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2.1  Introducció 
En aquest capítol, es presenten els principals objectius en què es basa el present 
estudi i la metodologia que aplicarà, HAZUS’99, per a estimar els danys sísmics 
esperats sobre la xarxa elèctrica al conjunt de comarques properes a Barcelona. 

En primer lloc, s’exposen els diferents mètodes que proporciona la metodologia per a 
caracteritzar la perillositat sísmica, centrant l’atenció en l’efecte sísmic escollit en 
aquest estudi: la vibració del terreny. 

En l’àmbit específic d’un sistema d’energia elèctrica, es fa una descripció de la 
classificació dels elements que el conformen i de la informació necessària per a 
l’aplicació de HAZUS’99 [1]. 

Per acabar, s’exposa el mètode escollit per a avaluar els danys o pèrdues sísmiques en 
aquest treball. Els danys físics esperats sobre cada estructura s’obtenen en termes 
probabilístics, és a dir, s’obté la probabilitat d’ocurrència d’un grau de dany 
determinat segons el nivell d’agitació del terreny provocat pel sisme. Amb aquesta 
finalitat, HAZUS’99 utilitza les anomenades corbes de fragilitat, que proporcionen la 
probabilitat acumulada d’assolir o d’excedir un nivell de dany, condicionada a un 
determinat grau de perillositat sísmica. La probabilitat de dany s’utilitza per obtenir un 
valor que es defineix com a Estat de Dany Esperat i que constitueix una estimació del 
grau o nivell de dany assolit per cada un dels components del sistema d’energia 
elèctrica de l’àrea d’estudi. Posteriorment, mitjançant l’Índex de Dany compost, 
s’avaluen les pèrdues econòmiques que es donarien en cada un dels escenaris sísmics 
considerats – descrits a l’apartat 2.3– equivalents als danys físics que s’estimen sobre 
cada un dels components del sistema d’energia elèctrica. Per últim, es fa una valoració, 
mitjançant l’Índex de Funcionalitat compost, del grau de funcionalitat en què queda 
cada un dels elements objecte d’estudi, una vegada produït un event sísmic. 
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2.2  Objectius 
L’objectiu principal d’aquesta tesina és el d’avaluar el risc sísmic del sistema d’energia 
elèctrica de Barcelona i àrees properes, amb la finalitat de contribuir a la planificació i 
prevenció de l’emergència sísmica a Catalunya, minimitzant els possibles danys a 
persones, béns i medi ambient i restablint els serveis bàsics per a la població en el 
menor temps possible. El que realment aquesta anàlisi pretén, com a objectiu últim, és 
quantificar, en termes probabilistes, les pèrdues materials degudes a un terratrèmol en 
un territori i per a un període de temps determinat. 

A continuació, s’exposen els punts necessaris per a l’obtenció dels danys sísmics que 
s’espera es produeixin sobre els elements del sistema elèctric a l’àrea d’estudi: 

• En primer terme, és necessària una recopilació exhaustiva de la informació 
sobre el sistema elèctric de la zona d’estudi, és a dir, la confecció d’un 
inventari de dades. 

• En quant a la perillositat sísmica de la regió Metropolitana, s’escullen 
diferents mapes de perillositat sísmica amb la finalitat d’observar la seva 
influència en l’avaluació del risc i tenir diverses estimacions probables del 
risc sísmic. És freqüent, en aquest tipus d’estudis, analitzar mapes que 
representen intensitats amb una probabilitat d’ocurrència del 10% en 50 
anys, que equival a un període de retorn de 475 anys. Aquests mapes 
acostumen a ser, també, els emprats en les normatives sísmiques per 
establir els nivells de protecció sísmica dels diferents tipus d’edificis. 

• Per a avaluar el dany esperat en cada un dels elements d’estudi, s’aplica la 
metodologia HAZUS [1]. Es pretén analitzar si aquesta és adequada a 
l’objectiu principal d’aquesta tesina. 

• El tractament de les dades s’efectua amb un GIS (Geographic Information 
System), concretament, amb el software ArcView GIS 3.2a [13]. Es volen 
valorar els avantatges i els inconvenients com a eina d’emmagatzematge i 
gestió gràfica d’aquest tipus de dades i de l’anàlisi del risc sísmic. 

2.3  El mètode: HAZUS’99 
Hazus’99 és un programa desenvolupat amb l’objectiu de proporcionar una estimació 
dels danys sísmics als governs estatals, regionals i locals dels Estats Units per ser 
utilitzada en la planificació, en la mitigació i la preparació dels plans d’emergència 
corresponents. Aquesta metodologia ha estat comprovada en un conjunt de 
terratrèmols històrics i contrastada per experts. 

Com totes les metodologies per a obtenir estimacions, HAZUS’99 té inherents un 
conjunt d’incerteses, algunes, degudes a la falta de coneixements científics respecte 
als terratrèmols i d’altres, degudes a la necessitat de simplificacions i aproximacions 
inherents en tota anàlisi. S’ha d’assumir que aquesta és una metodologia actualment 
en progrés. 

HAZUS’99 és una metodologia dirigida pel National Institute of Building Science – NIBS 
– com a cooperador de la Federal Emergency Management Agency o FEMA. El propòsit 
inicial era l’estimació de danys sísmics a una escala regional, mentre que actualment 
s’hi ha afegit la gestió del risc sísmic en un àmbit nacional. 

La metodologia té una estructura modular, donant lloc a la conseqüent divisió en 
capítols del manual tècnic [1]. El primer d’ells introdueix la metodologia, detallant-ne 
els seus objectius. El segon capítol és una descripció de l’esquema metodològic que 
proposa. El tercer tracta de l’inventari de dades i dels atributs necessaris per a 
implementar aquest esquema. El quart capítol descriu els mètodes disponibles per a 
caracteritzar la perillositat sísmica. Els restants capítols cobreixen els 12 mòduls més 
importants de la metodologia, que es dediquen a l’anàlisi dels diferents edificis, 
estructures i infrastructures sobre les que és possible aplicar-la. El capítol 8 és el que 
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fa referència a les línies vitals. Concretament, el sistema d’energia elèctrica es tracta en 
l’apartat 8.5. 

Tota estimació de pèrdues produïdes per un terratrèmol ha de ser capaç d’adaptar-se a 
les diferents necessitats dels usuaris i, a l’hora, de proporcionar uniformitat a 
l’aproximació estàndard. La filosofia de HAZUS’99 és proporcionar, als funcionaris, a 
escala local, regional i nacional amb les eines necessàries, un ajut a la planificació del 
risc sísmic, una estimulació a la seva reducció i una preparació a la resposta i 
recuperació d’emergències provocades per un terratrèmol. 

La complexitat de càlcul d’aquesta metodologia va des de d’una estimació simplificada 
que necessita d’una quantitat mínima de dades d’entrada fins a una estimació amb 
càlculs més refinats, que en requerirà una major quantitat. La metodologia pot ser 
implementada amb una aplicació de SIG o aplicant la teoria que conté el manual tècnic 
[1]. En el present treball, s’ha aplicat la segona opció. No obstant, s’ha utilitzat una 
aplicació SIG, ArcView, per al tractament i manipulació de les dades d’entrada i de 
sortida. 

A l’esquema de la  

Figura 2.1, s’observen els diferents components que conformen l’estructura modular de 
HAZUS’99: els riscos potencials associats un sisme PESH – el moviment i la ruptura del 
terreny –, l’inventari, els danys físics directes, els danys físics induïts, les pèrdues 
econòmiques i socials directes i les pèrdues econòmiques indirectes. Les línies uneixen 
els mòduls que són interdependents. El grau de sofisticació de l’estimació anirà, 
doncs, íntimament relacionat amb la precisió i detall de les dades d’entrada. La 
naturalesa modular d’aquesta metodologia permet afegir nous mòduls sense 
necessitat de tornar a aplicar el mètode sencer, és a dir, que permet adaptar-se a les 
necessitats dels diferents usuaris. 

HAZUS’99 pot incorporar models d’estimació de danys, deguts a un event sísmic, 
corresponents a estudis previs, tot i que, inclou estimadors estadístics que no s’havien 
usat en les metodologies precedents. Així, doncs, es pot dir que és una metodologia 
innovadora amb una gran flexibilitat, que permet a l’usuari seleccionar els mòduls – o 
mètodes – necessaris per tal d’aconseguir el grau de precisió desitjat. En la present 
tesina, s’avaluaran els danys físics directes i les pèrdues econòmiques que aquests 
representen, així com la capacitat de reparació dels elements del sistema d’energia 
elèctrica, una vegada s’han produït els danys. 

Una vegada introduïdes les dades d’entrada, és possible avaluar el nombre d’escenaris 
sísmics que hom desitgi. En aquest sentit, aquesta metodologia és una millora 
respecte a les metodologies d’estimació de danys sísmics a escala regional, doncs, 
tracta de forma més completa els impactes dels terratrèmols que, fins ara, havien estat 
omesos o que es tocaven de manera qualitativa. 

La complexitat de la metodologia és deguda a la mateixa naturalesa dels danys 
sísmics. En algunes àrees, però, queda limitada; per exemple, en el camps dels danys 
físics induïts, pot estimar la fracció d’àrea geogràfica que pot ser inundada o 
incendiada, però, no és capaç de fer cap estimació dels danys que se suportarien. 

La qualitat de les dades utilitzades es veu limitada pel cost que tenen associat. Recollir 
la informació necessària per a confeccionar l’inventari de dades pot ser la part més 
costosa de l’estudi. 

Són considerades línies vitals, l’aigua potable, les aigües residuals, el petroli, el gas 
natural, l’energia elèctrica i les comunicacions. En el cas del sistema d’energia 
elèctrica, HAZUS’99 distingeix tres elements: les plantes generadores, les subestacions 
i les línies elèctriques. 

Per a l’anàlisi dels danys físics i de les pèrdues econòmiques directes, és necessària la 
localització geogràfica dels elements vulnerables, així com la seva classificació i el seu 
cost de reposició. L’aplicació SIG emprada en el present treball, ArcView, permet 
georeferenciar, modificar i estructurar els components objecte d’estudi segons les 
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necessitats de l’usuari. L’objectiu és associar el valor que representi l’acció sísmica a la 
que estarien sotmesos cada un dels components objecte d’estudi. 

HAZUS’99 permet també determinar el valor de les pèrdues socials directes. Per a fer-
ho, cal disposar de dos tipus de dades: la demografia i la superfície edificada, 
proporcionades per les dades censals. Aquestes s’utilitzen per a estimar pèrdues 
socials directes degudes a desplaçaments d’habitatges i per a estimar la qualitat 
d’ocupació del territori. El cens inclou informació addicional sobre la població: edat, 
ingressos, allotjament i origen. És interessant conèixer la superfície edificada de l’àrea 
que s’estudia, sobre tot quan no se’n coneix el nombre d’habitants. Existeixen 
diferents tipus d’habitatges i cada un porta associat un nombre d’ocupants. Mitjançant 
uns factors de conversió que proporciona la metodologia, s’obté la població de les 
zones no censades. 

Les pèrdues econòmiques indirectes es refereixen als canvis en la demanda de 
determinats productes, de treball i dels tipus d’interès que es produiran després d’un 
event sísmic. 
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Figura 2.1 Diagrama modular de Hazus’99. Amb gruix major està marcada la direcció de 
les etapes que proposa Hazus per a l’avaluació de danys al sistemalèctric de 
què és objecte aquesta tesina.[1] 



 

 
16

2.4  L’acció sísmica: vibració del terreny 
HAZUS’99 es refereix al perill sísmic amb el “Potential Earth Science Hazard” o PESH i 
classifica els seus efectes segons les categories de vibració (o agitació) i ruptura del 
terreny. 

La ruptura del terreny pot ser provocada per liqüefacció, esllavissades i falles 
superficials. Els tsunamis constitueixen un altre dels perills sísmics potencials 
proposats per HAZUS’99, però aquests es consideren exclusivament amb la finalitat 
d’elaborar mapes de risc d’inundació, camp que queda fora de l’abast d’aquesta 
tesina. En l’apartat que segueix, es presenten els mètodes disponibles a HAZUS’99 per 
a caracteritzar la vibració del terreny, categoria emprada en aquest estudi. 

2.4.1  Vibració del terreny 
La vibració es caracteritza per la resposta espectral del terreny, considerant la forma 
de l’espectre estàndard, el Peak Ground Acceleration (PGA) i el Peak Ground Velocity 
(PGV). 

L’estimació d’aquesta és una sofisticada combinació entre la Geologia, l’Enginyeria i 
els mètodes probabilístics. Fins i tot els enginyers geotècnics locals poden no tenir 
suficient experiència per a dur-la a terme. 

En el marc metodològic proposat aquí, es consideren tres mètodes per a l’obtenció de 
la distribució espacial de la vibració del terreny: 

1 Es pot dur a terme una anàlisi determinista de la vibració del terreny (càlcul 
metodològic), on la demanda sísmica es calcula a partir d’una distribució de les 
fonts sísmiques escollida per l’usuari. Donada un magnitud determinada, les lleis 
d’atenuació proporcionen la demanda de l’agitació del terreny per àrees rocoses, 
que posteriorment és corregida mitjançant uns factors de correcció basats en les 
condicions geològiques locals. Aquestes funcions prediuen l’agitació del terreny a 
partir del tipus de mecanisme focal. Així doncs, les relacions d’atenuació es basen 
en la localització geogràfica dels objectes vulnerables i en el tipus de font sísmica. 
Per a aquest tipus d’anàlisi, és necessari un mapa del sòl detallat. 

2 És possible emprar un mètode mitjançant mapes probabilistes de risc sísmic, 
proporcionats per HAZUS’99. Són mapes desenvolupats per la United States 
Geological Survey –USGS–. En ells, es descriu l’agitació de terrenys rocosos, que 
serà amplificada, en les zones que ho requereixin, segons les condicions locals del 
sòl. Els mapes probabilístics proporcionen l’estimació del PGA i de l’acceleració 
espectral –SA– en períodes de 0,3 a 1,0 segons, respectivament. L’estimació de 
l’agitació del terreny està disponible per a vuit nivells de risc que, en termes de 
període de retorn, pertanyen a l’interval que va des de 100 anys a 2500 anys. 

3 Per últim, es poden utilitzar mapes, tant probabilistes com deterministes, que 
representin la vibració del terreny, proporcionats pel propi usuari. Poden ser mapes 
de PGA o de l’acceleració espectral SA. Aquesta opció pot donar lloc a un escenari 
que les relacions d’atenuació disponibles no descriuen adequadament. La 
metodologia assumeix que els mapes subministrats inclouen l’amplificació del sòl, 
i que per tant, no són necessaris els mapes de sòl. 

Aquest tercer és el mètode escollit en la present tesina, que utilitza mapes que 
assignen un valor de PGA a cada municipi de la regió estudiada, que pot ser diferent 
segons l’escenari considerat. La caracterització de l’agitació del terreny segons la resta 
de mètodes i la caracterització de la ruptura del terreny provocada pels fenòmens 
associats als terratrèmols es descriuen a l’Annex D. 
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2.5  El sistema elèctric 
HAZUS’99 classifica el sistema elèctric d’una zona urbana en tres elements: les plantes 
generadores, les subestacions i les línies elèctriques. Tots ells es consideren 
vulnerables –susceptibles de patir danys durant un terratrèmol– donant lloc a una 
interrupció en el subministrament d’energia elèctrica de significant importància. 

 

Nivell Descripció  
 Plantes generadores 

EPP1 Plantes petites (<200MW) amb components ancorats 
EPP2 Plantes petites (<200MW) sense components ancorats 
EPP3 Plantes grans/mitjanes (>200MW) amb components ancorats 
EPP4 Plantes grans/mitjanes (>200MW) sense components ancorats 

 Subestacions 
ESS1 Baix Voltatge (115kV) Subestació amb components ancorats 
ESS2 Baix Voltatge (115kV) Subestació sense components ancorats 
ESS3 Mig Voltatge (230kV) Subestació amb components ancorats 
ESS4 Mig Voltatge (230Kv) Subestació sense components ancorats 
ESS5 Alt Voltatge (500kV) Subestació amb components ancorats 
ESS6 Alt Voltatge (500kV) Subestació sense components ancorats 

 Línies elèctriques 
EDC1 Línia amb components sismo-resistents 
EDC2 Línia amb components estàndard 

Taula  2-1 Classificació dels elements d’un sistema d’energia elèctrica [1] 

L’objectiu d’aquesta classificació és el de diferenciar el grau de vulnerabilitat en front 
d’una acció sísmica de cadascun dels elements que componen el sistema elèctric. 
D’aquesta manera, en l’estimació dels danys sísmics produïts, s’obté un resultat 
diferent per cada un d’aquests components. A l’hora, els danys esperats depenen de 
l’acció sísmica a la que es veuen sotmesos cadascun dels components del sistema 
elèctric. Per tant, per a obtenir l’estimació dels danys sísmics del sistema d’energia 
elèctrica caldrà classificar cada un dels elements que el conformen i situar-los 
geogràficament dins d’un escenari que representi l’acció sísmica a la que poden estar 
sotmesos. 

A manera de síntesi, a la Taula  2-1, es mostra la classificació dels components d’un 
sistema d’energia elèctrica i la nomenclatura que s’utilitza en la metodologia emprada 
[1]. Segons aquesta classificació, els nombres imparells s’associen als subcomponents 
ancorats, mentre que els nombres parells es refereixen als elements que consten de 
subcomponents estàndard. 

2.5.1  Plantes Generadores 
Com és ben conegut, l’electricitat (o el corrent altern) es produeix a les plantes 
generadores. La metodologia HAZUS’99 [1] considera com a subcomponents d’una 
central elèctrica, els generadors dièsel, les turbines, els taulers de control i les reixes, 
les calderes i els vasos de pressió i l’edifici que conté tots aquests elements. 

HAZUS’99 classifica aquests elements del sistema elèctric segons dues de les seves 
característiques: 

• La seva dimensió 

• El tipus de subcomponents dels què consta 

La dimensió de les plantes generadores es determina a partir del nombre de 
MegaWatts d’energia elèctrica que són capaces de produir, en condicions operatives, 
considerades condicions normals. Així doncs, es consideren plantes petites aquelles 
instal·lacions que tenen una capacitat de generació de menys de 200 MW (EPP1 i EPP2). 
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Mentre que es denominen plantes mitjanes o grans aquelles que superen aquest 
llindar de capacitat (EPP3 i EPP4). Les centrals poden posseir subcomponents ancorats 
(EPP1 i EPP3) –sismo-resistents– o no ancorats (EPP2 i EPP4) –estàndard. 

Per a l’estimació de danys sobre aquestes instal·lacions, és necessari conèixer la seva 
ubicació, mitjançant les coordenades, com es veurien afectades pel moviment del 
terreny (PGA) i com es classifiquen, segons la metodologia emprada. 

2.5.2  Subestacions 
Les subestacions serveixen com a font d’energia elèctrica de l’àrea local a la qual 
pertanyen. Aquestes instal·lacions poden canviar d’un nivell de voltatge a un altre, 
regular el voltatge per a compensar els canvis d’aquest en el sistema, eliminar les 
pujades de tensió, convertir el corrent altern en continu i canviar la freqüència, en cas 
que sigui necessari. A les subestacions, poden instal·lar-se dispositius de seguretat de 
tot tipus. Solen estar englobades en un sol edifici, però, també, poden existir alguns 
components fora d’aquest. 

La Metodologia HAZUS’99 considera, exclusivament, les subestacions de transmissió 
(de 138 kV a 765 kV) i les subestacions de subtransmissió (de 34,5 kV a 161 kV) i les 
classifica segons: 

• El voltatge que transformen 

• El tipus de subcomponents dels què consten 

D’aquesta manera, es consideren els següents tipus de subestacions: 

• Les subestacions d’Alt Voltatge 500 kV (ESS5 i ESS6). Són aquelles que 
transformen voltatges majors a 350kV. 

• Les subestacions de Voltatge Mig 230 kV (ESS3 i ESS4). Es denominen així 
aquelles subestacions que redueixen tensions de valor entre 150 i 350kV. 

• Les subestacions de Baix Voltatge 115 kV (ESS1 i ESS2). Són les subestacions 
que transformen tensions entre 34,5 i 150 kV. 

Cada un dels tipus de subestació anteriors es classifica, a l’hora, en les que consten de 
subcomponents ancorats (ESS1, ESS3 i ESS5) les que estan constituïdes per 
components estàndard (ESS2, ESS4 i ESS6). Els subcomponents ancorats estan 
dissenyats per a resistir els efectes dels sismes, de manera que es produeixin menors 
danys degut a l’agitació superficial del terreny. 

Les dades necessàries per a obtenir l’estimació del dany que pot ocasionar un 
terratrèmol sobre una subestació elèctrica són les seves coordenades –latitud i 
longitud–, el moviment del terreny al qual es pot veure sotmesa, definit pels 
paràmetres PGA i PGD, i la seva classificació, és a dir, el voltatge que li correspon i si 
ha estat construïda amb components estàndard o és sismo-resistent. 

2.5.3  Línies elèctriques 
Un sistema elèctric forma una xarxa constituïda per circuits o línies de transport i 
distribució d’energia elèctrica. Una línia elèctrica consta d’una sèrie subcomponents, 
com són pals, cables conductors, equips en línia i equips privats. Poden incloure 
conductors subterranis i subaeris, tot i que la metodologia no considera que afecti a la 
seva vulnerabilitat en front a l’agitació del terreny associada a un sisme. 

HAZUS’99, en la seva classificació, únicament distingeix entre els circuits constituïts 
per subcomponents ancorats [EDC1] i els formats per subcomponents no ancorats 
[EDC2]. 

Per tal de dur a terme una correcta avaluació dels danys produïts per un terratrèmol 
sobre una línia elèctrica, cal conèixer el tipus d’element, la seva latitud i longitud –les 
seves coordenades– i el moviment del terreny esperat, és a dir, el PGA. 



Capítol 2 OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

 
19

2.6  El dany sísmic 
La metodologia HAZUS avalua el risc sísmic mitjançant les que anomena matrius de 
dany, que proporcionen una estimació del dany sobre la infrastructura – o l’estructura 
– estudiada degut a una acció sísmica determinada. Aquestes matrius varien segons la 
vulnerabilitat sísmica de l’element considerat i estan definides en funció d’un 
paràmetre que caracteritza la perillositat sísmica. En el cas del sistema elèctric, aquest 
paràmetre és el PGA (Peak Ground Acceleration). Les matrius de dany provenen de les 
funcions que la metodologia denomina corbes de fragilitat. Aquestes es modelen com 
a funcions amb una distribució log-normal i faciliten la probabilitat d’assolir o excedir 
un determinat grau de dany, donat un determinat valor de PGA. 

El grau de dany s’entén com una funció contínua del nivell de deformació que pateix la 
infrastructura objecte d’estudi. Donat que la continuïtat en el nivell de dany és difícil 
de tractar matemàticament, HAZUS proposa diferents rangs de dany que denomina 
estats de dany. 

En l’avaluació del risc sísmic del sistema d’energia elèctrica de l’àrea d’estudi segons la 
metodologia HAZUS, hi intervenen tres conceptes: les matrius de dany, els estats de 
dany (ambdós definits per a cada un dels components) i el PGA (corresponent a una 
àrea geogràfica determinada). 

HAZUS avalua el risc sísmic de cada component a partir de les matrius de dany, que 
proporcionen la probabilitat d’assolir cada un dels estats de dany –nivells de dany–, 
condicionada a un determinat valor de PGA. 

2.6.1  Estats de dany 
Els sistemes d’energia elèctrica són susceptibles als danys produïts per un sisme. Els 
seus components són majoritàriament vulnerables al PGA, però també poden veure’s 
afectats pel PGD, en zones susceptibles a la liqüefacció o a les esllavissades, no 
considerades en el present treball. És per aquest fet que es defineixen les matrius de 
dany, per a aquests components, en termes de PGA. 

La metodologia HAZUS defineix quatre estats de dany pels components que conformen 
un sistema d’energia elèctrica: lleu (ds1), moderat (ds2), sever (ds3) i complet o 
col·lapse (ds4). Si no es dóna cap dels estats anteriors, es diu que el dany és nul (ds0). 
Un estat de dany correspon a un interval entre les deformacions mínima i màxima que 
pot patir cada component del sistema, produïdes per una acció sísmica. Els estats de 
dany corresponents als elements d’un sistema d’energia elèctrica considerats per la 
metodologia HAZUS’99 es defineixen segons el percentatge de subcomponents que 
han resultat afectats. 

Estat de dany lleu (ds1) 

Les plantes generadores pateixen un estat de dany lleu si s’espatlla la turbina o es 
dóna un dany lleu en el generador dièsel o en l’edifici. 

Pel què fa a les subestacions, es considera que aquestes han assolit un estat de dany 
lleu quan es detecten fallades en el 5% dels interruptors o fallades en el 5% de claus de 
pas dels circuits o un dany lleu en l’edifici on s’ubiquen. 

En el cas de les línies elèctriques, si es produeixen fallades en el 4% dels cables, es 
considera que es té un estat de dany lleu. 

Estat de dany moderat (ds2) 

Pel què fa a les plantes generadores, es considera que aquelles pateixen un estat de 
dany moderat, si es dóna una fallada en els instruments dels planells o de les reixes, 
danys considerables a les calderes i als vasos de pressió, o un dany moderat en 
l’edifici. 
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Les subestacions amb un estat de dany moderat han sofert fallades en el 40% dels 
interruptors o en les claus de pas de circuits o fallades en el mateix percentatge en els 
transformadors de corrent. També es considera que s’ha assolit l’estat de dany 
moderat en les subestacions, si aquest estat es detecta en l’edifici. 

Les línies elèctriques pateixen un estat de dany moderat en els cas que es donin 
fallades en un 12%. 

Estat de dany sever (ds3) 

Les plantes generadores assoleixen aquest estat de dany en el cas que es doni un 
considerable dany tant a les bombes que donen força al motor com a les bombes 
verticals grans o en el cas que doni un dany sever en l’edifici. Les subestacions amb un 
estat de dany sever són aquelles amb fallades en el 70% dels interruptors, en el 70% de 
les claus de pas dels circuits, en el 70% de transformadors de corrent o les que l’edifici 
on s’ubiquen ha sofert un estat de dany sever. 

Es considera que les línies elèctriques assoleixen un estat de dany sever quan 
existeixen fallades en un 50% de la infrastructura. 

Estat de dany complet o col·lapse (ds4) 

Les plantes generadores presenten estat de dany complet o col·lapse quan s’assoleix 
un estat de dany sever en els tubs grans horitzontals i en vàlvules dels motors 
operatius després de ser reparats. També, quan l’edificI on s’ubiquen presenta un 
estat de dany complet, es considera que les plantes generadores l’han assolit. 

Les subestacions que han assolit l’estat de dany complet són aquelles que presenten 
fallades en tots els interruptors, en totes les claus de pas, o en tots els transformadors, 
o en tots els transformadors de corrent o aquelles l’edifici¡Error! Marcador no definido. on s’ubiquen 
ha col·lapsat. 

El col·lapse s’assoleix, en les línies elèctriques, quan existeixen fallades en un 80% de 
la infrastructura. 

2.6.2  Corbes de fragilitat 
HAZUS’99 suposa que la probabilitat d’igualar o excedir un determinat estat de dany 
ds quan l’estructura es sotmet a una acció caracteritzada per α, en el nostre cas 
α=PGA, segueix una distribució log-normal de paràmetres dsα  i dsε , on el primer 

representa el valor del llindar de l’estat de dany ds i dsε , la desviació típica del 

logaritme natural d’ dsα , és a dir: 

[ ]



















Φ=≥

dsds
lndsdP

α
α

ε
α 1

 

Equació  2-1 

on  Φ  és la funció de distribució normal acumulada tipificada 

Com a exemple, a la Figura 2.2, es presenten les corbes de fragilitat, corresponents als 
estats de dany lleu, moderat, sever i col·lapse, per les línies de distribució elèctriques 
amb subcomponents estàndard en funció del PGA. 
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Figura 2.2 Corbes de fragilitat per a les línies elèctriques amb subcomponents estàndard 

Les taules 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 i 2-6 presenten els valors mitjans i les desviacions típiques 
que donen lloc a les corbes de fragilitat corresponents a les plantes generadores 
petites, plantes generadores mitjanes/grans, subestacions amb subcomponents 
ancorats, subestacions amb subcomponents estàndard i a les línies elèctriques, 
respectivament. 

 

 

PEAK GROUND ACCELERATION 
Classificació Estat de dany Mitjana [g] Desviació típica 

Lleu 0.10 0.55 
Moderat 0.21 0.55 

Sever 0.48 0.50 

Subcomponents ancorats EPP1 

Col·lapse 0.78 0.50 
Lleu 0.10 0.50 

Moderat 0.17 0.50 
Sever 0.42 0.50 

Subcomponents estàndard EPP2 

Col·lapse 0.58 0.55 
Taula  2-2 Paràmetres corresponents a les plantes generadores petites [1] 

 

PEAK GROUND ACCELERATION 
Classificació Estat de dany Mitjana [g] Desviació típica 

Lleu 0.10 0.60 
Moderat 0.25 0.60 

Sever 0.52 0.55 

Subcomponents ancorats EPP3 

Col·lapse 0.92 0.55 
Lleu 0.10 0.60 

Moderat 0.22 0.55 
Sever 0.49 0.50 

Subcomponents estàndard EPP4 

Col·lapse 0.79 0.50 
Taula  2-3 Paràmetres corresponents a les plantes generadores mitjanes/grans [1] 
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PEAK GROUND ACCELERATION 
Classificació Estat de dany Mitjana [g] Desviació típica 

Lleu 0.15 0.70 
Moderat 0.29 0.55 

Sever 0.45 0.45 

Baix Voltatge ESS1 

Col·lapse 0.90 0.45 
Lleu 0.15 0.60 

Moderat 0.25 0.50 
Sever 0.35 0.40 

Voltatge Mig ESS3 

Col·lapse 0.70 0.40 
Lleu 0.11 0.50 

Moderat 0.15 0.45 
Sever 0.20 0.35 

Alt Voltatge ESS5 

Col·lapse 0.47 0.40 
Taula  2-4 Paràmetres corresponents a les subestacions amb subcomponents ancorats [1] 

PEAK GROUND ACCELERATION 
Classificació Estat de dany Mitjana [g] Desviació típica 

Lleu 0.13 0.65 
Moderat 0.26 0.50 

Sever 0.34 0.40 

Baix Voltatge ESS2 

Col·lapse 0.74 0.40 
Lleu 0.10 0.60 

Moderat 0.20 0.50 
Sever 0.30 0.40 

Voltatge Mig ESS4 

Col·lapse 0.50 0.40 
Lleu 0.09 0.50 

Moderat 0.13 0.40 
Sever 0.17 0.35 

Alt Voltatge ESS6 

Col·lapse 0.38 0.35 
Taula  2-5 Paràmetres corresponents a les subestacions amb subcomponents estàndard 

[1] 

 

 

PEAK GROUND ACCELERATION 
Classificació Estat de dany Mitjana [g] Desviació típica 

Lleu 0.28 0.30 
Moderat 0.40 0.20 

Sever 0.72 0.15 
Subcomponents ancorats EDC1 

Col·lapse 1.10 0.15 
Lleu 0.24 0.25 

Moderat 0.33 0.20 
Sever 0.58 0.15 Subcomponents estàndard EDC2 

Col·lapse 0.89 0.15 
Taula  2-6 Paràmetres corresponents a la xarxa de distribució i transport [1] 

En tots els casos, s’observa un millor comportament quan els subcomponents de les 
infrastructures estan ancorats. Els valors de les taules caracteritzen les funcions de 
densitat log-normal corresponent a cada tipus de component d’un sistema d’energia 
elèctrica. La integració d’aquestes funcions respecte el paràmetre PGA dóna lloc a les 
corresponents funcions de densitat acumulada: les corbes de fragilitat. 

L’obtenció de les corbes de fragilitat de cada element no és gens trivial. El mètode que 
cal seguir s’apunta a l’Annex E. 
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D’altra banda, les corbes corresponents a sistemes compostos es basen en la 
composició probabilista de les corbes de fragilitat dels diferents elements. Els detalls 
del mètode s’expliquen en el manual tècnic del programa HAZUS’99 [1]. 

Aquí s’ha sintetitzat la informació sobre les corbes de fragilitat que s’empraran en 
aquest estudi. 

2.6.3  Matrius de dany: Estat de dany esperat 
Les matrius de dany procedeixen directament dels resultats que proporcionen les 
corbes de fragilitat. Representen, per a cada un dels components del sistema d’energia 
elèctrica, la probabilitat de patir un determinat estat de dany. 

Donat que les corbes de fragilitat són funcions de densitat acumulada, les matrius de 
dany s’obtenen avaluant, per a diferents valors de PGA, les expressions de l’Equació 
 2-2: 

]P[ds]P[ds

 ]P[ds - ]P[ds]P[ds

 ]P[ds - ]P[ds]P[ds

 ]P[ds - ]P[ds]P[ds

]P[ds-1]P[ds

44

433

322

211

10

dsds

dsdsds

dsdsds

dsdsds

dsds

≥==

≥≥==

≥≥==

≥≥==

≥==

 

Equació  2-2 

on P  és la funció probabilitat 

 ds significa estat de dany 

 0ds  és l’estat de dany nul 

 1ds  és l’estat de dany lleu 

 2ds  és l’estat de dany moderat 

 3ds  és l’estat de dany sever 

 4ds  és l’estat de dany complet o col·lapse 

Com a resultat, s’obté la probabilitat d’ocurrència de cada estat de dany, donada una 
determinada acció sísmica representada pel valor de PGA. 

A partir de les corbes de fragilitat d’un element vulnerable a l’acció sísmica, la 
probabilitat de que es produeixi un grau de dany nul és l’antítesi matemàtica de la 
probabilitat de que s’assoleixi o s’excedeixi el nivell de dany més baix, en aquest cas, 
el lleu. És per aquest motiu, que la probabilitat de l’estat nul es calcula restant a la 
unitat el valor de la funció de densitat acumulada de l’estat de dany lleu. En la resta de 
casos, la probabilitat d’ocurrència d’un determinat estat de dany s’obté deduint, de la 
funció de densitat acumulada del mateix, la corresponent a l’estat de dany superior. 

De forma gràfica, a la Figura 2.3 es mostra el resultat de l’aplicació de les expressions 
de l’Equació  2-2, per a un valor aleatori de PGA. 



 

 
24

:

 
Figura 2.3 Probabilitat d’ocurrència dels estats de dany. Funcions de dany de HAZUS’99 

[1] 

Les matrius de dany són la base per a l’avaluació de les pèrdues i danys produïts sobre 
els elements vulnerables al fenomen sísmic segons la metodologia HAZUS’99. En el cas 
del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona, es calculen tres 
índexs per a caracteritzar el risc sísmic: l’estat de dany esperat, l’índex de funcionalitat 
compost i l’índex de dany compost. El primer informa sobre el grau o nivell de dany 
que s’estima que patirà un element que s’ubica en una àrea amb una determinada 
perillositat sísmica. L’índex de funcionalitat compost proporciona la part proporcional 
d’un determinat element que segueix funcional passat un cert període de temps des 
d’un event sísmic. En el cas que aquí es tracta, s’obté l’índex de funcionalitat compost 
que resulta un dia després de l’esdeveniment sísmic. Per últim, l’índex de dany 
compost proporciona una forma d’avaluació de les pèrdues econòmiques directes, que 
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poden produir-se sobre un element, en funció del percentatge del seu cost de 
reposició. 

Estat de dany esperat 
Amb la intenció d’obtenir un valor que representi el nivell de dany estimat, es calcula 
una mitjana ponderada dels diferents estats de dany, on el pes és la probabilitat 
d’assolir-lo. Es pot dir que el valor resultant és l’esperança matemàtica d’assolir un 
determinat estat de dany o el valor de l’estat de dany esperat. Es mostra, a l’Equació 
 2-3, l’expressió utilitzada en la seva obtenció. 

[ ] ( ) [ ]∑
=

⋅=
4

1i

dsiPdsindsiE  

Equació  2-3 

Es defineix ( )dsin =i+1, en lloc de ( )dsin =i, amb l’objectiu d’evitar els valors nuls. 

L’estat de dany esperat dóna una idea del grau de dany que s’estima que s’assolirà en 
cada un dels elements del sistema d’energia elèctrica. 

2.6.4  Corbes de reparació 
La mesura de dany directe que s’obté per a un sistema d’energia elèctrica mitjançant la 
metodologia HAZUS inclou dues probabilitats estimades: la dels danys físics i la de la 
funcionalitat dels seus components. Els danys físics deguts als efectes produïts per un 
event sísmic s’avaluen mitjançant les anomenades matrius de dany. Mentre que la 
funcionalitat fa referència al temps necessari per tal que un component pugui tornar a 
ser utilitzat, una vegada s’ha produït un terratrèmol. HAZUS’99 avalua la funcionalitat 
del components mitjançant les corbes de reparació. 

Les corbes de reparació es modelen com a funcions amb una distribució normal, 
mitjançant els valors de la mitjana i la desviació estàndard. Els paràmetres que les 
descriuen es mostren en la Taula  2-7. 

A la Figura  2.4, s’observen les corbes de reparació corresponents a cada estat de dany 
per a les subestacions elèctriques, calculades a partir dels valors de la mitjana i la 
desviació estàndard proporcionats a Taula  2-7. Aquestes funcions informen sobre el 
percentatge de cada subestació que roman funcional en els dies posteriors a un event 
sísmic. 

HAZUS’99 [1] proporciona també les funcions de reparació discretitzades, que es 
mostren a la Taula  2-8. En elles, es facilita el valor de la funció de reparació per a 
valors discrets de temps transcorregut després d’un event sísmic. En aquesta taula, 
s’observa que a partir dels 90 dies posteriors a un esdeveniment sísmic, la 
funcionalitat és pràcticament del 100% en tots els elements d’un sistema d’energia 
elèctrica. 

Els percentatges de la Taula  2-8 es ponderen amb la probabilitat d’ocurrència de cada 
estat de dany. D’aquesta manera, s’estima la funcionalitat de cada component 
mitjançant l’expressió de l’Equació  2-4.  
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Figura  2.4 Corbes de reparació per a les subestacions elèctriques 

 

FUNCIONS DE REPARACIÓ [Distribució Normal] 
Classificació Estat de dany Mitjana [dies] Desviació típica 

Lleu 0,5 0,1 
Moderat 3,6 3,6 

Sever 22,0 21,0 

Plantes 
Generadores 

Col·lapse 65,0 30,0 
Lleu 1,0 0,5 

Moderat 3,0 1,5 
Sever 7,0 3,5 

Subestacions 
Elèctriques 

Col·lapse 30,0 15,0 
Lleu 0,3 0,2 

Moderat 1,0 0,5 
Sever 3,0 1,5 

Línies elèctriques 

Col·lapse 7,0 3,0 
Taula  2-7 Paràmetres de funcions de reparació per als elements d’un sistema elèctric [1] 

FUNCIONS DE REPARACIÓ [Distribució Normal] [%] 
Classificació Estat de dany 1 dia 3 dies 7 dies 30 dies 90 dies 

Lleu 100 100 100 100 100 
Moderat 24 44 83 100 100 

Sever 16 19 24 65 80 
Plantes 

Generadores 
Col·lapse 2 2 3 13 100 

Lleu 50 100 100 100 100 
Moderat 9 50 100 100 100 

Sever 4 13 50 100 100 
Subestacions 
Elèctriques 

Col·lapse 3 4 7 50 100 
Lleu 100 100 100 100 100 

Moderat 50 100 100 100 100 
Sever 9 50 100 100 100 

Línies elèctriques 

Col·lapse 2 10 50 100 100 
Taula  2-8 Funcions de reparació discretitzades per als elements d’un sistema elèctric [1] 

D’aquesta manera, s’obté un valor de l’índex CFR  per a cada tipus de component 
vulnerable en front a un terratrèmol, donat el valor del paràmetre PESH que el 
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caracteritza. El percentatge d’àrea que queda fora de servei d’un determinat 
component ve donat per 100– CFR  [%]. 

[ ]∑
=

=

⋅=
4

0

i

i
iC dsiPFRFR  

Equació  2-4 

on CFR  és l’índex de la funcionalitat compost 

 iFR  són els valors discrets de les funcions de reparació, 

proporcionats a la Taula  2-8 

 [ ]dsiP  és la probabilitat d’ocurrència de cada un dels estats 
de dany 

2.6.5  Pèrdues econòmiques directes 
Mitjançant els valors que proporcionen les matrius de dany, és possible avaluar les 
pèrdues econòmiques directes. La metodologia HAZUS’99 permet convertir la 
informació obtinguda en relació als estats de dany en una estimació de les pèrdues 
expressades en unitats monetàries. 

En el cas de les línies vitals, l’estimació s’obté a partir de la probabilitat d’assolir un 
determinat estat de dany (matrius de dany), del valor econòmic de reposició del 
component i dels anomenats índexs de dany, que varien en funció del nivell de dany 
que s’estudiï. Els índexs de dany representen el percentatge del cost de reposició 
necessari per a corregir o reparar els danys produïts sobre l’element. Amb aquesta 
informació, és possible obtenir el cost econòmic relatiu a un determinat dany produït 
sobre les línies vitals. No obstant, no es considera cap estimació de les pèrdues 
degudes a la interrupció del servei i als subministraments alternatius. Tampoc es tenen 
en compte les pèrdues degudes a incendis o inundacions provocades pel fenomen 
sísmic. Caldrà, doncs, considerar amb certa cura el valor absolut de les pèrdues 
estimades. No obstant, serveixen com a mesura comparativa entre les pèrdues 
estimades en els diferents elements que componen el sistema d’energia elèctrica. 

HAZUS’99 proporciona l’estimació de les pèrdues econòmiques directes en dòlars 
americans corresponents a l’any 1994. Per tal d’avaluar les pèrdues de manera més 
precisa, seria favorable utilitzar la unitat monetària corrent a l’àrea d’estudi, l’Euro [€]. 
A més, caldria actualitzar el valor del cost de reposició emprat. Donat que aquesta 
informació queda fora de l’abast de la present, no s’ha utilitzat el cost de reparació 
dels elements que conformen el sistema d’energia elèctrica, sinó que el resultat es 
proporciona com a valor percentual mitjançant els índexs de dany. 

La majoria de les dades sobre els costos de reposició que proporciona HAZUS’99 
provenen de [6] i de [7]. Aquests valors són estimacions poc acurades i caldria usar-les 
únicament com a guia. 

L’estimació de les pèrdues econòmiques directes sobre les línies vitals depèn de 
l’inventari de dades que proporciona la localització dels elements i dels models 
relacionats amb el dany provocat per l’agitació del terreny. El valor de la pèrdua 
s’avalua multiplicant l’índex de dany compost [DRc], que s’obté com a una combinació 
probabilística dels índexs de dany corresponents a cada estat de dany [DRi], pel valor 
de reposició total de l’element. 

L’Equació  2-5 és l’expressió matemàtica utilitzada per a l’obtenció de l’índex de dany 
compost DRc. 
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[ ]∑
=

⋅=
4

1i
iiC dsPDRDR  

Equació  2-5 

A la Taula  2-9, es proporcionen els índexs de dany per a un sistema d’energia 
elèctrica, proposats per la metodologia HAZUS’99 a [1]. Aquests valors representen 
una fracció del cost de reposició. La metodologia proposa un rang de valors per al cost 
de reposició de cada un dels elements del sistema elèctric i en tria el millor estimador, 
que anomena índex de dany DRi. 

Classificació Estat de dany Índex de dany [%] 
Rang d’índexs de 

dany [%] 
Lleu 8 1-15 

Moderat 35 15-40 
Sever 72 40-80 

Plantes Generadores 

Col·lapse 100 80-100 
Lleu 5 1-15 

Moderat 11 15-40 
Sever 55 40-80 

Subestacions Elèctriques 

Col·lapse 100 80-100 
Lleu 5 1-15 

Moderat 5 15-40 
Sever 60 40-80 

Línies elèctriques 

Col·lapse 100 80-100 
Taula  2-9 Índexs de dany per a sistemes d’energia elèctrica [1] 

El resultat obtingut és un valor esperat del percentatge del cost de reposició de cada 
element objecte d’estudi, valor íntimament lligat a la perillositat sísmica de l’àrea on 
s’ubica. 

2.7  Conclusions i resum 
La metodologia que s’empra en el present treball és l’anomenada HAZUS’99, amb 
l’objectiu d’avaluar els possibles danys sobre el sistema d’energia elèctric deguts al 
fenomen sísmic a la regió propera de Barcelona. HAZUS’99 és una metodologia, 
desenvolupada als Estats Units d’Amèrica, amb la finalitat de proporcionar als 
organismes regionals i locals, eines per a la millora en la planificació i prevenció del 
risc sísmic. 

Un dels avantatges de l’estructura modular d’aquest marc metodològic és la flexibilitat 
en l’estimació de pèrdues i danys, ja que permet afegir i eliminar mòduls segons les 
necessitats del moment. 

Els danys sobre els elements objecte d’estudi s’avaluen en termes probabilístics i 
condicionats a una determinada acció sísmica. HAZUS’99 permet escollir entre la 
possibilitat de caracteritzar aquesta acció sísmica o utilitzar mapes de perillositat 
elaborats per altres organismes. 

La metodologia classifica els elements susceptibles a patir danys deguts al fenomen 
sísmic segons la diferent vulnerabilitat que presentin. És a dir, es centra en les 
característiques relatives a la vulnerabilitat en front a la perillositat sísmica per a 
definir la tipologia dels elements. En aquesta caracterització es dóna, per tant, una 
gran importància la presència de subcomponents estàndard o ancorats. 

El resultat de l’avaluació dels danys sísmics segons HAZUS’99 dóna lloc a la 
probabilitat d’assolir els diferents nivells de dany produïts sobre cada tipologia de 
components d’estudi. Com a mesura representativa de l’estimació dels danys i les 
pèrdues, s’utilitzen tres índexs que fan referència al nivell de dany, a l’efecte produït 
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sobre la funcionalitat i a les pèrdues econòmiques de les diferents estructures i 
infrastructures exposades al perill sísmic. 
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