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7.1  Introducció 
En aquest capítol, es presenten els resultats obtinguts en l’avaluació del risc sísmic 
sobre els elements que conformen el sistema d’energia elèctrica de la regió 
metropolitana de Barcelona. En el present treball, es proposa avaluar els danys deguts 
al fenomen sísmic en aquesta àrea mitjançant tres índexs que proporciona la 
metodologia HAZUS’99: l’Estat de dany esperat E[ds], l’Índex de dany compost DRc i 
l’Índex de funcionalitat compost FRc. Tots ells són combinacions lineals dels valors de 
probabilitat d’ocurrència dels diferents nivells de dany, donat un determinat nivell de 
l’acció sísmica. La probabilitat d’assolir un cert nivell de dany ve donada per la 
corresponent funció de dany que a l’hora prové d’un conjunt de funcions de densitat 
acumulada anomenades corbes de fragilitat. Es pot dir que aquestes corbes són la 
base metodològica per a l’estimació de danys segons la filosofia de HAZUS’99. 

Per aquest motiu, a l’Annex G, es fa una descripció i una breu anàlisi de les funcions 
matemàtiques utilitzades per a l’obtenció dels resultats de l’estudi. La metodologia 
utilitzada suposa que els danys deguts al fenomen sísmic es comporten com una 
variable aleatòria amb distribució log-normal. La funcions de densitat acumulada dels 
diferents nivells de dany considerats –els estats de dany– són les que es denominen 
corbes de fragilitat. Aquestes són diferents segons el tipus d’estructura o 
infrastructura que s’estudiï. Descriuen, per tant, la fragilitat dels elements objecte 
d’estudi davant una acció sísmica i proporcionen la probabilitat d’assolir o excedir 
determinats nivells de dany. En els següents apartats, es representen els valors de 
l’estimació dels danys produïts sobre els components del sistema d’energia elèctrica 
existents a la regió metropolitana de Barcelona, intentant detectar el comportament 
general de cada tipus d’element davant el fenomen sísmic. Els resultats estan 
fortament lligats a la magnitud de l’acció sísmica. Per aquest motiu, les diferents 
estimacions de danys emprades es presenten considerant quatre possibles escenaris 
sísmics. 
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7.2  El dany esperat 
El dany esperat es quantifica per mitjà de tres conceptes amb tres índexs associats: 
Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRc i l’índex de funcionalitat 
compost FRc. Els seus conceptes i tècniques de càlcul s’han explicat al capítol 2, 
dedicat a descriure la metodologia del treball. L’estat de dany esperat representa 
l’estat de dany més probable i es dóna per mitjà d’un nombre que va entre 1 (sense 
dany) i 5 (dany complet o col·lapse). L’índex de dany compost és un índex amb 
significat econòmic i representa, en %, la fracció del cost de reparació de l’element 
considerat respecte al seu cost de reposició. Finalment, l’índex de funcionalitat dóna 
una idea del temps necessari per a restablir la funció de l’element danyat; donat un 
període de temps, un dia, en el nostre cas, ens dóna el percentatge de funcionalitat 
amb el que és capaç d’operar l’element d’estudi. 

Aquí es presenten, de forma sintètica, els resultats obtinguts per les diferents 
components dels sistema elèctric. En un seguit de taules es dóna, per a cada element, 
el PGA corresponent a cada escenari considerat, amb les distribucions de probabilitat 
esperats i els tres índexs més amunt esmentats. 

7.2.1  Les centrals elèctriques 
Donat que no existeixen plantes generadores d’energia elèctrica al municipi de 
Barcelona, el següent anàlisi és a nivell de la regió metropolitana de Barcelona. 

Existeixen quatre plantes generadores a l’àrea d’estudi, totes elles classificades com 
mitjanes/grans. La meitat d’elles consten de subcomponents ancorats i l’altra meitat, 
de subcomponents estàndard, que corresponen a les categories EPP3 i EPP4, 
respectivament. Els paràmetres utilitzats en l’obtenció de les corbes de fragilitat 
d’aquests elements del sistema elèctric s’han presentat a la Taula  2-3. Els escenaris, 
els PGA, les probabilitats dels estats de dany i els tres índexs de dany corresponents a 
les centrals amb elements ancorats es presenten a la Taula  7-1. La Taula  7-2 recull els 
resultats de les centrals sense protecció sísmica. 

S’observa que la probabilitat de l’estat de dany complet és nul·la per a totes les 
plantes generadores que s’ubiquen a l’àrea d’estudi. La probabilitat de l’estat de dany 
sever de les centrals amb components estàndard és de 0,01% en el cas més 
desfavorable, mentre que és nul·la en la resta de casos. Cal destacar el 30,02% de 
probabilitat de l’estat lleu que s’obté per a les plantes amb subcomponents estàndard 
ubicades en àrees amb un valor de PGA assignat de 0,077·g. 

Considerant tota l’àrea d’estudi, l’estat de dany esperat E[ds] assoleix un valor màxim 
de 1,36, que correspon a un nivell de dany més proper al nul que al lleu. L’índex de 
dany compost resulta, en el cas més desfavorable, del 3,36%, donant lloc a una 
funcionalitat del 97,92% al cap d’un dia de produir-se un episodi sísmic. En general, 
doncs, es pot afirmar que el dany que s’espera sobre aquests elements del sistema 
elèctric de la regió metropolitana de Barcelona és poc important. 

A l’Annex G, es detallen les corbes de fragilitat i les matrius de dany corresponents a 
les dues categories de plantes generadores existents a l’àrea d’estudi. En el mateix 
annex, es fa també una anàlisi de la distribució dels índexs de dany segons els 
diferents escenaris. 

7.2.2  Les subestacions transformadores 
No existeixen subestacions (ni centres de transformació) amb subcomponents 
ancorats a l’àrea d’estudi. Així doncs, totes els elements d’aquesta tipologia analitzats 
aquí han estat construïts sense protecció davant el risc sísmic. Com s’ha comentat al 
capítol 2, les subestacions es classifiquen segons el seu voltatge en alt, mig i baix, 
corresponents a les categories ESS2, ESS4 i ESS6, respectivament. Els paràmetres 
utilitzats per a obtenir les corbes de fragilitat associades a aquest tipus d’estructures 
s’han presentat a la Taula  2-5. 
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PLANTES GENERADORES 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[dsi] DRc FRc 
NCSR02/ICC1 0,040 93,66% 6,22% 0,11% 0,00% 0,00% 1,06 0,54% 99,91% 

ICC1/ICC2 0,054 84,71% 14,76% 0,54% 0,00% 0,00% 1,16 1,37% 99,59% 
Taula  7-1 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les centrals elèctriques mitjanes/grans 

amb components ancorats en funció del PGA a la regió metropolitana de Barcelona 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[dsi] DRc FRc 
NCSR02 0,040 93,66% 6,24% 0,10% 0,00% 0,00% 1,06 0,53% 99,93% 

ICC1/ICC2 0,054 84,71% 14,76% 0,54% 0,00% 0,00% 1,16 1,37% 99,59% 
ICC2 0,077 67,24% 30,02% 2,73% 0,01% 0,00% 1,36 3,36% 97,92% 

Taula  7-2 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les centrals elèctriques mitjanes/grans 
amb components estàndard en funció del PGA a la regió metropolitana de Barcelona 
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SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
NCSR02 ICC1 ICC2 0,040 96,51% 3,48% 0,01% 0,00% 0,00% 1,03 0,18% 98,25% 

ICC1 ICC2 0,054 91,13% 8,79% 0,08% 0,00% 0,00% 1,09 0,45% 95,53% 
ICC1 ICC2 0,077 79,27% 20,01% 0,71% 0,01% 0,00% 1,21 1,08% 89,34% 

ICC2 0,108 61,12% 34,91% 3,77% 0,21% 0,00% 1,43 2,28% 78,92% 
Taula  7-3 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les subestacions de baix voltatge amb 

subcomponents estàndard en funció del PGA a la regió metropolitana de Barcelona 

 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
NCSR02 ICC1 ICC2 0,040 93,66% 6,27% 0,06% 0,00% 0,00% 1,06 0,32% 96,81% 

ICC1 ICC2 0,054 84,71% 14,85% 0,45% 0,00% 0,00% 1,16 0,79% 92,17% 
ICC1 ICC2 0,077 67,24% 30,03% 2,70% 0,03% 0,00% 1,36 1,82% 82,50% 

ICC2 0,108 44,77% 44,27% 10,42% 0,53% 0,01% 1,67 3,66% 67,87% 
Taula  7-4 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les subestacions de voltatge mig amb 

subcomponents estàndard en funció del PGA a la regió metropolitana de Barcelona 

 

 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
NCSR02/ICC1/ICC2 0,040 94,76% 5,08% 0,16% 0,00% 0,00% 1,05 0,27% 97,31% 

ICC1/ICC2 0,054 84,56% 14,02% 1,37% 0,05% 0,00% 1,17 0,88% 91,70% 
ICC1/ICC2 0,077 62,74% 28,01% 8,12% 1,13% 0,00% 1,48 2,91% 77,52% 

Taula  7-5 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les subestacions d’alt voltatge amb 
subcomponents estàndard en funció del PGA a la regió metropolitana de Barcelona 
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SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
0,054 91,13% 8,79% 0,08% 0,00% 0,00% 1,09 0,45% 95,53% 
0,077 78,75% 20,48% 0,76% 0,01% 0,00% 1,22 1,11% 89,06% 
0,089 71,83% 26,54% 1,59% 0,04% 0,00% 1,30 1,52% 85,24% 
0,091 70,61% 27,56% 1,78% 0,05% 0,00% 1,31 1,60% 84,55% 

Taula  7-6 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les subestacions de baix voltatge amb 
subcomponents estàndard en funció del PGA al municipi de Barcelona 

PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
0,077 66,53% 30,59% 2,85% 0,04% 0,00% 1,36 1,86% 82,08% 
0,089 57,48% 37,18% 5,22% 0,12% 0,00% 1,48 2,50% 76,54% 
0,091 55,96% 38,18% 5,72% 0,15% 0,00% 1,50 2,62% 75,57% 

Taula  7-7 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les subestacions de voltatge mig amb 
subcomponents estàndard en funció del PGA al municipi de Barcelona 

XARXA DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ 

Escenari PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
NCSR02 0,027 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100% 

NCSR02/ICC1/ICC2 0,040 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100% 
ICC1/ICC2 0,054 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100% 
ICC1/ICC2 0,077 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100% 

ICC2 0,108 99,93% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100% 
Taula  7-8 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les línies elèctriques en funció del PGA a 

la regió metropolitana de Barcelona 

PGA [g] P[ds0] P[ds1] P[ds2] P[ds3] P[ds4] E[ds] DRc FRc 
0,054 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100,00% 
0,077 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100,00% 
0,089 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100,00% 
0,091 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,00% 100,00% 

Taula  7-9 Estat de dany esperat E[ds], índex de dany compost DRC i índex de funcionalitat compost FRC per les línies elèctriques en funció del PGA al 
municipi de Barcelona 
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A nivell de la regió metropolitana de Barcelona, a la Taula  7-3, es presenta l’escenari, el 
valor de PGA associat, les probabilitats dels estats de dany i els tres índexs de dany 
emprats pel cas de les subestacions de baix voltatge; a la Taula  7-4, pel cas de les 
subestacions de voltatge mig; i a la Taula  7-5, per les d’alt voltatge. Considerant 
exclusivament el municipi de Barcelona, la Taula  7-6 mostra els nivells de PGA, les 
probabilitats de dany i els tres índexs emprats per a avaluar el dany per a les 
subestacions de baix voltatge ubicades en aquesta àrea. La Taula  7-7 és anàloga a 
l’anterior pel cas de les subestacions de voltatge mig. 

S’observa que la probabilitat d’assolir col·lapse és nul·la per a tots els tipus de 
subestacions i per a tots els valors de PGA. En el cas de la regió metropolitana de 
Barcelona, s’obté un 1,13% de probabilitat de l’estat de dany sever en el cas més 
desfavorable, corresponent a les subestacions d’alt voltatge. Cal destacar, en aquest 
mateix àmbit territorial, el 10,42% de probabilitat d’assolir un nivell de dany moderat i 
el 44,27% de probabilitat de l’estat de dany lleu associats a les subestacions de 
voltatge mig ubicades en les zones amb PGA de 0,11·g. Segons la distribució de les 
subestacions de voltatge mig del municipi de Barcelona, la probabilitat de l’estat de 
dany nul d’aquestes instal·lacions oscil·la entre el 55,96% i el 66,53%, percentatges 
francament baixos comparats amb els observats fins ara. A més, pot donar-se el cas 
que un 5,72% de les subestacions de voltatge mig de Barcelona assoleixi l’estat de 
dany moderat i que un 38,18%, assoleixi l’estat de dany lleu. Pel cas de les 
subestacions de baix voltatge, on s’inclouen també els centres de transformació, es 
dóna un 27,56% de probabilitat de l’estat de dany lleu i un 1,78%, de l’estat moderat. 
S’obté un valor de l’estat de dany esperat E[ds] de 1,67 corresponent a les 
subestacions de voltatge mig ubicades en àrees amb un PGA de 0,11·g, indicant que 
s’espera en aquest cas un estat de dany bastant proper a l’estat de dany lleu. 
S’assoleix un cost de reparació del 3,66% sobre el cost de reposició total per a aquesta 
tipologia de subestacions, que va associat a un 67,87% de funcionalitat un dia després 
de l’esdeveniment sísmic. En general, s’observa que les subestacions són més 
vulnerables que les plantes generadores davant l’acció sísmica. No obstant això, un 
mateix percentatge de dany produït sobre una central serà sempre més traumàtic, en 
quant a la interrupció del servei i al cost de reparació. A l’Annex G s’analitzen les 
corbes de fragilitat associades a aquests elements en totes les seves categories. Es 
representen els tres índexs de dany en cada un dels escenaris considerats. 

7.2.3  La xarxa de transport i distribució 
D’acord amb les dades analitzades al capítol anterior, no existeixen a l’àrea d’estudi 
línies elèctriques amb subcomponents ancorats, per tant, es considera tota la xarxa 
elèctrica amb subcomponents estàndard. Les corbes de fragilitat que s’empraran per 
analitzar aquestes infrastructures s’obtenen a partir els paràmetres corresponents a la 
categoria EDC2, que s’han presentat a la Taula  2-6. Els nivells de PGA i les probabilitats 
dels estats de dany corresponents als diferents escenaris considerats es presenten a la 
Taula  7-8, pel cas regional, i a la Taula  7-9, pel cas local de la ciutat de Barcelona. 

S’observa que la probabilitat de que es produeixin els estats de dany moderat, sever i 
complet és nul·la per la xarxa elèctrica a la regió i a la ciutat en tots els escenaris 
considerats. En el cas més desfavorable, que es dóna per un PGA de 0,11·g, la 
probabilitat de dany nul és del 99,93%. A les taules 7.1 i 7.2 es presenten també els 
tres índexs emprats per a avaluar el risc sísmic a l’àrea d’estudi: l’estat de dany 
esperat E[ds], l’índex de dany compost DRc i l’índex de funcionalitat compost FRc que, 
en el cas més desfavorable, els dos primers indiquen que no s’espera dany i, en 
conseqüència, l’índex de funcionalitat a un dia del sisme és del 100%. A l’Annex G es 
presenta un detall de les corbes de fragilitat corresponents a aquests elements del 
sistema elèctric i les anàlisis que s’han efectuat sobre aquestes. 
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7.3  Escenaris sísmics 
En aquest apartat, es mostren els mapes amb la distribució del dany esperat sobre tots 
els elements del sistema elèctric per l’escenari més desfavorable a la regió 
metropolitana de Barcelona – ICC-2 – i per l’escenari corresponent al municipi de 
Barcelona. A l’Annex G, es detallen els resultats obtinguts segons cada un dels 
escenaris considerats. 

 
Figura  7.1 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

de Barcelona, segons l’escenari sísmic ICC-2 [14], considerant els efectes 
locals del sòl 
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7.3.1  Estat de dany esperat E[ds] 

Regió metropolitana de Barcelona 
A la Figura  7.1, es representa l’estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica, 
considerant l’escenari sísmic més conservador dels considerats. En ell, es tenen en 
compte els efectes d’amplificació de l’acció sísmica produïts pel tipus de terreny per 
on es propaguen les ones generades en un terratrèmol. 

 
Figura  7.2 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica del municipi de 

Barcelona, segons l’escenari sísmic de la zonació sísmica de Barcelona [15] 
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En el cas de les plantes generadores, la diversitat de valors ve donada bàsicament pel 
grau de perillositat que s’espera que es doni en el municipi on s’ubiquen, és a dir, el 
PGA. Badalona II és la central que obté major risc sísmic (E[ds]=1,36), donat que consta 
de subcomponents estàndard (més vulnerable) i s’ubica a la zona amb més perillositat 
esperada. Per a la resta de centrals s’espera un E[ds] de 1,16, donat que es situen en 
municipis amb un PGA associat de 0,054·g. 

A l’àrea d’estudi, existeix un total de 68 subestacions transformadores. L’estat de dany 
esperat E[ds] per a les subestacions existents a la regió metropolitana de Barcelona 
oscil·la entre els valors de 1,03 i 1,67. S’observa que el valor de l’índex E[ds] 
augmenta amb el valor de PGA associat al municipi on s’ubica la subestació. A l’hora, 
dins de cada zona amb un determinat grau de perillositat (PGA), els danys s’esperen 
majors en les subestacions de majors voltatges. 

No obstant això, les línies elèctriques existents a la regió metropolitana de Barcelona 
presenten un valor esperat de l’estat de dany molt proper a la unitat. Es pot afirmar 
que aquests components de la xarxa elèctrica són molt poc vulnerables a la moderada 
perillositat de l’àrea d’estudi. 

Municipi de Barcelona 
A la Figura  7.2, es representa el municipi de Barcelona amb els elements del sistema 
elèctric que s’han considerat en la present anàlisi. Dins la categoria de subestacions, 
es consideren també els centres de transformació. Mentre que, en la de les línies, es 
consideren aquells que transporten l’alta i la mitjana tensió. Tot i que la metodologia 
HAZUS’99 fou desenvolupada per a l’avaluació del risc sísmic a escala regional, s’ha 
considerat interessant estimar els danys en el municipi de Barcelona per ser aquest el 
centre urbà més poblat de la regió metropolitana i on els danys sobre el sistema 
d’energia elèctrica podrien ser més traumàtics. 

Existeixen 2561 elements dins la categoria de les subestacions. El valor que pren 
l’estat de dany esperat E[ds] de les subestacions ubicades en el municipi de Barcelona 
es troba entre els límits d’1,09 i d’1,50. Els danys esperats sobre aquestes 
instal·lacions són, per tant, poc importants. En l’àrea geogràfica considerada, 
existeixen dos tipus de subestacions: de baix voltatge o centres de transformació 
[ESS2] i de voltatge mig [ESS4]. La tendència general observada a la Figura  7.2 és que 
els majors danys s’esperen sobre els elements ubicats a les zones amb valors de PGA 
més elevats i, dins de cada zona amb un determinat grau de perillositat sísmica, les 
subestacions de voltatge mig obtenen valors de l’estat de dany esperat majors que els 
centres de transformació, considerats subestacions de baix voltatge. No obstant, el 
valor de l’índex E[ds] es veu més afectat per l’acció sísmica – el PGA – a la que estan 
sotmeses les instal·lacions que la diferent vulnerabilitat d’aquestes. A la Figura  7.2 
s’observa que la major part de les subestacions ubicades al municipi de Barcelona 
prenen un valor de l’estat de dany esperat entre els valors d’1,26 i 1,39. 

Com es pot apreciar a la Figura  7.2, altra vegada l’estat de dany esperat de les línies 
elèctrics és igual a 1 a tota l’àrea del municipi. Es conclou, doncs, que la perillositat 
sísmica a Barcelona no és suficientment important com per a donar lloc a danys 
significatius sobre aquests elements del sistema elèctric, que són els menys 
vulnerables al fenomen sísmic. 

7.3.2  Índex de dany compost DRc 

Regió metropolitana de Barcelona 
A continuació, es representen els valors de l’índex de dany compost DRc 
corresponents als elements del sistema d’energia elèctrica considerant l’escenari 
procedent dels estudis elaborats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya ICC-2 [14]. 
Aquest escenari, que es mostra a la Figura  7.3, és el més desfavorable, doncs és el que 
proporciona valors de PGA més elevats. 
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Les plantes generadores donen lloc a dos possibles valors de l’índex de dany compost 
DRc: 1,369% i 3,364%. A la central tèrmica Badalona II s’esperen unes pèrdues majors 
que a la resta de plantes. El motiu és la major perillositat associada (PGA=0,077·g) al 
municipi on s’ubica aquesta instal·lació respecte a les restants (PGA=0,054·g). 

 
Figura  7.3 Índex de dany compost DRc del sistema d’energia elèctrica de la regió 

metropolitana de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per l’ICC 
modificat, considerant els efectes locals del sòl 

Pel que fa a les subestacions, l’índex de dany compost DRc pren valors entre el 0,175% 
i el 3,659%. En general, el valor de l’índex és proporcional al del PGA corresponent al 
municipi on s’ubica cada un d’aquests elements. Tan sols existeix una petita 
“anomalia” a aquesta tendència: les subestacions de baix voltatge [ESS2] sotmeses a un 
PGA de 0,1082·g prenen un valor de l’índex menor a les d’alt voltatge [ESS6] ubicades 
en àrees amb un PGA de 0,077·g. És a dir, en aquest cas, predomina la major 
vulnerabilitat al fenomen sísmic de les subestacions tipus ESS6 respecte les ESS2 que el 
propi valor de l’acció sísmica. Si s’analitza per separat cada zona de perillositat, l’índex 
de dany compost augmenta amb el voltatge associat a cada subestació, excepte en el 
conjunt de municipis amb PGA igual a 0,04·g, on les subestacions de voltatge mig 
[ESS4] representen unes pèrdues econòmiques majors que les d’alt voltatge [ESS6]. 
Aquest comportament, ja observat en els altres escenaris sísmics, s’ha associat a la 
forma de les corbes de fragilitat, que s’analitzen a l’Annex G. 

El valor de l’índex de dany compost que prenen els elements de la xarxa elèctrica 
oscil·la entre un 0% i un 0,004%. Donat que, en aquesta àrea, les línies són totes de la 
mateixa tipologia [EDC2], les pèrdues esperades augmenten segons la perillositat 
associada al municipi al que pertanyen, de manera que el valor més elevat de l’índex 
correspon a les línies elèctriques que pertanyen a la zona amb un PGA de 0,108·g. De 
totes maneres, els valors obtinguts són tan poc significatius, que es pot afirmar que 
aquests elements són no vulnerables a l’acció sísmica esperada la regió metropolitana 
de Barcelona. 

Municipi de Barcelona 
A la Figura  7.4, es representa el valor de l’índex de dany compost DRc corresponent 
als elements que conformen el sistema d’energia elèctrica del municipi de Barcelona. 
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Figura  7.4 Índex de dany compost DRc del sistema d’energia elèctrica del municipi de 

Barcelona, segons l’escenari sísmic de la zonació sísmica de Barcelona [15] 

Pel què fa a les subestacions i centres de transformació, existeix més varietat de 
resultats. L’índex DRc, que estima el cost de reparació, pren valors entre un 0,449% i 
2,620%. Val a dir, però, que el 95,24% d’aquests elements del sistema d’energia 
presenten valors de l’índex entre un 1,113% i el 2,620%. Al municipi de Barcelona 
existeixen 2561 elements dins la categoria de subestacions, 6 dels quals són 
subestacions tipus ESS4 de voltatge mig, mentre que la resta són de baix voltatge o 
centres de transformació [ESS2]. No existeixen subestacions d’alt voltatge [ESS6] dins 
el municipi, doncs aquest tipus d’instal·lacions acostumen a situar-se relativament 
lluny dels nuclis urbans. La distribució del valor de l’índex de dany compost per a les 
subestacions ubicades a la ciutat de Barcelona respon a la major vulnerabilitat de les 
subestacions ESS4 en front a les ESS2. Com cal esperar, el cost de reparació, dins de 
cada tipologia de subestacions, s’espera més elevat a mesura que augmenta el valor 
del PGA corresponent a la ubicació de la instal·lació. 

El valor de l’índex de dany compost corresponent a les línies que transporten 
l’electricitat per dins la ciutat de Barcelona és de 0,000%. Es confirma que aquests 
elements del sistema d’energia elèctrica són pràcticament no vulnerables a l’acció 
sísmica que s’espera a l’àrea d’estudi. 

7.3.3  Índex de funcionalitat compost FRc 

Regió metropolitana de Barcelona 
A la Figura  7.5 es representen els valors de l’índex de funcionalitat compost obtinguts 
segons l’escenari sísmic ICC-2, el més conservador dels emprats a la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Les plantes generadores presenten un valor de l’índex de funcionalitat a un dia de 
l’event sísmic molt elevat; el cas més desfavorable correspon a la central tèrmica 
Badalona II, que pren un valor de l’índex FRc del 97, 92%. Aquest fet respon a la major 
perillositat –amb un valor de PGA de 0,077·g– que presenta el municipi on es troba 
respecte a les ubicacions de la resta de plantes generadores. Pels resultats obtinguts 
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en els apartats anteriors, es pot dir que aquestes instal·lacions poden arribar a patir 
algun dany lleu, però, en un període de temps lleugerament superior a un dia, 
quedarien reparades. 

Les subestacions transformadores són els elements del sistema d’energia elèctrica 
sobre els que s’espera que es produeixin uns danys majors. Pel què fa a l’índex de 
funcionalitat compost, s’obtenen valors entre 67,87% i 98,85%. Així doncs, s’estima 
que aquestes instal·lacions necessiten més d’un dia per a tornar a funcionar amb total 
normalitat. A la Taula  7-10 es detalla la quantitat de subestacions de l’àrea d’estudi 
que correspon a cada interval de valors de l’índex de funcionalitat compost. 

Quantitat de subestacions Interval de FRc  
3 65%-72% 
8 72%-79% 

11 79%-86% 
17 86%-93% 
19 93%-100% 

Taula  7-10 Estadística dels valors de l’índex de funcionalitat compost per a les 
subestacions de la regió metropolitana de Barcelona, segons l’escenari sísmic 
ICC-2 

La majoria de les subestacions de l’àrea d’estudi presenten valors de l’índex de 
funcionalitat entre un 79% i un 100%. Cal destacar, també, que un percentatge gens 
despreciable –un 32,35%– d’aquestes instal·lacions podrien deixar a un 15% dels seus 
usuaris fora de servei un dia després de produir-se un sisme. En general, a major 
perillositat, menor serà el valor de l’índex FRc, amb l’excepció de les subestacions d’alt 
voltatge [ESS6] sotmeses a un PGA de 0,077·g que presenten un valor de l’índex més 
elevat que les subestacions de baix voltatge [ESS2] amb un PGA de 0,108·g associada. 
En aquest cas, la major vulnerabilitat de les subestacions tipus ESS6 respecte a les 
tipus ESS2 prima sobre l’acció sísmica a la que estan sotmeses. Aquest comportament 
és anàleg a l’observat en els resultats de l’estat de dany esperat i de l’índex de dany 
compost. 

Les línies elèctriques són els elements del sistema amb major capacitat de reparació. 
Aquests no tan sols són molt poc vulnerables a l’acció sísmica esperada a la regió 
metropolitana de Barcelona, sinó que, si pateixen algun dany, en només un dia 
s’estima que tornaran a funcionar amb total normalitat. 

 
Figura  7.5 Índex de funcionalitat compost FRc, un dia després del terratrèmol, del sistema 

d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona, segons l’escenari 
sísmic proposat per l’ICC modificat, considerant els efectes locals del sòl 
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Figura 7.6 Índex de funcionalitat compost, un dia després del terratrèmol, del sistema 

d’energia elèctrica del municipi de Barcelona, segons l’escenari sísmic de la 
zonació sísmica de Barcelona [15] 

Municipi de Barcelona 
A la Figura 7.6, es mostren els resultats obtinguts en l’avaluació de la funcionalitat dels 
elements del sistema d’energia elèctrica que pertanyen al municipi de Barcelona. 

El valor de l’índex de funcionalitat compost obtingut per a les subestacions elèctriques 
ubicades al nucli urbà de Barcelona oscil·la entre el 75,57% i el 95,53%. Les 
subestacions de baix voltatge [ESS2] són menys vulnerables a l’acció sísmica que les 
subestacions de voltatge mig [ESS4], de fet s’observa que l’índex de funcionalitat 
compost FRc disminueix en augmentar el voltatge d’aquestes instal·lacions. Si 
s’analitza de forma independent cada tipologia de subestacions, la funcionalitat un dia 
després de produir-se un sisme disminueix en augmentar el valor de PGA a la estarien 
sotmeses aquestes instal·lacions. 

Pel què fa a la xarxa elèctrica, s’obté un valor de l’índex de funcionalitat compost del 
100%, per tant, s’espera que aquests elements del sistema elèctric funcionin amb total 
normalitat un dia després de produir-se un event sísmic. Aquest resultat es podia 
preveure a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de l’estat de dany esperat i de 
l’índex de dany compost, ja que no s’esperaven danys sobre la xarxa elèctrica de la 
ciutat de Barcelona. 

7.4  Resum i conclusions 
Un sistema d’energia elèctrica està constituït per tres categories d’elements segons la 
seva resposta al fenomen sísmic: les plantes generadores, les subestacions i els línies 
elèctriques. Existeix una sèrie de característiques, dins de cada categoria, que la 
subdivideixen en vàries classes d’elements. Cada una d’aquestes classes es distingeix 
de la resta per la diferent vulnerabilitat en front als terratrèmols. El diferent 
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comportament dels elements respecte a les accions sísmiques i, per tant, el diferent 
nivell de dany que s’espera que es produeixi sobre aquests, responen a una distribució 
de variable aleatòria log-normal que es caracteritza matemàticament per les 
anomenades corbes de fragilitat. Per tant, cada nivell de dany tindrà associada una 
corba de fragilitat diferent segons la classe d’element que es consideri (Annex G). A 
partir de les corbes de fragilitat, és possible obtenir que la probabilitat d’ocurrència 
del dany (matrius de dany), discretitzada en els que s’anomenen estats de dany. 

A la regió metropolitana de Barcelona, les plantes generadores es defineixen totes 
elles com a grans/mitjanes, però n’existeixen dues classes: les que estan constituïdes 
per subcomponents ancorats [EPP3] i les que consten de subcomponents estàndard 
[EPP4]. Les subestacions de l’àrea d’estudi, en canvi, estan construïdes totes elles per 
subcomponents estàndard. No obstant, es subdivideixen en tres classes segons el 
voltatge que transformen: les de baix voltatge [ESS2], les de voltatge mig [ESS4] i les 
d’alt voltatge [ESS6]. Per últim, les línies de transport i distribució d’energia elèctrica 
existents a la regió metropolitana es classifiquen en una sola classe: els que presenten 
subcomponents estàndard [EDC2]. 

Classe d’element PGA/P[ds4]≥P[dsi], Vi 
Subestacions Alt Voltatge ESS6 0,380·g 
Subestacions Voltatge Mig ESS4 0,465·g 
Plantes Generadores Subcomponents Estàndard EPP4 0,665·g 
Subestacions Baix Voltatge ESS2 0,730·g 
Plantes Generadores Subcomponents Ancorats EPP3 0,785·g 
Xarxa de transport i distribució ECD2 0,890·g 

Taula  7-11 Classificació dels elements del sistema d’energia elèctrica a la regió 
metropolitana de Barcelona, segons el grau de vulnerabilitat a l’acció sísmica 

Segons les funcions de dany analitzades a l’Annex G, les línies elèctriques són els 
elements del sistema d’energia elèctrica menys vulnerables, doncs són els que 
requereixen de valors de PGA majors per tal que s’esperin nivells de dany notables. En 
aquest sentit i a mode de resum, les diferents classes del sistema d’energia elèctrica 
de l’àrea d’estudi poden ordenar-se de més a menys vulnerables, com s’observa a la 
Taula  7-11, segons el valor de PGA a partir del qual la probabilitat de l’estat de dany 
complet supera la de qualsevol altre estat de dany. 

Per tal d’avaluar el risc sísmic dels elements que conformen el sistema d’energia 
elèctrica existents a la regió metropolitana de Barcelona, s’obtenen tres valors que 
representen diferents mesures dels danys esperats sobre aquests elements davant una 
acció sísmica determinada: l’Estat de dany esperat E[ds], l’Índex de dany compost DRc i 
l’Índex de funcionalitat compost FRc. Les tres estimacions anteriors són combinacions 
lineals dels valors que prenen les funcions de dany en cada un dels estats de dany, és 
a dir, de la probabilitat d’ocurrència d’aquests. Són, per tant, valors que estan 
íntimament lligats a la perillositat sísmica a la que s’espera que estaran sotmesos els 
elements objecte d’estudi. Com a conseqüència, els resultats que s’obtenen varien 
segons l’escenari sísmic que s’analitzi. En línies generals, els danys esperats sobre els 
elements que constitueixen el sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de 
Barcelona augmenten quan ho fa el valor del PGA a la que es veuen sotmesos. 

De les dues classes de plantes generadores existents a la regió metropolitana, les que 
estan construïdes amb subcomponents estàndard obtenen un major risc sísmic 
respecte a les que consten de subcomponents ancorats. No obstant, dins l’interval de 
valors que pren el PGA a l’àrea d’estudi, ambdues classes responen de forma molt 
similar a una mateixa acció sísmica. És a dir, en l’anàlisi d’aquesta categoria 
d’elements del sistema elèctric, els resultats obtinguts responen més a la perillositat 
sísmica que a la vulnerabilitat de l’element pròpiament dita. En general, els danys 
s’esperen majors en les subestacions de la regió metropolitana de Barcelona d’alt 
voltatge. No obstant, en els resultats obtinguts en aquesta categoria d’elements, prima 
la magnitud de l’acció sísmica – el valor del PGA – sobre la vulnerabilitat de la 
instal·lació. En l’avaluació del risc sísmic de les línies elèctriques, donat que aquesta 
és categoria d’elements del sistema d’energia elèctrica menys vulnerable a l’acció 
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sísmica esperada a l’àrea d’estudi, s’obté que els danys que s’esperen que es 
produeixin sobre aquests elements són pràcticament nuls independentment de 
l’escenari sísmic que es consideri. 

En general, no s’esperen danys rellevants sobre el sistema d’energia elèctrica deguts al 
fenomen sísmic, donada la moderada perillositat sísmica de l’àmbit d’estudi. No 
obstant, si s’avalua el risc sísmic a aquesta àrea per a un grau d’intensitat MSK de VIII-
IX, que correspon a un PGA de 0,2165·g, els danys esperats són apreciablement més 
alarmants, com es mostra a la Taula  7-12. 

Classe d’element E[ds] DRc FRc 
Plantes Generadores Subcomponents Ancorats EPP3 2,37 20,33% 68,70% 
Plantes Generadores Subcomponents Estàndard EPP4 2,45 22,42% 62,41% 
Subestacions Alt Voltatge ESS6 3,67 45,85% 11,30% 
Subestacions Voltatge Mig ESS4 2,69 17,83% 30,81% 
Subestacions Baix Voltatge ESS2 2,27 11,81% 45,53% 
Xarxa de transport i distribució ECD2 1,36 1,88% 99,12% 

Taula  7-12 Dany esperat sobre el sistema elèctric de l’àrea d’estudi per a una intensitat 
VIII-IX MSK 

Cal destacar els resultats corresponents a les subestacions d’alt voltatge, on 
s’esperarien danys molt propers a l’estat de dany sever (E[ds]=3,67), el cost de 
reparació seria gairebé de la meitat del seu cost total i un dia després de l’event sísmic 
deixaria al 88,70% dels seus usuaris fora de servei. 
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