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Resum 

La conducció principal del gasoducte amb inici a Manresa i final a Súria està dissenyada per 
transport de gas en alta pressió A, que correspon a una pressió de 16 bar, un diàmetre 
exterior de 273,00 mm i una longitud de 13.672,68 m. La previsió d’un increment de la 
demanda així com la prolongació de l’eix fins a Cardona i Solsona, fa necessari augmentar la 
pressió de conducció i passar de l’actual a la que s’anomena conducció en alta pressió B 
que correspon a una pressió de 49,5 bar.  

En aquest projecte es realitzarà el redisseny de la conducció actual projectada per adequar-
la a les noves necessitats de distribució, ja que en augmentar la pressió de subministrament 
variarà la resistència dels diferents elements de la xarxa, com poden ser canonades i 
vàlvules. Així, s’estudiarà una reducció del diàmetre exterior fins a 219,1 mm., la millora dels 
diferents sistemes de protecció, reflectint totes les mesures de protecció per la canonada i 
per l’entorn que s’indiquen en les normatives. La instal·lació d’un armari de regulació de 
pressió per fer la distribució als petits consumidors finals no serà tractada en aquest projecte, 
ja que pot ser considerada com a pròpia del projecte de distribució del municipi.  

El redisseny  ha de permetre obtenir l’autorització del subministrament de gas natural a les 
zones contemplades en el projecte.  
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1. Glossari 

1.1. General. 

T.M.  Terme Municipal. 

SDG.  Societat Distribuidora de Gas. 

S.A.  Societat Anònima. 

GNL.   Gas Natural Liquat. 

APA.  Alta Pressió A (16 bar) 

APB  Alta Pressió B (49,5 bar) 

PK.  Punt Kilomètric. 

Ieh1.  Índex Edificis Habitats sobre 1 km. 

Ieh10.  Índex Edificis Habitats sobre 10 km. 

FF.CC.  Ferrocarril 

ITC  Instruccions Tècniques Complementàries. 

PE  Polietilè 

CH4  Metà. 

CO2  Diòxid de carboni. 

PEIN.  Pla d’Espais d’Interés Natural. 

BOE.  Boletín Oficial del Estado. 

1.2. Unitats. 

mm  Milímetre. 

m  Metre. 
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kg  Kilógram. 

m3(n)/h  Metre cúbic partit hora en condicions normals. 

kg/cm2 ó bar Unitats de pressió. 

kV  Kilo Volt. 

ºC  Graus centígrads. 

m/s  metres partit segon. 

km/h  Kilómetre partit hora. 

kcal/m3(n) Kilocaloria partit metre cúbic en condicions normals. 
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2. Prefaci 

Algunes característiques del gas natural com a font d’energia són la seva eficiència, netedat i 
competitivitat. Això fa que aquest combustible ocupi el tercer lloc al món entre les fons 
d’energia primària més utilitzades i representa la cinquena part del consum energètic, tant a 
Europa com a escala mundial. És una energia versàtil, útil tant a la llar com al comerç, i 
sobretot a la indústria. 

En quant a la seva relació amb el món industrial caldria tenir en compte algunes 
consideracions: 

- És el combustible gasós més abundant i està disponible en grans quantitats. 

- Pot substituir qualsevol combustió fòssil. 

- És aplicable a pràcticament totes les necessitats tèrmiques de qualsevol procés 
industrial. 

- Permet climatitzar i generar fred en cambres o edificis industrials. 

- Avui en dia un dels seus punts forts és la cogeneració: producció conjunta 
d’energia elèctrica o mecànica i calor. 

- Generació d’electricitat a centrals tèrmiques. 

Amb aquestes característiques, i tenint en compte que és menys contaminant que el carbó, 
el gas ha esdevingut l’energia primària capdavantera en el món industrial. 

Un dels factors cabdals en l’augment en la utilització del gas natural com a energia primària 
en el món industrial, ha estat la seva relativa facilitat en el transport. Poc a poc s’ha anat 
creant als països la infrastructura adient per tal de poder fer arribar el gas natural a quasi 
qualsevol indret, i és aquest punt el que ha originat l’estudi d’aquest projecte. Millorar una 
xarxa de transport existent per tal de poder augmentar el consum en la zona de distribució i 
en un futur fer un tancament de malla tot ell en 49,5 bar. 
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3. Introducció 

A l’any 2.000 Gas Natural SDG, S.A. encarregà el projecte per a fer el transport de gas 
natural a la zona de Manresa – Súria i la seva futura distribució al municipi de Súria. En 
aquest projecte es dissenyà una conducció principal per satisfer la demanda de gas prevista 
en l’any 2.000. La no implementació d’aquest projecte original, i l’augment de la demanda en 
aquests tres anys fan necessari l’estudi objecte del projecte. 

Aquest estudi  és l’evolució lògica al projecte original anomenat “Projecte bàsic per a la 
conducció i subministrament de Gas Natural. Gasoducte Manresa – Súria” i “Projecte per a 
l’autorització Administrativa del Subministrament i Instal·lacions de distribució de Gas 
Natural. Zona: Manresa – Súria” per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals i futures de 
demanda de gas. 

Aquesta millora atendrà a les necessitats que avui en dia comporta el subministrament de 
Gas Natural a una població, tenint en compte les necessitats futures de les poblacions, els 
plans urbanístics i les polítiques que es segueixen per fer una distribució de gas natural en 
garanties i amb les mínimes afeccions possibles. 

L’augment de la pressió en la conducció principal farà variar la resistència de les vàlvules i 
canonades. Per aquest motiu, en aquest projecte, s’ha estudiat la reducció de diàmetre de la 
conducció i la millora del sistema de protecció adequant-lo a  la normativa vigent per tal 
d’obtenir l’autorització de subministrament de gas natural. 
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4. Objectius i abast del projecte. 

4.1. Objectius i justificació del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és un redisseny i adequació del gasoducte projectat actualment 
en la zona Manresa – Súria amb un rang de pressió de 16 bar, pel futur increment en la 
demanda del servei de gas natural en la zona. Aquest increment es preveu pel creixement 
urbanístic de la població.  

Per garantir el subministrament es redissenyarà el gasoducte amb una canonada d’acer al 
carboni de 219,1 mm de diàmetre exterior, amb un cabal de 2.000 m3(n)/h a una pressió de 
49,5 bar. A mesura que vagi augmentant la demanda es podrà anar augmentant el cabal 
subministrat sense perill de perdre prestacions al gasoducte, ja que s’aconseguiran amb els 
canvis que es detallaran al llarg del projecte un augment de la resistència de la conducció 
principal del gasoducte. Aquest redisseny s’aprofitarà en un futur per fer el tancament de 
l’anell Manresa – Súria – Cardona – Solsona, tot ell en 49,5 bar . 

Aquest tancaments d’anells en la distribució de gas per a diferents poblacions o transport en 
malles, és un fet comú en les polítiques de transport i distribució de gas natural. D’aquesta 
manera s’aconsegueix una millor distribució i es minimitzen les pèrdues de càrrega en els 
trams finals d’una xarxa de transport lineal. També es facilita l’actuació dels serveis tècnics 
de manteniment i reparació en cas d’avaria ja que permet poder garantir el subministrament 
al major nombre de zones possible quan es produeix una avaria només cal aïllar la  zona en 
la que s’ha produït sense interrompre el subministrament en les altres zones. 

També, es farà una substitució total de tots els accessoris, com poden ser vàlvules i 
maneguets,  i els canvis pertinents a fi de poder suportar la nova pressió. 

Tota modificació que es dugui a terme sobre la xarxa comportarà una actuació que permeti 
minimitzar l’impacte ambiental. 

4.2. Abast del projecte 

Cal destacar que en l’estudi que ens ocupa només s’han considerat les millores oportunes 
en la xarxa de transport principal al augmentar el rang de pressió, no entrant en detall sobre 
les possibles antenes de connexió a empreses existents en el traçat, ni en els canvis que 
s’haurien de fer en l’estació de regulació proposat a Súria. Tant les antenes de connexió 
industrial, com l’estació de regulació es consideren estudis més propis de distribució, i aquest 
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projecte pretén donar estudi en les millores en quant al transport de gas natural per un 
gasoducte. 

El redisseny d’una xarxa de transport de gas natural comporta la modificació i millora de la 
xarxa principal, les estacions reguladores dels dos caps, o de un dels reguladors si es fa 
connexió a una xarxa existent com és el cas d’aquest estudi, i de les antenes de connexions 
industrials que puguin sortir de la conducció principal al llarg del seu recorregut. Si bé el punt 
més crític és el redisseny de la xarxa principal de transport de gas, què és on es centre el 
present projecte. 

Cal comentar que la canonada partirà d’un ramal existent que es va deixar preparat amb la 
perspectiva de que en un futur es fes la xarxa de transport fins a Súria. 

De la conducció principal, en principi, està pensat que surtin 4 antenes de connexió 
industrial, que són a les indústries Macoba (T.M. de sant Joan de Vilatorrada), Indústria 
ceràmica Manresana i Hisa (ambdues del T.M. de Callús) i Súria “K” (T.M. de Súria) i que no 
formen part de l’estudi d’aquest projecte. 

El nostre estudi es centrarà en el recorregut del traçat de la conducció principal que quedarà 
perfectament definit en els plànols, així com les variacions dels materials i normatives de les 
canonades, vàlvules i maneguets per l’augment de la pressió. 

La importància d’aquest projecte radica en que de fer-se operatiu, s’hauria d’aplicar abans de 
l’execució de la proposta actual. Això, tot i semblar precipitat comporta una disminució molt 
gran en les despeses d’execució, ja que l’augment de cost, envers la proposta actual només 
reflectiria en l’execució d’aquesta memòria i els plànols i la diferència en els preus dels 
materials, ja que si encara no s’ha donat l’ordre de compra de material de la proposta actual, 
no hi ha cap altre cost addicional. 

En cas de que la proposta actual ja hagués estat construïda, l’execució d’un augment en la 
pressió de la canonada, comportaria la construcció de la nova canonada en paral·lel a la ja 
existent amb les despeses i perills que això comporta. Així doncs aquest projecte esdevé un 
importat estalvi de diners d’executar-se a temps. 
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5. Criteris de disseny 

5.1. Estudis de traçat 

S’han d’estudiar diferents traçats i alternatives fins a seleccionar el que es projecta com a 
més adequat mitjançant el procés següent: 

- Estudi del traçat sobre la cartografia existent del “Instituto Geográfico y Catastral” i del 
“Servicio Geográfico del Ejercito” 

- Estudi del traçat sobre planimetria del Servei Cartogràfic de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Reconeixement exhaustiu sobre el terreny de les diferents alternatives, per tal 
d’avaluar els avantatges i inconvenients que poden presentar cada una d’elles. 

- Contactes amb organismes de l’Administració Autonòmica a l’efecte de recollir la 
màxima informació possible sobre serveis existents i plans futurs. 

- Contactes amb Ajuntaments a l’efecte de conèixer la planificació urbanística del 
municipi i establir-hi el traçat d’acord amb aquesta. 

Com a resultat de tot això, s’ha de triar el traçat més adequat amb criteris tècnics i econòmics 
en base a les següents consideracions: 

- S’ha d’optimitzar el traçat, procurant que les longituds siguin les mínimes possibles, al 
mateix temps que es procura evitar canvis de direcció freqüents. 

- El subministrament als punts de consum ha d’arribar per les zones tècnicament més 
adequades i amb un cost raonable, d’acord en tot moment amb els plans d’ordenació 
existents. 

- El traçat ha d’evitar, en la mesura que pugui, zones a mig vessant, amb pendent fort, 
inestables, de nivell freàtic alt o poc fermes. 

Finalment i com a conseqüència del que s’ha exposat abans es porta a terme el 
replantejament en camp amb la corresponent senyalització de cada vèrtex per al traçat 
adoptat. Els vèrtex son el punts on la conducció principal ha de fer un canvi de direcció tant 
vertical com horitzontalment. 
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El traçat partirà d'un ramal que surt d'una planta de GNL de Gas Natural SDG, S.A. al terme 
municipal de Manresa i que travessa l'eix transversal, on després es troba un cap. 

La conducció principal recorrerà el terme municipal de Manresa, travessant els terrenys de 
les Vinyes de Collbaix fins arribar al Camp de Balcells, punt on la conducció s'endinsarà al 
T.M. de Sant Joan de Vilatorrada. 

El traçat continuarà per aquest municipi evitant les zones de futurs desenvolupaments 
urbanístics previstos per l'ajuntament, creuarà el barranc del Canigó i arribarà al Torrent de 
Fonollosa. Des d'aquest punt la conducció continuarà fins encreuar la carretera BV-3008, 
passarà pel costat de l'Escorxador Frigorífic del Cardener i es posarà en paral·lel amb un vial 
asfaltat fins arribar a Cal Ferrer.  

El traçat s'endinsarà al T.M. de Callús, per agafar direcció nord-oest i arribar a Can Llebrer. 
Des d'aquí la canonada travessa uns camps de conreu i arriba a l'encreuament amb la 
carretera BV-3003. La conducció segueix direcció Súria paral·lela a un camí de terra. En 
aquest tram es situarà la futura sortida de l'antena de connexió a la indústria Ceràmica 
Manresana. 

La conducció principal segueix paral·lela al camí esmentat, passant pel costat de la colònia 
d'Antius i endinsar-se al T.M. de Súria. En aquest punt, el traçat travessa uns camps de 
conreu fins arribar a la carretera C-1410 (variant de Súria), la qual encreua mitjançant 
trepanació horitzontal i arriba a un polígon industrial al costat de la Torre de la Pobla. Pel vial 
d'aquest polígon, la conducció agafa direcció a les instal·lacions que Súria "K" té en aquesta 
zona. El traçat s'enfila per darrera d'aquestes instal·lacions i surt per un camí per on torna a 
agafar direcció a Súria pel Pla de les Hortes fins a la Partida de Reguant, punt al qual la 
conducció creua el riu Cardener mitjançant perforació dirigida. 

A partir d'aquí la conducció es dirigeix en direcció a un camp d'esports on s'ubicarà l'armari 
de regulació, i a partir d’aquest ja es farà la distribució de gas natural al municipi de Súria.  

5.2. Estudi geològic i geotècnic 

Un dels factors que influeixen en l’estabilitat i la seguretat de la conducció un cop soterrada, 
és l’adequada elecció dels terrenys per on passa i la realització de les obres necessàries, en 
funció de la classe d’aquestes. Amb aquest efecte, s’ha realitzat per aquest projecte un 
estudi geològic i geotècnic a fi de determinar la viabilitat del traçat triat, els criteris 
d’excavabilitat, naturalesa dels terrenys, costos de la construcció inherents a les zones que 
travessa. 

Es aquest estudi s’han definit, entre d’altres: 
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- La seguretat de la conducció. 

- Algunes mesures de protecció addicional. 

-  La qualitat dels terrenys que travessa i la seva estabilitat. 

- La forma prèvia de construcció per a alguns encreuaments especials. 

5.3. Estudi de protecció catòdica 

Protecció contra corrosió externa. 

Las canalitzacions soterrades estan protegides contra la corrosió externa mitjançant un 
revestiment continu a base de matèries plàstiques, de forma que la resistència elèctrica, 
l’adherència al metall, la impermeabilitat a l’aire i a l’aigua, la resistència als agents químics 
del sòl, la plasticitat i la resistència mecànica siguin les adients per a preservar-la de les 
condicions ambientals a les quals es veurà sotmesa la instal·lació, 

Abans de soterrar la canalització, es comprovarà el bon estat del revestiment. 

En els punts de la xarxa en el quals s’utilitzin beines o tubs de protecció metàl·lics, 
s’assegurarà un aïllament perfecte entre la canalització i dita beina, o s’inclourà aquesta en el 
sistema de protecció catòdica. 

Les parts de canalització aèria es protegiran contra la corrosió exterior per mitjà de pintura 
metal·litzada o un altre sistema apropiat. 

Com a complement del revestiment extern, totes les canalitzacions soterrades estaran 
proveïdes d’un sistema de protecció catòdica. 

 
Protecció contra la corrosió interna 
 
Atès que el tipus de gas a distribuir serà gas natural, amb punt de rosada inferior a la 
temperatura de treball, el gas es considera no corrosiu, per la qual cosa no cal fer 
tractaments especials en l’interior del tub. 
 
Instal·lacions de protecció catòdica 
 
Els materials i equips que estaran sotmesos a tensió elèctrica, compliran amb el 
“Reglamento Electrotécnico de Baja tensión” 
 
Les caixes per a preses de potencial, del tipus intempèrie, tindran el grau de protecció IP-54 
(DIN-40050) 
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Els cables estaran normalment sota terra i en la part aèria estaran protegits per tubs d’acer. 
 
Els conductes elèctrics seran de coure electrolític, recuit, de ressistivitat 1/58 ohms mm2/m a 
20 ºC. 
Seran flexibles i aptes per a la tensió de servei 1 kV (0,6/1 kV) 
 
Portaran aïllaments de material plàstics adients de color negre per a servei intempèrie i els 
cables seran fabricats i assajats d’acord amb les normes I.E.C. 
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6. Anàlisi de la proposta actual 

6.1. Descripció del traçat actual 

El traçat actual del gasoducte Manresa – Súria, que es mantindrà en tot moment, té el seu 
inici en un punt proper a la planta de GNL, situada al terme municipal de Manresa. Aquest 
punt es troba a la fi d’un ramal que surt d’aquesta planta en direcció nord, a la sortida d’una 
trepanació de l’Eix Transversal. 

La conducció principal en 273 mm recorre el Terme Municipal de Manresa, per terrenys 
rurals fins arribar al terme de Sant Joan de Vilatorrada, també per terrenys rurals, s’encreua 
la carretera BV-3008 i es continua pels camps en paral·lel a un camí municipal. La conducció 
entra al terme municipal de Callús seguint pels camps de conreu fins arribar a Antius. El 
traçat arriba al terme municipal de Súria, desprès d’encreuar la variant de la C-1410 i arribar 
a Súria pel marge del riu Cardener. 

6.2. Longitud del traçat. Municipis afectats 

El gasoducte objecte d’aquest estudi te una longitud total de 13.673 m afectant als següents 
termes municipals: 

 

Terme municipal Longitud conducció principal 

T.M. de Manresa 1.060 m 

T.M. de Sant Joan de Vilatorrada 6.229 m 

T.M. de Callús 3.162 m 

T.M. de Súria 3.222 m 

Total 13.673 m 

6.3. Categories d’emplaçament 

Als efectes previstos en les "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de 
Redes y Acometidas de combustibles gaseosos", les categories d'emplaçament 
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considerades al llarg del traçat, tenint en compte l'especificat per la norma UNE-60.302 i els 
criteris de disseny desitjats pel projecte, serà de 4ª categoria. 

Les categories d’emplaçament segons norma UNE-60302-74 són: 

Conducció principal: 

 

P.K I.e.h. 1 I.e.h. 10 
Categoria 

d'emplaçament 

0-1 7 - 1ª 

1-2 5 - 1ª 

2-3 0 - 1ª 

3-4 5 - 1ª 

4-5 3 - 1ª 

5-6 7 - 1ª 

6-7 7 - 1ª 

7-8 6 - 1ª 

8-9 5 - 1ª 

9-10 6 5 1ª 

10-11 3 - 1ª 

11-12 3 - 4ª 

12-13 8 - 4ª 

13-14 8 - 4ª 

14-15 8 - 4ª 
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6.4. Càlculs 

6.4.1. Paràmetres a considerar 

Temperatura. 

Es prenen com a temperatures límits les següents: 

  Màxima: 50 ºC 

  Mínima: -10 ºC 

A l'efecte de càlcul, es considerarà una temperatura de 15 ºC 

Velocitats 

A efectes de disseny, s'ha considerat que la velocitat mitjana  en les conduccions sigui 
inferior a 20 m/s. 

Característiques del gas natural 

El gas natural a distribuir és el gas que lliura ENAGAS. Correspon a un gas de la segona 
família, segons la norma UNE-60.000-73 "Clasificación de los combustibles gaseosos en 
familias", i pot variar, per tant el seu índex de Wobbe entre 9.860 i 13.850 kcal/m3(n). 

6.4.2. Càlculs de pèrdua de càrrega 

Pel càlcul de la pèrdua de càrrega s'utilitza la fórmula de Renouard simplificada. 

on:    
- P1 = Pressió a l'inici en kg/cm2 abs. 
- P2 = Pressió al final en kg/cm2 abs. 
- L   = Longitud en metres. 
- D  = Diàmetre en mm. 
- Q  = Cabal en m3(n)/h 

Per a la conducció principal, les pèrdues de càrrega seran:   

- P1 = 16 kg/cm2 
- L  = 13.673 m 

P1
2 - P2

2 = 48,6 · 0,62 · L · Q1,82 · D-4,82 (Ec.  6.1)
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- D  = 273 mm 
- Q  = 2.000 m3(n)/h 

Aplicant aquestes dades, s’obté: 

 P2 = 15,97 kg/cm2 

 P1
2 - P2

2
 = 0,76 kg/cm2 

6.4.3. Càlculs de resistència 

La pressió màxima per la que redissenyem la canonada serà de 16 kg/cm2  

Aplicant la fórmula: 

- St = Tensió en l’acer en kg/cm2 
- Pr = Pressió màxima de treball en kg/cm2 
- d  = Diàmetre exterior nominal de la canonada. 
- e  = Gruix real de la canonada. 
 
 

Per altre banda, ha de tenir un gruix superior o igual a l'indicat a la norma UNE 60.309, que 
per un diàmetre de 273 mm és de 4,0 mm. 

La tensió del límit elàstic en l'acer que s'utilitza (API-5l Gr B) és de 2.460 mkg/cm2. 

La tensió de treball ha de ser inferior al 40% per zona de màxima densitat urbana (4ª) que és 
la que es considerarà a efectes de càlcul per ser la més restrictiva. 

Aplicant tot aquest conjunt d'operacions surt: 

 

Diàmetre exterior en 
mm 

Gruix mínim (mm) s/ 
UNE 60,309 

Gruix adoptat 
(mm) 

Percentatge del límit elàstic 
a 49,5 bar i gruix adoptat 

273 4,0 4,0 22,20 

 

 
e
dSt
×

×=
2

Pr        (Ec. 6.2 ) 
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6.5. Vàlvules de tallament de línies 

Per tal d’aconseguir una bona operativitat i major seguretat d’explotació, la longitud total de la 
conducció ha estat subdividida per mitjà de vàlvules de seccionament en línia que podran ser 
d’accionament manual o motoritzades. De la mateixa manera, les xarxes de distribució 
compten amb una vàlvula a l’inici i una altre al punt de connexió. 

A aquest efecte s’han considerat, per al criteri de situació de vàlvules, la norma UNE 60.305 i 
el que és indicat en les ITC-MIG corresponents, de manera que es compleixin les distàncies 
màximes entre vàlvules que s’hi indiquen i també que els volums de gas compresos entre 
elles  siguin sempre inferiors al que és indicat a les Instruccions esmentades. 

Les vàlvules de tallada en línia seran soterrades dins de recinte tancat o situant la maniobra 
a l’exterior i dins d’un registre, segons s’indica als plànols de projecte. 

Les vàlvules seran del tipus esfera en pas reduït o total, construïdes d’acord amb la Norma 
API 6D, de fàcil maniobrabilitat, gran duració i escàs manteniment.  

La situació d’aquestes vàlvules es veu als plànols i esquemes que s’adjunten. 

6.6. Canonades d’Alta Pressió A (16 bar) 
 
Per a la construcció de les canalitzacions contemplades en aquest projecte s’utilitzarà 
l’acer. 

Les característiques d’aquests materials seran les que assegurin unes adequades propietats 
mecàniques, segons s’especifica més endavant. La verificació d’aquestes propietats 
s’efectuarà mitjançant assajos realitzats d’acord la normativa vigent. 

Els tubs d’acer podran ser sense soldadura, amb soldadura longitudinal o amb soldadura 
helicoïdal. 

En el cas dels tubs d’acer amb soldadura, la resistència d’aquesta cal que sigui igual o més 
gran que la del metall de base del tub. 

Tots els tubs d’acer seran sotmesos en fàbrica, com a mínim, als següents controls i proves: 

- Absència de defectes interns i de defectes de laminatge en el metall de base 
en cas que el tub treballi a més del 20% del seu límit elàstic. 
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- De la soldadura, si n’existissin, en tota la seva longitud, per un procediment 
adequat (per exemple: ultrasons, magnetoscòpia, radiografia, gammagrafia, o 
d’altre). 

 
- Radiografiat de la soldadura del tub (si n’existissin) en el seus dos extrems, a 

fi de detectar els defectes no tolerats des d’un punt de vista de seguretat. 
Aquest control serà facultatiu per als tubs soldats per resistència elèctrica. 

 
- Prova hidràulica que sotmetrà el material a una tracció transversal d’acord 

amb les “Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos”. 

El temps de la prova estarà d’acord amb les especificacions que s’utilitzin, i no podrà ser, en 
cap cas, inferior a 5 segons. 
 
La taula de gruixos i diàmetres és la que s’adjunta i el material serà l’indicat com API 5L 
Gr B o equivalent. 

 

Diàmetre en 
mm 

gruixos en 
mm 

273 4,00 

Aquests espessors es podran substituir sobre obra per algun superior que comercialment es 
trobi al mercat, mantenint la mateixa qualitat de material o superior. 

6.7. Brides 

El conjunt d'unions amb brida, es defineixen segons les següents normes: 

 - DIN-PN-10 Pressió màxima de treball amb gas 8 bar 

 - DIN-PN-16 Pressió màxima de treball amb gas 12 bar 

 - ANSI 150 Pressió de treball màxima amb gas 19 bar 

 

6.8. Pressions 

Utilitzant les fórmules de Renouard es dedueixen les pressions màximes i mínimes en 
funcionament normal de les instal·lacions en la conducció principal, que serien: 
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Xarxa Pressió màxima Pressió mínima 

Alta Pressió A 16 4 

6.9. Cabals 

Els cabals màxims a conduir són els necessaris per abastar les demandes de 
subministrament presents i futures de tipus domèstic, comercial i industrial de gas natural al 
municipi de Súria i les demandes industrials als T.M. de Sant Joan de Vilatorrada i Callús. 

En la proposta actual s’ha estimat un cabal total a subministrar de 2.000 m3(n)/h, que 
satisfaran els consums prevists. 

Amb les mesures actuals, el gasoducte podria arribar a conduir un cabal d’uns 47.000 
m3(n)/h. Obtindríem d’aquesta manera la pèrdua de càrrega màxima que equival a una 
pressió de sortida de la conducció principal de 4 bar. 
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7. Anàlisi de necessitats futures 

Per fer un estudi de les necessitats futures caldria separar lo que és consum domèstic de lo 
que és consum comercial i industrial per veure cm dues necessitats diferents convergeixen 
en la mateixa direcció. 

Respecta al consum domèstic és evident i clar que la major part  d’usuaris prefereixen 
disposar d’un sistema de calefacció i aigua calenta sanitària amb gas natural per motius 
d’economia, comoditat i emissions a l’ambient. També cal esmentar que en una població 
amb una xarxa de gas natural, las noves edificacions seran concebudes amb la idea de 
calefacció i aigua calenta sanitària per calderes de gas natural amb un tant per cent molt 
elevat. Amb tot això, caldrà considerar les urbanitzacions previstes. 

La major part dels processos industrials utilitzen en les seves activitats calderes de gas 
natural. A més molts comerços, com son els restaurants, fleques, etc. necessiten grans 
cuines i forns industrials. Es per això que es necessari una aportació important de gas 
natural que representa un tant per cent més elevat que el consum del propi municipi amb 
molts de casos. 

L’augment del rang de pressió pot esdevenir en un factor clau alhora de la implantació de 
futures grans indústries ja que aquestes solen tenir antenes de connexió amb 49.5 bar. Els 
beneficis que pot aportar la implantació d’una d’aquestes indústries en una població son 
moltes, com ara creació de nous llocs de treball, reactivació de la economia, instal·lació de 
empreses satèl·lit, etc. 

A més, la canalització del gas natural en Alta Pressió B (49,5 bar) farà possible el futur 
tancament de l’anell  Manresa – Súria – Cardona – Solsona, i tot i que això no sigui una 
necessitat, pot ser considerada com a tal per les millores que aporta a la xarxa i als usuaris 
d’aquesta.
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8. Característiques comunes de la proposta actual i 
la futura. 

Les característiques comunes entre la proposta actual i la futura seran principalment la 
finalitat de poder fer el subministrament de gas natural al terme municipal de Súria partint de 
la la xarxa actual a Manresa i sobretot de traçat. 

Poder conduir el cabal necessari actualment a la zona de Súria, així com a les quatre 
connexions industrials actuals pendents de ser projectades, que són a les indústries Macoba 
(T.M. de Sant Joan de Vilatorrada), Indústria ceràmica Manresana i Hisa (ambdues del T.M. 
de Callús) i Súria “K” (T.M. de Súria). 

La major semblança entre la proposta actual i la futura radica en el traçat. Aquest, s’ha 
respectat al 100%, ja que així es podria executar el projecte sense cap altre document que 
aquest projecte, sense haver d’entrar en noves expropiacions i permisos. S’ha consultat el 
plans urbanístics dels municipis afectats per veure que no hi ha cap variació des de la 
redacció de la proposta actual. 
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9. Proposta futura: Redisseny de la xarxa 

9.1. Descripció del traçat. 

El traçat de la xarxa principal del gasoducte respectarà en tot moment el traçat previst per la 
proposta actual, així les separates a presentar a les autoritats municipals dels municipis 
afectats, els serveis de carreteres, l’Agència Catalana de l’Aigua i demés, no sofriran quasi 
cap variació respecte a la proposta actual. 

En quant a termes d’expropiació de terrenys no caldrà expropiar a nous veïns, ja que les 
expropiacions previstes en la xarxa actual es mantindran per a la futura. Així, sobretot, ens 
estalviem el malestar que sempre poden ocasionar les expropiacions en els propietaris 
afectats. 

Respectar el trajecte proposat també suposa una important facilitat per la confecció del 
plànols, ja que es poden aprofitar les cartografies existents i es mantenen les cotes de 
profunditat. 

    

9.2. Longitud del traçat. Municipis afectats. 

Com que en la proposta futura es manté el trajecte proposat per la proposta actual, les 
longituds afectades per a cada municipi es mantenen, i són les següents: 

Longitud total del traçat: 13.673 m. 

 

Terme municipal Longitud conducció principal 

T.M. de Manresa 1.060 m 

T.M. de Sant Joan de Vilatorrada 6.229 m 

T.M. de Callús 3.162 m 

T.M. de Súria 3.222 m 

Total 13.673 m 
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9.3. Categories d’emplaçament. 

Les categories d’emplaçament també es mantenen respecte de la proposta actual, ja que en 
un estudi de la cartografia actual no s’observen canvis urbanístics importants a considerar en 
el traçat, així doncs, seguiran com estan: 

 

 

P.K I.e.h. 1 I.e.h. 10 
Categoria 

d'emplaçament 

0-1 7 - 1ª 

1-2 5 - 1ª 

2-3 0 - 1ª 

3-4 5 - 1ª 

4-5 3 - 1ª 

5-6 7 - 1ª 

6-7 7 - 1ª 

7-8 6 - 1ª 

8-9 5 - 1ª 

9-10 6 5 1ª 

10-11 3 - 1ª 

11-12 3 - 4ª 

12-13 8 - 4ª 

13-14 8 - 4ª 

14-15 8 - 4ª 
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9.4. Càlculs 

9.4.1. Paràmetres a considerar 

Temperatura. 

Es prenen com a temperatures límits les següents: 

  Màxima: 50 ºC 

  Mínima: -10 ºC 

A l'efecte de càlcul, es considerarà una temperatura de 15 ºC 

Velocitats 

A efectes de disseny, s'ha considerat que la velocitat mitjana  en les conduccions sigui 
inferior a 20 m/s. 

Característiques del gas natural 

El gas natural a distribuir és el gas que lliura ENAGAS. Correspon a un gas de la segona 
família, segons la norma UNE-60.000-73 "Clasificación de los combustibles gaseosos en 
familias", i pot variar, per tant el seu índex de Wobbe entre 9.860 i 13.850 kcal/Nm3. 

9.4.2. Càlculs de pèrdua de càrrega 

Pel càlcul de la pèrdua de càrrega s'utilitza la fórmula de Renouard simplificada. 

on:    

- P1 = Pressió a l'inici en kg/cm2 abs. 
- P2 = Pressió al final en kg/cm2 abs. 
- L  = Longitud en metres.  
- D  = Diàmetre en mm. 
- Q  = Cabal en m3(n)/h 

Per a la conducció principal, les pèrdues de càrrega seran:   

P1
2 - P2

2 = 48,6 · 0,62 · L · Q1,82 · D-4,82 (Ec.  9.1)
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- P1 = 49,5 kg/cm2 
- L  = 13673 m 
- D  = 219,1 mm 
- Q  = 2.000 m3(n)/h 

Aplicant aquestes dades, s’obté: 

 P2 = 49,48 kg/cm2 

 P1
2 - P2

2
 = 2.19 kg/cm2 

9.4.3. Càlculs de resistència 

La pressió màxima per la que es redissenya la canonada serà de 49,5 bar . 

Per altre banda, ha de tenir un gruix superior o igual a l'indicat a la norma UNE 60.309, que 
per la pressió de 49,5 bar i un diàmetre de 219,1 mm és 3,6 mm. 

L’espessor i qualitat del material adoptat és el següent: 

Canonada d’acer API 5L Gr. X-42 DN 219.1 mm e=4.78 mm. 

 Per tal de aportar un màxim de seguretat a la canonada, es considerarà a efectes de càlcul, 
una categoria d’emplaçament de 4ª per a tota la canonada. Així doncs, tal com indiquen les 
normes UNE 60.302 i 60.305 son aptes per a la seva instal·lació canonades amb un 
percentatge del límit elàstic per sota del 40% per 4ª categoria 

Aplicant la fórmula: 

 

- St = Tensió en l’acer en kg/cm2 
- Pr = Pressió màxima de treball en kg/cm2 
- d  = Diàmetre exterior nominal de la canonada. 
- e  = Gruix real de la canonada. 

La tensió del límit elàstic en l'acer que s'utilitza (API-5l Gr X-42) és de 2.950 kg/cm2. 

Aplicant tot aquest conjunt d'operacions surt: 

 

 

 
e
dSt
×

×=
2

Pr        (Ec. 9.2 ) 
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Diàmetre exterior en 
mm 

Gruix mínim (mm) s/ 
UNE 60,309 

Espessor adoptat (mm) Percentatge del límit 
elàstic a 49,5 bar i 

gruix adoptat 

219.1 3,60 4.78 38,5% 

 

9.5. Vàlvules de tallament de línies 

Per tal d’aconseguir una bona operativitat i major seguretat d’explotació, la longitud total de la 
conducció ha estat subdividida per mitjà de vàlvules de seccionament en línia que podran ser 
d’accionament manual o motoritzades. De la mateixa manera, les xarxes de distribució 
conten amb una vàlvula a l’inici i una altra al punt de connexió. 

A aquest efecte s’han considerat, per al criteri de situació de vàlvules, la norma UNE 60.305 i 
el que és indicat en les ITC-MIG corresponents de manera que es compleixin les distàncies 
màximes entre vàlvules que s’hi indiquen i també que els volums de gas compresos entre 
elles  siguin sempre inferiors al que es indicat a les Instruccions esmentades. 

Les vàlvules de tallada en línia seran soterrades dins de recinte tancat o situant la maniobra 
a l’exterior i dins d’un registre, segons s’indica als plànols de projecte. 

Les vàlvules seran del tipus esfera en pas reduït o total, construïdes d’acord amb la Norma 
API 6D, de fàcil maniobrabilitat, gran duració i escàs manteniment.  

La situació d’aquestes vàlvules es veu als plànols i esquemes que s’adjunten. 

9.6. Canonades d’Alta Pressió B (49,5 bar) 
Per a la construcció de les canalitzacions contemplades en aquest projecte s’utilitzarà 
l’acer. 

Les característiques d’aquests materials seran les que assegurin unes adequades propietats 
mecàniques, segons s’especifica més endavant. La verificació d’aquestes propietats 
s’efectuarà mitjançant assaigs realitzats d’acord la normativa vigent. 

Els tubs d’acer podran ser sense soldadura, amb soldadura longitudinal o amb soldadura 
helicoïdal. 
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En el cas dels tubs d’acer amb soldadura, la resistència d’aquesta cal que sigui igual o més 
gran que la del metall de base del tub. 

Tots els tubs d’acer seran sotmesos en fàbrica, com a mínim, als següents controls i proves: 

- Absència de defectes interns i de defectes de laminatge en el metall de base 
en cas que el tub treballi a més del 20% del seu límit elàstic. 

 
- De la soldadura, si n’existissin, en tota la seva longitud, per un procediment 

adequat (per exemple: ultrasons, magnetoscòpia, radiografia, gammagrafia, o 
d’altre). 

 
- Radiografiat de la soldadura del tub (si n’existissin) en el seus dos extrems, a 

fi de detectar els defectes no tolerats des d’un punt de vista de seguretat. 
Aquest control serà facultatiu per als tubs soldats per resistència elèctrica. 

 
- Prova hidràulica que sotmetrà el material a una tracció transversal d’acord 

amb les “Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos”. 

El temps de la prova estarà d’acord amb les especificacions que s’utilitzin, i no podrà ser, en 
cap cas, inferior a 5 segons. 
 
La taula de gruixos i diàmetres és la que s’adjunta i el material serà l’indicat com API 5L 
Gr X-42 o equivalent. 

 

Diàmetre en 
mm 

gruixos en 
mm 

219.1 4,78 

Aquests espessors es podran substituir sobre obra per algun superior que comercialment es 
trobi al mercat, mantenint la mateixa qualitat de material o superior. 

9.7. Brides 

El conjunt d'unions amb brida, són segons les següents normes: 

  - ANSI 300 Pressió de treball màxima amb gas 49,5 bar 
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9.8. Pressions 

Utilitzant les fórmules de Renouard es dedueixen les pressions màximes i mínimes en 
funcionament normal de les instal·lacions en les diferents xarxes que serien: 

   

Xarxa Pressió màxima Pressió mínima 

Alta Pressió B 49,5 16 

 

9.9. Cabals 

Els cabals màxims a conduir són els necessaris per abastar les demanades de 
subministrament presents i futures de tipus domèstic, comercial i industrial de gas natural al 
municipi de Súria i les demandes industrials als T.M. de Sant Joan de Vilatorrada i Callús. 

Es un principi és conduirà el cabal de la proposta actual, que és de 2.000 m3(n)/h, però la 
canonada podrà anar augmentat el cabal a mesura que ho faci la demanda. 

El cabal màxim que podria conduir la nova canonada, mantenint la longitud i el diàmetre de 
la mateixa, podria arribar a ser de 80.000 m3(n)/h. Amb aquest cabal obtindríem una pèrdua 
de càrrega que faria que la pressió a la sortida de la conducció principal fos de 16 bar.  Per 
aquesta raó, segurament s’hauria de redissenyar la conducció principal abans d’arribar a 
aquests límits. 
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10. Construcció i muntatge de línia futura 

A continuació s’indiquen les condicions fonamentals que es tindran en compte per a la 
realització d’aquests treballs. 
 

- En xarxes d’Alta Pressió el control radiològic de les unions soldades es 
realitzarà, com a mínim, segons s’indica en les instruccions ITC-MIG-5.1. 

 
- La soldadura en Polietilè es farà  per mètodes recomanats pel fabricant i per 

personal  amb la preparació adient. 
 
- La profunditat normal d’ensorrament de la conducció serà, com a mínim, la 

que s’indica en les ITC-MIG esmentades abans i segons és indicat als plànols 
de projecte. 

 
- Totes les conduccions i accessoris d’acer seran protegits externament i tal 

com ha estat indicat a l’apartat de Revestiment, amb revestiment de Polietilé. 
 

- Tot el conjunt de la instal·lació d’acer es protegirà contra la corrosió mitjançant 
la instal·lació de protecció catòdica. 

 
- A fi d’assenyalar la presència de la conducció, es col·locarà una malla de 

senyalització soterrada al llarg del traçat. 
 

- Els encreuaments amb autopistes, ferrocarrils, carreteres, rierols i/o rius i 
barrancs, s’efectuaran tal con és indicat en aquesta memòria i en els plànols i 
normes corresponents. 

 
- Un cop la canonada estigui dins de la rasa i que aquesta es reompleixi, el 

terreny serà restituït al seu estat original. 
 

- En la zona rural la canonada restarà localitzable, mitjançant la col·locació de 
fites de senyalització que n’assenyalaran la posició, segons s’indica en els 
plànols. 

 
- Abans de la posada en servei de les canalitzacions, es realitzaran les proves 

de resistència i d’estanquïtat, d’acord amb el que és indicat en les ITC-MIG 
corresponents. 

 
- De tot el conjunt s’aixecaran plànols que permetin la localització de la 

instal·lació. 
 

- En el traçat de la conducció s’han previst diferents encreuaments amb un 
col·lector de salmorres explotat per AGBAR. L’encreuament amb aquesta 
conducció es farà sempre per sota, a una distància mínima de 0,40 m, tal com 
s’indica als plànols corresponents. 
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10.1. Canvis de direcció 

En general, els canvis de direcció en la conducció principal, tant en horitzontal com en 
vertical, es faran per mitjà d’accessoris normalitzats (colzes, tes, reduccions, etc.). 

En el cas del polietilè també es poden utilitzar accessoris adients. 

10.2. Construcció i muntatge de punts especials 

10.2.1. Encreuaments amb ferrocarrils 

On no sigui possible interrompre el trànsit, com és el cas dels FF.CC., l’encreuament es 
realitzarà mitjançant perforació horitzontal, protegint la conducció amb un tub de protecció 
concèntrica i la profunditat mínima serà la que s’indiqui en les ITC-MIG corresponents. 

10.2.2. Encreuaments amb carreteres 
Aquests encreuaments es faran generalment a cel obert, amb excavació de la rasa i 
realització dels treballs de manera que no interrompi el trànsit. On no sigui possible, 
l’encreuament es realitzarà mitjançant perforació horitzontal. 

10.2.3. Encreuaments amb rius i rierols 
Es distingeixen dues categories en els encreuaments amb rius i rierols, els quals seran 
encreuats mitjançant rasa excavada a cel obert. 
 
D’una banda, aquells llits d’aigua de poca importància i amb velocitat escassa i de poc 
cabal o són de vessament i per als quals no es requereix cap protecció especifica, 
normalment es farà un llastrat com a protecció mecànica i per evitar que la protecció es 
mogui. 

D’altra banda, per a aquells llits més important, amb cursos d’aigua continus, semicontinus, 
en que es preveuen avingudes amb cabal considerable, l’encreuament es farà per mitjà de 
rasa a cel obert a la profunditat indicada en plànols i la canonada serà soterrada i llastrada 
amb formigó “in situ”. 
 
L’ompliment i tapada de les rases, un cop la canonada ha estat col·locada al fons, es 
realitzarà amb les mateixes capes de materials que tenia originàriament, procurant 
aportar el material dens a l’última capa, per tal d’evitar l’erosió a la rasa excavada. 

Els marges d’aquests llits, un cop acabats els treballs, seran restituïts al seu estat original. 
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10.3. Proves en obra 

Abans de la posada en servei, la canalització serà sotmesa, sencera o per trams, a les 
proves que es defineixen a continuació: 

10.3.1. Prova de resistència mecànica 
 
La norma general serà sotmesa al total de la canalització, per trams, a 1,5 vegades la 
pressió màxima de servei, durant un temps mínim de 6 hores a partir de la seva 
estabilització, utilitzant-se aigua com a fluid de prova. 
 

10.3.2. Prova d’estanqueïtat 
 
La prova d’estanqueïtat serà amb aire, a una pressió de 6 Kg/cm2, o bé, amb aigua a la 
mateixa pressió fixada per a la prova de resistència mecànica, durant un temps mínim de 
24 hores a partir del moment d’estabilització de la temperatura del fluid. 

10.3.3. Control de corrosió i sobrepressió 
Les conduccions d’acer instal·lades a l’aire lliure seran protegides contra els agents 
atmosfèrics mitjançant pintura apropiada, metal·lització o altre procediment adequat. 
 
Es comprovarà periòdicament l’estat de la protecció aplicada. 
 
Els armaris de regulació disposaran dels sistemes adequats per tal de preveure i 
assegurar que la pressió regulada no sobrepassi els valors establerts per la correcta 
explotació de les xarxes que alimentin. 
 
Les qualitats i gruixos de les canonades que s’han d’instal·lar, seran els que s’indiquen en 
el quadre següent: 
 
 
 
 

  PRESSIÓ DE DISSENY 

D.N. DIÀMETRE  APA 49,5 bar 

 EXTERIOR esp en mm. 

8" 219,1 mm API 5L Gr.X-42. Gruix 4,78 
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Tots aquests gruixos i qualitats seran susceptibles de canvi, segons les disponibilitats del 
mercat. 
 
En la seva fabricació s’exigiran els següents controls, entre d’altres: 
 

- Assaig del material segons norma. 
 
- Prova hidràulica. 

 
- Assaig no destructiu de la soldadura. 

 
- Prova pneumàtica i de funcionament. 

 
Per tal de facilitar la soldadura en obra i d’assegurar al màxim la qualitat de les 
soldadures entre tubs, es limita el carboni equivalent a 0,45. 
 
Es calcularà com s’indica a continuació: 

 
I s’admetrà una tolerància de +0,03. 

 
Els tubs s’uniran entre ells i amb els seus accessoris per soldadura, mitjançant materials 
d’aportació i procediments de soldadura aprovats i realitzats per mitjà de soldadors 
homologats segons un procediment normalitzat per a aquestes operacions. 
 
Es realitzarà el control radiogràfic d’unions soldades en la forma i quantitat que 
estableixin les Instruccions Complementàries corresponents, del Ministeri d’Indústria. 
 
La qualificació de les soldadures radiografiades es realitzarà segons la norma UNE 
14.011, i s’acceptaran únicament aquelles amb qualificació 1 o 2. 

 
- Si hi ha defectes reparables, les reparacions es realitzaran per mitjà de 

procediment aprovat i soldadors homologats per realitzar aquestes 
operacions, i es controlarà novament les unions o zones reparades. 

 

- Si el defecte, d’acord amb la norma UNE 14.011, fos considerat no reparable, 
la unió soldada serà refusada i es realitzarà una de nova, d’acord amb els 
procediments. 

 
Com a prova de sobrepressió, en general, es realitzarà una prova hidràulica a una 
pressió de 1,3 vegades la pressió màxima de treball, amb l’excepció, si es donés el cas, 
prevista en la MIG R-7.1., en el seu apartat 3.4. 

Els aparells o accessoris que no puguin ser provats en obra, ho seran a fàbrica, a una 
pressió, com a mínim, igual a l’esmentada. 

1556
.. CuNiTiVMoCrMnCEC +

+
+++

++=     (Ec. 10.1 ) 
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10.4. Cable de telecomunicacions 

10.4.1. Cable de telecomunicacions 
 
Dins el conducte que s’especifica a l’apartat següent s’instal·larà un cable per transmetre 
senyals de teleinformació i telecomandament amb la tecnologia adient i compatible amb 
el conjunt del sistema de telecomunicacions on s’integri. 
 
Tot això es farà d’acord amb el que s’estableix en la “Disposición adicional decimonovena 
de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del sector de hidrocarburos” 

 

10.4.2. Conducte per a la protecció del cable de telecomunicacions 
El conducte de polietilè per a la conducció de cables de telecomunicacions serà de color 
negre d’alta densitat PE-50ª segons la norma UNE 53.131, de diàmetre 40 mm i de 3 mm 
d’espessor. 
 
Aquest conducte servirà per l’allotjament de cable de fibra òptica. 

 
La fabricació serà per extrussió de polietilè i la superfície exterior del  conducte estarà 
exempta d’esquerdes, bonys, lliure d’ondulacions i altres defectes, presentant un aspecte 
totalment llis, brillant i de tonalitat uniforme. 
 
La superfície interior es fabricarà amb canaleres longitudinals iguals i repartides 
uniformement pel perímetre interior del conducte, lliures també de bonys, ondulacions i 
altres defectes que puguin impedir el lliscament dels cables a introduir pel conducte. 
 
El conducte de polietilè serà subministrat normalment en bobina i serà sotmès a la 
corresponent prova d’estanqueïtat d’acord amb la norma UNE 53.133. 
 
S’exigirà una curvatura mínima admissible de 0,7 m sense deformació permanent. 
 
Per a la instal·lació del conducte de polietilé per la protecció de cables en punts 
especials, com: encreuaments amb carreteres, amb rius i amb d’altres canonades 
s’utilitzarà una beina d’acer del diàmetre adequat per la conservació del conducte o 
s’aprofitarà la mateixa de la conducció de gas. En d’altres casos quan les circumstàncies 
de protecció ho permetin, la beina o protecció complementària podrà ser de material de 
PVC, polietilé, formigó o d’altre material adient. 
 
Les unions dels conductes es faran mitjançant maneguets roscats de forma que no 
presentin arestes interiors i que garanteixin l’estanquitat del conducte. 

 

La distància amb la conducció de gas natural es podrà reduir fins a una distància mínima que 
permeti les actuacions de manteniment d’ambdues. Donat que el cable de comunicacions no 
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comporta cap risc a la canalització ja que no transporta corrent si no llum, i està protegit pel 
tubular de polietilè. 

 



Redisseny del gasoducte Manresa - Súria  Pàg. 45 

 

 

11. Programa de realització 

 

ANYS 
ACTIVITAT 

1 2 3 

Obtenció d’autoritzacions i 
acords mutus 

               

Primeres disponibilitats de 
canonada i elements 

               

Construcció de la conducció 
principal 
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12. Règim d’explotació i manteniment 

Per el correcte funcionament del conjunt d’instal·lacions que s’han descrit en el present 
projecte, cal fer un seguit d’operacions que garanteixin la qualitat del servei, així com la 
seguretat de les persones i dels béns propis i aliens. 

Totes aquestes accions es realitzaran d’acord amb allò que indica el “Reglamento de Redes 
y Acometidas de combustibles gaseosos” i les dividirem en dos grups: 

12.1. Mesures de protecció per la xarxa 

12.1.1. Servei d’explotació i manteniment 

Per a la intervenció directa en els indrets on calgui, s’incorporaran totes les instal·lacions 
objecte d’aquest projecte als plans d’operacions ja establerts per Gas Natural SDG, S.A., i 
que bàsicament comprenen: 

 
- Vigilància, conservació i control de les instal·lacions mecàniques, vàlvules, 

respiradors, canonades aèries, etc. 
 
- Vigilància i conservació de les instal·lacions de protecció catòdica, 

comunicacions, instrumentació, etc. 
 

- La vigilància de les instal·lacions s’efectuarà mitjançant equips que faran 
visites periòdiques. 

A més de les tasques de vigilància, aquest servei també realitzarà el manteniment preventiu 
de les instal·lacions: greixat dels diferents equips, contrastació de les dades registrades, 
control del bon funcionament dels equips, etc. 

Així mateix, quan calgui reparar qualsevol instal·lació o part de les canalitzacions, aquests 
equips són els que s’encarregaran de dur-les a terme directament o de coordinar la seva 
execució quan la importància dels treballs requereixi el concurs d’altres equips especialitzats. 

 

Descripció de les operacions de manteniment preventiu 

Les operacions de manteniment preventiu usuals seran les següents: 
 
- Control de possibles fuites. 
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- Vigilància dels treballs de tercers sobre les canalitzacions. 
 

- Detecció de moviments de terra. 
 

- Comprovació de l’estat general de les fites i pals de senyalització. 
 

- Comprovació de l’estat general de pintura, aïllament, etc. 
 

- Control de potencials en la instal·lació de protecció catòdica. 
 

- Control del bon funcionament de les vàlvules reguladores i vàlvules de 
seguretat. 

 
- Control de pressions. 

Aquestes operacions es realitzaran de forma periòdica amb l’ajut de vehicles de 
l’instrumental i dels mitjans de comunicació més adequats en cada cas. 

Protecció catòdica 

El control de la instal·lació de protecció catòdica requereix fer les operacions següents: 

Operacions sistemàtiques consistents en diferents comprovacions en: 
 
- Drenatges forçats. 

Comprovació de valors de: 

 
- Tensió de sortida del rectificador. 
 
- Corrent de sortida. 

 
- Potencial de la canonada en el punt de connexió a l’estació de protecció 

catòdica. 
 

- Llegida dels elements de mesura. 
 

- Drenatges direccionals. 
 

- Corrent drenat. 
 

- Potencial de la canonada en el punt de connexió a l’estació. 

A més, en aquells punts on el potencial sigui variable, es farà periòdicament un registre del 
valor potencial durant vint-i-quatre hores. 

De forma no sistemàtica, es realitzaran operacions a: 
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- L’optimització dels potencials de protecció. 
 
- El control de les juntes aïllants. 

 
- La detecció de contactes eventuals amb estructures pròpies i estranyes. 

 
- La mesura i control de les influències amb altres canonades pròximes. 

12.1.2. Elements i equips de seguretat 

Els elements i equips de seguretat previstos tenen com a objectiu fonamental protegir les 
instal·lacions contra sobrepressions. 

La protecció contra les sobrepressions a les conduccions està encomanada a les vàlvules de 
control i seguretat. La vigilància dels valors de la pressió de servei es farà de forma 
periòdica, emprant els mitjans habituals com son: gràfics, registradors mecànics o 
electrònics, sistemes de teleinformació, etc. 

Es realitzarà periòdicament la vigilància i seguiment de les xarxes, així com el control 
d’estanquidad de gas adequat. 

12.2. Mesures de protecció del medi ambient 

12.2.1. Protecció del medi ambient 

El respecte al medi ambient és compatible amb l’ús i l’extensió del gas natural, tant per les 
seves qualitats com a combustible com per l’alta eficiència energètica de les tecnologies 
utilitzades. Gas Natural SDG, S.A. va realitzant, des de fa anys, activitats de promoció i 
desenvolupament de noves aplicacions del gas natural a la llar, els serveis, la indústria i el 
transport, que permeten importants reduccions, tant del consum, com de l’emissió de 
contaminant. 

12.2.2. Gestió mediambiental 

Gas Natural SDG, S.A. assumeix, al més alt nivell, el compromís Medioambiental, què està 
directament centrat en l’esforç de fer compatible el desenvolupament econòmic  amb la 
protecció del medi ambient. En aquest compromís s’hi estableix que totes les decisions del 
grup que puguin afectar l’entorn, des de la planificació fins a l’operació de les instal·lacions, 
es prendran tenint en compte el seus efectes medioambientals, tant actuals com futurs. 

Des de 1997 hi ha un manual de Medi Ambient, en el que es defineix la política 
medioambiental  del Gas Natural SDG, S.A. i els instruments per al seu desenvolupament, 
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que garanteix la disminució de la contaminació i les accions que puguin afectar al medi 
ambient. 

12.2.3. Impacte mediambiental del producte 

La composició química del gas natural és la raó de la seva àmplia acceptació com el més net 
dels combustibles fòssils. La major relació hidrogen/carboni en la seva composició – 
majoritàriament metà (CH4) – fa que, per unitat d’energia produïda, la seva combustió remeti 
un 25% menys de diòxid de carboni (CO2) que no la dels productes petrolífers i un 40% 
menys que no la del carbó. 

12.2.4. Impacte ambiental durant l’execució de les obres 

L’impacte ambiental durant les obres serà el propi d’una obra civil de característiques 
semblants: obrir rasa, instal·lar la canonada i restabliment del terreny. Cal considerar doncs, 
que l’impacte ambiental és només temporal i que es procura, un cop finalitzada l’obra, deixar 
l’entorn tal i com estava. 

S’obrirà una pista forestal de 10 metres d’amplada en les zones rurals o forestals, què és el 
cas d’aquest projecte. 7 metres a un costat que serà per on circularan els vehicles, i 3 metres 
a l’altre costa on s’abocaran els materials quan s’obri la rasa. 

La circulació de vehicles ocasionarà un impacte en les zones rurals, ja que l’emanació de 
fums propis de l’escapament i els sorolls propis dels motors de combustió poden afectar 
temporalment a l’entorn de la obra. 

Altres impactes a considerar son els propis de les persones, equips de soldadura, 
instal·ladors elèctrics, etc. 

12.2.5. Impacte ambiental de la instal·lació un cop finalitzada 

Cal remarcar que l’impacte ambiental que produeixen aquestes instal·lacions es redueix tan 
sols durant el període material de la construcció, essent doncs molt acotada en el temps la 
incidència en el medi ambient, donat que, un cop acabades les obres, totes les instal·lacions 
quedaran soterrades, essent, per tant, quasi nul l’impacte de les mateixes, llevat de les 
estacions de Regulació i Mesura, l’emplaçament de les quals es disposa en terrenys 
adequats, procurant minimitzar les dimensions d’aquestes instal·lacions, que per altre banda, 
presenten unes dimensions reduïdes. 

 
A fi de minimitzar l’impacte ambiental un cop finalitzada la instal·lació, es prenen les 
següents mesures: 
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- Determinació del traçat per que un cop realitzat passi desapercebut 

pràcticament. 
 
- En zona rústica es passa per camps de conreu, pròxims normalment a 

carreteres o camins, de forma que, un cop finalitzada la instal·lació es podrà 
mantenir un tipus de conreu que no tingui arrels profundes. 

 
- S’evitarà, en la mesura del possible, travessar masses forestals. 

 
- En casc urbà, la instal·lació quedarà soterrada i no visible, d’acord amb les 

ordenances municipals. 

Cal mencionar que el traçat adoptat per aquest projecte no afecta a cap Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN). 
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Conclusions 

• La construcció d’aquest tipus de gasoducte proporcionarà importants millores al 
sistema de distribució de gas natural al municipi de Súria i a las indústries que 
d’aquest gasoducte s’abastin. Però, cal esmentar que la principal avantatge de la 
millora de la proposta del gasoducte actual esdevé en la possibilitat de fer el 
tancament de l’anell en alta pressió B (49,5 bar) Manresa – Súria – Cardona – 
Solsona que facilitarà el transport i posterior distribució de gas natural a tota la zona. 

S’ha començat el projecte amb l’anàlisi de la proposta actual del gasoducte, per així 
reflectir millor en canvis que comportarà l’augment de la pressió. 

• L’augment del rang de pressió i el futur tancament de l’anell, son unes millores que 
poden comportar una activació en la implantació de grans indústries en la zona ja 
que, aquestes, normalment fan les seves connexions en 49,5 bar per els grans 
cabals que son demandats en alguns processos industrials. 

• Per tal de poder dur a terme l’augment de la pressió. S’han recalculat les tensions i 
les resistències dels materials de la conducció principal del gasoducte. Així com les 
pèrdues de pressió i s’han assenyalat els canvis en els diàmetres i grossors de les 
canonades per poder suportar l’increment de pressió. 

Els càlculs s’han fet amb un índex d’edificabilitat de la zona de manera que fos lo 
més restrictiu possible. Això és una pràctica habitual en els gasoductes per 
aconseguir un major grau de seguretat i resistència en tot el recorregut. 

• Inicialment el nou gasoducte està redissenyat per conduir el mateix cabal que la 
proposta actual, què és la demanda actual de la zona. Cal assenyalar, que a mesura 
que es vagin fent nous clients industrials o noves urbanitzacions, el nou gasoducte 
està dissenyat per poder anar suportant els augments de cabal que siguin 
necessaris. El cabal que podria arribar a suportar podria ser de 40 vegades superior 
a l’actual respectant els rangs de pressió que assenyalen les normes. Aquest cabal 
no s’arribarà a aconseguir en aquesta zona a mig termini, cal dons aclarir que aquest 
sobredimensionament es degut a poder aconseguir una homogeneïtzació en la xarxa 
per poder fer el tancament de l’anell en 49,5 bar, i això en cas d’avaria en un altre 
part de l’anell poder subministrar el cabal de totes les poblacions per aquest 
gasoducte. 

• Les principal millores que s’aconsegueixen amb el nou gasoducte, son: 
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 Augment del possible cabal a subministrar. 

 Augment de la pressió de treball. 

 Disminució de les pèrdues de càrrega. 

• I en fer el tancament de l’anell amb 49,5 bar, citarem com a principal avantatges: 

 Continuïtat del subministrament en cas d’avaria. 

 Minimització de les pèrdues de càrrega. 

 Homogeneïtzació del rang de pressions. 
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Pressupost. 

El pressupost final de la obra, amb les modificacions introduïdes en el present document 
ascendeix a: 

OBRA CIVIL: 

Obres en pista.........................................................................................188.566,13 € 

Obres en rasa..........................................................................................481.891,24 € 

Proteccions mecàniques............................................................................94.283,07 € 

Varis.........................................................................................................282.849,21 € 

PRESSUPOST OBRA CIVIL............................................................................1.047.589,65 € 

OBRA MECÀNICA: 

 Alineació, corbat, soldadura i revestiment de la canonada.....................354.368,43 € 

 Proves de resistència, aïllament i estanquitat...........................................95.623,24 € 

 Instal·lació de vàlvules i accessoris...........................................................44.999,16 € 

 Instal·lació conducte protectors sist. telecontrol........................................67.498,75 € 

PRESSUPOST OBRA MECÀNICA.....................................................................562.489,58 € 

MATERIALS: 

 Canonada d’acer.....................................................................................152.570,58 € 

 Accessoris normalitzats.............................................................................15.515,65 € 

 Vàlvules.....................................................................................................28.445,36 € 

 Varis..........................................................................................................62.062,61 € 

PRESSUPOST MATERIALS...............................................................................258.594,20 € 

SEGURETAT I SALUT: 

 Proteccions individuals...............................................................................2.076,30 € 
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 Proteccions col·lectives..............................................................................10.759,02 € 

 Instal·lacions d’higiene i benestar................................................................4.530,12 € 

 Medicina preventiva i primers auxilis...............................................................755,02 € 

 Formació i reunions d’obligat compliment.......................................................755,02 € 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT.................................................................18.875.48 € 

PRESSUPOST TOTAL.....................................................................................1.887.548.93 € 

El pressupost total del present projecte ascendeix a la quantitat de: UN MILIÓ VUIT CENTS 
VUITANTA SET MIL CINC CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTATRES 
CÉNTIMS. 
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