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Els terratrèmols són fenòmens naturals capaços d’afectar grans territoris, provocant pèrdues humanes i 
econòmiques difícils de reparar. A més, a diferència dels núvols que ens alerten de la pluja, no existeix cap indicador 
que ens pugui avisar d’un conseqüent event sísmic. Així doncs, es pot afirmar que les característiques principals 
d’aquests fenòmens naturals són el poder destructiu amb el què amenacen a la humanitat i la seva quasi-
instantaneïtat que els converteix en fenòmens imprevisibles, dificultant la reducció dels danys que ocasionen. 

La mitigació de qualsevol tipus risc geològic pot materialitzar-se per mitjà de tres camins. Per una banda, es pot 
intentar disminuir la perillositat associada al fenomen que provoca el risc; la segona via és la reducció de la 
vulnerabilitat de l’element en perill, construint segons dissenys que tinguin en compte les accions que el provoquen; i 
per últim, és possible dur a terme una planificació de mesures de prevenció i protecció civil, amb la finalitat de ser 
emprades en cas d’emergència.  

En el cas del fenomen sísmic, poc es pot fer per a reduir la seva perillositat, doncs aquesta depèn bàsicament de la 
tectònica regional i únicament el seu coneixement pot orientar la planificació territorial d’una àrea geogràfica. La 
vulnerabilitat en front a les accions sísmiques pot reduir-se en gran mesura aplicant disseny sismo-resistents. És en 
la planificació on entra en joc el present treball, doncs les anàlisis de risc, com la que aquí es presenta, constitueixen 
les eines bàsiques per a la prevenció i protecció en front al risc sísmic, quantificant els danys potencials i, en 
conseqüència, orientant a les administracions en la seva planificació. 

A Catalunya i, en concret, a la regió metropolitana de Barcelona, la moderada perillositat sísmica fa que es descuidin 
considerablement les mesures de precaució en front dels terratrèmols i que no s’apliquin dissenys sismo-resistents a 
les estructures i infrastructures que es construeixen. A les grans ciutats, l’augment de la quantitat de població, 
d’edificis i d’infrastructures és fruit del desenvolupament modern que pateixen moltes de les regions amb baixa 
perillositat sísmica. Com a conseqüència, els danys provocats per un terratrèmol en aquestes àrees serien, de bon 
tros, majors dels que les anàlisis prediuen. La perillositat màxima que s’espera a l’àrea d’estudi del present treball, 
per a un període de retorn de 500 anys, correspon a una intensitat de grau VI MSK segons la normativa de 
construcció sismo-resistent d’actual vigència a l’estat espanyol. No obstant, estudis de perillositat sísmica més 
recents augmenten aquesta màxima a una intensitat de VII-VIII MSK. 

Segons la metodologia emprada aquí, dins un sistema d’energia elèctrica, els elements que resulten més 
vulnerables a l’acció sísmica són les subestacions transformadores. S’esperen uns danys màxims sobre aquestes 
instal·lacions, a la regió metropolitana de Barcelona, molts propers a l’estat de dany lleu, que representa fallades en 
el 5% d’algun dels seus subcomponents i correspon a un cost de reparació de l’element de gairebé un 4% del seu 
cost de reposició. Cal destacar que la probabilitat d’assolir danys lleus, per part de les subestacions, és de gairebé el 
45% i la corresponent a danys moderats és superior 10%.Tot i que els resultats de la present anàlisi proporciona 
valors més moderats en el cas de les centrals elèctriques, cal tenir en compte que, per petit que sigui el dany que 
s’espera sobre aquestes instal·lacions, les conseqüències poden arribar a ser més catastròfiques i les 
recuperacions, més costoses. El cost de reparació màxim que s’estima per a les centrals ubicades a la regió 
metropolitana de Barcelona és de més del 3% del seu cost de reposició, que pot arribar a ser molt més elevat, en 
termes absoluts, que per a les subestacions transformadores. Les línies que transporten i distribueixen l’electricitat 
als usuaris finals són molt poc vulnerables als nivells de l’acció sísmica esperada a Barcelona i a la seva àrea 
d’influència, doncs s’obtenen danys esperats nuls pràcticament a la totalitat de la xarxa que conformen. Cal tenir 
present que, segons els escenaris considerats en aquesta anàlisi, tan sols es doni un grau d’intensitat MSK per 
sobre de la màxima esperada a la regió metropolitana de Barcelona, els danys podrien arribar a ser catalogats de 
severs que, en el cas de les subestacions elèctriques, correspon al 70% de fallades en els seus subcomponents i a 
un cost de reparació de pràcticament la meitat del seu valor de reposició. 

Es creu convenient seguir elaborant anàlisis de d’estimació danys sísmics com la que aquí es presenta, donat totes 
elles milloren tota planificació d’emergència sísmica, orientant-la cap a la protecció dels elements més vulnerables i 
de les zones més perilloses. 




