aquesta 
cubeta, hi ha una capa de graves. 

La casa de màquines 

L’alçada és de 11 m i consta de tres plantes. La casa de màquines del grup I fa 42,7 m 
per 21,6 m, mentre que la del grup II fa 61,8 m per 21,6 m. La fonamentació és una 
llosa de formigó armat, recolzada directament al sòl, amb un espessor de 1,5 m, 
excepte en el turboalternador, que és de 2,5 m. La llosa està separada per una junta 
de dilatació, amb la finalitat d’absorbir les vibracions. Prèviament, s’ha compactat el 
terreny pel sistema de vibroflotació. La resta de l’estructura, pilars, forjats, bigues i 
murs són de formigó armat. Les parets exteriors són de fàbrica de maó. 

L’edifici annex 

Aquest edifici té les mateixes característiques que la casa de màquines. 

La caldera 

Les fonamentacions de la caldera estan formades per sabates aïllades, on se sustenta 
l’estructura, que és metàl·lica i està formada per perfils doble T units amb bigues. 
L’alçada de la caldera és de 50 m i les seves dimensions, en planta, són de 44 m per 
33 m. No és pròpiament un edifici, sinó que és una instal·lació formada per diferents 
dispositius: la llar o cambra de combustió, els cremadors, vàlvules, etc. 

El sistema de refrigeració 

El sistema de refrigeració d’aquesta central és molt similar al de la Badalona II. Una de 
les diferències és que els pòrtics del pantalà4 estan constituïts per dos pilots metàl·lics 
de perfil circular, clavats a la sorra, i replens de formigó. La llargada del pantalà4 és 
major a la central tèrmica Besòs, concretament, és de 350 m. També cal dir que les 
canonades de captació són d’acer i tenen un diàmetre interior de 2,2 m. Es recolzen 
sobre unes bases horitzontals, confeccionades amb perfils metàl·lics col·locats cada 5 
m. Els trams es solidaritzen soldant les planxes que formen les canonades. 

La cambra d’aigua 

A excepció de les dimensions del dipòsit, la cambra d’aigua de Besòs és idèntica a la 
de Badalona II. Aquest receptacle té una longitud de 86,88 m, una amplada de 23 m i 
una profunditat de 3,65 m. 

La xemeneia 

La xemeneia és de secció circular, de manera que es redueixen les forces horitzontals 
degudes al vent. L’estructura principal és de formigó i està revestida interiorment de 
maó refractari. Degut a l’alçada de la xemeneia, a les fortes pressions de vent i a 
l’eventual risc sísmic, les parets de maó refractari no constitueixen, per elles mateixes, 
l’estructura capaç de donar l’alçada necessària. La xemeneia es fonamenta sobre una 
llosa circular, solidaritzant el conjunt de pilots sobre el que descansa. Existeix una 
estructura d’enllaç en forma d’anell, que treballa a tracció, i serveix per a absorbir els 
components horitzontals deguts a la forma cònica de la xemeneia. Els pilots 

                                               

6 Fragments de roca dura, de dimensions variables, allisats i arrodonits per l’acció de les aigües i el rodolament. 
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resisteixen la càrrega vertical deguda a les forces horitzontals aerodinàmiques o 
sísmiques. 

Prèviament, el terreny ha estat compactat mitjançant vibroflotació. 

Central Tèrmica Foix 
La Central Tèrmica Foix està situada al terme municipal de Cubelles, a la comarca del 
Garraf, a la carretera comarcal de Barcelona a Calafell (C-246), en el PK 51.00, entre 
aquesta i el ferrocarril de Saragossa a Barcelona, molt pròxima al litoral. 

La planta generadora es va construir entre els anys 1975 i 1978 i es va connectar la 
producció a la xarxa el 14 de novembre de 1979. 

L’any 1998, es van efectuar reparacions en l’estructura de la xemeneia, com a 
conseqüència d’una inspecció en la que es varen detectar defectes. Els desperfectes 
eren conseqüència de l’exposició a un ambient agressiu, industrial i marítim, donant 
lloc a una carbonatació de certs materials. Es va aplicar un disseny sismo-resistent, a 
nivell de càrregues, pel qual es requerí d’un estudi geosísmic previ a la construcció. La 
zona on està situada la central correspon a al·luvions del Quaternari, d’origen fluvial i 
torrencial, de manera que el terreny està altament estratificat. En períodes de riuades 
excepcionals, el règim torrencial del riu fa que es transportin còdols6 i graves, mentre 
que, en èpoques de riuades normals, es dipositen llims sorrencs. És una zona de 
formacions lenticulars, en la que es donen alternances de capes llimoses, que 
predominen en els estrats superiors, i capes de graves, més comuns en els estrats 
inferiors i que freqüentment es troben cimentades amb carbonat calci. Existeix un 
nivell més o menys marcat de graves i còdols6 una mica per sobre dels 10 m de 
profunditat. Els fonaments de la central es composen de pilots ancorats a una 
profunditat entre 16 m i 22 m, zona integrada per còdols6, graves i sorres aglomerades 
en una matriu argilosa i, en ocasions, unides amb ciment calcari. Els edificis principals 
de la planta generadora són els que es descriuen a continuació. 

La casa de màquines 

Aquest edifici consta de quatre plantes, amb una alçada total de 16 m i unes 
dimensiones, en planta, de 88,5 m per 36,5 m. La construcció està basada en forjats 
de formigó sobre bigues metàl·liques. L’estructura és metàl·lica i està composta per 
perfils en doble T. A la última planta, hi ha un pòrtic grua amb una càrrega de 50 
tones. Els fonaments són pilots que suporten una llosa i es troben units mitjançant 
bigues. Aquesta estructura és independent de la del pedestal del turboalternador per 
tal d’evitar vibracions. 

L’edifici annex 

És un edifici de sis plantes, amb una alçada de 22,6 m en un nivell i 26 m, en l’altre. 
Les dimensions, en planta, són de 40 m per 17 m. L’estructura és metàl·lica, similar a 
la de la casa de màquines, amb coberta lleugera, forjats de formigó sobre bigues 
metàl·liques. Els fonaments són de formigó armat. L’estructura metàl·lica està 
composta de perfils doble T, armadures i bigues d’unió. L’estructura dels edificis està 
formada per pòrtics metàl·lics transversals a l’eix longitudinal. Els pòrtics són de 
nodes rígids, units mitjançant bigues longitudinals. La rigidesa longitudinal dels 
edificis en front a esforços horitzontals la proporcionen, independentment de la 
col·laboració de les lloses de cada pis, cinc trams verticals de tirants en cadascuna de 
les façanes longitudinals de la casa de màquines i un tram a cada façana longitudinal 
de l’edifici annex. Aquests trams estan disposats simètricament respecte a l’eix 
longitudinal dels edificis, amb la finalitat d’evitar torsions en el conjunt de l’estructura, 
i estan suficientment lluny de la junta de dilatació per a no coaccionar els moviments 
tèrmics d’aquella. Les unions de les bigues de suport dels forjats als pòrtics són 
rígides, de forma que puguin desenvolupar la resistència de la biga íntegrament. Les 
lloses de formigó s’uneixen a l’estructura mitjançant dos punts de soldadura a l’ala 
superior de les bigues metàl·liques, al seu pas per sobre d’elles. 

La caldera 



 

 
56

La caldera té una alçada de 50 m i unes dimensions, en planta, de 44 m per 33 m. Es 
fonamenta sobre un conjunt de pilots units mitjançant tirants. Aquests es solidaritzen 
a la part superior per mitjà d’una llosa de formigó, de manera que la càrrega queda 
repartida. La caldera no és un edifici pròpiament dit. És una instal·lació formada per 
diferents dispositius. 

La xemeneia 

L’alçada de la xemeneia és de 175 m. La secció és circular, per tal de reduir al màxim 
les forces horitzontals degudes al vent. L’estructura principal és de formigó armat, 
revestida interiorment de maó refractari. Degut a l’alçada de la xemeneia, a les fortes 
pressions de vent i a l’eventual risc sísmic, les parets de maó refractari no 
constitueixen, per si soles, l’element capaç de donar l’alçada necessària. Està 
cimentada sobre pilots, que resisteixen la càrrega deguda a les forces horitzontals 
aerodinàmiques i sísmiques. Per a absorbir els components horitzontals deguts a la 
geometria cònica, existeix una estructura d’enllaç en forma de anell, que treballa a 
tracció. 

Els dipòsits d’emmagatzematge de fuel-oil 

Hi ha tres dipòsits, que emmagatzemen el combustible. Tenen una geometria 
cilíndrica, amb un diàmetre de 46 m i una alçada de 18 m. Es fonamenta sobre una 
llosa de formigó armat. Els dipòsits estan confinats en una cubeta, conformada per 
una excavació a cel obert en el terreny, amb el fons cobert per grava. 

El subministrament d’aigua a la central 

L’aigua que consumeix la central prové del terme municipal de Banyeres, en terrenys 
propietat de la Central, i s’extreu mitjançant bombes. L’aigua s’emmagatzema en un 
dipòsit regulador, que està més elevat, i des d’aquest, es transporta, per gravetat, 
mitjançant una canonada de diàmetre 300 mm de fibrociment, a través de 18 
quilòmetres de camins municipals fins a un altre dipòsit regulador, situat a la zona de 
tancs de fuel-oil. Aquest dipòsit està dividit en dos compartiments. El primer d’ells és 
el de reserva d’aigua contra incendis. El segon és el regulador del subministrament 
d’aigua de la Central, que arriba fins a aquesta per gravetat mitjançant una canonada 
de fibrociment de diàmetre de 300 mm. 

Central Tèrmica Sant Adrià 
La Central Tèrmica Sant Adrià consta de tres blocs bessons que proporcionen una 
potència de 350 MW cadascun. Està situada en el terme municipal de Sant Adrià de 
Besòs, a la comarca del Barcelonès. S’ubica a uns 7 quilòmetres al Nord-oest de la 
capital, entre el mar i la via fèrria de Barcelona a França pel litoral, en el límit entre el 
terme municipal de Badalona, en el mateix recinte on estan col·locades les centrals 
tèrmiques denominades Badalona I i Badalona II. Els blocs es van construir en vàries 
etapes. El Bloc I es va construir entre el 1971 i el 1973, entrant en funcionament en 
aquest últim any. El Bloc II va començar a funcionar el 1974 i es va construir entre el 
1972 i el 1974. L’últim bloc, el Bloc III, va ser construït en el període 1975-76 i va 
entrar en funcionament el 1976. Totes les reparacions fetes a la instal·lació han estat 
conseqüència d’un manteniment preventiu, sense que hagin suposat cap variació de 
l’estàtica de l’estructura. Segons la informació disponible, no consta que s’hagi aplicat 
criteris sismo-resistent en la construcció de la central ni en els seus edificis. En la fase 
de reconeixement del terreny, es detecten diversos estrats. La capa més superficial és 
de replè. És una mescla de sòl amb runa i llims tous. En aquest nivell es troben, en 
ocasions, fonamentacions de formigó d’antics edificis. A una profunditat que varia 
entre els –8 m i els –5,5 m, existeix un nivell de sorra mesclada amb grava de petita 
dimensió. Es detecta un nivell de sorra entre la cota –16 m i cota –12 m, amb una 
proporció màxima de llims del 15%. Entre els dos nivells contigus, existeix una capa de 
transició. Està format per sorra amb proporcions variables de llims, que predominen, 
en moltes ocasions, sobre la primera. Immediatament a sota, es troba un nivell de llim 
argilós amb vetes de sorra. En general, és una capa tova, tot i que l’existència de les 
vetes de sorra proporciona un augment en l’angle de fregament intern. 
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Aproximadament a la cota –30 m, hi ha un nivell d’aglomerat de sorra i graves. Està 
format per un sòl d’alta capacitat de suport, en el que la cohesió de les partícules varia 
molt, tractant-se, en alguns punts, de vertaders conglomerats, mentre que, en d’altres, 
són solament sorres d’alta compacitat sense elements de cimentació. Un nivell 
d’argiles grogues apareix en alguns dels sondeigs i presenta uns gruixos màxim i 
mínim de 4,30 m i de 30cm, respectivament. Per últim, fins a la cota de –56,64 m, 
existeix una argila gris amb intercalacions de sorra, que constitueix la base del 
terreny. Les seves característiques varien segons la proporció de sorra i d’argila que 
presenta. L’estudi de les fonamentacions es va centrar a l’àrea corresponent a la nau 
de turboalternadors, que va ser reconeguda mitjançant assaigs de penetració. 
D’aquests, es van deduir les càrregues admissibles pel terreny, mentre que els mòduls 
elàstics es van obtenir empíricament, els valors dels quals es mostren en la Taula  4-4. 

Profunditat [m] 
Càrrega 

admissible 
[kN/m2] 

Mòduls d’Elasticitat [kN/m2] 

De 1 a 5 100 8.500-22.000 

De 5 a 11 300 1.000-22.500 

De 11 a 13 300 18.000-20.000 

De 13 a19 - 12.500-15.500 

Taula  4-4 Valors de la càrrega admissible i els mòduls d’elasticitat 

A partir dels 13 m de profunditat, es va pronosticar la presència de terreny més tou, el 
què va fer recomanable limitar la càrrega unitària de fonamentació directa. Com a 
conseqüència, es va recórrer al mateix procediment emprat amb èxit a la mateixa 
parcel·la, la vibroflotació. Es va aplicar fins als 14 m de profunditat, admetent un valor 
de càrrega entre 450 kN/m2 i 650 kN/m2. Les fonamentacions profundes es van 
executar aprofitant les bones condicions de la capa de conglomerat de graves i sorres. 
Es col·locaren pilots de gran diàmetre ancorats a aquest estrat, amb la finalitat de 
millorar la seva resistència. Els tres grups de la central estan muntats en un edifici de 
forma rectangular, l’eix major del qual està orientat sensiblement SW-NE. Els 
transformadors i l’edifici de tractament d’aigua de consum es troben a la façana 
principal, al sud-est. Mentre que en la façana oposada, estan instal·lades les calderes i 
l’edifici de comandament. Els conductes d’arribada i evacuació de l’aigua de 
refrigeració es troben a la façana sud-est. Els cables que transporten l’energia elèctrica 
produïda al parc d’Alta Tensió surten mitjançant una galeria subterrània pel costat NE. 
La caldera rep el combustible des dels tancs i l’estació de bombeig situats al sud-oest 
de la central. La Central consta de tres parts ben diferenciades en funció dels edificis 
que la formen. La primera zona, amb estructura de formigó armat, està constituïda per 
la nau que conté els turboalternadors i tota la resta de maquinaria auxiliar per al seu 
funcionament. La segona zona, on es troben instal·lades les calderes, està formada 
per torres de formigó armat, on es recolzen, a la cota +61.00 m, unes plataformes 
metàl·liques de les que pengen les calderes. Les xemeneies d’acer, utilitzades per a 
l’evacuació del fum de les calderes, es recolzen sobre aquestes plataformes i les 
cel·les de formigó armat que constitueixen les torres. Els ventiladors es troben a la 
cota +71.50 m. La tercera zona està constituïda per les sales de comandament i per les 
oficines destinades al servei dels blocs. En el cas dels grups I i II, està ubicada entre les 
calderes dels blocs I i II i la sala de màquines, mentre que, en el del grup III, es troba al 
costat de l’edifici de la caldera. Seguidament, es descriuen els edificis principals de la 
planta generadora. 

La nau de la casa de màquines 

La casa de màquines consta de quatre plantes. A la última, situada a una cota de 
+18.00 m, estan instal·lades les màquines generadores. L’estructura de l’edifici es va 
construir amb formigó armat i els tancaments amb maó, excepte la façana orientada al 
sud-oest, que és de plaques de fibrociment. La coberta està formada per encavalcades 
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metàl·liques pràcticament rectangulars. Les dimensions de l’edifici són 170 m de 
llargada, 32 m, d’amplada i 40 m, d’alçada. 

L’edifici de la caldera 

La caldera esta suspesa de dues torres. La planta d’aquestes és una figura limitada, a 
l’interior, per un arc de circumferència i, a l’exterior, per un arc de paràbola. Les dues 
torres que sustenten el generador de vapor es troben unides entre sí, mitjançant un 
entramat de ferro. La plataforma principal de suspensió de la caldera es recolza sobre 
dues bigues, d’uns 8 m d’alt. El sostre i la xemeneia es recolzen també sobre dues 
bigues de 6 m d’alçada, a una cota superior a les anteriors. Les torres es van construir 
amb encofrat7 lliscant i les bigues es van fer de formigó armat. Només les plataformes 
petites de servei es construïren d’acer. Les torres de sustentació disposen de forats 
longitudinals, en el seu interior i en la part central, per on discorren les canonades 
d’aigua d’alimentació, vapor i fuel-oil. A ambdós costats de l’orifici central, tenen dos 
forats corresponents a les escales i a l’ascensor. 

L’edifici de comandament 

Aquest edifici té sis pisos. En el primer, hi ha la sala de bateries. La sala de cables es 
troba a la segona planta. Al tercer pis, s’ubica la sala de distribucions. I la sala del 
bastidor de borns, la sala de comandament i la instal·lació de climatització es troben 
en la quarta, cinquena i sisena planta, respectivament. La sala de comandament dels 
tres blocs es troba a la mateixa alçada que la planta principal de servei de la casa de 
màquines, separades per un petit passadís. A l’edifici de comandament, també es 
troben instal·lades les oficines. L’estructura de l’edifici és de formigó armat per als 
pilars i els forjats, mentre que els tancaments són de fàbrica de maó, revocat amb 
morter. 

La casa de bombes de fuel-oil 

Entre els tancs d’emmagatzematge i l’edifici principal, està situat el recinte de bombes 
de fuel-oil. 

Les dimensions d’aquesta estructura són de 26 per 9 m amb una cota inferior situada 
a –1,50 m i la superior a +3,50 m. És un vas de formigó armat a les parets de mur, a la 
solera i al forjat de la coberta. 

Els dipòsits d’emmagatzematge de fuel-oil 

Existeixen quatre dipòsits metàl·lics per a emmagatzemar el combustible. Tots ells 
tenen una alçada de 14 m. Es confinen en una cubeta, formada per un mur perimetral 
de formigó en massa, amb geometria variable i una alçada de coronació de 6,81 m. Es 
fonamenten sobre una llosa de formigó armat. El fons d’aquesta cubeta està 
formigonada, formant una superfície impermeable. 

El sistema de refrigeració 

Aquest sistema consta de dos pantalans d’idèntica forma i diferent dimensió. El 
sistema és anàleg al que es dóna a la central Badalona II. Els pòrtics que constitueixen 
el pantalà4 tenen 6 m de llum i estan formats per quatre pilots metàl·lics de perfil 
doble T, d’ala ampla, clavats a la sorra. Queden units en el seu extrem superior per 
dues dobles T d’ala normal. Les canonades, estan construïdes de formigó armat vibrat, 
amb camisa de planxa de palastre5. Tenen un diàmetre interior de 2 m i estan 
recolzades en daus de formigó armat, situats cada 3 m. Els diferents trams s’uneixen 
soldant la planxa i injectant formigó a l’interior i a l’exterior. El pantalà4 dels grups I i II 
té una longitud de 210 m, allotjant 4 canonades de 13,60 m d’amplada. El del grup II 
té una longitud de 225 m, amb dues canonades de 8 m d’amplada. 

Les cambres d’aigua 

                                               

7 Motlle per a donar una forma determinada al formigó en pasta en què hom l’omple. 
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Hi ha dues cambres d’aigua, una pels grups I i II i l’altra, pel grup III. El dipòsit de 
decantació, on s’emmagatzema l’aigua abans de passar per les bombes d’impulsió, té 
una longitud de 56 m i una amplada de 10 m, en el cas del grup III. El dipòsit que 
pertany als grups I i II és de 38 m per 20 m. El fons està situat a una cota de –7,50 m i 
el perímetre és una pantalla de formigó armat d’un metre d’espessor, que es prolonga 
fins a arribar a la capa de llims impermeable, en la que es troba ancorada. 

L’edifici de la depuració química 

L’edifici de la depuració química es troba a la part nord-est de la casa de màquines. 
Consta d’una estació de tractament del condensat i desmineralització de l’aigua i un 
laboratori d’anàlisis químiques. 

L’edifici té dues plantes. Consta d’una estructura de pilars, forjats i coberta construïts 
amb formigó armat. Les seves dimensions són 22 m d’alçada, 19 m d’amplada i 32 m 
de llargada. 

Taller electromecànic 

És una nau àmplia d’una sola planta. Existeix una zona que consta d’un petit altell, per 
a l’oficina de l’encarregat. Està construït sobre la cota +3,40 m amb una estructura de 
perfils metàl·lics, formant pòrtics. La coberta és de fibrociment a dues aigües i el 
tancament és de fàbrica de maó, revocada de morter. Té 63 m de longitud i 11 m 
d’amplada. 

La xemeneia 

Les xemeneies tenen la base a una cota +93,50 m, assolint una alçada total de 200 m. 
Es va construir amb encofrat7 lliscant i formigó armat fins a la cota +180 m. En el seu 
interior, es troba recoberta de planxa de ferro, formant un tub que serveix de conducte 
dels fums. 

Entre el tub interior de ferro i la part exterior de formigó armat, hi ha instal·lat el 
corresponent aïllament tèrmic, que permet, en cas de condicions atmosfèriques 
desfavorables, que la temperatura dels fums es mantingui per sobre de la seva 
temperatura de condensació. 

4.4.2  Les subestacions 
La majoria de les subestacions que s’ubiquen a la regió metropolitana de Barcelona 
són les que s’anomenen de tensió mitjana. Són aquelles que transformen voltatges de 
220, 132, 110, 66 i 45 kV [veure Annex C]. La resta són subestacions d’alta tensió, que 
transformen les tensions dels circuits que procedeixen de les centrals tèrmiques – 
400kV. Segons HAZUS’99 [1], els centres de transformació, que transformen la tensió 
mitjana a baixa tensió, no es consideren subestacions. No obstant, aquests s’han 
tingut en compte en l’avaluació dels danys corresponent al municipi de Barcelona, on 
es considera la Zonació Sísmica de Barcelona com a escenari. Les subestacions de 
tensió mitjana acostumen a tenir una forma pràcticament quadrada en planta. La seva 
dimensió oscil·la entre els 50 i 100 m, aproximadament, essent més grans les que 
transformen els voltatges més elevats. Les subestacions d’alta tensió s’ubiquen en 
zones més allunyades dels centres de consum, ocupant àrees majors que les de tensió 
mitjana. Les subestacions consten de diversos subcomponents, com són les torres 
d’acer, els conductors, els cables enterrats i un equipament elèctric ampli incloent-t’hi 
bancs d’interruptors automàtics de circuits, trampes d’ones, una barra col·lectora, 
capacitors, reguladors de voltatges i transformadors massius, entre altres. El Parc de la 
Subestació, que conforma pràcticament l’estructura d’aquesta instal·lació, consta de 
tot el conjunt d’aparells elèctrics i pòrtics8, necessaris per al seu funcionament. Està 
format per tots els elements amb tensió elèctrica i acostuma a trobar-se a l’aire lliure. 
Les subestacions consten d’una gran quantitat de transformadors de tensió i de 

                                               

8 Estructures metàl·liques formades per dos pilars i una biga de les que pengen els aparells elèctrics que 
conformen una subestació. 
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diversos edificis, com són la sala de control, on s’ubica el telecontrol i els serveis 
auxiliars, i la sala de cel·les de 25kV, d’on surten els circuits de mitjana tensió. 

Els danys deguts a l’acció sísmica que poden patir els edificis de control són la caiguda 
del sostre, el despreniment del revestiment i esquerdes a les parets, i, fins i tot, el 
col·lapse de l’estructura. Si l’equip de control està mal ancorat pot desplaçar-se o 
aixecar-se, provocant que les canonades unides all es trenquin. Les torres generalment 
pateixen danys quan falla el sòl. Els aïlladors de porcellana són fràgils i vulnerables als 
moviments del terreny. Els transformadors de les subestacions antigues, si no estan 
ben units, poden desplaçar-se o caure. La porcellana generalment es malmet quan les 
estructures es flexionen o se sotmeten a tensió. Els desenvolupaments recents han 
demostrat que les bases aïllades, reforçades o esmorteïdes redueixen els problemes 
en el futur. 

El disseny sismo-resistent de les subestacions inclou la instal·lació de dispositius 
d’esmorteïment per a la porcellana, l’ancoratge adequat per l’equip elèctric, l’ús de 
connectors d’arrancada per a reduir les càrregues en els aïlladors de porcellana i el 
reemplaçament dels suports aïlladors tipus cantiliver. No es disposa informació sobre 
l’obligatorietat d’aplicació de disseny sismo-resistent en la construcció dels 
subcomponents de les subestacions en el territori espanyol. Per aquest motiu i, 
adoptant una postura conservadora, es consideren que els subcomponents de totes les 
subestacions de l’àrea d’estudi són estàndard. Segons informació facilitada per 
ENDESA, sí que existeix, en canvi, una normativa específica que defineix els criteris 
funcionals de disseny obligatoris en l’explanació de subestacions, en la realització 
d’un sistema de drenatges en subestacions i en la realització d’estudis geotècnics i de 
resistivitat en subestacions d’alta tensió. Les fonamentacions de cada un dels 
subcomponents d’una subestació es determinen exclusivament per les recomanacions 
de l’Estudi Geotècnic, a partir del valor de la resistència del sòl obtinguda en aquest. 
L’estudi de resistivitat elèctrica proporciona informació sobre l’homogeneïtat o 
heterogeneïtat del terreny sobre el que es construeix la subestació. Es considera 
important executar un sistema de drenatge a les subestacions que es troben a la 
intempèrie per tal d’evitar l’entollament i la inundació de l’aigua de pluja. En certes 
ocasions, es poden utilitzar els propis canals de cables de control, com a sistema de 
drenatge. En d’altres, cal efectuar una xarxa de clavegueram independent. Així, doncs, 
es pot afirmar que, donat que a Catalunya el període de recurrència de les pluges 
intenses és considerablement més elevat que el dels terratrèmols, en la construcció 
encara es segueix donant més importància a la planificació i prevenció del risc 
d’inundacions que la del risc sísmic. 

4.4.3  Les línies elèctriques 
Les línies elèctriques que són objecte d’estudi d’aquesta tesina són els que conformen 
la xarxa de transport i de distribució a la regió d’influència de Barcelona. Gran part de 
la informació que es detalla a continuació prové d’una anàlisi de risc sísmic sobre les 
línies vitals de Catalunya, elaborat per la Direcció General d’emergències i seguretat 
civil de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Departament d’Enginyeria del 
Terreny, Cartografia i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya [3]. La major 
part d’aquestes infrastructures són aèries, sobre tot, les que transporten electricitat a 
400kV. Els circuits d’alta tensió consten de torres, que sostenen els cables conductors 
mitjançant aïlladors de porcellana o de vidre, necessaris per a evitar que les torres 
metàl·liques condueixin electricitat. En general, les torres estan constituïdes d’acer i 
suporten varis circuits a alta tensió. Cada línia consta de tres cables conductors, un per 
a cada fase. Les torres acostumen a estar recolzades sobre sabates de formigó que, a 
la vegada, poden estar recolzades en pilots. La majoria dels sistemes de circuits d’alta 
tensió són de corrent alterna, però algunes línies de llarga distància són de corrent 
contínua, per tant, requereixen d’una estació convertidora al final de cada línia. En els 
circuits aeris que transporten energia elèctrica a tensió de 110kV, es poden utilitzar 
pals de fusta tractada, en lloc de torres d’acer amb aïlladors. Les torres estan 
recolzades en sabates de formigó reforçat, mentre que els pals de fusta poden estar 
directament fixats a terra. Als nuclis urbans, els circuits acostumen a ser subterranis. 
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Aleshores, els únics subcomponents que existeixen són els cables conductors. La 
metodologia que s’aplica en la present tesina no distingeix els circuits aeris dels 
subterranis, els considera indistintament. Els danys esperats a les torres de 
transmissió i les línies que suporten, així com les línies subterrànies, solen ser causats 
per efectes secundaris induïts pels terratrèmols com són les esllavissades, les caigudes 
de blocs, la liqüefacció i altres ruptures del terreny. També, és possible que els cables 
arribin a tocar-se entre ells i es fonguin. La ceràmica utilitzada a les torres generalment 
té un bon comportament davant d’un event sísmic, doncs està sotmesa a forces 
compressives i no a tensió o flexió. Els danys per esllavissades són poc probables a les 
línies subterrànies – a no ser que creui una falla activa – ja que els circuits soterrats 
inclouen una canonada amb una paret gruixuda d’acer soldat que actua com a coberta 
protectora. Els transformadors dels pals que no es troben ancorats poden caure i, en 
alguns casos, cremar-se. Els assentaments relatius del terreny poden provocar el 
trencament de les línies subterrànies. 

En el disseny constructiu dels circuits elèctrics, les torres i els pals de fusta al territori 
espanyol, les càrregues sísmiques tenen poca influència. Les torres es dissenyen per 
tal que no es tombin a causa de càrregues degudes al vent o la neu, així a càrregues 
provocades per la ruptura de cables. Pel què fa referència al disseny sismo-resistent de 
les torres i del conductors caldria considerar la seva ubicació en terrenys estables i la 
utilització de fonamentacions especials dissenyades per a suportar ruptures del sòl. 
Donat que no es disposa d’informació sobre l’aplicació d’un disseny sismo-resistent en 
la construcció dels circuits elèctrics, es considera que en l’àmbit d’estudi del present 
treball, els subcomponents d’aquests elements del sistema d’energia elèctrica són 
estàndard. 

4.5  Resum i conclusions 
En aquest capítol, s’ha dut a terme una descripció del funcionament i l’estructura del 
sistema d’energia elèctrica existent a la regió metropolitana de Barcelona. 

L’estructura de xarxa – amb forma de teranyina – del sistema elèctric objecte d’estudi 
permet unificar la producció i el consum de l’electricitat a nivell de tot el territori 
espanyol. És a dir, no es necessari que cada regió sigui autosuficient, sinó que tota 
l’energia generada dins del territori pot ser consumida en qualsevol altre punt del 
mateix. Els elements que constitueixen el sistema elèctric són les plantes generadores, 
les subestacions i els circuits elèctrics. Aquests últims tenen un bon comportament 
davant una moderada acció sísmica, com la que s’espera que es pot produir a l’àrea 
d’estudi del present treball. Mentre que les plantes generadores i les subestacions, que 
consten de més quantitat de subcomponents i més fràgils, poden resultar danyades 
degut al fenomen sísmic amb major probabilitat. 

A Espanya, les normatives aplicables a aquests elements no contemplen les càrregues 
sísmiques com a possibles accions a considerar en el seu disseny constructiu. Els pals i 
les torres que suporten els cables conductors, així com les fonamentacions dels 
mateixos, es dissenyen exclusivament per a impedir que es bolquin. Els cables de les 
línies d’alta tensió es regeixen pel Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
[27], que considera com a úniques possibles accions el pes propi del cable, el vent, el 
gel, les variacions de temperatura i la pròpia elasticitat del conductor. Pel què fa a les 
subestacions, la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 [22] facilita les 
normes tècniques i garanties de seguretat de les centrals elèctriques, les subestacions 
i els centres de transformació, però no s’especifica cap condició sobre el disseny 
sismo-resistent d’aquestes instal·lacions. Per aquest motiu i donat que es desconeix si 
s’han considerat les càrregues sísmiques en el disseny constructiu de les subestacions, 
es considera que les que s’ubiquen a la regió metropolitana de Barcelona consten de 
subcomponents estàndard. En el cas de les centrals tèrmiques ubicades a l’àrea 
d’estudi, es disposa de més informació [26]. En el disseny constructiu de les centrals 
tèrmiques Foix i Besòs, s’ha previst la possibilitat de produir-se una acció sísmica, 
mentre que les centrals tèrmiques Badalona II i Sant Adrià han estan construïdes de 
subcomponents estàndard. 
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