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8.1  Introducció 
Aquest capítol té com a objectiu exposar les principals conclusions fruit de l’anàlisi dut 
a terme en aquesta tesina, així com les possibles recomanacions per a futurs estudis 
dins de l’àmbit de l’avaluació del risc sísmic en zones urbanes. L’objectiu principal del 
present treball és quantificar el dany físic degut al fenomen sísmic que s’espera que es 
produeixi sobre el sistema d’energia elèctrica a la Regió metropolitana de Barcelona (el 
què s’anomena dany esperat), amb la finalitat última d’estimar les pèrdues 
econòmiques i humanes que representen. 

Per a determinar la vulnerabilitat sísmica del sistema d’energia elèctrica de l’àrea 
d’estudi amb la màxima fidelitat, s’ha dut a terme una recopilació de les 
característiques dels elements que conformen aquest sistema. En quant a la 
caracterització de la perillositat sísmica de la regió metropolitana de Barcelona, es 
proposen tres escenaris sísmics resultat de diferents treballs i un altre escenari que fa 
referència únicament al terme municipal de Barcelona. És necessari que ambdues 
caracteritzacions es facin amb la màxima cura per tal d’obtenir uns resultats el més 
reals possibles. El mètode emprat en el present treball es basa en el marc metodològic 
desenvolupat als Estats Units d’Amèrica anomenat HAZUS’99 [1]. Les dades d’entrada i 
els resultats obtinguts es tracten mitjançant un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) 
que permet, entre d’altres, associar a cada element vulnerable de l’àrea d’estudi un 
valor que representi la perillositat sísmica a la es veu sotmès. 

En el primer apartat d’aquest capítol, es tracten les principals conclusions que es 
desprenen de la present anàlisi sobre la caracterització de la perillositat sísmica, de la 
vulnerabilitat sísmica i el dany esperat com a avaluació del risc sísmic a la Regió 
metropolitana i al municipi de Barcelona. Seguidament, es detallen les recomanacions 
per a futures línies d’investigació, centrant l’atenció en la metodologia emprada per a 
l’avaluació del risc sísmic a l’àrea d’estudi i l’inventari de dades requerida per aquest 
fi. 
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8.2  Conclusions 
La metodologia d’avaluació de risc sísmic emprada es pot catalogar d’excel·lent. Però, 
s’han observat certes limitacions que es comenten a continuació: 

• L’estructura modular de HAZUS’99 representa un gran avantatge, doncs és 
possible eliminar o afegir mòduls sense la necessitat de refer els càlculs 
corresponents, convertint-la en una metodologia molt flexible. No obstant, 
en el camp dels danys físics induïts és encara limitada, doncs és capaç 
d’estimar la fracció geogràfica afectada pels fenòmens associats als sismes, 
però no és possible estimar els danys que se suportarien. 

• L’índex de funcionalitat compost avalua la funcionalitat post-sisme dels 
elements objecte d’estudi. Tot i analitzar instants de temps molt propers a 
un terratrèmol (1 dia), els paràmetres emprats proporcionen valors de l’índex 
molt elevats. Possiblement, la causa sigui que la metodologia ha estat 
desenvolupada per a sistemes a escales regionals, on la reparació és més 
ràpida que als centres urbans. Així doncs, en l’anàlisi duta a terme al terme 
municipal de Barcelona, aquests valors estarien sobrevalorant la funcionalitat 
dels elements del sistema d’energia elèctrica que conté aquesta àrea. 

L’ús del SIG ArcView en l’anàlisi de risc sísmic ha suposat diversos avantatges i alguna 
limitació que es presenten a continuació: 

• En general, cal destacar que ArcView ha permès visualitzar, consultar i 
analitzar un gran volum de dades espacials amb relativa facilitat de forma 
ràpida i econòmica. 

• L’estructura de les dades gràfiques amb la que treballa ArcView – mitjançant 
documents dinàmics i interactius – abarateix el cost d’emmagatzematge i 
l’actualització de la informació amb la que es treballa. Aquesta organització 
permet visualitzar a cada instant la informació gràfica que hom desitgi. 

• La posició espacial de tots els elements gràfics que gestiona el software 
queda perfectament georeferenciada mitjançant les seves coordenades, fet 
que ha permès associar a cada element objecte d’estudi el valor de la 
perillositat de l’àrea on s’ubica. 

• Com a limitació, es pot esmentar que ArcView 3.2a no disposa de eines 
suficientment potents per a implementar determinats algoritmes numèrics, 
requerint de l’ús d’altres llenguatges [Fortran] per a obtenir les corbes de 
fragilitat i matrius de dany No obstant, la casa ESRI ha tret al mercat 
extensions del software amb una gran potència d’anàlisi i tractament de 
dades espacials capaces d’eliminar aquesta limitació. 

8.2.1  Perill 
• La regió metropolitana i el municipi de Barcelona es consideren àrees de 

moderada – baixa perillositat sísmica, amb valors d’intensitat MSK màxims 
de VII-VIII, en les zones més desfavorables. 

• En quant a la regió metropolitana de Barcelona, el valor màxim de PGA 
segons l’escenari NSCR-02, proposat per la norma sismo-resistent vigent al 
territori espanyol [12], és de 0,04·g, que equival a una intensitat de grau VI 
MSK. En els escenaris ICC-1 i ICC-2, procedents de la tesi doctoral de 
Secanell, 1999 [14], els valors més desfavorables de PGA són de 0,077·g i de 
0,108·g, corresponents als graus d’intensitat MSK VII i VII-VIII, 
respectivament. 

• Al municipi de Barcelona, segons l’escenari Zonació de Barcelona, procedent 
del treball de Cid et al., 1999 [15], el PGA oscil·la entre 0,054·g (Int=6,5; VI-
VII MSK) i 0,091·g (Int=7,26; VII-VIII MSK). Mentre que, en l’escenari més 
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conservador a escala regional (ICC-2), es donava un PGA de 0,077·g a tot el 
municipi. 

• La moderada perillositat de l’àrea d’estudi porta a un descuit de les mesures 
mínimes de protecció, la qual cosa fa esperar un dany quelcom superior al 
que HAZUS’99 prediu. 

8.2.2  Vulnerabilitat 
• Del present estudi, se’n desprèn la importància d’una bona caracterització de 

la vulnerabilitat dels elements que s’estudien en una anàlisi de risc sísmic. 
Per a aconseguir-ho, és primordial conèixer de forma detallada el 
funcionament tècnic dels elements que s’estudien, així com l’estructura 
segons la qual aquests s’organitzen. Amb aquest fi, el capítol 4 del present 
treball es dedica a comprendre l’estructural sistema d’energia elèctrica 
existent a la regió metropolitana de Barcelona i com afecta aquesta a les 
propietats tècniques del disseny constructiu dels elements que en formen 
part. La caracterització de la vulnerabilitat dels elements objecte d’estudi es 
veu afectada de la qualitat de la informació disponible sobre aquestes 
propietats, és a dir, de l’inventari de dades disponible. 

• En aquest estudi, s’han efectuat hipòtesis raonables per suplir la manca 
d’informació, situant-nos sempre al costat més conservador. 

• Les xarxes de transport i distribució són els elements del sistema elèctric 
menys vulnerables a l’acció sísmica. 

• Les subestacions transformadores, concretament les d’alt voltatge, són les 
instal·lacions del sistema elèctric més vulnerables als fenòmens associats a 
un terratrèmol. 

8.2.3  El dany esperat 
• En quant a les plantes generadores de l’àrea d’estudi, el màxim estat de dany 

esperat és de 1,36, que correspon a una recuperació del 97,92% al cap d’un 
dia del sisme, amb un cost estimat de reparació del 3,36% sobre el cost de 
reposició. Aquests resultats corresponen a la C.T. Badalona II, que està 
formada per subcomponents estàndard, quan es sotmet a un PGA de 0,08·g. 

• A les subestacions transformadores de la regió metropolitana de Barcelona, 
la situació de dany esperat màxim es dóna a les subestacions de voltatge 
mig situades als municipis de Gualba, La Roca del Vallès i Palau-Solità i 
Plegamans, on s’espera un PGA de 0,11·g (VII-VIII MSK). Sobre aquests 
elements, l’estat de dany esperat és de 1,67 amb una funcionalitat del 
67,87% al cap d’un dia d’un esdeveniment sísmic i amb un cost de reparació 
del 3,66% sobre el seu valor total. Donat que, per al màxim PGA (0,11·g), la 
probabilitat de l’estat de dany moderat és del 10,42%, 7 de les 68 
subestacions considerades quedarien greument afectades, en el cas d’un 
terratrèmol d’aquestes característiques. 

• Al municipi de Barcelona i pel què fa a les subestacions, la situació més 
desfavorable es dóna amb un estat de dany esperat de 1,50 corresponent a 
un cost de reparació del 2,62% i una recuperació de la funcionalitat a un dia 
del terratrèmol del 75,57%. Aquests resultats corresponen a la subestació de 
voltatge mig ubicada al barri de Zona Franca – Port, que pertany al districte 
de Sants – Montjuïc, que s’anomena SEAT. Aquest resultat pot estar 
sobrevalorat donat que les funcions utilitzades en el seu càlcul corresponen 
a un sistema d’energia elèctrica a escala regional, on possiblement els danys 
seran més lleus i la reparació, més ràpida. 

• Pel què fa a la xarxa de línies elèctriques de la regió metropolitana de 
Barcelona, la màxima probabilitat de dany es dóna a les que es troben als 
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municipis amb un PGA associada de 0,11·g, que correspon al 6% de la 
longitud total de la xarxa elèctrica de l’àrea d’estudi. 

• En l’àmbit del municipi de Barcelona, la situació de màxima probabilitat de 
dany sobre les línies elèctriques es dóna per a un PGA de 0,09·g, que 
correspon a un 29,61% de la longitud total de la xarxa elèctrica del municipi. 

8.3  Recomanacions 

8.3.1  Metodologia 
• Caldria adaptar a l’àrea d’estudi els mètodes per a la caracterització 

probabilista de l’agitació del terreny associada a un sisme. S’haurien 
d’utilitzar lleis d’atenuació pròpies a aquest àmbit que serien modificades 
posteriorment per tècnics experts en aquest camp d’investigació. 

• Amb l’objectiu de tenir en compte totes possibles accions produïdes per un 
terratrèmol, es recomana considerar, en la caracterització de la perillositat 
sísmica, els fenòmens associats a aquests events que provoquen la ruptura 
del terreny, és a dir, la liqüefacció, les falles superficials i les esllavissades. 
Es proposa també avaluar també l’agitació del terreny produïda en un sisme 
mitjançant una metodologia determinista, aplicant-hi lleis d’atenuació 
específiques de la zona analitzada. 

• Per tal de millorar els resultats de l’anàlisi de risc, es proposa utilitzar 
escenaris on els límits de la perillositat sísmica responen a les propietats 
geològiques i geotècniques del terreny. Es recomana, doncs, utilitzar 
metodologies que delimitin àrees de perillositat sísmica independentment de 
les àrees polítiques. Amb la mateixa finalitat, es recomana també aplicar 
factors d’amplificació en tots els nuclis urbans de la regió metropolitana, 
donat que l’ús urbà del sòl pot provocar augments en la perillositat en 
percentatges molt elevats. 

• Per a futurs estudis, seria recomanable avaluar la perillositat sísmica 
associada a períodes de retorn més elevats, amb l’objectiu que d’augmentar 
el seu valor. Tot i que un període de retorn major equival a una probabilitat 
menor d’assolir el nou nivell de perillositat sísmica, seria interessant avaluar 
l’efecte d’aquest increment sobre el risc sísmic. 

• Pel què fa a l’escenari considerat a nivell del municipi de Barcelona, seria 
interessant emprar diferents valors de PGA característica del municipi o 
aplicar diferents factors d’amplificació per efectes del sòl. D’aquesta manera, 
es podria avaluar l’efecte dels diferents escenaris sobre els danys esperats a 
aquesta àrea. 

• Els models matemàtics proposats per HAZUS’99 simulen el comportament 
sísmic dels elements que conformen els sistemes d’energia elèctrica als 
Estats Units. Per exemple, els valors de tensió que serveixen per a classificar 
les subestacions dels Estats Units no coincideixen exactament amb els 
voltatges corresponents al diferents graons en què s’estructura el sistema de 
l’àrea d’estudi. Caldria comprovar, per tant, en futures línies d’investigació, 
si els models emprats per a aquesta caracterització són adequats, i en el 
detall idoni, a les estructures i infrastructures encarregades de proporcionar 
energia elèctrica a la població del territori espanyol, modificant-los en els 
casos convenients. 

• De la mateixa forma, en l’obtenció de l’índex de dany compost, caldria 
emprar factors específics de l’àrea d’estudi, doncs segurament no 
s’empraran ni les mateixes tècniques ni els mateixos recursos de reparació. I 
en quant al cost de reposició dels elements estudiats, es proposa també que 
es considerin els paràmetres econòmics específics de l’àrea geogràfica que 
s’analitza. 
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• Seguint en la mateixa línia de discurs, les corbes de reparació emprades en 
el càlcul de l’índex de funcionalitat compost cal que siguin específiques dels 
elements que conformen el sistema d’energia elèctrica a la zona d’estudi. Per 
aquest motiu, es recomana la recerca de models matemàtics que s’ajustin 
més fidedignament al comportament dels elements – considerant les 
diferents escales d’anàlisi – per al seu ús en estudis futurs. 

• Amb l’objectiu de completar la present tesina en estudis futurs, es proposa 
avaluar els danys físics induïts i les pèrdues econòmiques indirectes que es 
produirien sobre el sistema d’energia elèctrica a la regió metropolitana i el 
municipi de Barcelona. 

8.3.2  Inventari de dades i el SIG ArcView 
• En aquest treball, s’ha disposat d’informació extensa sobre el disseny 

constructiu aplicat a les plantes generadores que s’ubiquen a l’àrea d’estudi. 
No obstant, no es coneix pràcticament res sobre les característiques 
tècniques aplicades en la construcció de les subestacions i de les línies de 
transport i distribució d’electricitat. És per aquest motiu que es recomana 
emprar més temps i més recursos en la recopilació d’informació, així com 
implicar les companyies (en el nostre cas, d’energia elèctrica) en la confecció 
de l’inventari de dades. 

Per a futurs treballs, es recomana personalitzar un menú dins del projecte d’ArcView 
que automatitzi les diferents etapes dutes a terme en el tractament de dades i 
l’obtenció de resultats. D’aquesta manera, si en un futur, es construeixen més 
elements del sistema d’energia elèctrica, la simple introducció de les noves dades 
permetria obtenir, amb rapidesa, la nova estimació dels danys sísmics. 
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