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Annex G Funcions bàsiques i l’avaluació del risc sísmic 
La base del mètode emprat en el present treball per a l’estimació dels danys sísmics és 
l’obtenció de les anomenades corbes de fragilitat, que proporcionen la probabilitat 
d’assolir o excedir un determinat estat de dany, donat un valor específic de PGA. A 
partir d’elles, s’obté la probabilitat d’ocurrència de cada un dels graus o nivells de 
dany mitjançant les anomenades funcions de dany. La metodologia HAZUS’99 
presumeix que els danys deguts al fenomen sísmic presenten una distribució log-
normal. A partir dels paràmetres estadístics mitjana i desviació estàndard, és possible 
avaluar el valor de les funcions de densitat d’aquesta distribució per a diferents valors 
de PGA, que, posteriorment, permetran obtenir les corbes de fragilitat i les matrius de 
dany. 

A continuació, es mostren totes les funcions i corbes emprades en l’avaluació del risc 
sísmic sobre el sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona. 

Plantes generadores 

A la regió metropolitana de Barcelona existeixen quatre plantes generadores d’energia 
elèctrica, totes elles, centrals tèrmiques. Dues elles, C. T. Besòs i C. T. Foix, estan 
formades per subcomponents ancorats, per tant, es classifiquen com a EPP3, segons la 
nomenclatura proposada per HAZUS’99. La resta de centrals, Badalona II i Sant Adrià, 
que consten de subcomponents estàndard, són de la categoria EPP4. 

A continuació, es mostren les funcions de densitat de la distribució log-normal per a 
ambdós tipus de centrals: 
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FIGURA G.1 Funcions de densitat de les plantes generadores tipus EPP3 



ANNEXES 

 

 
139

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

PGA [g]

F
u
n
ci

ó
 d

e
 d

e
n
si

ta
t

lleu moderat sever col·lapse

 
FIGURA G.2 Funcions de densitat de les plantes generadores tipus EPP4 

Les corbes de les figures anteriors són molt similars. Únicament, s’observa que el valor 
de PGA que correspon al màxim de la funció de densitat és lleugerament major per a 
les plantes amb subcomponents estàndard EPP4. La desviació estàndard corresponent 
a cada estat de dany és també molt semblant en ambdues categories de centrals 
elèctriques, com pot comprovar-se a les taules de l’apartat 3.5.2, del Capítol 3 de la 
present tesina. 

Les corbes de fragilitat associades a les plantes generadores es mostren a la FIGURA 
G.3 i a la FIGURA G.4. 

 
FIGURA G.3 Corbes de fragilitat de les plantes generadores tipus EPP3 



 

 
140

 
FIGURA G.4 Corbes de fragilitat de les plantes generadores tipus EPP4 

Els valors que proporcionen les corbes de fragilitat, per a una determinada PGA, 
corresponents a les plantes tipus EPP4 són lleugerament superiors als corresponents a 
les centrals amb subcomponents ancorats EPP3. La distància entre les corbes de 
fragilitat de dos estats de dany consecutius, donada un PGA determinada, augmenta 
per les plantes EPP4. 

A continuació, es mostren les funcions de dany corresponents als dos tipus de centrals 
elèctriques existents a la regió metropolitana de Barcelona. 
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FIGURA G.5 Funcions de dany per a les plantes generadores tipus EPP3 
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FIGURA G.6 Funcions de dany per a les plantes generadores tipus EPP4 

Els valors de PGA corresponents als màxims de probabilitat d’ocurrència dels estats de 
dany lleu, moderat i sever són majors per a les plantes generadores amb 
subcomponents ancorats. Fet que respon a la menor vulnerabilitat a l’acció sísmica 
d’aquesta categoria d’instal·lacions  respecte a les plantes que consten de 
subcomponents estàndard, és a dir, que requereixen de valors de PGA més elevats per 
a assolir cert nivells de dany. 
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FIGURA G.7 Ampliació de les funcions de dany de les plantes generadores tipus EPP3 per a 

un rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 
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FIGURA G.8 Ampliació de les funcions de dany de les plantes generadores tipus EPP4 per a 

un rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 

A diferència de les línies elèctriques i les subestacions, existeix un determinat valor de 
PGA a partir del que la probabilitat de l’estat de dany lleu de les plantes generadores 
supera la corresponent a l’estat de dany nul. En el cas de la categoria EPP3, succeeix 
per a PGA superiors a 0,1060·g, mentre que les plantes tipus EPP4, ho fan a partir de 
valors superiors a 0,1076·g. 

La FIGURA G.7 fa referència a les plantes generadores amb subcomponents ancorats, 
les tipus EPP3. En ella, s’observa que els estats de dany amb major probabilitat 
d’ocurrència, en l’interval de valors de PGA considerats en el present treball, són el nul 
i el lleu. La probabilitat de l’estat de dany nul oscil·la entre el 98,52%, que correspon a 
un PGA de 0,0271·g, i un 44,775%, en el cas que el valor de PGA sigui el màxim dels 
considerats en la present tesina. La probabilitat d’ocurrència de l’estat lleu per a les 
plantes tipus EPP3 oscil·la des d’un 1,47% fins a un 47,09%. De fet, per a valors de PGA 
superiors a 0,0468·g, es supera el 10% de probabilitat d’assolir aquest nivell de dany. 
Cal destacar, però, que l’estat de dany moderat s’assoleix amb una probabilitat 
màxima del 7,92%, valor gens despreciable. A més, aquesta pren un valor superior a 
l’1% quan l’acceleració horitzontal pic del terreny [PGA] supera el valor de 0,062·g. Els 
estats de dany sever i complet presenten valors de la probabilitat molt baixos, per 
tant, no es consideren significatius. L’estat de dany sever pren com a probabilitat 
màxima un valor de 0,21%, equivalent a 0,1082·g de PGA. 

La FIGURA G.8 mostra les funcions de dany de les plantes generadores amb 
subcomponents estàndard [EPP4] en un interval de valors de PGA considerats 
probables a la regió metropolitana de Barcelona. De forma anàloga a les plantes tipus 
EPP3, s’observa que els estats de dany amb major probabilitat d’ocurrència són el nul, 
el lleu i el moderat. La probabilitat de que no es produeixi cap dany sobre les plantes 
generadores tipus EPP4 oscil·la entre el 44,75%, si es dóna un PGA de 0,1082·g, i el 
98,52%, en el cas més favorable. Són valors bastant elevats, fet que reitera la 
moderada perillositat sísmica existent a l’àrea d’estudi de la present tesina. Pel què fa 
a l’estat de dany lleu, la probabilitat màxima d’ocurrència és del 45,38% i s’assoleix 
per a un PGA de 0,1082·g. Val a dir que aquesta probabilitat és sempre superior a l’1%, 
dins l’interval de valors d’acceleració del terreny considerats a la regió metropolitana 
de Barcelona. En el cas més desfavorable, la probabilitat d’assolir un estat de dany 
definit com a moderat és de 9,72%, percentatge lleugerament superior al corresponent 
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a les plantes generadores tipus EPP3. Aquest fet indica que la vulnerabilitat a l’acció 
sísmica dels subcomponents estàndard és més elevada en comparació als ancorats. No 
obstant, la probabilitat de que es produeixi un estat de dany lleu assoleix un valor 
màxim inferior en les plantes tipus EPP4 [subcomponents estàndard] que en les de 
tipus EPP3 [subcomponents ancorats]. Així doncs, es pot afirmar que l’existència de 
subcomponents ancorats augmenta la probabilitat d’assolir els graus de dany nul i lleu 
i minora la d’assolir l’estat de dany moderat. Per últim, els estats de dany sever i 
complet presenten una probabilitat d’ocurrència poc significativa. 

Amb l’objectiu d’avaluar el diferent comportament dels dos tipus de plantes 
generadores existents a la regió metropolitana, s’ha elaborat els següents gràfics 
comparatius: 
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FIGURA G.9 Comparació de les corbes de fragilitat dels dos tipus de plantes generadores 
existents a la regió metropolitana de Barcelona [EPP3: Grans/mitjanes amb 
subcomponents ancorats; EPP4: Grans/Mitjanes amb subcomponents 
estàndard] 
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FIGURA G.10 Ampliació de la comparació de les corbes de fragilitat dels dos tipus de plantes 
generadores existents a la regió metropolitana de Barcelona [EPP3: 
Grans/mitjanes amb subcomponents ancorats; EPP4: Grans/Mitjanes amb 
subcomponents estàndard] 
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A la FIGURA G.9 i a la FIGURA G.10, es representen les corbes de fragilitat per a 
ambdós categories de plantes generadores. Cal destacar que l’eix d’abscisses es 
mostra en escala logarítmica amb l’objectiu de detectar millor les diferències. A la 
FIGURA G.9, s’observa que les corbes corresponents a l’estat de dany lleu coincideixen 
exactament. La resta de corbes de fragilitat associades a les plantes tipus EPP4 es 
dibuixen sempre per sota de les anàlogues a les plantes amb subcomponents ancorats 
EPP3. Aquest comportament indica que, per tal d’assolir un determinat percentatge de 
probabilitat acumulada de dany sobre les centrals elèctriques amb subcomponents 
estàndard EPP4, cal que el valor de PGA sigui més elevat que en les plantes 
generadores EPP3. Dit d’una altra manera, es requereix una acció sísmica major per a 
assolir o excedir un determinat grau de dany esperat en les plantes amb 
subcomponents estàndard que en les que consten de subcomponents ancorats. 
Aquesta observació no és massa lògica, doncs, el disseny constructiu de les plantes 
tipus EPP3 està explícitament calculat per a resistir millor la acció sísmica que el de les 
centrals elèctriques tipus EPP4. 

De totes formes, el valor que determina la probabilitat d’ocurrència d’un determinat 
nivell de dany és el que proporcionen les funcions de dany. Per aquest motiu, es 
representen les corresponents a ambdós tipus de plantes a la FIGURA G.11. Amb 
l’objectiu d’analitzar les diferències de la forma més precisa possible, es representa 
l’eix que mostra els valors de PGA en escala logarítmica. 
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FIGURA G.11 Comparació de les funcions de danys dels dos tipus de plantes generadores 

existents a la regió metropolitana de Barcelona [EPP3: Grans/mitjanes amb 
subcomponents ancorats; EPP4: Grans/Mitjanes amb subcomponents 
estàndard] 

Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, cal esperar que les plantes generadores amb 
subcomponents estàndard siguin més vulnerables a una determinada acció sísmica 
que les que se’ls ha aplicat un disseny sismo-resistent en la construcció dels seus 
subcomponents. Per tal d’analitzar aquest fet, cal prestar atenció, per a cada tipus de 
planta generadora, en els punts d’intersecció entre una funció de dany i les 
corresponents a estats de dany menors. D’aquesta manera, s’analitzarà el valor de PGA 
necessari, en cada cas, per tal que la probabilitat d’ocurrència d’un determinat estat de 
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dany superi les probabilitats d’ocurrència de danys menors. Amb l’objectiu de fer més 
entenedora aquesta anàlisi, s’ha elaborat una ampliació de la FIGURA G.11, remarcant 
alguns punts d’intersecció entre diferents funcions de dany. 

 
FIGURA G.12 Ampliació de la comparació de les funcions de danys dels dos tipus de plantes 

generadores existents a la regió metropolitana de Barcelona [EPP3: 
Grans/mitjanes amb subcomponents ancorats; EPP4: Grans/Mitjanes amb 
subcomponents estàndard] 

A la FIGURA G.12, es dibuixen els punts d’intersecció de la funció de dany 
corresponent amb l’estat de dany moderat amb les anàlogues als estats de dany nul i 
lleu. Es defineixen els valors de l’acceleració pic corresponents com a PGA1i i PGA2i, 
respectivament, on i es refereix al tipus de planta generadora –EPP3 o EPP4, segons si 
es tracta de la categoria que consta de subcomponents ancorats o estàndard. 
S’observa que el valor de PGA necessari per tal que la probabilitat d’ocurrència de 
l’estat de dany moderat superi les probabilitats associades als estats de dany nul i lleu 
és sempre major en el cas de les plantes generadores tipus EPP3, amb subcomponents 
ancorats. En aquest sentit, es pot afirmar que les plantes generadores amb 
subcomponents estàndard són més vulnerables a l’acció sísmica que les que consten 
de subcomponents ancorats. 

Subestacions elèctriques 

Les subestacions elèctriques existents a la regió metropolitana de Barcelona estan 
formades per subcomponents estàndard. La única característica que les diferencia és el 
voltatge de l’energia que els arriba, donant lloc als tres tipus de subestacions 
proposats per HAZUS’99: Baix Voltatge [ESS2], Voltatge Mig [ESS4] i Alt Voltatge [ESS6]. 
Cada tipologia té una vulnerabilitat específica als efectes dels terratrèmols, fet que es 
reflexa en les funcions obtingudes per a l’anàlisi de risc sísmic. 

Les funcions de densitat log-normal dels tres tipus de subestacions existents a la regió 
metropolitana de Barcelona es mostren a les FIGURES G.13, G.14 i G.15. 

En aquestes figures, es pot apreciar que, quan augmenta el voltatge d’una subestació 
elèctrica, tant el valor mitjà de PGA com la desviació estàndard per un estat de dany 
determinat disminueixen. Aquest fet es comprova a les taules dels paràmetres de les 
corbes de fragilitat d’aquests elements, que es troben al capítol 2 (a la Taula  2-4 i a la 
Taula  2-5). Es pot dir, doncs, que un estat de dany determinat estarà associat a un 
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valor de PGA menor a les subestacions d’alt voltatge que a les de baix. Intuïtivament, 
sembla que les subestacions de major voltatge són més vulnerables en front a una 
determinada acció sísmica. 
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FIGURA G.13 Funcions de densitat de les subestacions elèctriques tipus ESS2 
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FIGURA G.14 Funcions de densitat de les subestacions elèctriques tipus ESS4 
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FIGURA G.15 Funcions de densitat de les subestacions elèctriques tipus ESS6 
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Les corbes de fragilitat són el producte de la integració de les funcions de densitat 
respecte el valor de PGA, és a dir, que són funcions de densitat acumulada. Les que 
corresponen a les subestacions elèctriques amb components estàndard d’alt, mig i 
baix voltatge es representen a la FIGURA G.16, la FIGURA G.17 i la FIGURA G.18, 
respectivament. 

 
FIGURA G.16 Corbes de fragilitat de les subestacions elèctriques tipus ESS2 

 
FIGURA G.17 Corbes de fragilitat de les subestacions elèctriques tipus ESS4 
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FIGURA G.18 Corbes de fragilitat de les subestacions elèctriques tipus ESS6 

A les figures anteriors, s’observa que el rang de valors de PGA corresponent a les 
corbes de fragilitat de les subestacions de baix voltatge és més ampli que el de les 
d’alt voltatge. És a dir, que, per aquestes últimes, el PGA necessària per assolir graus 
de dany notables serà menor. A més, cal destacar que, a mesura que augmenta el 
voltatge, la distància vertical entre dues corbes consecutives disminueix en els nivells 
de dany baixos i augmenta en els alts. Per tant, respecte a les subestacions de baix 
voltatge [ESS2], les d’alt voltatge [ESS6] pateixen un desplaçament del valor màxim de 
probabilitat de dany dels estats lleu i moderat cap al sever i complet. Tot sembla 
indicar que les subestacions de major voltatge són més vulnerables a les accions 
sísmiques moderades. 
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FIGURA G.19 Funcions de dany de les subestacions elèctriques tipus ESS2 
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FIGURA G.20 Funcions de dany de les subestacions elèctriques tipus ESS4 
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FIGURA G.21 Funcions de dany de les subestacions elèctriques tipus ESS6 

A les FIGURES G.19, G20 i G.21 es representen les funcions de dany corresponents a 
les tres tipologies de subestacions elèctriques existents a la regió metropolitana de 
Barcelona: 

Les funcions de dany de les subestacions representen la probabilitat d’assolir l’estat de 
dany corresponent en funció del PGA associada al fenomen sísmic. Aquestes funcions 
s’obtenen a partir de les corbes de fragilitat com a la distància vertical entre dues 
corbes consecutives, tal i com s’ha descrit a l’apartat 2.6.3 de la memòria. A les 
figures anteriors es mostra que, per tal que les subestacions de baix voltatge 
assoleixin graus de dany elevats, és necessari que el valor de PGA sigui major que per 
les de mig i alt voltatge. 

De forma anàloga a les línies elèctriques, s’ha dut a terme una ampliació a les FIGURES 
G.22, G.23 i G.24 per tal d’apreciar millor la probabilitat d’assolir cada un dels estats 
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de dany a la regió metropolitana de Barcelona, on el PGA varia entre els valors de 
0,0271·g i 0,1082·g. 

0%

25%

50%

75%

100%

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

PGA [g]

P
[d

s=
d
si

|P
G

A
]

nul lleu moderat sever col·lapse  
FIGURA G.22 Ampliació de les funcions de dany de les subestacions tipus ESS2 per a un 

rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 
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FIGURA G.23 Ampliació de les funcions de dany de les subestacions tipus ESS4 per a un 

rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 
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FIGURA G.24 Ampliació de les funcions de dany de les subestacions tipus ESS6 per a un 

rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 

El valor màxim de probabilitat, en el rang d’acceleracions entre 0,0271·g i 0,1082·g, 
correspon a l’estat de dany nul per als tres tipus de subestacions existents a la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Pel què fa a les subestacions de baix voltatge [FIGURA G.22], la probabilitat d’assolir 
un estat de dany complet és poc significativa i es pot considerar pràcticament nul·la. La 
probabilitat de que es produeixi un estat de dany lleu oscil·la entre un 0,79% i un 
34,90%. No obstant, la probabilitat d’ocurrència d’un grau de dany moderat supera 
l’1% per a valors de PGA superiors a 0,0816·g, assolint un valor màxim del 3,77%, 
corresponent a un PGA de 0,1082·g. Per últim, la probabilitat d’assolir l’estat de dany 
sever per aquesta categoria de subestacions pren un valor de 0,21% en el cas més 
desfavorable. 

En quant a les subestacions de voltatge mig [FIGURA G.23], la probabilitat de patir un 
grau de dany lleu varia entre els valors d’1,47% i de 44,27%, corresponents als valors 
de PGA de 0,0271·g i 0,1082·g, respectivament. El valor de la probabilitat de l’estat de 
dany moderat supera l’1% a partir de valors de PGA superiors a 0,0626·g. El valor 
màxim d’aquesta és de 10,42% i correspon al valor de PGA de 0,1082·g. La probabilitat 
d’assolir un estat de dany sever per part d’aquesta categoria de subestacions 
elèctriques no és massa elevada, assolint un valor màxim del 0,53% corresponent al 
valor de PGA major a la regió metropolitana de Barcelona. L’estat de dany complet no 
assoleix un valor de probabilitat d’ocurrència prou important per considerar-se 
significatiu. En general, la forma que conserven les funcions de dany corresponents a 
aquesta categoria de subestacions és molt semblant a les de baix voltatge amb la 
diferència que la probabilitat dels estats de danys diferents al nul prenen valors 
superiors donat un valor de PGA determinat. 

A la FIGURA G.24, es mostren el valor de probabilitat dels estats de dany 
corresponents a la categoria de subestacions d’alt voltatge. S’observa que el valor de la 
probabilitat corresponent a l’estat de dany sever pateix un important increment 
respecte a les subestacions de voltatges baix i mig, sobretot per a valors notables de 
PGA. D’altra banda, la probabilitat associada als estats de dany lleu i moderat prenen 
valors menors. La probabilitat d’ocurrència de l’estat de dany lleu oscil·la entre els 
valors 0,814%, que correspon al valor de PGA de 0,0271·g, i 32,768%, corresponent al 
PGA de 0,0986·g. S’observa, doncs, que l’estat de dany lleu pren uns valors de 
probabilitat majors a les subestacions de voltatge mig de la regió metropolitana de 
Barcelona i que el màxim de probabilitat no correspon al valor màxim de PGA 
considerat en la present anàlisi. Per altra banda, la probabilitat que les subestacions 
d’alt voltatge assoleixin l’estat de dany moderat supera l’1% a partir de valors de PGA 
superiors al 0,0516·g. Donat que els valors que pot prendre aquest paràmetre a la 
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regió metropolitana de Barcelona – i segons els escenaris considerats en el present 
treball – oscil·la entre el 0,0271·g i 0,1082·g, sembla que aquest estat de dany 
presentarà una gran probabilitat d’ocurrència. De fet, el valor màxim que pren aquesta 
a l’àrea d’estudi és de 22,48%, més del doble del valor que pren la probabilitat de 
l’estat de dany moderat per a les subestacions de voltatge mig. Pel què fa a l’estat de 
dany sever, la seva probabilitat és major a l’1% per aquelles subestacions sotmeses a 
un PGA igual o superior a 0,0754·g. La probabilitat d’ocurrència màxima d’aquest grau 
de dany sobre les subestacions d’alt voltatge de la regió metropolitana de Barcelona és 
de 9,82%, un percentatge gens despreciable donada la moderada perillositat sísmica 
de la zona d’estudi. 

Línies elèctriques 

Les línies elèctriques existents a l’àrea d’estudi es caracteritzen com a EDC2, segons la 
nomenclatura emprada a HAZUS’99, que no distingeix entre els diferents valors de la 
tensió que aquestes instal·lacions poden distribuir. Representen la categoria de línies 
elèctriques que consten de subcomponents estàndard, és a dir, la categoria sobre la 
que no s’ha aplicat cap disseny sismo-resistent en la seva construcció. 

A continuació, a la FIGURA G.25, es mostren les funcions de densitat corresponent a 
aquesta tipologia de circuits obtingudes a partir dels paràmetres estadístics 
proporcionats per la metodologia HAZUS’99 a [1]. 
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FIGURA G.25 Funcions de densitat de les línies elèctriques tipus EDC2 

La integral acumulada d’una funció de densitat corresponent a un estat de dany 
proporciona la probabilitat d’assolir o excedir aquest grau de deformació. El resultat és 
una funció de densitat acumulada, l’anomenada corba de fragilitat per a cada estat de 
dany. 

A la FIGURA G.26 es poden observar les corbes corresponents a la xarxa de circuits 
elèctrics existents a la regió metropolitana de Barcelona. 
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FIGURA G.26 Corbes de fragilitat de les línies elèctriques tipus EDC2 

A partir de les corbes de la FIGURA G.26, s’obté la probabilitat d’assolir cada un dels 
nivells de dany definits com a estats de dany. El mètode per a la seva obtenció es 
descriu Annex E. El resultat obtingut en el cas de les línies elèctriques que s’ubiquen a 
la regió metropolitana de Barcelona es mostra a la FIGURA G.27. 
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FIGURA G.27 Funcions de dany de les línies elèctriques tipus EDC2 

A la regió metropolitana de Barcelona, el valor de PGA a la que estarien sotmesos els 
elements que conformen el sistema d’energia elèctric varia, tenint en compte els 
quatre escenaris sísmics, entre 0,027·g, que equival a una intensitat de V-VI, i 0,108·g, 
que representa una intensitat de VII-VIII. És per aquest motiu que a la FIGURA G.28 es 
mostra una ampliació de la FIGURA G.3, centrant-se en els valors de PGA existents a la 
regió metropolitana de Barcelona. 
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FIGURA G.28 Ampliació de les funcions de dany de les línies elèctriques tipus EDC2 per a un 

rang de valors de PGA característic a la regió metropolitana de Barcelona 

Cal destacar que la probabilitat d’assolir els estats de dany moderat, sever i complet és 
nul·la per als circuits existents a la regió d’estudi. En el cas més desfavorable 
[PGA=0,1082·g], una línia elèctrica pot assolir l’estat de dany lleu amb un 0,07% de 
probabilitat. Per tant, la probabilitat de no patir dany [estat de dany nul] és de 99,93%. 

Es pot afirmar, doncs, que les línies elèctriques que s’ubiquen a la regió metropolitana 
de Barcelona, segons els escenaris que s’han considerat, tenen una probabilitat molt 
baixa de patir danys. 

A mode de resum, a la TAULA G–1 es representen els valors màxims de probabilitat 
d’ocurrència de cada estat de dany i per a cada tipologia d’element del sistema 
d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona. Cal dir que aquests 
percentatges han estat obtinguts tenint en compte el rang de valors de PGA 
considerats com a probables a la regió metropolitana de Barcelona. A la TAULA G–1, 
s’especifica, al costat de cada probabilitat màxima, el PGA en la que es dóna. 

Probabilitat màxima d’ocurrència de l’estat de dany [%] Eleme
nt P[ds0] PGA[g] P[ds1] PGA[g] P[ds2] PGA[g] P[ds3] PGA[g] P[ds4] PGA[g] 

EPP3 98,52 0,027 47,09 0,108 7,92 0,108 0,21 0,108 0,01 0,108 

EPP4 98,52 0,027 45,38 0,108 9,72 0,108 0,12 0,108 0,00 0,108 

ESS2 99,20 0,027 34,91 0,108 3,77 0,108 0,21 0,108 0,00 0,108 

ESS4 98,52 0,027 44,27 0,108 10,42 0,108 0,53 0,108 0,01 0,108 

ESS6 99,18 0,027 32,77 0,099 22,48 0,108 9,82 0,108 0,02 0,108 

EDC2 100% 0,027 0,072 0,108 0,00 0,108 0,00 0,108 0,00 0,108 
TAULA G–1 Valors màxims de la probabilitat d’ocurrència de cada estat de dany per als 

diferents tipus d’elements existents a la regió metropolitana de Barcelona 

Cal destacar que les línies elèctriques [EDC2] constitueixen els elements del sistema 
d’energia elèctrica amb la menor probabilitat d’ocurrència de danys deguts al fenomen 
sísmic a l’àrea d’estudi del present estudi. Cal destacar que la probabilitat d’ocurrència 
dels estats de dany moderat, sever i complet de les línies elèctriques és nul·la per a 
tots els valors del PGA considerats probables a l’àrea d’estudi, tot i que estigui 
associada al valor de 0,1082·g. Es pot considerar, doncs, que el risc sísmic de les línies 
elèctriques del sistema d’energia elèctrica que pertanyen a la regió metropolitana de 
Barcelona és pràcticament nul. 
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La probabilitat màxima dels estats de dany nul i lleu de subestacions elèctriques de 
baix voltatge [ESS2] pren un valor superior a la corresponent per a les subestacions de 
voltatge mig [ESS4]. Mentre que els valors associats als estats de dany moderat, sever i 
complet són menors en les primeres. És possible comparar aquests dos tipus de 
subestacions donat que els valors màxims de probabilitat de dany es produeixen pel 
mateix nivell d’acció sísmica (mateix valor de PGA). Per tant, es pot observar que un 
major voltatge es tradueix en una menor probabilitat dels estats de dany menors i en 
una major probabilitat dels nivells de dany més greus. Pel què fa a les subestacions 
d’alt voltatge [ESS6], s’observa que la probabilitat de produir-se els estats de dany 
moderat, sever i col·lapse és major que en la resta de categories de subestacions. La 
probabilitat de no patir danys per part d’aquestes instal·lacions és lleugerament 
menor que les subestacions de baix voltatge [ESS2], donada la seva major 
vulnerabilitat a l’acció sísmica. Per últim, la màxima probabilitat d’assolir un estat de 
dany lleu es produeix per un valor de PGA diferent que a la resta de subestacions, per 
tant, en aquest cas, els percentatges obtinguts no poden comparar-se. 

Els valors de probabilitat màxima que proporcionen les funcions de dany en el cas de 
les plantes generadores són molts similars en ambdues categories, donat l’interval de 
valors de PGA associat a la regió metropolitana de Barcelona. No obstant, donada la 
comparativa duta a terme mitjançant la FIGURA G.11 i la FIGURA G.12, resulta que les 
plantes generadores tipus EPP4 [subcomponents estàndard] són lleugerament més 
vulnerables a l’acció sísmica que les tipus EPP3 [subcomponents ancorats], tal i com 
caldria esperar a priori. 

Danys esperats 

Estat de dany esperat 

L’estat de dany esperat és una mesura utilitzada en la present tesina per a avaluar els 
possibles danys que es produirien sobre el sistema d’energia elèctric de la regió 
metropolitana de Barcelona. Aquest índex es calcula com a una combinació 
probabilística del valor quantitatiu associat a cada un dels cinc estats de dany 
considerats [veure l’Equació  2-3]. L’estat de dany esperat dóna una idea aproximada 
sobre el nivell de deformacions produït sobre cada un dels components objecte 
d’estudi. Cada un dels estats de dany emprats en el present treball equival a un valor 
enter des de l’1 al 5. D’aquesta manera, el valor unitari representa l’estat de dany nul, 
mentre que si s’obté un valor de l’estat de dany esperat de 5, es diu que l’estructura 
assoleix un estat de dany complet. Aquest cas respondria al 100% probabilitat 
d’ocurrència de col·lapse i, per tant, a una probabilitat nul·la de la resta d’estats de 
dany. 

Aquesta mesura del risc sísmic està directament relacionada amb la probabilitat 
d’assolir cada un dels estats de dany – funcions de dany proporcionades per HAZUS’99 
– considerats a la present tesina. Els valors que prenen les funcions de dany depenen 
del PGA a la que estan sotmesos cada un dels components que formen el sistema 
d’energia elèctric. Així, el resultat varia segons l’escenari sísmic que es considera. 

En els següents apartats, es presenten el valor de l’estat de dany esperat segons els 
diferents escenaris que s’han tingut en compte en el present treball. 

Escenari NSCR – 02 

A continuació, es representa, de manera gràfica, l’estat de dany estimat pels 
components del sistema elèctric de la regió metropolitana de Barcelona, segons 
l’escenari proposat a la Norma sismo-resistent NCSR-02 [12], vigent al territori 
espanyol. A la llegenda de la FIGURA G.29, s’observen els diferents valors que pren 
l’estat de dany esperat E[dsi] en cada una de les tipologies d’elements d’estudi. 
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FIGURA G.29 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per la NCSR-02 [12] 

En el cas de les plantes generadores, s’obté un únic valor de l’estat de dany esperat de 
1,064. Per tant, l’estat de dany que s’espera que es produeixi sobre aquestes 
instal·lacions, segons l’escenari sísmic proposat per la norma de construcció sismo-
resistent vigent al territori espanyol, la NCSR-02 [12], és molt proper al nul. Totes les 
centrals elèctriques existents a la regió metropolitana de Barcelona s’ubiquen en 
municipis amb intensitats corresponents a un valor de PGA de 0,04·g. El valor de 
l’estat de dany ve donat pels valors que prenen les funcions de dany, procedents de la 
metodologia HAZUS’99, per a aquest grau d’acció sísmica. Les probabilitats dels estats 
de dany moderat, sever i complet són poc significatives, mentre que el valor màxim es 
dóna per a l’estat de dany nul, amb un valor proper al 94% en front del 6% de l’estat de 
dany lleu. 

Com s’ha observat en l’apartat anterior, les línies elèctriques són els elements de la 
xarxa elèctrica amb menor vulnerabilitat a l’acció sísmica. L’estat de dany esperat 
d’aquests components a la regió metropolitana de Barcelona és d’1,000. La perillositat 
sísmica esperada en aquesta regió segons la NCSR-02 [12] no és suficient per a produir 
danys. 

L’estat de dany esperat per a les subestacions elèctriques oscil·la entre un 1,035 i 
1,064, ambdós valors molt baixos. La diferència de valors respon a la diferent 
vulnerabilitat d’aquests components, doncs totes les subestacions s’ubiquen en zones 
corresponents a un PGA de 0,04·g. Es pot considerar, doncs, que aquestes 
instal·lacions es veuen poc afectades pel nivell de perillositat sísmica esperada segons 
la NCSR-02. 

En definitiva, donat el nivell d’acció sísmica considerat per la NCSR-02, el grau de dany 
que s’espera que es produeixi sobre el sistema d’energia elèctrica de la regió 
metropolitana de Barcelona és pràcticament nul. 

Escenari ICC-1 

A la FIGURA G.30, es representa l’estat de dany esperat obtingut sobre els elements de 
la xarxa elèctrica existents a la regió metropolitana de Barcelona, considerant com a 
escenari sísmic el proposat per l’ICC, descrit al capítol 3 del present treball. 
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FIGURA G.30 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per l’ICC 

Cal destacar que els resultats corresponents a les línies elèctriques elèctrica confirmen, 
altra vegada, que aquests són els components menys vulnerables de tota la xarxa 
elèctrica. L’estat de dany esperat és, per a aquestes instal·lacions, l’equivalent a l’estat 
de dany nul. En realitat, per als circuits que s’ubiquen als municipis amb un valor de 
PGA de 0,077·g, s’obté un valor de l’esperança matemàtica de l’estat de dany 
d’1,000002. No obstant, es considera que la diferència és tan ínfima que no és 
necessari distingir-ne una altra categoria. 

A la FIGURA G.31, es mostra una ampliació de la FIGURA G.30 per tal de distingir millor 
els resultats obtinguts per a les plantes generadores d’energia elèctrica ubicades a la 
regió metropolitana de Barcelona. 

 
FIGURA G.31 Ampliació de l’estat de dany de les plantes generadores de la regió 

metropolitana de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per l’ICC 

Existeixen dos valors possibles de l’estimació de l’estat de dany per a les plantes 
generadores. La característica que fa que s’obtingui un o altre és la situació geogràfica. 
La C.T. Foix, que s’ubica a la zona de menor perillositat – al municipi de Cubelles – i, a 
més, consta de subcomponents ancorats, presenta un valor de l’estat de dany de 
1,064, valor molt proper a 1, és a dir, a l’estat de dany nul. La resta de plantes 
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generadores obtenen un valor esperat de dany de 1,158 i s’ubiquen totes elles en 
municipis amb un valor de PGA de 0,054·g. 

En el cas de les subestacions elèctriques, s’obté una gamma de valors més àmplia. La 
diferència en el resultat obtingut respon tant a la diferent vulnerabilitat d’aquestes 
instal·lacions com a la seva ubicació dins l’àrea d’estudi. En general, les subestacions 
amb voltatges alts obtenen danys estimats majors i, a la vegada, aquests augmenten 
amb el valor de PGA a la que estan sotmeses. No obstant, dins el conjunt de 
subestacions ubicades als municipis amb PGA de 0,04·g, les de voltatge mig presenten 
un valor de l’estat de dany superior a les d’alt voltatge. Així doncs, per a aquest valor 
de PGA, les subestacions de baix voltatge són les que corresponen a un nivell de dany 
inferior, seguides de les d’alt i mig voltatge, respectivament. Aquest fet respon al valor 
de la probabilitat d’ocurrència de l’estat de dany lleu, que es mou al voltant d’un ordre 
de magnitud major que les dels estats de dany moderat, sever i complet, que sí que 
segueixen la tendència general que abans es comentava. Per tant, es pot concloure que 
aquest no és un resultat anòmal, sinó que prové de la forma que dibuixen les corbes 
de fragilitat de les diferents categories de subestacions elèctriques. Per tal de 
comprovar l’origen d’aquest comportament, s’ha elaborat un gràfic [FIGURA G.32] amb 
les corbes de fragilitat corresponents als diferents tipus de subestacions existents a la 
regió metropolitana de Barcelona. 
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FIGURA G.32 Gràfic comparatiu de les corbes de fragilitat dels tres tipus de subestacions 
existents a la regió metropolitana de Barcelona [ESS2: subestacions de Baix 
Voltatge amb subcomponents estàndard; ESS4: subestacions de Voltatge Mig 
amb subcomponents estàndard; ESS6: subestacions d’Alt Voltatge amb 
subcomponents estàndard] 

En el gràfic anterior es comprova que el comportament observat en l’estat de dany 
esperat respon a la geometria que dibuixen les corbes de fragilitat corresponents a 
l’estat de dany lleu. A la FIGURA G.32, s’aprecia que, per a valors de PGA menors a 
0,05·g, la corba de fragilitat de l’estat de dany lleu associada a les subestacions ESS4 
queda per sobre de l’anàloga a les subestacions ESS6. 

Escenari ICC-2 

A la FIGURA G.33, es representa l’estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica, 
considerant l’escenari sísmic ICC-2. Aquest és l’escenari menys conservador dels 
considerats en el present treball, ja que té en compte els efectes d’amplificació de 
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l’acció sísmica produïts pel tipus de terreny per on es propaguen les ones generades 
en un terratrèmol. 

 
FIGURA G.33 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

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

No obstant, les línies elèctriques existents a la regió metropolitana de Barcelona 
presenten, altra vegada, 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. 

L’estat de dany esperat per a les subestacions existents a la regió metropolitana de 
Barcelona oscil·la entre els valors de 1,035 i 1,667. A la zona, existeixen 68 
subestacions transformadores, resultant 1,236 el valor mitjà de l’estat de dany 
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corresponent a aquestes instal·lacions. Cal destacar que, tot i utilitzant un escenari 
més conservador, els danys que s’espera que es produiran són molt propers a l’estat 
de dany nul. Com en l’escenari sísmic anterior, s’observa que el valor de l’estat de 
dany esperat augmenta amb el valor de PGA associat al municipi on s’ubica la 
subestació. A l’hora, dins de cada zona amb diferent grau de perillositat, els danys 
s’esperen majors en les subestacions de majors voltatges. S’observa doncs el mateix 
comportament que el que es presentava en l’escenari ICC-1, amb la diferència que els 
danys esperats assoleixen valors majors, degut a l’augment generalitzat del valor en el 
PGA. 

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. Badalona II 
pren un valor de l’estat de dany esperat d’1,355. Aquest és el valor màxim assolit en 
aquesta categoria de components. Cal destacar que aquesta central consta de 
subcomponents estàndard i s’ubica en una zona amb més perillositat esperada que la 
resta de plantes generadores. Els danys estimats sobre aquestes responen a un valor 
de l’índex d’1,158, ubicant-se, totes elles, en municipis amb un PGA associat de 
0,054·g. Tot i que la C.T. Sant Adrià consta de subcomponents estàndard, la diferència 
existent entre el seu valor de l’estat de dany esperat i el corresponent a Besòs i Foix es 
considera insignificant. A la FIGURA G.33 , es verifica que Badalona II s’ubica en un 
municipi que té associat un valor de PGA major que Sant Adrià i Besòs. 

Escenari Zonació de Barcelona 

A la FIGURA G.34, es representa el municipi de Barcelona amb els elements del sistema 
elèctric que s’ha considerat en la present anàlisi. Dins la categoria de subestacions, es 
consideren també els centres de distribució. Mentre que, en la dels circuits, 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. 

 
FIGURA G.34 Estat de dany esperat del sistema d’energia elèctrica del municipi de 

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

Segons l’escenari de Zonació sísmica, el rang de valors de PGA al municipi de 
Barcelona oscil·la entre el 0,054·g i el 0,091·g. Aquest distingeix les diferents unitats 
geotècniques del sòl existents a Barcelona, associant, a cada una d’elles, un factor 
d’amplificació de l’acció sísmica característica del municipi. En el present treball, s’ha 
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pres el valor de 0,054·g, valor proposat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya a 
l’escenari anomenat ICC-1. 

Com es pot apreciar a la llegenda de la FIGURA G.34, altra vegada l’estat de dany 
esperat de les línies elèctriques és igual a 1 a tota l’àrea del municipi. Es conclou, 
doncs, que la magnitud de 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. 

Existeixen 2561 elements dins la categoria de les subestacions. El valor que pren 
l’estat de dany esperat de les subestacions ubicades en el municipi de Barcelona es 
troba entre els límits d’1,089 i d’1,500, amb un valor mitjà d’1,270. Els danys esperats 
sobre aquestes instal·lacions són, per tant, poc importants. En l’àrea geogràfica 
considerada en aquest escenari, existeixen dos tipus de subestacions: de baix voltatge 
o centres de transformacions [ESS2] i de voltatge mig [ESS4]. La tendència general 
observada a la FIGURA G.34 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 diferent 
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’estat de dany esperat 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 G.34 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. 

Cap de les plantes generadores de la regió metropolitana de Barcelona s’ubica al 
municipi de Barcelona, per tant, en aquest escenari, no es contemplen aquest tipus 
d’elements. 

 
FIGURA G.35 Índex de dany compost del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per la NCSR-02 [12] 

Índex de dany compost DRc 

L’índex de dany compost DRc és una mesura per a l’avaluació de les pèrdues 
econòmiques degudes als danys sísmics sobre les línies vitals proposada per 
HAZUS’99. En el present treball, representa el percentatge del cost de reposició dels 
elements que conformen el sistema d’energia elèctrica que s’estima que caldrà abonar 
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per tal que aquests tornin a funcionar amb normalitat. Aquest índex és també una 
forma d’avaluar els danys produïts sobre els elements del sistema elèctric ubicats a la 
regió metropolitana de Barcelona, el resultat del qual varia segons de l’escenari sísmic 
que es consideri. 

L’índex de dany compost DRC s’obté com a una esperança matemàtica dels anomenats 
factors o índexs de dany [DRi], ponderats amb la probabilitat d’ocurrència de cada un 
dels estats de dany, tal i com es descriu a l’expressió de l’Equació  2-5 Els factors de 
dany són una estimació de les pèrdues econòmiques associades a cada un dels estats 
de dany definits a la metodologia HAZUS’99 [1]. De fet, aquests índexs representen 
una fracció del cost de reposició de l’element, donat un estat de dany determinat i es 
faciliten a la Taula  2-9 del present treball. 

En aquest apartat, es representen els valors obtinguts de l’índex de dany compost per 
a les instal·lacions que conformen el sistema d’energia elèctrica segons els diferents 
escenaris sísmics considerats en la present anàlisi. 

Per tal de dur a terme una anàlisi comparativa entre els diferents escenaris sísmics, 
s’ha definit una única escala de colors per a representar els valors de l’índex de dany 
compost corresponents als diferents elements del sistema d’energia elèctrica. De tots 
els resultats obtinguts en els diferents escenaris, s’ha escollit l’interval de valors de 
màxima amplitud i s’ha subdividit en subintervals d’igual rang de valors, associant-los-
hi un color diferent. Els valors més elevats de l’escala són representats per colors 
foscos, mentre que els colors clars s’associen als valors més moderats. 

Escenari NCSR – 02 

L’escenari NCSR-02 representat a la FIGURA G.35 és el menys conservador dels 
utilitzats en la present tesina. S’observa, en aquesta figura, que el valor de l’índex de 
dany compost obtingut en aquest escenari, en tots els elements del sistema d’energia 
elèctrica, pertany a l’interval de valors més baixos. 

Les quatre plantes generadores que s’ubiquen a la regió metropolitana de Barcelona 
pertanyen a municipis amb un valor de PGA associat de 0,04·g segons l’escenari NCSR-
02. L’índex de dany compost obtingut per a les centrals amb components estàndard és 
de 0,533%, mentre que el corresponent a les plantes amb components ancorats és de 
0,537%. És a dir, el nivell de dany que s’assoleix és poc important i pràcticament 
idèntic per a les dues tipologies de plantes generadores existents a la regió 
metropolitana de Barcelona. 

El valor de l’índex de dany compost corresponent a les subestacions oscil·la entre un 
0,175% i un 0,321%, valors que pertanyen, ambdós, a l’interval de menor magnitud de 
la FIGURA G.35. El valor varia segons el tipus de subestació – d’alt, mig o baix voltatge 
– ja que totes elles s’ubiquen en municipis amb la mateixa perillositat sísmica. Per 
tant, es pot concloure que segons l’escenari que considera la Norma de construcció 
sismo-resistent d’actual vigència, la NCSR-02 [12], s’esperen danys de poca magnitud 
en el sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona. 

Les línies elèctriques, suposant la perillositat sísmica proposada per aquest escenari, 
prenen un valor de l’índex de dany compost del 0%. Els danys que s’espera que es 
produeixin sobre aquests elements del sistema d’energia elèctrica, donats els valors de 
PGA corresponents a aquest escenari, no suposen cap cost de reparació. Es comprova, 
altra vegada, que aquesta categoria d’elements és poc vulnerable a les accions 
sísmiques de moderada magnitud, com les associades a la regió metropolitana de 
Barcelona segons la NCSR-02 [12]. 

Escenari ICC-1 

A la FIGURA G.36, es mostren els valors de l’índex de dany compost DRc obtinguts 
considerant l’escenari sísmic proposat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Segons 
aquest escenari, el PGA, a la regió metropolitana de Barcelona, pren tres possibles 
valors – 0,04·g, 0,054·g i 0,077·g –, donant lloc a tres zones ben diferenciades. 



 

 
164

 
FIGURA G.36 Índex de dany compost del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana 

de Barcelona, segons l’escenari sísmic proposat per l’ICC 

L’índex de dany compost pren dos possibles valors en la categoria d’elements plantes 
generadores: 0,537% i 1,369%. La diferència prové de la perillositat sísmica associada 
al municipi on s’ubiquen. Així doncs, la central tèrmica Foix, situada al municipi de 
Cubelles, amb un PGA de 0,04·g, és la que pren un valor de l’índex de dany compost 
menor. La resta de plantes s’ubiquen en municipis on s’espera que el PGA assoleixi el 
valor de 0,054·g. Les pèrdues econòmiques que s’espera que es produeixin sobre 
aquestes instal·lacions és de l’1,369% del seu cost de reposició. 

Pel què fa a les subestacions elèctriques, s’observa un increment notable en el valor de 
l’índex de dany compost respecte a l’obtingut en l’escenari anterior. S’obtenen valors 
que oscil·len entre el 0,175% i el 2,913%. Les pèrdues esperades augmenten amb el 
valor de PGA del municipi on s’ubica la instal·lació. Dins de cada una de les zones 
amb diferent grau de perillositat sísmica, el valor de l’índex augmenta a mesura que 
augmenta el valor de la tensió que transformen. Aquest fet no s’observa en el conjunt 
de subestacions que tenen associat un valor de PGA de 0,04·g. Les subestacions de 
voltatge mig, en aquesta àrea, prenen un valor d’índex de dany compost major que les 
d’alt voltatge que superen, a l’hora, les de baix voltatge. Aquest comportament 
s’observava també en el valor de l’estat de dany esperat. Donat que ambdós índexs 
són combinacions de la probabilitat d’ocurrència de cada un dels estats de danys, 
l’origen d’aquest comportament és el mateix: la forma que prenen les corbes de 
fragilitat en determinats rangs de PGA. 

El valor de l’índex per a les línies elèctriques segueix essent, en aquest escenari, del 
0%. Aquests elements del sistema d’energia elèctrica són, també, poc vulnerables a 
l’acció sísmica esperada a l’àrea d’estudi segons l’escenari ICC-1. 

Escenari ICC-2 

A la FIGURA G.37, 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, on s’ha tingut 
en compte el tipus de sòl existent a cada municipi i el seu efecte sobre l’acció sísmica: 
l’ICC-2. 
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Aquest escenari és el que proporciona els valors de PGA més grans de tots els 
escenaris referits a la regió metropolitana de Barcelona, és a dir, és el més 
conservador. S’obtenen quatre conjunts de municipis que es diferencien segons el 
valor de PGA que tenen associat, és a dir, segons la perillositat sísmica que 
representen. 

 
FIGURA G.37 Índex de dany compost 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 

El valor de l’índex de dany compost que prenen les línies elèctriques oscil·la entre un 
0,000% i un 0,004%. Donat que, en aquesta àrea, les línies elèctriques són tots 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 són poc significatius, per tant, es pot afirmar altra vegada 
que els circuits elèctrics que pertanyen a la regió metropolitana de Barcelona no són 
vulnerables a la perillositat sísmica esperada en aquesta àrea. 

Les plantes generadores donen lloc a dos possibles valors de l’índex de dany compost: 
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 al municipi on s’ubica 
aquesta instal·lació respecte a les restants. A Badalona, s’espera un PGA de 0,077·g, 
mentre que a Sant Adrià del Besòs i a Cubelles, el valor del PGA esperada és de 
0,054·g. Les plantes Sant Adrià, Besòs i Foix presenten un valor de l’índex DRc 
d’1,369%. 

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 dels elements d’aquesta categoria. 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 amb diferent valor de 
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PGA, 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 l’escenari sísmic anterior, s’ha 
associat a la forma de les corbes de fragilitat. 

Escenari Zonació de Barcelona 

A la FIGURA G.38, es representa el valor de l’índex de dany compost corresponent als 
elements que conformen el sistema d’energia elèctrica del municipi de Barcelona.  

No existeixen plantes generadores en el municipi de Barcelona. Per aquest motiu, es 
durà a terme l’anàlisi únicament de les subestacions i centres de transformació i dels 
circuits elèctrics d’alta i mitjana tensió que pertanyen al municipi. 

Tot i que l’escala d’aquest escenari és menor que la dels anteriors, s’han mantingut els 
mateixos intervals de valors i de colors per a representar els resultats. 

 
FIGURA G.38 Índex de dany compost 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 les pèrdues econòmiques, 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. És a dir, que els valors més elevats de l’índex 
corresponen a les subestacions de voltatge mig, mentre que les subestacions de baix 
voltatge i els centres de transformació prenen els valors més moderats. Dins de cada 
tipologia de subestacions, les pèrdues econòmiques s’esperen més elevades a mesura 
que augmenta el valor del PGA corresponent a la ubicació de la instal·lació. 
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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 de la present tesina. En realitat, a la zona del 
municipi amb un PGA de 0,091·g, l’índex DRc obtingut és de 0,0003%, valor que 
s’aproxima al 0,000% mostrat a la FIGURA G.38. 

Índex de funcionalitat compost FRc 

Per l’últim, s’avaluen els danys que s’espera que es produeixin sobre el sistema 
d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona mitjançant l’índex de 
funcionalitat compost FRc, proposat també per la metodologia HAZUS’99 [1]. 
Representa el percentatge de l’element d’estudi que segueix essent funcional, 
transcorregut un determinat espai de temps, expressat en dies. La funcionalitat d’una 
instal·lació una vegada ha estat sotmesa a una acció sísmica dependrà del grau de 
dany que hagi assolit. HAZUS’99 proporciona diferents percentatges de funcionalitat 
per a cada un dels estats de dany que proposa. Aquests percentatges augmenten a 
mesura que augmenti l’interval de temps proper al sisme, doncs s’entén que la 
instal·lació malmesa serà reparada en aquest interval. 

Segons HAZUS’99, la funcionalitat de cada element que conforma el sistema d’energia 
elèctrica, per a un estat de dany determinat, és una variable aleatòria que es 
distribueix normalment, donant lloc a les anomenades corbes de reparació, descrites a 
l’apartat 3.5.3.2 del present treball. Aquestes funcions proporcionen el percentatge de 
l’element que resta funcional en funció dels dies que han transcorregut a partir d’un 
event sísmic. 

En la present anàlisi, s’ha avaluat l’índex de funcionalitat compost transcorregut un dia 
a partir de l’event, donat que es considera que l’electricitat és realment necessària pel 
normal desenvolupament d’una zona urbana, per tant, cal analitzar la seva 
funcionalitat en els períodes de temps més propers al sisme. Així doncs, l’índex FRC 
associat als elements objecte d’estudi del present treball s’obté com al sumatori dels 
percentatges de funcionalitat de cada estat de dany corresponents a un dia –
procedents del valor que prenen les corbes de reparació a un dia– ponderats amb la 
probabilitat d’ocurrència de cada d’aquests graus de dany –proporcionats pel valor que 
prenen les funcions de dany al PGA corresponent a l’element. En aquesta anàlisi, es 
consideren, com a mínim, dues propietats dels elements objecte d’estudi: la 
vulnerabilitat –o resistència– a l’acció sísmica i la capacitat de reparació de danys. 

L’índex de funcionalitat compost FRc, com a eina per a l’avaluació dels danys sísmics, 
és l’única de les utilitzades en la present tesina que introdueix el temps, factor molt 
important a nivell de prevenció i planificació de riscos en zones urbanes. 

Escenari NCSR-02 

A la FIGURA G.39 es representa el valor de l’índex FRc corresponent als elements del 
sistema d’energia elèctrica ubicats a la regió metropolitana de Barcelona, considerant 
l’escenari sísmic proporcionat per la normativa sismo-resistent vigent al territori 
espanyol, la NCSR-02 [12]. Aquest és l’escenari menys conservador dels considerats en 
el present treball, per tant, cal esperar una funcionalitat major respecte a la resta 
d’escenaris. 

Amb l’objectiu de fer una anàlisi comparativa entre els diferents escenaris sísmics 
considerat, s’ha definit una única escala de valors i de colors, en cada categoria 
d’elements, per a quantificar l’índex de funcionalitat compost FRc. 
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FIGURA G.39 Índex de funcionalitat compost, un dia després del terratrèmol, del sistema 

d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona, segons l’escenari 
sísmic proposat per la NCSR-02 [12] 

Pel què fa a les plantes generadores, s’obtenen dos possibles valors de l’índex de 
funcionalitat compost: un 99,91% i un 99,93%. És a dir, que, en un sol dia, els danys 
produïts sobre aquests elements del sistema d’energia elèctrica deguts a l’acció 
sísmica proposada per la NCSR-02 estarien gairebé reparats. Donat que les quatre 
centrals elèctriques que pertanyen a l’àrea d’estudi estan sotmeses a la mateixa acció 
sísmica –un PGA de 0,04·g–, la minsa diferència de resultats respon al tipus de la 
planta generadora en qüestió que, a la regió metropolitana de Barcelona, es 
diferencien per l’existència de subcomponents ancorats o estàndard. 

La totalitat de les subestacions ubicades a la regió metropolitana de Barcelona estan 
sotmeses a un PGA de 0,04·g segons l’escenari NCSR-02. La funcionalitat que s’espera 
que assoliran un dia després de patir les conseqüències d’un sisme s’avalua amb 
l’índex de funcionalitat compost que, en aquest cas, oscil·la entre un 96,81% i un 
98,25%. Les subestacions de voltatge mig [ESS4] són les que obtenen un valor menor 
de l’índex, per tant es pot dir un 3,19% de la població que rep els seus serveis es 
veuria afectada. Les subestacions que costarien menys de reparar són les de baix 
voltatge [ESS2], que tan sols deixarien fora de servei a un 1,75% dels usuaris. 

Segons l’escenari sísmic NCSR-02, les línies elèctriques funcionarien al 100% de la seva 
capacitat l’endemà d’un esdeveniment sísmic. Com s’ha anat observant en les 
anteriors avaluacions de danys sísmics, aquests són els elements del sistema d’energia 
elèctrica menys vulnerables a l’acció sísmica característica de la regió metropolitana de 
Barcelona, segons la NCSR-02 [12]. 

Escenari ICC-1 

L’escenari ICC-1 és fruit d’estudis elaborats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
proposat tres possibles valors del PGA a la regió metropolitana de Barcelona. A la 
FIGURA G.40, es mostren els resultats obtinguts en l’avaluació de la funcionalitat dels 
elements que conformen el sistema d’energia elèctrica de l’àrea d’estudi. 

Tot i que la perillositat proposada en aquest escenari augmenta respecte a l’escenari 
sísmic anterior, les línies elèctriques d’energia elèctrica prenen un valor de l’índex de 
funcionalitat compost del 100%. És a dir, que, tan sols un dia després de produir-se un 
event sísmic, aquests elements del sistema funcionarien amb tota la seva capacitat. 

El valor de l’índex FRc corresponent a les plantes generadores ubicades a la regió 
metropolitana de Barcelona, segons l’escenari ICC-1, pren dos valors diferents: un 
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99,59% i un 99,91%. Ambdós valors corresponen a la categoria de menor risc dins 
l’escala que es representa a la FIGURA G.40. Per tant, es pot afirmar que, tot i produir-
se danys sobre aquests elements del sistema d’energia elèctrica, la capacitat de 
reparació que tenen els permet funcionar pràcticament de forma normal un dia 
després d’un sisme. 

 
FIGURA G.40 Índex de funcionalitat compost, un dia després del terratrèmol, del sistema 

d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona, segons l’escenari 
sísmic proposat per l’ICC 

Pel què fa a les subestacions, l’índex de funcionalitat compost oscil·la entre un 77,52% 
i un 98,25%. Aquest valor és inversament proporcional al PGA associat al municipi on 
s’ubiquen aquestes instal·lacions. Dins de cada zona amb diferent valor de PGA, les 
subestacions de baix voltatge prenen valors de l’índex de funcionalitat majors, mentre 
que les d’alt voltatge deixarien fora de servei a més percentatge de la població a la que 
subministren. Aquest comportament no s’observa en el conjunt de subestacions 
ubicades en municipi amb un PGA associat de 0,04·g, sinó que s’inverteix l’ordre entre 
les tipus ESS6 [alt voltatge] i les tipus ESS4 [voltatge mig]. Aquest és un fet observat 
tant en el valor de l’estat de dany esperat com en el de l’índex de dany compost que 
respon al valor que prenen les funcions de dany per aquest valor de PGA. 

Escenari ICC-2 

A la FIGURA G.41 es representen els valors de l’índex de funcionalitat compost 
obtinguts segons l’escenari sísmic ICC-2, elaborat també per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, considerant el tipus de sòl existent a cada municipi i els seus efectes sobre 
la perillositat sísmica. Aquest és l’escenari més conservador dels tres que s’analitzen a 
escala de la regió metropolitana de Barcelona. 

Pel què fa a les plantes generadores, segueixen presentant un valor de l’índex de 
funcionalitat a un dia de l’event sísmic molt elevat, tot i que la perillositat considerada 
en aquest escenari és major que en la resta. La central tèrmica Badalona II pren un 
valor de l’índex FRc del 97, 92%, essent aquest el valor mínim dels obtinguts. 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. 
S’obté un valor de l’índex de funcionalitat compost corresponent a les centrals Sant 
Adrià, Besòs i Foix del 99,59%. Pels resultats obtinguts en els apartats anteriors, es pot 
dir que aquestes instal·lacions poden arribar a patir algun dany lleu, però, en tan sols 
un dia, estarien en gran part reparades. 
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FIGURA G.41 Índex de funcionalitat compost, 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 

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. Dinou de les 68 subestacions existents a la regió metropolitana de 
Barcelona presenten un valor de l’índex FRc entre un 93% i un 100%, disset d’aquestes 
instal·lacions s’estima que tornaran a funcionar en un percentatge entre el 86% i el 
93%, onze d’elles prenen un valor de l’índex analitzat en aquest apartat entre un 79% i 
un 86%, vuit subestacions de l’àrea d’estudi s’espera que tinguin una funcionalitat 
entre el 72 i el 79% un dia després de produir-se un terratrèmol i les tres subestacions 
restants presenten un valor  de l’índex FRc entre el 65% i el 72%. Aquests percentatges 
es resumeixen a la TAULA G–2, que es mostra a continuació. 

Interval de FRc  Quantitat de subestacions 
65%-72% 3 
72%-79% 8 
79%-86% 11 
86%-93% 17 
93%-100% 19 

TAULA G–2 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 estarien en un 15% fora de servei 
un dia després de produir-se un sisme. 

La diferència de resultats obtinguts respon al valor del PGA que correspon al municipi 
on s’ubica l’element. Per a un mateix valor de PGA, les subestacions de baix voltatge 
són menys vulnerables que les de mig i alt voltatge. 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 associat. 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. 
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Les línies elèctriques d’energia elèctrica 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. 

Escenari Zonació de Barcelona 

A continuació, a la FIGURA G.42, es mostren els resultats obtinguts en l’avaluació de la 
funcionalitat dels elements del sistema d’energia elèctrica que pertanyen al municipi 
de Barcelona. 

S’observa, a la llegenda de la figura, que els intervals utilitzats per a classificar les 
subestacions d’aquesta àrea són idèntics als utilitzats en la resta d’escenaris. 

 
FIGURA G.42 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] 

S’obté un valor de l’índex de funcionalitat compost del 100% per a les línies elèctriques 
existents al municipi de Barcelona. Per tant, altra vegada, 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 els circuits elèctrics de la ciutat 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%. Com ja s’havia 
comentat amb anterioritat, no existeixen subestacions d’alt voltatge [tipus ESS6]. Les 
subestacions de baix voltatge [ESS2] són menys vulnerables a l’acció sísmica que les 
subestacions de voltatge mig [ESS4]. L’índex de funcionalitat compost FRc respon a 
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aquest comportament, és a dir, que 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. 




