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CAPÍTOL VI: OLEODUCTE, ETILENODUCTE I XARXA DE GAS
6.1 INTRODUCCIÓ

Aquest capítol està dedicat a presentar i descriure els tres sistemes dels quals farem
l’anàlisi de risc sísmic i els tipus d’elements que els formen.
La xarxa de gas natural completa és de gran extensió. Per tant ens centrarem en les
seves instal·lacions principals. A escala regional de Catalunya s’analitzaran els
gasoductes d’alta pressió, la planta de regasificació del port de Barcelona i les estacions
compressores de Tivissa i Banyeres. L’estudi hauria de completar-se amb la xarxa
sencera de distribució de tots els municipis de Catalunya, però només és durà a terme a
la ciutat de Barcelona, atès que és la única ciutat de la que es disposa d’informació
suficient. Aquí l’estudi es dedica exclusivament a la xarxa de distribució de gas, de
baixa pressió. La xarxa d’oleoductes i etilenoductes es tracta a nivell regional.
6.2 DOCUMENTACIÓ UTILITZADA

Qualsevol anàlisi de risc sísmic presenta una sensibilitat elevada a la qualitat de les
dades de què es disposa i és per això que aquest capítol pren gran rellevància. El valor
de l’estudi depèn molt de la fiabilitat de les dades que aporta. Per tant, es creu oportú
dedicar aquest apartat a descriure la documentació utilitzada i el seu origen. La major
part de la informació disponible ha estat facilitada per la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya [2] i ,a nivell local, el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquesta informació ha estat complementada amb diverses fonts:
De la pàgina web de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH S.A.) [24] hem
extret la informació sobre la xarxa nacional oleoductes. De la pàgina web del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio [25] i d’altres ([26] i [27]) hem trobat informació
sobre el sector petrolífer. Pel que fa a la xarxa catalana d’oleoductes, la font és la pàgina
web de CLH [24] de nou, informació facilitada per la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya [2] i també
certes pàgines web que especifiquem més endavant.
La informació disponible de la xarxa d’etilenoductes és escassa, inexistent a nivell
nacional. Disposem de dades referents a un etilenoducte facilitades per la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya [2] i també de consultes realitzades a les pàgines web de les companyies
DOW Chemical Company [29] i el Grupo Solvay Ibérica [30].
La xarxa de gas natural està millor documentada, gràcies a la pàgina web de Enagás
S.A. [32] i a les dades facilitades per la Direcció General d’Emergències i Seguretat
Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya [2], aquesta última
només a nivell regional. També s’ha trobat documentació addicional a la pàgina web del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [25] i a [31].
Com es comenta en els següents apartats, la metodologia demana dades que no estan
disponibles i que hauran d’ésser suposades per tal de poder dur a terme l’anàlisi. La
sensibilitat d’aquestes suposicions s’intentarà tractar en els capítols VIII i IX.
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6.3 OLEODUCTES
6.3.1 XARXA NACIONAL
DESCRIPCIÓ GENERAL

El sistema logístic de CLH [24], la companyia que controla el sistema, està basat en una
àmplia xarxa d’oleoductes i instal·lacions d’emmagatzematge amb un elevat grau
d’automatització.
3.424 km d’oleoductes operats via satèl·lit des d’un control central comuniquen les
refineries i ports d’entrada amb la major part de les plantes d’emmagatzematge. A
aquestes plantes, també hi arriben productes transportats per bucs.
CLH disposa de 40 plantes d’emmagatzematge amb capacitat de 6 hm3 i 3 bucs tanc
amb capacitat de 59.898 Tn de pes mort. Les flotes de gavarres i camions cisterna
completen els mitjans logístics bàsics de CLH.
Per atendre el servei de subministrament de querosè als avions, es disposa de 33
instal·lacions aeroportuàries, amb capacitat de 135.000 m3, situades en cadascun dels
aeroports de la Península Ibèrica i de les Illes Balears.[24]
EVOLUCIÓ DEL SECTOR I SITUACIÓ ACTUAL

El petroli i els seus derivats constitueixen la major part de l’energia consumida a
Espanya (al 2003, un 51% de l’energia primària va provenir del petroli). El consum al
2003 augmentà un 1.7% respecte el 2002 per situar-se en 71.7 milions de tones.
Tot i que a Espanya existeixen jaciments de petroli, la seva producció al 2003 fou tant
sols de 321.000 tones, cosa que fa que la pràctica totalitat del cru que es tracta a les
refineries espanyoles hagi de ser importat. Al 2003, els països que més van subministrar
foren Rússia, Mèxic, Aràbia Saudita, Líbia i Nigèria.
Els anys 2001, 2002 i 2003 es van consumir a Espanya 68.9, 70.5 i 71.7 milions de
tones equivalents en petroli; un creixement lent però sostingut. S’espera que segueixi
així en el futur, donat el progressiu augment del parc automobilístic [25].
Des de la passada dècada, el govern ha introduït nova legislació per liberalitzar el sector
del petroli i incrementar la competitivitat. Al 1992 el govern va abolir la companyia
propietària de la logística CAMPSA, que fins aquell moment havia monopolitzat les
importacions, distribucions i ventes del cru. Posteriorment, va crear una nova
companyia, CLH, per controlar la logística del transport, incloent instal·lacions
d’emmagatzematge, conduccions, camions cisterna i tancs. Originalment, CLH era una
empresa de l’estat però fou privatitzada durant el procés de liberalització del mercat
[26].
En el document “Cronología del sector petrolero español” [27], de la Comisión
Nacional de Energía, podem trobar els fets més destacats, junt amb la legislació bàsica.
ESTRUCTURA

Descrivim els elements que composen la xarxa nacional d’oleoductes de CLH [24]:
La xarxa d’oleoductes és el principal mitjà de transport de CLH, connectant les nou
refineries peninsulars amb les instal·lacions d’emmagatzematge situades en els centres
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de major consum. A través dels 3.424 km. de longitud de la xarxa, CLH realitza més del
85% del transport primari .

Figura 24.Xarxa d’oleoductes espanyola [24].

Centre de control:

Des d’un centre de control s’opera i es controla a distància els equips i paràmetres
d’estacions de bombeig, terminals de recepció, vàlvules de seccionament de la línia i
permet realitzar seguiment dels paquets de producte pels oleoductes, detecció de fuites i
altres. El centre de control també recolza, gestiona i supervisa els sistemes automàtics
de totes les plantes d’emmagatzematge. Des del centre de control es pot operar
directament sobre els sistemes de qualsevol planta i resoldre possibles incidències.
Instal·lacions d’emmagatzematge:

Es disposa d’una àmplia xarxa de 40 plantes d’emmagatzematge per tot tipus de
productes petrolífers distribuïdes per la península i les Balears. El conjunt representa
una capacitat de 6 hm3. Es troben equipades amb sistemes que permeten la càrrega
automàtica de camions i són operades des d’una sala de control.
Refineries:

Les nou grans refineries d’Espanya tenen una capacitat combinada de refinar cru de
1.27 milions de barrils / dia [26]. Repsol - YPF opera 4 refineries (Cartagena, A
Corunya, Puertollano i Tarragona) i controla una cinquena, a Bilbao, a través de la seva
subsidiària Petronor, el que suposa un 60% de la capacitat total de refinament del país.
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CEPSA opera 3 refineries (Tenerife, Huelva i San Roque) i BP Oil España una refineria
(Castelló). Repsol – YPF i CEPSA comparteixen, a més, la propietat de la planta
d’asfalts ASESA, situada a la refineria de Tarragona.

Figura 25. Mapa de situació de les instal·lacions d’emmagatzematge nacionals [24]

Figura 26. Situació geogràfica de les refineries nacionals[28]
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6.3.2 XARXA CATALANA
REFINERIES

A Tarragona, al municipi de La Pobla de Mafumet, hi ha dues refineries de companyies
diferents. La que pertany a ASESA es dedica a la producció de crus pesats com els
asfalts i en la de Repsol-YPF s’obtenen derivats del petroli lleugers com benzines, gasoil o lubricants. Segons dades de l’any 2002, la producció de la instal·lació de RepsolYPF és d’uns 1.7 milions de tones l’any [27], que corresponen a uns 30.000 barrils / dia
i, per tant, la podem classificar com una refineria petita. La refineria d’ASESA és de
menor capacitat [27] per la qual cosa, tot i no disposar de valors de producció, podem
assegurar que es una refineria petita.
A falta de dades, com que totes dues són de construcció anterior a l’any 1975 (1968 la
de ASESA i 1974 la de Repsol-YPF) [27], considerarem que no va ser aplicat un
disseny sismo-resistent en la seva construcció. Per tant, segons la classificació del
mètode, són totes dues del tipus ORF 2 (veure capítol IV, Taula 16).
PLANTES DE BOMBEIG

L’estació de bombeig principal està situada a La Pobla de Mafumet, on neixen els
ramals TA-LE-ZA (Tarragona-Lérida-Zaragoza) i TA-BA-GE (Tarragona-BarcelonaGerona) (Figura 27). Aquest últim té una estació de derivació a Pallejà (Baix Llobregat)
i una estació de derivació i trampa de rascadors (filtre) a Santa Perpètua de Mogoda
(Vallés Occidental), totes dues de petites dimensions. Totes tres instal·lacions estan
construïdes a nivell del terra (una planta).
El valor econòmic de l’estació de La Pobla de Mafumet pot ser descomposat en un 80%
en l’equipament mecànic, un 15% en l’elèctric i un 5% en obra civil.
Com que el ramal TA-BA-GE està construït amb disseny sismoresistent, suposarem que
les tres estacions també ho estan. Per tant, les classifiquem com del tipus OPP1 (Taula
16). (Font: [2])
OLEODUCTES

Els oleoductes de la companyia CLH transporten gasolines, gas-oil i querosè. Són
d’acer al carboni (Acero estirado API 5LX grado-B), amb diàmetre màxim de 12
polsades (30.5 cm) i gruix màxim de paret de 8.4 mm. Van enterrats a una profunditat
mitjana de 1.20 m, amb una pressió de treball màxima de 120 kg/m2.
Els productes es transporten des del complex petroquímic de Tarragona a Lleida i
Saragossa (ramal TA-LE-ZA) o a Barcelona i Girona (ramal TA-BA-GE) (Figura 27).
Aquest darrer presenta un altre ramal que es deriva des de Pallejà cap als dipòsits de la
companyia CLH del port de Barcelona. Un últim tram va des d’aquests dipòsits de CLH
a l’aeroport del Prat (ramal BARAER, Barcelona-Aeroport). La distància de l’oleoducte
que uneix Tarragona i Barcelona és de 105 km. L’únic tram construït amb disseny
sismo-resistent és el TA-BA-GE. (Font: [2])
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Oleoducte
TA-LE-ZA
TA-TA
TA-BA-GE
BARAER

Recorregut
Tarragona – Lleida - Saragossa
Tarragona - Tarragona
Tarragona - Barcelona - Girona
*(Santa Perpètua - Girona)
Barcelona (port)- Aeroport del Prat

D(polsades)
10
10
12
*( 8 )
6

D(cm)
25.5
25.5
30.5
*( 20.4 )
15.3

Sismo-resistent
NO
NO
SI

Tipus
OIP1
OIP1
OIP2

NO

OIP1

Taula 29. Oleoductes de Catalunya. Característiques [2] (D: diàmetre. Veure Taula 16).

Figura 27. Xarxa d’oleoductes catalana [2].

ESTACIONS D’EMMAGATZEMATGE

A continuació, s’esquematitza en una taula tota la informació disponible:
Instal·lació
Barcelona
OTF 2

Girona
OTF 2

Tarragona
OTF 2

Lleida
OTF 2

Capacitat nominal (m3)
419.644

68.615

119.751

58.988

Mitjans recepció productes
Oleoducte-Conducció SI
Tanc - Buc

SI

Oleoducte-Conducció

SI

Tanc - Buc

NO

Oleoducte-Conducció

SI

Tanc - Buc

SI

Oleoducte-Conducció

SI

Tanc - Buc

NO

Mitjans expedició productes
Oleoducte-Conducció SI
Tanc - Buc
SI
Gavarra
SI
Camió cisterna
SI
Oleoducte-Conducció NO
Tanc - Buc
NO
Gavarra
NO
Camió cisterna
SI
Oleoducte-Conducció SI
Tanc - Buc
SI
Gavarra
SI
Camió cisterna
SI
Oleoducte-Conducció NO
Tanc - Buc
NO
Gavarra
NO
Camió cisterna
SI

Taula 30. Característiques de les estacions d’emmagatzematge de Catalunya [24]
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Suposarem que són estacions del tipus OTF2 (Taula 16), sense disseny sismo-resistent,
atès que no es disposa d’informació que documenti l’adopció de mesures antisísmiques
i per estar del costat de la seguretat.
6.4 XARXA D’ETILENODUCTES

El gas etilè s’obté a partir del cru, separant-lo d’aquest mitjançant destil·lació o, més
actualment, usant processos de ruptura catalítica (cracking) per trencar les cadenes
d’hidrocarburs pesats en les instal·lacions anomenades “crackers”.
La informació de què es disposa és molt escassa, inexistent a nivell nacional. Únicament
es coneix la existència de dos crackers d’etilè a la refineria de Repsol-YPF a La Pobla
de Mafumet. Aquests dos crackers d’etilè pertanyen cadascun a una empresa diferent,
Repsol-YPF i Dow Chemical Ibérica. En el cracker de la companyia Dow s’obtenen
diferents productes en les mateixes instal·lacions i altres plantes de derivats properes. La
companyia Repsol-YPF, en canvi subministra etilè a l’empresa Solvay-HispavicViniclor SA, ubicada al municipi de Martorell, mitjançant un etilenoducte (Figura 28).
(Fonts: [29] i [30]).
El creixement de la demanda d’etilè, com a matèria prima de polietilè i poliols, va
portar a l’empresa Dow Chemical Ibérica a adquirir l’any 1982 el segon cracker de la
refineria de La Pobla de Mafumet, que era propietat de Enpetrol (posteriorment RepsolYPF). Actualment s’hi generen 11 tipus de productes diferents. (Font: [29]).

Figura 28. Mapa de situació geogràfica de l’etilenoducte a Catalunya [2].
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ESTACIÓ COMPRESSORA

Situada al municipi de La Pobla de Mafumet (Figura 28), es va construir el 1975. Pel
que fa al tipus d’edificació, hi ha una caseta de formigó de petites dimensions pels
quadres elèctrics. La part mecànica dels compressors no està sota edificació, tant sols
disposa d’una petita coberta per guarir-se de les condicions ambientals adverses.
El valor econòmic recau bàsicament en la part mecànica, més que en la elèctrica. La
edificació té poc valor ja que és, pràcticament, inexistent.
En la seva construcció es va aplicar un disseny sismo-resistent, pel que la podem
classificar com del tipus NGC1(Taula 17). (Font:[2])
CONDUCCIONS DE TRANSPORT

La conducció que transporta etilè gas es va construir el 1975. És una canonada soterrada
de 85 km de llargada i diàmetre de 168 mm, que treballa a una pressió de 100 bars i a la
temperatura del terra. Disposa de 6 estacions de seccionament separades entre 10 i 15
km, sempre a l’entrada de nuclis urbans. Subministra l’etilè produït per l’empresa
Repsol Petróleo SA que es troba al complex petroquímic de Tarragona a l’empresa
Solvay-Hispavic-Viniclor SA, a Martorell.
Està construïda amb disseny sismo-resistent, per la qual cosa, la classifiquem com del
tipus NGP2 (Taula 17, suposarem que és una conducció soldada d’acer amb soldadura
de gas a les juntes). (Font:[2])
6.5 XARXA DE GAS NATURAL

El gas natural es un recurs molt important amb diferents aplicacions: com a combustible
per proporcionar calor per usos domèstics, industrials, per la generació d’energia
elèctrica mitjançant turbines o per moure motors. En l’àrea industrial és la matèria
prima pel sector de la petroquímica. A partit del gas natural s’obtenen, per exemple, els
adobs nitrogenats o el polietilè, que és la matèria prima dels plàstics. (Font: [31]).
6.5.1 XARXA NACIONAL
DESCRIPCIÓ GENERAL

El gas natural pot utilitzar-se tal com s’obté del jaciment, tot i que poden ésser
necessàries operacions de filtrat i secat, sobretot per augmentar la durabilitat de les
canalitzacions per on circularà. El problema principal és el seu transport. Pot fer-se a
través de gasoductes o liquant primer el gas (comprimint-lo i disminuint força la seva
temperatura), carregant-lo en estat líquid en un buc metaner i regasificant-lo en el punt
de destí en les plantes de regasificació. (Font: [31]).
EVOLUCIÓ DEL SECTOR I SITUACIÓ ACTUAL

El gas natural constitueix el 15.6% de la energia consumida a Espanya. L’any 1985
només era el 2%, fet que dona idea del creixement d’aquesta font d’energia i la seva
importància. Al 2003 el consum a Espanya ha estat de 274.490 GWh (1.16 kWh = 106
calories), que suposa un increment del 13.3% respecte el 2002. Es preveu que aquest
percentatge sigui del 20% l’any 2010. Pel 2004 estan previstes ampliacions en les
plantes de Bilbao, Cartagena i Huelva, així com en l’emmagatzematge subterrani de
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Serralbo. També s’espera posar en marxa el gasoducte de las Cuencas Mineras, el
Huelva – Sevilla - Córdoba i el Segovia - Àvila, a més d’importants increments en la
capacitat de moltes estacions compressores. (Font: [25])
ESTRUCTURA

A continuació fem una descripció general de la xarxa estatal i de la seva estructura,
representada a la Figura 29:

Figura 29. Infrastructures de la xarxa de gas espanyola [32].

Actualment Espanya té cinc punts d’entrada de gas natural: dos gasoductes (el LarrauCalahorra al nord i el Magreb-Europa al sud) i tres plantes de regasificació (Barcelona,
Cartagena i Huelva). Exposem les instal·lacions més rellevants de la xarxa d’Enagás
[32]:
Plantes de regasificació: El gas es transporta en bucs metaners a -160 ºC en estat líquid
i es descarrega en plantes de regasificació on, mitjançant un procés físic utilitzant
vaporitzadors amb aigua de mar, s’augmenta la temperatura del gas liquat i es
transforma en estat gasós. Posteriorment, s’injecta als gasoductes per ser transportat per
la península. Enagás disposa de les plantes de Barcelona, Cartagena i Huelva.
Gasoductes: Els gasoductes d’alta pressió estan fabricats amb tubs d’acer d’alt límit
elàstic amb totes les unions soldades. Es revesteixen amb una làmina de polietilè per
evitar la corrosió. A finals de 2002 la xarxa estava integrada per 6522 km. de
conduccions dissenyades per pressions màximes de 72 i 80 bars.
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Existeixen 6 gasoductes, anomenats Mediterráneo, Eje Central, Ruta de la Plata, Valle
del Ebro, Eje Al Andalus-Extremadura i Eje Norte-Noroeste. N’hi ha tres més en
construcció, que són el Córdoba-Madrid, Huelva-Córdoba i el desdoblament del ramal
Algete-Manoteras.
Estacions de compressió: Mitjançant compressors, s’eleva la pressió de gas fins 72/80
bars per maximitzar la capacitat de transport dels gasoductes. Enagás disposa de 11
instal·lacions d’aquest tipus a les localitats de Banyeres i Tivissa (Tarragona), Paterna,
Haro, Sevilla, Almodóvar, Algete, Almendralejo, Zamora, Córdoba y Crevillente.
Magatzems subterranis: És necessari emmagatzemar grans quantitats de gas per
ajustar la oferta a la demanda i fer front a les puntes de consum, motivades entre d’altres
raons per variacions estacionals i interrupcions en el subministrament.
El gas s’emmagatzema al subsòl aprofitant antics jaciments o s’injecta en aqüífers
profunds o en cavitats generades per dissolució o col·lapse en formacions salines.
Enagás gestiona dos magatzems, que són antics jaciments. Un es troba a Serralbo
(Huesca) i l’altre és un magatzem “offshore” propietat de Repsol YPF, prop de Bermeo
(Vizcaya), anomenat Gaviota.
Estacions de regulació i/o mesura: Estan ubicades en els punts de lliurament (sortides)
i en elles es redueix la pressió del gas fins a 16 bars, com inici del procés d’adaptació a
la pressió final que és utilitzada per empreses i particulars, que pot baixar fins a 20
milibars. També es realitza la mesura del gas entregat.
Enagás disposa de 256 estacions de regulació i/o mesura.
Centres de manteniment: El manteniment, operació i control de la xarxa de
gasoductes es coordina des de 29 centres repartits per tota la geografia peninsular.
Centre principal de control: Situat a Madrid, des del CPC es realitza la supervisió i el
control de la xarxa de gasoductes de forma ininterrompuda.
Jaciments nacionals: Només representen el 3% d’aprovisionament i es concentren en
tres petits jaciments. Els més antics, de 1990, són el de Palancares i el de Marismas, a la
vall del Guadalquivir. El tercer és un dipòsit offshore al golf de Cadis, anomenat
Poseidón, propietat de Repsol YPF.
Connexions internacionals: El gasoducte Larrau - Calahorra, que travessa els Pirineus
navarresos, va entrar en funcionament l’any 1993 i representa la primera connexió amb
la xarxa de gasoductes europea.
A Zahara de los Atunes, Cadis, es troba la terminal receptora del gas transportat pel
gasoducte Magreb - Europa. Operatiu des de 1997, travessa part d’Argèlia, el Marroc i
l’estret de Gibraltar i té prop de 1.400 km. de longitud. En aquest punt comença el
gasoducte Al Andalus, que proveeix gran part del gas natural a Espanya i Portugal. Les
xarxes portuguesa i espanyola tenen punts de connexió a Badajoz (1996) i Tuy, a
Pontevedra (1998).
6.5.2 XARXA CATALANA

En l’anàlisi tractarem només les instal·lacions més generals: la plantes de regasificació,
les estacions compressores i els gasoductes d’alta pressió (xarxa de transport);
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instal·lacions que, de patir algun dany, afectarien a gran quantitat d’usuaris. La xarxa de
distribució significa un nivell de detall massa elevat per un estudi enfocat a una àrea
gran com Catalunya. No ho és, però, per una àrea com el municipi de Barcelona.
PLANTES DE REGASIFICACIÓ

Enagás disposa d’una planta de regasificació al port de Barcelona, que ocupa una
superfície de 15,5 ha. Començà a operar el 1969 amb dos tancs de 40.000 m3 cadascun
per rebre gas natural liquat de Líbia i Argèlia. Després de vàries ampliacions, les
capacitats d’emissió són de 600.000 m3/h a la xarxa de 72 bars i de 600.000 m3/h a ala
xarxa de 45 bars. Disposa d’una capacitat de 140.000 m3 per atracament de bucs
metaners. Actualment es construeix un nou tanc per emmagatzemar 150.000 m3 de gas
natural liquat.
HAZUS’99 no considera aquest tipus d’instal·lacions en l’anàlisi, però podrien
comportar-se, enfront una acció sísmica, de manera semblant a les estacions de bombeig
de la xarxa d’oleoductes. Com que els primers tancs daten d’abans del 1975 i no es
disposa d’informació en sentit contrari, no considerarem un disseny sismo - resistent i la
classificarem com una OPP2 (Taula 16).
ESTACIONS COMPRESSORES

A Catalunya es disposa de dues instal·lacions d’aquest tipus. Es troben situades en els
municipis tarragonins de Banyeres i Tivissa. Disposen d’una potència semblant.
L’estació de Tivissa està dotada amb 12.300 HP de potència i la de Banyeres, amb
12.800, tot i que es troba en procés d’ampliació, amb un nou turbocompressor que
elevarà la potència fins als 21.900 HP.
A manca de dades, suposarem que no es troben construïdes amb disseny sismoresistent
i, per tant, les classifiquem com del tipus NGC2 (Taula 17).
XARXA DE TRANSPORT

Els gasoductes d’alta pressió que passen per Catalunya son el Mediterráneo i el Valle
del Ebro. A continuació es mostra una taula on s’especifica el diàmetre i la longitud de
cada tram que passa per Catalunya d’aquests oleoductes:
Mediterráneo
Sea line de Barcelona
Cinturó de Barcelona
Barcelona - Tivissa
Ramal de l’Arboç
Tivissa - València
Valle del Ebro
Tivissa - Zaragoza

Diàmetre (polsades)
20
20
24
12-10-6 (diferents diàmetres)
26

Longitud (km)
13,100
30,824
159,077
20,016
224,593

26

231,495

Taula 31.Gasoductes a Catalunya per trams [32].

No disposem de més informació sobre el tram Tivissa - Zaragoza, ni tant sols el seu
traçat, així que l’obviarem en aquest estudi. D’altra banda, dóna la casualitat que la zona
per on està situat és de baix perill sísmic (intensitats VI com a màxim) i, per tant, no
s’esperen danys.
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El ramal Sea line de Barcelona és de traçat submarí i paral·lel a la costa d’aquest
municipi [2]. Per introduir-lo en el càlcul podríem assignar-li la intensitat esperada a
Barcelona, però com que tampoc disposem del seu traçat, l’obviarem.
A més d’aquesta xarxa de gasoductes d’alta pressió, trobem altres conduccions de la
xarxa de transport, que es poden observar en la Figura 30.
Desconeixem els anys de construcció i no disposem d’informació referent al seu nivell
de protecció sísmica, per la qual cosa suposarem que no tenen disseny sismoresistent i,
per tant, classifiquem totes les conduccions com del tipus NGP1 excepte el tram Torelló
- Campdevànol (de recent construcció, segons [32]) i els trams en projecte (traçat en
vermell a la figura) que es consideraran del tipus NGP2 (Taula 17).

Figura 30. Mapa de situació geogràfica de la xarxa de transport de gas natural [2].

6.5.3 XARXA A BARCELONA CIUTAT

A Barcelona l’estudi es dedica exclusivament a la xarxa de distribució, de baixa pressió.
Les úniques dades que tractem són les conduccions. No disposem de cap més
informació que la situació geogràfica, però per aplicar la metodologia, la única
característica que cal conèixer és si les juntes es troben soldades amb soldadura d’arc o
de gas, a més de la georeferenciació. Podem suposar el pitjor dels casos i classificar les
conduccions com del tipus NGP1 (Taula 17). Tot i això, s’ha considerat oportú analitzar
també la xarxa suposant que les instal·lacions siguin del tipus NGP2 i comparar els
resultats, ja que el control i manteniment d’aquesta és elevat.
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Figura 31 Xarxa de distribució de gas natural de Barcelona [2]

6.6 RESUM I CONCLUSIONS

En aquest capítol es recull l’inventari de dades. Hem presentat els tres sistemes d’estudi
a nivell nacional i regional, i hem descrit la seva estructura, classificant els seus
components segons els criteris del mètode vistos en el capítol IV. La xarxa d’oleoductes
a Catalunya està formada per 4 oleoductes, 2 refineries, una planta de bombeig i 4
instal·lacions d’emmagatzematge. A més, existeixen dues estacions de derivació que,
com no es troben catalogades per HAZUS’99, les tractarem com si fossin estacions de
bombeig. Només consta que s’ha aplicat disseny sísmic a l’oleoducte TA-BA-GE,
l’estació de bombeig i les estacions de derivació.
Existeix un sol etilenoducte a la regió, que comunica la refineria de La Pobla de
Mafumet amb les instal·lacions de l’empresa Solvay a Martorell. El sistema té un
disseny sismo-resistent i consta d’una conducció i d’una estació de compressió.
La xarxa de transport del gas natural és la més extensa de les tres. A la zona d’estudi
estudiarem la planta de regasificació del port de Barcelona, les 2 estacions compressores
i les conduccions. Només alguns d’aquests elements tenen disseny sismo-resistent.
Finalment, també s’analitza la xarxa de distribució a la ciutat de Barcelona, on només
estudiem les conduccions i considerem dos casos: amb disseny sismo-resistent.i sense.
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