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1.1  Introducció 
En aquesta tesina, s’aplica la metodologia HAZUS’99 [1] al sistema elèctric de 
Barcelona i de la seva àrea d’influència, per tal d’avaluar el seu comportament en cas 
de crisi sísmica. 

És ben conegut que, quan es parla de risc sísmic, es fa referència a la composició de 
dos conceptes: perillositat i vulnerabilitat sísmica. En l’avaluació de la perillositat 
sísmica, es valora, de forma probabilística o determinista, quantitativa o qualitativa, la 
mida d’un event sísmic i d’altres fenòmens relacionats amb aquest, associada a una 
posició espacial i temporal. La vulnerabilitat sísmica fa referència al grau de dany que 
pot arribar a patir un element, o conjunt d’elements, degut a un event sísmic. El nexe 
d’unió entre ambdós conceptes rau en la situació geogràfica dels elements en risc que 
s’estudien. La vulnerabilitat fa referència únicament a les característiques de l’element 
exposat al risc, mentre que la perillositat, que ve donada per les característiques 
geològiques i geotècniques d’una àrea, està íntimament relacionada amb la geografia. 
En la present anàlisi, es consideren també les pèrdues socio-econòmiques com a 
conseqüències directes dels danys físics associats a un terratrèmol. 

La present tesina és doncs un estudi del risc sísmic en zones urbanes, aplicat al cas 
d’una línia vital i a escala local i regional, concretament, al sistema elèctric de la ciutat 
de Barcelona i al conjunt de comarques més properes. Cada línia vital es considera 
formada per elements bàsics als quals els correspon una funció de vulnerabilitat, que 
relaciona la intensitat de l’event sísmic amb el percentatge de danys que patirà. 

Els terratrèmols són uns dels fenòmens naturals amb major capacitat per a produir 
conseqüències catastròfiques sobre grans àrees de territori, provocant elevats danys 
sobre edificacions, infrastructures i altres béns materials, interrompent greument el 
funcionament de serveis essencials i ocasionant nombroses víctimes entre la població 
afectada. A diferència d’altres fenòmens naturals, no existeix cap indicador evident 
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que ens pugui alertar sobre un possible event sísmic, doncs són característiques 
típiques d’aquests fenòmens naturals, la seva quasi-instantaneïtat i poder destructiu. 

Les actuacions per a disminuir el risc sísmic poden anar en dues direccions. Per una 
banda, es pot intentar disminuir la vulnerabilitat dels elements exposats al risc, 
construint seguint un disseny sismo-resistent i, per l’altra, duent a terme una millora 
en la planificació, la prevenció i la protecció en front al terratrèmols. Poc es pot fer per 
a disminuir la perillositat sísmica, atès que aquesta depèn de la tectònica regional i tan 
sols el seu coneixement pot orientar, en alguns casos, la planificació del territori. Així 
doncs l’eina bàsica per minorar els efectes destructius dels terratrèmols consisteix en 
la millora dels edificis, estructures i infrastructures. 

Aquest primer capítol és una introducció de la tesina, on s’enumeren els estudis que 
han estat realitzats amb anterioritat i que s’apliquen en el mateix camp d’investigació, 
on s’exposen les motivacions que han conduït a la seva elaboració i es descriu l’àmbit 
territorial de l’estudi. Tanmateix, es detalla el contingut de la memòria de la tesina. 

1.2  Antecedents 
La Universitat Politècnica de Catalunya, el gener del 2002, va realitzar set informes 
sobre l’anàlisi del dany sísmic en les línies vitals a Catalunya. El volum I [2] es refereix 
a la perillositat sísmica d’aquest territori, mentre els restants volums, del II [3] al VII, 
tracten les diferents línies vitals: l’electricitat, els gasoductes i oleoductes, les 
carreteres, els embassaments, els ferrocarrils i l’abastament d’aigua, respectivament. 
El volum II [3], que fa referència al sistema elèctric, conclou, a grans trets, que les 
àrees de generació i transformació d’energia són més sensibles davant un episodi 
sísmic, mentre que la xarxa de transport és menys vulnerable. 

A nivell de Catalunya, existeix una anàlisi del risc sísmic sobre les autopistes, autovies 
i carreteres [4]. Aquest estudi es desenvolupà amb la voluntat de millorar el Pla 
d’Alertes Sísmiques de Catalunya, el SISMICAT [5]; en ell, s’apliquen tres metodologies 
diferents per a l’avaluació del risc sísmic: HAZUS’99 [1], ATC-13 [6] i ATC-25 [7], 
destacant-ne els principals avantatges i inconvenients. A Catalunya, s’espera una 
intensitat sísmica màxima, per a un període de retorn de 500 anys, de grau VIII MSK. A 
grans trets, es conclou que els danys que cal esperar a les carreteres principals de 
Catalunya son lleus. Tan sols les comarques de la Vall d’Aran i el Ripollès patirien 
desperfectes en les seves carreteres nacionals i comarcals. 

Existeix també un estudi de risc sísmic que abasta la regió metropolitana de Barcelona 
sobre el sistema d’abastament d’aigua potable [8]. Els danys màxims esperats, per a 
intensitats inferiors a VIII, es classifiquen de lleus. S’estima una intensitat màxima de 
VII-VIII a la regió metropolitana de Barcelona, per tant, s’esperen pocs danys degut al 
baix perill. 

Finalment, i també a nivell de la ciutat de Barcelona, existeix un estudi de risc sísmic 
sobre les línies de Metro, RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el 
Funicular de Montjuïc [9]. La metodologia emprada en aquest treball és HAZUS’99 [1], 
la mateixa que l’escollida en la present tesina, però particularitzada a la ciutat de 
Barcelona i a les línies de comunicació subterrànies. El dany global esperat obtingut 
queda repartit entre els estats de dany lleu i moderat, en l’escenari més conservador 
dels considerats. 

1.3  Motivació del treball 
El nostre país està situat en una àrea de relativa activitat sísmica i, en el passat, 
algunes zones s’han vist afectades per sismes de considerable importància. La 
Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc Sísmic [10] determina 
els requisits mínims que han de complir els corresponents Plans Especials de Protecció 
Civil d’àmbit territorial amb la finalitat de dissenyar un model nacional mínim que faci 
possible la coordinació i actuació conjunta dels diferents serveis i administracions 
implicades. Tot i que construir segons el que preveu la normativa sismo-resistent 
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NCSE-94 [11] – actualment substituïda per la NCSR-02 [12] – suposa un mitjà 
fonamental per a la prevenció de danys, resulta necessari preveure l’organització de 
recursos materials i humans que podrien ser requerits per a l’assistència i protecció de 
la població, en cas que es donés un fenomen d’aquesta naturalesa. En quant a la 
planificació del risc sísmic a nivell de comunitat autònoma, la Directriu Bàsica de 
Protecció Civil [10] considera que cal incloure, en els plans especials, aquelles àrees on 
són previsibles sismes d’intensitat igual o superior a VI, delimitades per la 
corresponent isosista del mapa de Perillositat Sísmica a Espanya, que es mostra també 
a l’annex I de la mateixa directriu [10]. Concretament, a Catalunya, les quatre 
províncies compleixen aquest requisit. 

De forma que, per a una prevenció efectiva, cal establir una metodologia per avaluar el 
risc sísmic, és a dir, determinar a quines estructures i infrastructures afectaria un 
terratrèmol d’una determinada dimensió i en quin grau. Quantificar les pèrdues, en 
termes de probabilitat de dany, i avaluar el dany econòmic ens ajudaria a definir les 
mesures preventives necessàries. 

Catalunya ha realitzat ja el seu pla d’emergència sísmica (SISMICAT [5]) que ha estat 
aprovat i homologat. El seu àmbit és Catalunya i s’ha fet des d’una òptica regional. En 
aquesta tesina, s’aprofundeix en el comportament del sistema elèctric de Barcelona i la 
seva àrea d’influència. 

Les línies vitals són infrastructures imprescindibles per al normal desenvolupament de 
l’activitat humana. Possibiliten la mobilitat de les persones i de les mercaderies, 
l’aprovisionament d’energia i d’elements de sanejament bàsic i la comunicació. Tenint 
en compte la importància creixent de les estructures i infrastructures vitals en una 
societat moderna, industrialitzada i amb grans aglomeracions urbanes i la 
impredictibilitat dels fenòmens sísmics, s’ha considerat oportú aprofundir en l’estudi 
del comportament sísmic de les infrastructures i línies vitals de Catalunya. 

Com a primer pas, cal confeccionar un catàleg amb els elements en risc que s’ubiquen 
a les zones on s’estimen terratrèmols d’intensitat superior o igual a VII amb un període 
de retorn de 500 anys. Cal incloure, en aquest catàleg, les construccions que es 
classifiquin com d’especial importància segons la norma de construcció sismo-
resistent NCSR-02 [12], com són les línies vitals. 

Per tots aquests motius, es considera interessant dur a terme un treball com el 
present, treballant en la cerca d’una metodologia d’anàlisi de risc sísmic adequada a 
aquest tipus d’instal·lacions i, per altra banda, elaborant un inventari de les dades, 
amb la màxima informació possible, per tal de fer una estimació detallada dels danys 
esperats. 

1.4  Àmbit territorial de l’estudi 
L’àmbit territorial d’aquest estudi considera dues escales d’anàlisi. La primera, es 
centra en una àrea aproximada a la regió metropolitana de Barcelona (regional), 
mentre que la segona, considera exclusivament el municipi de Barcelona (local). La 
regió metropolitana de Barcelona es caracteritza per posseir una elevada densitat de 
població i una gran aglomeració d’estructures i infrastructures comunes a les zones 
anomenades urbanes. Per aquest motiu, es creu convenient avaluar els possibles danys 
i les pèrdues degudes a l’acció sísmica com a mesura de prevenció i protecció civil. 
Dins d’aquesta àrea geogràfica, el municipi de Barcelona és el nucli urbà més influent 
des dels punts de vista econòmic i social. És per aquesta causa que es considera 
oportú estimar els danys sísmics en aquest municipi de forma singular. 

1.4.1  La regió Metropolitana de Barcelona 
L’àmbit territorial considerat a aquesta escala es centra a una àrea similar a la de la 
regió Metropolitana de Barcelona. Per a referir-se a aquest àmbit, es mencionarà la 
citada regió, encara que l’àrea geogràfica que ocupa no sigui exactament la mateixa. 
En realitat, l’àrea d’estudi es composa de 8 comarques, 7 de les quals constitueixen la 
regió Metropolitana de Barcelona i una, l’Anoia, queda fora de la mateixa. Alguns dels 
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municipis d’aquesta comarca, com Igualada, Masquefa i Piera, són nuclis urbans amb 
una densitat de població gens menyspreable i molt connectats amb Barcelona des del 
punt de vista laboral, fet que fa interessant englobar la comarca de l’Anoia en aquest 
estudi. Així doncs, la superfície total que abasta l’àrea d’estudi és d’uns 4.105 
quilòmetres quadrats. Està constituïda per 196 municipis que pertanyen a 8 
comarques de Catalunya, delimitades, a la Figura 1.1, amb una línia de major gruix. 

 

Figura 1.1 Àmbit territorial d’estudi compost per 8 comarques subdividides en 196 
municipis 

 
COMARCA NOMBRE DE MUNICIPIS 
Alt Penedès 27 

Anoia 33 
Baix Llobregat 29 

Barcelonès 5 
Garraf 6 

Maresme 30 
Vallès Occidental 23 
Vallès Oriental 43 

Taula  1-1 Distribució de municipis en comarques a la regió d’estudi 

La comarca de l’Alt Penedès està constituïda per 27 municipis i abasta una extensió 
superficial de 591,84 km2. Els municipis que la conformen són: Avinyonet del Penedès, 
Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Font–Rubí, Gelida, La 
Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, 
Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat de Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí de 
Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 
Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, 
Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. Aquesta comarca llinda al SE amb la 
comarca del Garraf; al NW, amb l’Anoia; al NE, amb la comarca del Baix Llobregat; i al 
SW, amb l’Alt Camp i el Baix Penedès. 

La comarca de l’Anoia es divideix en 33 municipis i posseeix una extensió territorial de 
867,19 km2. Els municipis que conté són: Argençola, Bellprat, Cabrera d’Igualada, 
Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, 
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Copons, el Bruc, els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, la Llacuna, la Pobla de 
Claramunt, la Torre de Claramunt, Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, els Prats 
de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Vallbona, Veciana i 
Vilanova del Camí. La capital de l’Anoia és Igualada, el municipi amb major densitat de 
població de la comarca amb 3921,8 habitants per quilòmetre quadrat. L’Anoia llinda 
amb l’Alt Camp en el seu límit SW; a l’oest, se situa la Conca de Barberà i la Segarra; al 
nord, limita amb el Solsonès; al NE, amb el Bages i a l’est, comparteix límits territorials 
amb alguns municipis del Baix Llobregat. 

La comarca del Baix Llobregat. limita amb l’Anoia Al NW, a l’oest, amb l’Alt Penedès i al 
SW, amb el Garraf. Al nord, comparteix límits territorials amb el Bages; al NE, amb el 
Vallès Occidental i el Barcelonès. Al sud, limita amb la Mar Mediterrània. L’extensió que 
ocupa el Baix Llobregat és de 486,76 km2 i es compon dels 29 municipis següents: 
Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esparreguera, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, la Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, Olesa de 
Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i 
Vallirana. 

La comarca del Barcelonès, està formada per 5 municipis amb una extensió total de 
144,33 km2. Tot i ser la més petita de les 8 comarques que pertanyen a l’àrea d’estudi, 
posseeix 2.093.670 d’habitants, pràcticament la meitat de la població de la regió 
Metropolitana de Barcelona. És, per tant, la comarca amb major densitat de població de 
l’àmbit territorial contemplat en el present treball. Els municipis que pertanyen al 
Barcelonès són els 5 que es detallen a continuació: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. El Barcelonès limita al 
SE amb la Mar Mediterrània; a l’oest, amb la comarca del Baix Llobregat; al NW, amb el 
Vallès Occidental i part del Vallès Oriental; i al NE, amb la comarca del Maresme. 

El Garraf, format per 6 municipis, posseeix una petita extensió superficial de 184,33 
km2. Els municipis que pertanyen al Garraf són: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere 
de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. Limita al SE amb la Mar Mediterrània; al NE, amb 
la comarca del Baix Llobregat; al NW, llinda amb l’Alt Penedès; i al SW, ho fa amb el 
Baix Penedès. 

La comarca del Maresme, amb una extensió de 397,78 km2 està formada pels 30 
municipis següents: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de 
Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar 
de Mar i Órrius. El Maresme està delimitada al NW amb el Vallès Oriental; al SW, amb el 
Barcelonès; i al NNE, amb la comarca de La Selva. El SE d’aquesta comarca correspon 
als municipis del litoral, on limita amb la Mar Mediterrània. 

La comarca del Vallès Occidental està dividida en 23 municipis i suma una extensió 
superficial de 582,41 km2. Els municipis que pertanyen a aquesta comarca són: Badia 
del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau–Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, 
Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del 
Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i 
Viladecavalls. Al NW, llinda amb el Bages; al SW, amb el Baix Llobregat; al SE, 
comparteix delimitació comarcal amb el Barcelonès; i al NNE, limita amb el Vallès 
Oriental. 

Finalment, la comarca del Vallès Oriental, amb una extensió de 849,44 km2, està 
formada per 43 municipis, Els termes municipals són: Aiguafreda, Bigues i Riells, 
Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, Castellcir, Castellterçol, Cànoves i 
Samalús, Figaró–Montmany, Fogars de Montclús, Granera, Granollers, Gualba, 
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L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, La Roca del Vallès, Les Franqueses del 
Vallès, Llinars del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 

1.4.2  Barcelona: districtes i barris 
Barcelona és la capital del Barcelonès i ocupa una superfície de 100,4 km2, el municipi 
més extens de la comarca. Barcelona constitueix en nucli més poblat de Catalunya, 
amb una població de 1.503.884 habitants. Tot i que L’Hospitalet de Llobregat compta 
amb major densitat de població a causa de la seva menor extensió.  

 

Figura 1.2 Municipi de Barcelona. 10 districtes i 37 barris. 

Barcelona és, des del punt de vista econòmic i laboral, el centre neuràlgic de 
l’anomenada regió Metropolitana. A més, cal destacar que gran part de la seva 
superfície és àrea edificada, un motiu més que s’afegeix a la necessitat de dur a terme 
una anàlisi de risc sísmic en aquesta àrea. El municipi consta de 37 barris, estructurats 
en 10 districtes, tal i com mostra la Figura 1.2.que, a l’hora, estan subdividits en barris. 

A la Figura 1.3, es detallen els districtes de Ciutat Vella, Eixample i Les Corts. Ciutat 
Vella està format per 4 barris: Barceloneta, Parc, Raval i Gòtic. Dels 4,49 km2 que 
ocupa, 3,38 corresponen a l’àrea edificada que posseeix; és a dir, més del 75% de 
l’extensió d’aquest districte està ocupat per edificis. Ciutat Vella compta amb uns 
83.800 habitants, amb una densitat de població aproximada de 18.664 habitants per 
km2. Si es considera únicament l’àrea edificada, aquesta densitat incrementa fins a 
24.793 habitants per km2. 
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Figura 1.3 Detall dels districtes de Ciutat Vella (esquerra), Eixample (centre) i  Les corts. 

El districte de l’Eixample està format per 5 barris que ocupen una extensió total de 
7,46 km2. D’aquesta superfície, al voltant d’un 64% (4,78 km2) està ocupada per 
edificis. Els barris que pertanyen al districte de l’Eixample són l’Eixample Esquerra, 
l’Eixample Dreta, el barri de la Sagrada Família, Estació Nord i Sant Antoni. El districte 
de l’Eixample compta amb una població d’uns 248.800 habitants. Donat que seva 
extensió és relativament reduïda, la densitat de població d’aquest districte és la més 
elevada del municipi, amb 33.351 habitants per quilòmetre quadrat. Tenint en compte 
exclusivament l’àrea edificada, aquest índex augmenta a 52.050 habitants per km2.  

El districte de Les Corts, està format per dos barris: Les Corts i Pedralbes. Posseeix 
81.900 habitants, distribuïts en una àrea de 6,02 km2, 4,45 quilòmetres quadrats de la 
qual correspon la superfície ocupada pels edificis. Les Corts és el tercer districte amb 
menor densitat de població, després de Sants – Montjuïc. Compta amb 13.605 
habitants per km2, tenint en compte l’àrea total del municipi, i amb 18.405 habitants 
per km2, considerant únicament l’àrea edificada. 

A la Figura 1.4 es presenta el detall del districtes de Sants i Sarrià. El districte de Sants-
Montjuïc, és el més extens de tot el municipi de Barcelona amb 21,36 quilòmetres 
quadrats. Està format per 6 barris. La seva població és de 167.400 habitants ubicats en 
13,47 quilòmetres quadrats d’àrea edificada. 

Figura 1.4 Detall dels districtes de Sants–Montjuïc (esquerra) i Sarrià Sant Gervasi. 
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Els barris que pertanyen a Sants – Montjuïc són Zona Franca – Port, Montjuïc, Sants, 
Poble – Sec, Bordeta – Hostafrancs i Font de la Guatlla. Donada la gran extensió i la 
moderada població que el caracteritzen, aquest és el segon districte amb menor 
densitat de població de Barcelona, darrera de Sarrià – Sant Gervasi. Compta amb 7.837 
habitants per km2, si es considera la seva extensió total. L’àrea edificada representa un 
63,06% de la superfície total del districte. Tenint en compte exclusivament aquesta 
porció de superfície, la densitat de població augmenta de forma considerable, passant 
a 12.427,62 habitants per quilòmetre quadrat. 

El districte de Sarrià – Sant Gervasi, és el segon més extens del municipi de Barcelona. 
Ocupa una àrea d’uns 20,10 quilòmetres quadrats, dels quals 17,24 km2 corresponen 
a l’àrea edificable. Sarrià – Sant Gervasi compta amb 129.600 habitants i es divideix en 
3 barris que, ordenats segons la superfície que ocupen, són: Vallvidrera – Les Planes, 
Sant Gervasi i Sarrià. Com s’ha esmentat anteriorment, aquest és el districte amb 
menor densitat de població. Compta amb tan sols 6.448 habitants per km2. Si es 
considera exclusivament la part del superfície edificada, aquest valor augmenta a 
7.517 habitants per quilòmetres quadrat, quedant molt per sota de la resta de 
districtes del municipi de Barcelona. 

 
 

 

Figura 1.5 Districtes d’Horta (esquerra) i Nou Barris. 

La Figura 1.5 presenta els districtes d’Horta–Guinardó i Nou Barris. El primer posseeix 
una superfície d’uns 11,96 quilòmetres, distribuïda en tres barris: Vall d’Hebron, Horta 
i Guinardó. 169.800 habitants de Barcelona pertanyen a aquest districte. Horta – 
Guinardó posseeix una densitat de població de gairebé 14.200 habitants per km2. Si es 
considera la superfície edificada, 10,09 quilòmetres quadrats (més del 84% de l’àrea 
total), aquest percentatge augmenta lleugerament fins a més de 16.800 habitants per 
quilòmetre quadrat. 
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Figura 1.6 Districte de Gràcia (esquerra), Sant Andreu (al mig) i Sant Martí. 

Nou Barris, és un dels districtes amb menor extensió superficial del municipi de 
Barcelona. Ocupa una àrea de 8,04 km2, edificada en gran part (al voltant d’un 85%). 
Està dividit en tres barris: Ciutat Meridiana – Vallbona, Roquetes – Vallbona i Vilapicina 
– Turó de la Peira. Tot i ser un dels districtes amb menor superfície, està ocupada per 
170.800 habitants. Aquesta xifra, gens despreciable, li proporciona una densitat de 
població de 21.244 habitants per quilòmetre quadrat. Tenint en compte l’àrea 
edificada del districte, s’obté una densitat de població de 26.688 habitants per 
quilòmetre quadrat. 

Finalment, a la Figura 1.6 es poden observar els districtes de Gràcia, Sant Andreu i Sant 
Martí. Gràcia està dividit en 2 barris: Vallcarca i Gràcia. La població que ocupa aquest 
districte és d’uns 115.800 habitants. El districte de Gràcia té una extensió aproximada 
de 4,18 quilòmetres quadrats. El 77,5% (uns 3,24 km2) d’aquesta superfície correspon 
a àrea edificada. Aquest és, després de l’Eixample, el segon districte amb una densitat 
de població major de Barcelona amb 27.703,35 habitants per quilòmetre quadrat, si es 
considera la superfície total del districte. Mentre que la densitat de població augmenta 
fins a 35.740,74 habitants per km2, si només es té en compte l’àrea edificada del 
mateix. 

Sant Andreu, posseeix una extensió de tan sols 6,56 km2, distribuïda en 5 barris: Bon 
Pastor, Sant Andreu, Sagrera, Trinitat Vella i Congrés. Aproximadament un 76% (4,99 
km2) de la seva superfície és zona edificable. Compta amb 135.600 habitants, donant 
lloc a una densitat de població de 20.670 habitants per quilòmetre quadrat, que, si es 
considera únicament l’àrea edificable, s’incrementa fins a 27.174 habitants per 
quilòmetre quadrat. 

El districte de Sant Martí està format per 4 barris, entre els quals Poblenou és el que 
ocupa una superfície més elevada. La resta de barris són Verneda, Clot i Barri Besòs. 
Compta amb 205.400 habitants, constituint el segon districte amb més població, en 
termes absoluts, de la ciutat de Barcelona. Ocupa una extensió de 10,80 quilòmetres 
quadrats, on únicament 6,81 km2 corresponen a àrea edificada. La densitat de població 
de Sant Martí és de 19.019 habitants per km2, si es considera tota la seva extensió, i de 
30.162 habitants / km2, tenint en compte tan sols la part edificable de la seva 
superfície. 

1.5  Contingut de la memòria 
La memòria d’aquesta tesina s’estructura en vuit capítols, el contingut dels quals es 
descriu breument a continuació. 

El primer capítol és una introducció del treball i s’hi exposen les principals motivacions 
que han portat a la seva elaboració així com els estudis en la mateixa línia 
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d’investigació que el precedeixen. Els objectius i la metodologia en la que es basa 
aquest estudi, HAZUS’99 [1], es tracten al capítol 2. És una metodologia, 
desenvolupada als Estats Units d’Amèrica, molt flexible, la qual permet l’avaluació del 
risc sísmic des de diversos punts de vista.  

El capítol 3 és, en definitiva, una descripció de la perillositat sísmica corresponent a 
l’àrea d’estudi. Dins el context sísmic de Catalunya, es descriuen els diferents 
escenaris sísmics considerats, fent especial èmfasi en el mètode que cadascun d’ells 
utilitza per a caracteritzar l’acció sísmica. El quart capítol es basa en l’objecte d’estudi 
del present treball: el sistema d’energia elèctrica a la Regió Metropolitana i al municipi 
de Barcelona. En ell, es descriu el funcionament i l’organització del sistema d’energia 
elèctrica, amb la finalitat de caracteritzar la seva vulnerabilitat davant el fenomen 
sísmic de la manera més realista possible. 

En el capítol 5, s’introdueix el SIG ArcView [13], el software mitjançant el qual es 
tracten i gestionen les dades. S’hi exposen els avantatges i els inconvenients que 
aquest tipus de sistemes de dades proporcionen en l’elaboració d’una anàlisi de risc 
sísmic com que aquí es presenta. El capítol 6 fa referència a les dades, on es descriu el 
tractament que s’ha dut a terme sobre aquest des de la seva introducció al SIG fins a la 
representació de resultats. 

Els resultats de l’avaluació dels danys esperats es presenten de forma sintètica i gràfica 
al capítol 7 Aquest capítol proporciona la interpretació d’aquests resultats, considerant 
quatre escenaris sísmics diferents. Finalment, al capítol 8, s’exposen les conclusions 
de l’anàlisi, proposant, a l’hora, recomanacions per a futurs treballs en la mateixa línia 
d’investigació. 

Diversos annexes, amb informació complementària, completen i clouen aquesta 
memòria. 

 

 

 

 

 

 

 




