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CAPÍTOL VII: ANÀLISI DE LES DADES 
 
7.1 INTRODUCCIÓ 
 
En l’anterior capítol hem presentat la informació geogràfica de les dades disponibles. 
Tot seguit, hem d’introduir-la en el SIG ArcView i adequar-la per aplicar l’anàlisi de 
risc sísmic. L’objectiu d’aquest capítol és donar una visió general i conceptual del 
procés de tractament de les dades que s’ha dut a terme. 
 
En la Figura 32 es presenta, mitjançant un esquema, els passos seguits en el procés de 
tractament de les dades geogràfiques. En els apartats que segueixen a continuació es 
desenvolupen els diferents punts de l’esquema aplicant-los al present estudi. 
 

1- RECOLLIDA DE DADES1- RECOLLIDA DE DADES

2- CREACIÓD’UN  PROJECTE SIG I INTERPRETACIÓ DE DADES2- CREACIÓD’UN  PROJECTE SIG I INTERPRETACIÓ DE DADES

Elements i xarxesElements i xarxes

4- CARACTERITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER APLICAR HAZUS’99. ASSIGNACIÓ
DEL VALOR DE PERILLOSITAT A CADA ELEMENT DELS SISTEMES 

4- CARACTERITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER APLICAR HAZUS’99. ASSIGNACIÓ
DEL VALOR DE PERILLOSITAT A CADA ELEMENT DELS SISTEMES 

5- AVALUACIÓ DE RISC SÍSMIC. ANÀLISI5- AVALUACIÓ DE RISC SÍSMIC. ANÀLISI
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sísmics

Metodologia HAZUS’99. Corbes de danyMetodologia HAZUS’99. Corbes de dany
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1er nivell: Fitxers CAD i Reports. (Facilitats per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona)
1er nivell: Fitxers CAD i Reports. (Facilitats per la

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona)
2on nivell:

Pàgines web
2on nivell:

Pàgines web

GeologiaGeologia

3- DEPURACIÓ I MANIPULACIÓ3- DEPURACIÓ I MANIPULACIÓ

6- GENERACIÓ DE RESULTATS6- GENERACIÓ DE RESULTATS

 
Figura 32. Esquema del procés de tractament de la informació geogràfica. 

 
7.2 RECOLLIDA I INTEGRACIÓ DE LES DADES AL SIG 
 
La major part de la informació requerida per treballar amb el SIG es troba disponible en 
format digital. Una petita part de les dades només es disposa en paper i han de ser 
introduïdes manualment, pel teclat. La integració dels arxius digitals, en principi, és més 
ràpida i senzilla, però necessitem que estiguin en un format adequat. 
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Alguns dels arxius que contenen la informació de les xarxes de gas natural, oleoductes i 
etilenoductes no tenien el format “shapefile” (*.shp), que és el format dels arxius que es 
poden modificar en ArcView. Els podem visualitzar però no manipular, així que el 
primer pas és canviar el format d’aquests, que inicialment són de Microstation (*.dgn) o 
d’Autocad (*.dwg). S’utilitza una extensió del programa (Cad Reader) per aconseguir 
arxius en format *.shp a partir d’arxius de CAD. 
 
L’estudi s’ha separat en dos projectes d’escales diferents: un per a la ciutat de Barcelona 
(nivell local) i l’altre per Catalunya (nivell regional). Cadascun té un escenari sísmic 
diferent. L’escenari aplicat a Catalunya és l’anomenat ICC modificat i a Barcelona el de 
la zonació sísmica de la ciutat. La xarxa de distribució de gas de Barcelona no es tracta 
en el projecte de Catalunya i els oleoductes, l’etilenoducte i la xarxa de transport de gas 
natural no apareixen en el projecte a escala del municipi de Barcelona. 
 
7.3 ADEQUACIÓ DE LA INFORMACIÓ I GENERACIÓ DE RESULTATS 
 
Una vegada tenim les dades introduïdes al projecte SIG, ens disposem a depurar i 
modificar-les (punt 3 de l’esquema de la Figura 32). El primer problema que trobem és 
que tenim certs arxius on els seus components estan definits segons la projecció UTM 
(Universal Transverse Mercator) referenciades al fus 30N, diferent al que s’utilitza a 
Catalunya (31N), i han d’ésser corregits. Quan es resol, ja es pot començar a modificar 
les dades per poder aplicar sobre elles la metodologia d’avaluació de risc sísmic. A 
continuació es comenta el tractament de dades dut a terme a la regió de Catalunya i al 
municipi de Barcelona. Expliquem conceptualment en el llenguatge dels SIG els passos 
seguits per obtenir els mapes presentats en l’apartat 3.4. En ambdós casos diferenciem 
la informació dels sistemes i la dels escenaris sísmics. 
 
7.3.1 CATALUNYA 
 
A la Figura 33 es mostra l’esquema del flux de treball amb el SIG. És una tasca que es 
realitza 3 vegades, una per cada un dels 3 sistemes d’estudi. Es presenten d’una manera 
general les operacions realitzades entre les diferents capes d’informació. Podem separar 
el tractament de les instal·lacions (elements) del de les conduccions (xarxes), i també de 
les falles. 
 
La part més complexa del procés és la que correspon a les conduccions. El tema o capa 
final és fruit de combinar tres temes inicials: el mapa de perillositat sísmica per 
municipi, el mapa geològic de Catalunya i la pròpia xarxa de conduccions. Per les 
instal·lacions, en canvi, el treball laboriós es realitza amb el software Microsoft Visual 
Studio FORTRAN. 
 
Perillositat sísmica 
 
Hem considerat ell nivell de perill sísmic de Catalunya amb una probabilitat 
d’ocurrència del 10% en 50 anys (període de retorn de 475 anys) (Secanell, 1998 [19]). 
Aquest mapa, facilitat per l’ICC, proporciona les intensitats sísmiques esperades per 
municipis (Figura 13). Aplicant la formulació explicada en l’apartat 3.4 i fent ús de les 
eines de càlcul de què disposa el programa, podem assignar els valors de PGA i PGV 
esperats a cada municipi (Figura 14). 
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(2) CONDUCCIONS (Fig.27,28,30)
(línies)

- Longitud de conduccions
- Tipus (NGP1, NGP2,OIP1...)

(2) CONDUCCIONS (Fig.27,28,30)
(línies)

- Longitud de conduccions
- Tipus (NGP1, NGP2,OIP1...)

(1) MAPA PERILLOSITAT (Fig.14)
(polígons)

- Intensitat per municipi
-Càlcul PGA i PGV (Taula 32)

(1) MAPA PERILLOSITAT (Fig.14)
(polígons)

- Intensitat per municipi
-Càlcul PGA i PGV (Taula 32)

(3) MAPA GEOLÒGIC CATALUNYA
(polígons)

-Càlcul susceptibilitat a la liqüefacció 

(3) MAPA GEOLÒGIC CATALUNYA
(polígons)

-Càlcul susceptibilitat a la liqüefacció 

(4) MAPA CONDUCCIONS (Taula 35)
(línies)

- PGA i PGV
-Tipus de conducció

-Longitud

(4) MAPA CONDUCCIONS (Taula 35)
(línies)

- PGA i PGV
-Tipus de conducció

-Longitud

(6) MAPA CONDUCCIONS AMB PGD, ÍNDEX 
RR I nº REPARACIONS (Figs.35,36,Taula 37)

(línies)
- PGA, PGV, PGD assentament

-Tipus de conducció
-Longitud

-Càlcul PGD exp. lat. (Fig.16)
-Càlcul RR per PGV, assent. i exp.lat.

- Càlcul nº Reparacions (Taula 39)

(6) MAPA CONDUCCIONS AMB PGD, ÍNDEX 
RR I nº REPARACIONS (Figs.35,36,Taula 37)

(línies)
- PGA, PGV, PGD assentament

-Tipus de conducció
-Longitud

-Càlcul PGD exp. lat. (Fig.16)
-Càlcul RR per PGV, assent. i exp.lat.

- Càlcul nº Reparacions (Taula 39)

(9) INSTAL·LACIONS (Fig.27,28,30)
(punts)

-Tipus (NGC1,NGC2,ORF1…)
- PGA (Taula 36)

-Introducció càlculs FORTRAN:
DRc. Dany, E[dsi], FRc

(Taula 38, Fig. 44, 45, 46)

(9) INSTAL·LACIONS (Fig.27,28,30)
(punts)

-Tipus (NGC1,NGC2,ORF1…)
- PGA (Taula 36)

-Introducció càlculs FORTRAN:
DRc. Dany, E[dsi], FRc

(Taula 38, Fig. 44, 45, 46)

(5) MAPA LIQÜEFACCIÓ (Fig.15)
(polígons)

-Agrupant en 4 polígons tots els del 
Mapa geològic

-Càlcul PGD per assentament (Taula 33)

(5) MAPA LIQÜEFACCIÓ (Fig.15)
(polígons)

-Agrupant en 4 polígons tots els del 
Mapa geològic

-Càlcul PGD per assentament (Taula 33)

(10) FALLES (Taula34, Fig.17)
(línies)
-PGD

(10) FALLES (Taula34, Fig.17)
(línies)
-PGD

(7) MAPA CONDUCCIONS AMB 
NºREP. PER CONDUCCIÓ

(Taula 40, Fig.37,38)
(línies)

- Conduccions
-Longitud

-nº Rep. per cada conducció

(7) MAPA CONDUCCIONS AMB 
NºREP. PER CONDUCCIÓ

(Taula 40, Fig.37,38)
(línies)

- Conduccions
-Longitud

-nº Rep. per cada conducció

(8) MAPA CONDUCCIONS AMB
nº REP. PER MUNICIPI

(Taula 41, Fig.39)
(línies)

- Municipis
-Longitud

-nº Rep. per cada municipi

(8) MAPA CONDUCCIONS AMB
nº REP. PER MUNICIPI

(Taula 41, Fig.39)
(línies)

- Municipis
-Longitud

-nº Rep. per cada municipi

INTERSECCIÓ

INTERSECCIÓ

UNIÓ

 
Figura 33. Esquema del tractament de dades amb ArcView per l’estudi dels gasoductes, oleoductes i 

l’etilenoducte a Catalunya. 

 

 
Taula 32. Atributs del tema de perillositat després de calcular PGA i PGV, vista parcial de pantalla 

d’Arcview. (Intensitat MSK, PGA en unitats g i PGV en “/s). 
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Per assignar valors de PGD, distingim els casos de PGD produït per liqüefacció i PGD 
produït per falles. La base de partida en el cas de la liqüefacció és el mapa geològic de 
la sèrie MAGNA 1/250.000 de Catalunya. Primer agrupem els diferents materials 
aflorants en 4 grans categories segons la susceptibilitat a la liqüefacció. Aconseguim 
així obtenir un tema amb només 4 entitats (Figura 15, Taula 33). Amb aquesta 
informació afegim els valors de PGD esperat per assentaments com un nou atribut. 
 

 
Taula 33. Atributs del tema de susceptibilitat a la liqüefacció dels materials de Catalunya. 

 
L’obtenció del mapa de zones amb expansió lateral esperada (Figura 16) és més 
complicat d’obtenir ja que el càlcul necessita tant una susceptibilitat a la liqüefacció 
com un valor de PGA esperat. Són dues informacions que tenim en capes separades. Per 
resoldre el problema hem creat un nou tema mitjançant una superposició tipus 
intersecció (consultar Lantada i Núñez [22]) aquestes dues. Les entitats que formen la 
capa resultant són polígons definits pels límits dels municipis (mapa de PGA) i/o pels 
límits dels diferents materials aflorants (mapa de liqüefacció). A més presenten com 
atributs tant un valor de PGA com una susceptibilitat a la liqüefacció. Només resta 
aplicar el mètode (explicat a l’apartat 3.3.2) i mitjançant les eines de càlcul de 
l’aplicació SIG, obtenir un PGD per expansió lateral produït per liqüefacció. 
 
Finalment, per assignar un PGD per falles partim del mapa de falles actives de 
Catalunya (Figura 17). Completem aquesta informació ampliant la taula d’atributs amb 
dades estimades com el període de recurrència, la magnitud màxima, la intensitat i, 
finalment, el PGD esperat (veure Taula 34). 
 

 
Taula 34. Atributs del tema de falles. 

 
Sistemes d’oleoductes, etilenoductes i gas natural 
 
Les dades originals consten d’un arxiu per cada xarxa amb el traçat i diversos atributs 
descriptius únicament de les conduccions. No apareixen, doncs, les diverses 
instal·lacions (refineries, estacions de bombeig, compressió i d’emmagatzematge). Per 
la xarxa de gas natural es disposa, a més, d’un arxiu amb els trams de la xarxa en 
projecte, no actualitzada (Febrer del 2000). La primera tasca va ser actualitzar la xarxa 
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existent afegint-li els trams construïts en els darrers anys. Amb les possibilitats que 
ofereix Arcview no resulta complicat seleccionar els trams a actualitzar (capa de la 
xarxa en projecte) i unir-los a la xarxa existent. 
La informació que contenen aquests arxius s’amplia amb dades complementàries 
(diàmetre de conduccions, pressió de treball...) ampliant les taules d’atributs (Taula 35). 
 

 
Taula 35. Atributs del tema de la xarxa de gas natural de Catalunya, vista parcial (PGA g, PGV “/s). 

 
Un cop s’ha adequat la informació sobre les conduccions, es creen les tres capes que 
contenen les dades de la resta d’instal·lacions, una capa per cada sistema on les entitats 
són de tipologia puntual (cada instal·lació és un punt en el mapa). Així, tenim una capa 
d’estacions pels oleoductes que conté refineries, estacions de bombeig i 
d’emmagatzematge, una capa d’estacions per etilenoductes que conté una estació 
compressora, i una capa d’estacions per gasoductes que conté dues estacions de 
compressió i una planta de regasificació. 
De nou, s’amplia la informació merament geogràfica amb dades complementàries en les 
taules d’atributs (Taula 36). 
 

 
Taula 36. Atributs del tema d’instal·lacions dels oleoductes, excepte conduccions (PGA g, PGV “/s). 

 
Els valors de PGA i PGV corresponents s’obtenen d’intersectar els temes de les xarxes 
d’estudi amb el tema de perillositat. Per obtenir els valors de PGD per assentament o 
expansió lateral, s’intersecten amb el tema de liqüefacció. La caracterització de la 
informació per aplicar l’anàlisi queda completada afegint la classificació de cada 
instal·lació segons HAZUS’99. Aquesta classificació es troba raonada per cada element 
de l’estudi en el capítol VI (veieu també Taula 37). 
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Taula 37. Atributs del tema de la xarxa de gas natural de Catalunya amb PGD, vista parcial. 

 
Arribats a aquest punt, ja som capaços d’utilitzar les funcions de dany. Ja sabem quina 
funció cal aplicar a cada element d’estudi (o quina expressió de l’índex de reparació, per 
conduccions) i es pot dur a terme gràcies a que cada element té un PGA o PGV o PGD 
assignat. Les corbes de dany estan representades, però, amb poca precisió en el manual 
HAZUS’99. Per aquesta raó es realitza un programa mitjançant el software FORTRAN 
que calcula aquestes funcions a partir dels valors de mitjanes i dispersions proporcionats 
pel manual. 
Amb aquestes funcions creades, ja podem trobar tots els estats de dany i calcular els 
diversos índexs per avaluar el dany sísmic. Tots aquests resultats s’obtenen treballant en 
una fulla de càlcul del software Microsoft Excel i, a continuació, s’introdueixen en el 
projecte d’ArcView important-los com a taules (veieu Taula 38). 
 

 
Taula 38. Taules d’atributs de les instal·lacions dels gasoductes, els oleoductes i l’etilenoducte, per 

aquest ordre, amb l’avaluació de risc sísmic. 

 
Per les conduccions, el procediment és més senzill, ja que l’eina per a l’estimació de 
danys no són les corbes de dany, sinó que són expressions matemàtiques. Els càlculs es 
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realitzen directament a les taules d’ArcView, amb l’ajuda de les eines de càlcul de què 
disposa el programa (veieu Taula 39). 
 

 
Taula 39. Atributs del tema de la xarxa de gas natural de Catalunya amb l’avaluació del risc sísmic, 

vista parcial. 

 
S’obtenen uns valors de nombre de reparacions molt baixos perquè, tot i tenir uns certs 
valors de RR (reparacions/km) ja de per sí poc importants per la relativa baixa 
perillositat sísmica de Catalunya, els trams de conducció amb que hem hagut de 
treballar son també petits (de 10 metres fins a 10 km). Així, els trams d’oleoducte s’han 
agrupat en els 4 oleoductes, els trams de gasoductes en els 5 gasoductes i els trams 
d’etilenoducte, en l’únic que existeix (veieu Taula 40). 
 

 
Taula 40. Taules d’atributs dels oleoductes, gasoductes i l’etilenoducte, per aquest ordre. 

 
A més, per el cas dels gasoductes, resulta interessant agrupar els trams segons el 
municipi en el que es troben. Així, en el cas que apareguin municipis on s’espera alguna 
reparació, les tenim més localitzades (Taula 41). 
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Taula 41. Taula d’atributs dels gasoductes agrupats per municipis, vista parcial. 

 
Els valors referents a l’estimació del dany sísmic, emmagatzemats en taules al projecte, 
es representen en mapes. El programa ofereix una variada llegenda que permet 
aconseguir una visualització òptima dels resultats, com veurem en el capítol VIII. 
 
7.3.2 BARCELONA CIUTAT 
 
L’esquema del procediment seguit es troba a la Figura 34. Es presenten, d’una manera 
general, les operacions realitzades entre les diferents capes d’informació. Tot aquest 
procés està dirigit a crear un tema que ens permeti visualitzar els resultats de l’anàlisi de 
manera òptima, pel que s’ha cregut convenient donar el nombre de reparacions per 
districte. 
 
Perill bàsic i zonació sísmica 
 
Partim d’un mapa de la ciutat amb les diferents unitats geològiques del sòl (Punt (2) de 
l’esquema). Per assignar valors de PGA al territori, utilitzem el mapa de zonació 
sísmica de Barcelona (Figura 18). A cada polígon li afegim nova informació: la zona a 
la que pertanyen segons el seu comportament enfront l’acció sísmica. Cada una 
d’aquestes 4 noves zones té un PGA diferent, segons el seu factor d’amplificació (Taula 
13). Amb el tipus de sòl i el PGA, introduïts a cada polígon, es poden calcular els valors 
de PGV amb les eines de càlcul d’ArcView (Taula 14). Així hem aconseguit assignar 
valors de PGA i PGV a la capa inicial que només incorporava la geologia (Figura 19). 
 
Resta afegir els PGD esperats al territori. Només estudiem la liqüefacció, per la qual 
cosa es requereix una classificació del sòl segons la susceptibilitat a la liqüefacció dels 
diferents materials (Taula 15). Incorporem el grau de susceptibilitat i els PGD esperats 
com nous atributs a la capa que ja contenia PGA i PGD (Figura 19). 
Finalment unim els polígons que tindran un mateix comportament, amb iguals 
paràmetres PGA, PGV i PGD. Els atributs de les 6 àrees diferents que resulten d’aquest 
nou tema es poden veure a la Taula 42. 
 
Per obtenir el nombre de reparacions per cada districte de la ciutat, fem la unió entre 
aquest tema de zonificació i un en el que apareguin els districtes (punt 3 de l’esquema). 
Obtenim un tema nou amb la informació del tema de zonificació i amb els districtes al 
que pertany cada polígon (punt 4 de l’esquema). Aquest tema serà el que, posteriorment, 
intersectarem amb la xarxa de gas i el tema resultant tindrà associat a cada línia de la 
xarxa tota la informació de la zonació que li correspongui i el districte al que pertany. 
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(1) XARXA DE GAS (Fig.31)
(línies)

- Longitud de conduccions

(1) XARXA DE GAS (Fig.31)
(línies)

- Longitud de conduccions

(2) MAPA ZONIFICACIÓ (Fig.19)
(polígons)

-Geologia, liqüefacció
- Càlcul paràmetres sísmics (Taula 42)

- Càlcul índexs R.R. 

(2) MAPA ZONIFICACIÓ (Fig.19)
(polígons)

-Geologia, liqüefacció
- Càlcul paràmetres sísmics (Taula 42)

- Càlcul índexs R.R. 

(3) MAPA DISTRICTES
(10 polígons)

-Els 10 districtes

(3) MAPA DISTRICTES
(10 polígons)

-Els 10 districtes

(4) MAPA ZONIFICACIÓ PER DISTRICTES
(polígons)

- Paràmetres sísmics
-Geologia, liqüefacció

-R.R.
-Districtes

(4) MAPA ZONIFICACIÓ PER DISTRICTES
(polígons)

- Paràmetres sísmics
-Geologia, liqüefacció

-R.R.
-Districtes

(5) MAPA XARXA DE GAS AMB nº REPARACIONS (Fig. 51)
(línies)

- Paràmetres sísmics
-Geologia, liqüefacció

-R.R.
-Districtes
-Longitud

- Càlcul nº Reparacions (Taula 43)

(5) MAPA XARXA DE GAS AMB nº REPARACIONS (Fig. 51)
(línies)

- Paràmetres sísmics
-Geologia, liqüefacció

-R.R.
-Districtes
-Longitud

- Càlcul nº Reparacions (Taula 43)

(6) MAPA XARXA DE GAS AMB nº REPARACIONS PER DISTRICTE (Fig.47,48,49,50, Taula 44)
(línies)

-Districtes
-Longitud

-nº Reparacions

(6) MAPA XARXA DE GAS AMB nº REPARACIONS PER DISTRICTE (Fig.47,48,49,50, Taula 44)
(línies)

-Districtes
-Longitud

-nº Reparacions

UNIÓ

INTERSECCIÓ

UNIÓ

 
Figura 34. Esquema del tractament de les dades amb ArcView per l’estudi de la xarxa de distribució 

de Barcelona. 

 

 
Taula 42. Taula d’atributs de la capa de perill sísmic de Barcelona (unitats PGA g, PGV “/s, PGD “). 

 
Xarxa de distribució de gas natural 
 
La capa amb la informació d’aquesta xarxa, punt (1) de l’esquema, només inclou els 
traçats en planta de les conduccions separats en gran quantitat de trams de longituds 
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d’ordre decamètric a hectomètric. Manquen dades per poder diferenciar-los, així que 
tots seran del mateix tipus (NGP1 o NGP2, veure apartat 6.5.3). Per estimar els danys, 
necessitem que tota la informació del punt (4) de l’esquema passi a estar a la xarxa de 
gas. Per aconseguir-ho, fem una intersecció (punt 5 de l’esquema). La Taula 43 mostra 
els atributs d’aquest nou tema: 
 

 
Taula 43. Taula d’atributs de la xarxa de gas de Barcelona (35 zones), vista parcial (PGA unitats g). 

 
Per donar un nombre de reparacions per districte, agrupem les línies de la xarxa segons 
el districte al que pertanyen (punt 6 de l’esquema). Resulta un tema amb la Taula 44 
associada. Aquest és el tema amb el que treballarem per visualitzar els resultats. 
 

 
Taula 44. Taula d’atributs per districtes de la xarxa de gas de Barcelona. 

 
7.4 RESUM I CONCLUSIONS 
 
L’anàlisi de dades requereix un procés de tractament per definir la posició i els atributs 
dels elements que composen les xarxes d’estudi. Han estat necessari modificar-les a 
partir d’informació addicional i adequar-les per poder avaluar el risc sísmic. 
 
Bàsicament, combinem la informació dels sistemes amb la dels escenaris sísmics. 
Podem separar el tractament de les instal·lacions del de les conduccions, i també el tema 
de les falles. Per les instal·lacions el treball laboriós es realitza amb els softwares 
FORTRAN i EXCEL en l’avaluació del risc sísmic mitjançant les funcions de dany i, 
després, és importat al SIG. Per les conduccions, en canvi, els càlculs es realitzen 
directament en les taules d’ArcView, amb l’ajut de les eines de càlcul de què disposa el 
programa i resulta ser la part més complexa del procés. 
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Els valors referents a l’estimació del dany sísmic, emmagatzemada en taules, es 
representa en mapes. El programa ofereix una variada gamma de llegendes que permet 
aconseguir una visualització òptima dels resultats, com veurem en el capítol VIII. 
 
Podem concloure que ArcView és una eina de tractament de dades molt útil per dur a 
terme totes les operacions i per visualitzar els resultats, facilitant així l’anàlisi. 
 
 




