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CAPÍTOL VIII: RESULTATS 
 
8.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest capítol presentem els resultats obtinguts de l’avaluació del risc sísmic sobre 
els elements que componen la xarxa de gasoductes, oleoductes i etilenoductes de 
Catalunya, i la xarxa de distribució de gas de Barcelona. 
 
Els danys s’estimen de manera diferent segons el tipus d’instal·lacions. Per totes les  
instal·lacions excepte les conduccions, l’eina utilitzada són les corbes de dany. Dels 
valors obtinguts de les corbes, aconseguim caracteritzar el dany mitjançant 3 índexs que 
proporciona la metodologia HAZUS’99: l’estat de dany esperat E[ds], l’índex de dany 
compost DRc i l’índex de funcionalitat compost FRc (índexs definits al capítol II). Per 
les conduccions, els resultats no es donen amb aquests índexs, sinó que s’estima un 
nombre de reparacions per quilòmetre (RR, Repair Rate). Per aquest motiu, separarem 
l’anàlisi de les conduccions de la resta d’instal·lacions (Veieu també la Figura 1). 
 
8.2 DANY ESPERAT A CATALUNYA 
 
8.2.1 DANYS A LES CONDUCCIONS DELS 3 SISTEMES D’ESTUDI 
 
Es calculen uns índexs de dany total RRTOT per cada tram escollit com la suma dels 
índexs de dany provocats per les diferents accions d’un sisme i, posteriorment, es troba 
un nombre de reparacions multiplicant l’índex per la longitud d’aquests trams escollits. 
S’han de sumar les reparacions per km causades pel sacseig del sòl (PGV) i les causades 
per la liqüefacció (assentament i expansió lateral): 
 

LATEXPLIQPGDASSENTLIQPGDPGVPGDPGVTOT RRRRRRRRRRRR .____ ++=+=                (8.1) 
 
Com veurem en aquest apartat, els danys provocats per PGD són gairebé inexistents i en 
la major part dels trams, el dany és causat únicament pel sacseig (PGV). Probablement, 
de tenir en compte l’efecte del PGD provocat per esllavissades, l’índex de reparació per 
PGD veuria incrementada la seva importància. 
 
Les ruptures produïdes per moviment de falles es consideren apart ja que no obtenim un 
nombre de reparacions per km, sense situacions exactes de les ruptures, sinó que les 
ruptures estan localitzades en punts coneguts: les interseccions entre la falla i la 
conducció. A més, estan calculades amb uns intervals de recurrència molt majors. 
 
ÍNDEX DE REPACIÓ PER SACSEIG, FUITES (RRPGV) 
 
Aquest índex de reparació depèn únicament de dos paràmetres: la intensitat MSK 
esperada en el municipi on ens trobem (el PGV associat) i el tipus de disseny de la 
conducció (sismo-resistent o no). 
 
Els valors de RR que podem trobar a Catalunya estan detallats a la Taula 45. S’observa 
com el fet d’aplicar dissenys sismo-resistents equival a reduir gairebé en una unitat la 
intensitat MSK esperada. A la Figura 35 es representen els valors de l’índex RR per 
fuites en les 3 xarxes d’estudi. 
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Int (MSK) PGA (g) PGV (cm/s) RR (NGP1 o OIP1) RR (NGP2 o OIP2) 
5,5 0,0271 5,1239 0,004 0,001 
6 0,0383 7,2463 0,009 0,003 

6,5 0,0541 10,2478 0,019 0,006 
7 0,0765 14,4926 0,041 0,012 

7,5 0,1082 20,4957 0,089 0,027 
8 0,1531 28,9852 0,195 0,058 

Taula 45. Valors de l’Índex RR per PGV que es poden donar a les conduccions de Catalunya. 

 

 
Figura 35. Fuites/km de conducció esperades en gasoductes, oleoductes i etilenoductes (veieu figures 

27, 28 i 30 per saber a quin desl 3 sistemes correspon cada conducció) 

 
Els valors més alts es donen en els municipis de Torelló, Manlleu, Besalú, Sant Jaume 
de Llierca i Argelaguer, tots ells en gasoductes de tipus NGP1 (no sismo-resistents) de 
la xarxa de transport a 12-16 MPB. Tot i això, són valors baixos. Un RR de 0.195 (el 
màxim) significa que s’estimen 2 fuites cada 10 km, i la longitud de gasoducte en 
aquestes poblacions no supera els 5 km (Argelaguer). Així, només es poden donar 
valors amb cert sentit considerant trams més llargs. 
 
ÍNDEX DE REPACIÓ PER LIQÜEFACCIÓ, RUPTURES (RRPGD) 
 
Els fenòmens de liqüefacció en terrenys per on passa el traçat de les conduccions són 
escassos i únicament resulten susceptibles de patir liqüefacció 7 petits trams de la xarxa 
de gas (Taula 46). Es troben tots en els Pirineus de Girona, en municipis on 
coincideixen 2 factors: una intensitat VIII MSK esperada i que els terrenys estiguin 
catalogats amb una susceptibilitat alta a la liqüefacció (veure Figura 16). Existeixen 
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altres trams de conduccions en terrenys altament liqüefactables, però en municipis amb 
una intensitat MSK esperada menor de VIII, pel que no apareixen ruptures per PGD. 
Seria el cas de municipis costaners en zones deltaiques o platges, per exemple. També 
es dóna el cas contrari: conduccions en municipis amb intensitat MSK VIII esperada 
però en terrenys que no liqüefacten. 
 
En resum, els municipis on als danys per sacseig s’hi afegeixen danys per liqüefacció 
són Torelló, Ripoll, Manlleu, Argelaguer, Besalú i Sant Jaume de Llierca. Les 
conduccions afectades són gasoductes de la xarxa de transport a 12-16 MPB. En tots els 
altres trams de la xarxa, els danys són causats únicament per sacseig. Tant els 
gasoductes com els etilenoductes no es veuen afectats per la liqüefacció. 
 

 
Taula 46. Trams de conduccions amb danys per PGD. 

 
Es pot observar com els índexs RR per PGD són sempre sensiblement inferiors als RR 
per PGV, indicant que, fins i tot en els terrenys on es produeix liqüefacció, es donaran 
més fuites que ruptures. Com són trams de poca longitud, el nombre de reparacions és 
nul. De nou, com succeeix amb els RRPGV, per donar sentit a aquests índexs RRPGD és 
necessari treballar amb trams de longituds majors. 
 
ÍNDEX DE DANY TOTAL (RRTOT) 
 
De la suma dels efectes del PGV i el PGD sobre les conduccions obtenim el mapa 
d’índexs RR totals per els 3 sistemes d’estudi (Figura 36). L’única variació respecte el 
mapa d’índexs RR per PGV la trobem en els 6 municipis de la Taula 46, on el RR es 
veu incrementat notablement, amb valors màxims de 0.36 reparacions/km als municipis 
de Torelló, Manlleu, Besalú, Argelaguer i Sant Jaume de Llierca. Aquests trams de 
RRTOT màxim es troben en zones amb intensitat MSK VIII i susceptibilitat alta a la 
liqüefacció, amb conduccions del tipus NGP1 (no sismo-resistent) de gasoductes de la 
xarxa de transport a 12-16 MPB. En canvi, els trams de Ripoll i Torelló que apareixen 
en la Taula 46 i que es troben en zones de les mateixes característiques, tenen un índex 
RR total menor perquè el gasoducte en aquests trams és tipus NGP2 (sismo-resistent). 
 
L’efecte positiu de la utilització de dissenys sismo-resistents es fa palès, per exemple, a 
la comarca del Penedès, on l’etilenoducte (NGP2) i l’oleoducte (OIP2) tenen un índex 
RR total menor que el gasoducte (NGP1), com s’observa en la Figura 36. 
 
A partir dels índexs RR totals i les longituds dels trams de conducció, calculem el 
nombre de reparacions que es poden esperar. 
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Figura 36. Índex RR total a les conduccions de les 3 xarxes d’estudi. 

 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
Etilenoducte 
 
No es donen danys en l’etilenoducte ja que el traçat es troba en una zona de baix perill 
sísmic. Per donar algunes dades, l’índex RR per PGD és nul en tota la conducció, i el 
RR per sacseig també és nul excepte en 23 dels 85 quilòmetres totals, amb un valor de 
una reparació cada 100 quilòmetres. Aquests 23 quilòmetres transcorren per àrees amb 
intensitat MSK VI-VII, mentre que els restants corresponen a zones amb intensitat MSK 
VI (veure Figura 36). Cal destacar que, de haver estat una conducció no sismo-resistent, 
sí que s’hauria obtingut un cert nombre de reparacions. 
 
Oleoductes  
 
Els resultats són semblants als obtinguts en l’etilenoducte. L’índex RR per PGD és nul 
en tota la xarxa, així que els danys que es produeixen són fuites i no ruptures. A 
diferència dels etilenoductes, existeixen conduccions amb disseny no sismo-resistent i 
alguns trams es troben en zones amb intensitats lleugerament superiors (fins a VII-VIII 
MSK). Tot això fa que els valors de RR augmentin encara que segueixen sent poc 
preocupants. La longitud de la xarxa també és major (396 km), fet que ajuda a 
augmentar el nombre de reparacions. En el total de la xarxa apareixen 3 fuites. Només 
és possible precisar que s’esperen dues fuites en el ramal TA-BA-GE i una en el TA-
LE-ZA Aquestes fuites tenen major probabilitat de donar-se en els municipis amb 
intensitat VII-VIII MSK esperada que en els de menor intensitat. Cal remarcar que el 
ramal TA-BA-GE és el que travessa les àrees de major perill sísmic i que, de no ser del 
tipus sismo-resistent, el nombre de fuites seria 3 vegades superior. (veieu Figura 37) 
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Figura 37. Nombre de reparacions en els 4 oleoductes d’estudi. 

 
Gasoductes 
 
Els danys en els gasoductes ja són més importants. Per una banda, la longitud de la 
xarxa ja és de 1017 km i, per l’altra, existeixen ramals de la xarxa per la Garrotxa i el 
Ripollès, que formen part de zones amb el major perill sísmic de Catalunya, amb 
intensitats de fins a VIII MSK. A més, en alguna d’aquestes àrees d’intensitat VIII, 
trobem materials catalogats com altament liqüefactables, circumstància que provoca 
l’aparició de RR per PGD, amb possibilitat de ruptura de les conduccions. Un tercer 
factor decisiu és el tipus de disseny de les conduccions. La part de la xarxa que es troba 
en les àrees de major perill sísmic és, en gran part, de tipus no sismo-resistent (NGP1), 
al contrari que en la xarxa d’oleoductes. 
 
A la Figura 38 es presenten el nombre de reparacions estimats en cada un dels 5 nivells 
de la xarxa de gasoductes. La xarxa de transport a 12-16 MPB és la més afectada amb 
15 reparacions, ja que és la que arriba a les zones de major perill sísmic. El ramal de 
Torelló a Ripoll queda destacat per donar-se només una reparació, però s’ha de tenir 
present que la seva longitud és curta (el RR no varia, com s’observa en la Taula 47). 
Cal remarcar que la probabilitat que es produeixin danys no és la mateixa en tots els 
punts de la xarxa. Els danys es concentraran en els municipis amb major perill sísmic, 
en igualtat d’altres paràmetres. 
 
El fet de donar-se valors de l’índex RR majors, permet un anàlisi a nivell de municipi. 
A la Figura 39 és mostren els 9 municipis on s’estima una reparació. A Barcelona, La 
Roca, Sant Celoni i Caldes de Malavella es donarà una fuita, mentre que als restants 
municipis no es pot precisar si es donarà fuita o ruptura, ja que la reparació és fruit de la 
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combinació de sacseig i liqüefacció. De totes maneres, les fuites són més probables 
perquè els índexs RRPGV sempre són majors que els RRPGD. 
 

 
Figura 38. Nombre de reparacions en els 5 nivells de la xarxa de gasoductes. 

 

 
Figura 39. Mapa de municipis on s’espera una reparació en gasoductes. 
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Taula 47. Danys en els 5 nivells de la xarxa de gasoductes. 

 
FUNCIONALITAT DE LES CONDUCCIONS 
 
Per analitzar la funcionalitat post-sisme de les conduccions, podem fer ús de les corbes 
de restauració que proposa HAZUS’99, recollides a l’annex 3 (Figura 68). El mètode 
proposa dues corbes diferents, una per fuites i l’altra per ruptures. Per aquest anàlisi 
utilitzem la de fuites, ja que s’ha trobat que la pràctica totalitat de les reparacions són 
d’aquest tipus. Així, un dia després del sisme, la funcionalitat de les conduccions serà 
del 15% i anirà augmentant progressivament: 30% als 2 dies, 50% als 3 dies, 85% als 5 
dies i 100% 10 dies passat el sisme. Aquesta funcionalitat és independent del nombre de 
reparacions que es donin, segons HAZUS’99. 
 
DANY PROVOCAT PER MOVIMENT DE FALLES 
 
Les falles també provoquen PGD, però no té sentit parlar de reparacions per km ja que 
són ruptures localitzades en punts d’encreuament entre falles i conduccions. En aquest 
apartat es presenten aquests punts i el seu PGD l’associem al salt de falla. Cal recordar 
que aquests resultats són fruit de les hipòtesis exposades a l’apartat 3.4.1. Així, com els 
intervals de recurrència de l’activitat de les falles són molt superiors als del perill sísmic 
aquí considerat (T=500 anys), no es tindran en compte per l’estimació de danys. Els 
períodes de recurrència s’indiquen a la Taula 12 i es situen entre els 5000 i 25000 anys. 
Les falles de La Cerdanya, Pla de Burgar i Baix Ebre no creuen cap dels elements 
d’estudi. Les restants creuen alguna conducció dels diferents sistemes però en cap cas es 
veuen afectades les refineries ni les estacions de bombeig, compressió i 
emmagatzematge. La xarxa d’etilenoductes tampoc es veu afectada per falles. 
 

Falla PGD(m) Xarxa Línia Municipi Estat de dany 

La Cerdanya 3,214     
  Gasoducte Xarxa transport 12-16 MPB Caldes de Malavella Ruptura 
Amer 1,862 Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Vilobí d'Onyar Ruptura 
  Oleoducte TA-BA-GE Vilobí d'Onyar Ruptura 
Montseny 0,750 Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar La Garriga Ruptura 
  Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Alcover Ruptura 
La Selva 0,435 Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Valls Ruptura 
  Oleoducte TA-LE-ZA Valls Ruptura 
El Camp 1,079 Gasoducte Xarxa transport Enagas Mont-roig del Camp Ruptura 
Pla Burgar 0,252     
Baix Ebre 1,552     

Taula 48. Estat de dany de les conduccions degut a falles 
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La Taula 48 i les Figures 40 a 43 mostren les interaccions entre falles i conduccions: 
 

 
Figura 40. Falla d’Amer i danys a les conduccions 

 

 
Figura 41. Falla del Montseny i danys a les conduccions 
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Figura 42. Falla de La Selva i danys a les conduccions 

 

 
Figura 43. Falla del Camp i danys a les conduccions 

 
Per estimar la funcionalitat post-sisme, es pot usar la corba de ruptures proposada per 
HAZUS’99 (Figura 68). Un dia després la funcionalitat seria del 7% i no s’assoliria el 
100% de funcionalitat fins 20 dies passat el sisme. 
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8.2.2 DANYS A LES ESTACIONS 
 
La Taula 49 resumeix el dany estimat a cada una de les estacions dels 3 sistemes 
d’estudi per l’únic escenari sísmic considerat (veure apartat 3.4.1). 
 

Xarxa Tipus Municipi PGA(g) DRc (%) Dany E[dsi] FRc (%,1 dia) 
Gas Banyeres del P. 0,0383 0,29 Nul 1,03 98,78 
 

NGC1 
Tivissa 0,0383 0,29 Nul 1,03 98,78 

 NGC2 Barcelona 0,0765 2,73 Lleu 1,26 90,85 
Oleoducte La Pobla de M. 0,0383 0,29 Nul 1,03 98,78 
 Pallejà 0,0383 0,29 Nul 1,03 98,78 
 

OPP1 

Sta Perpètua de M. 0,1082 3,96 Lleu 1,37 86,70 
 Barcelona 0,0765 3,34 Lleu 1,23 90,46 
 Girona 0,1082 8,15 Lleu 1,52 78,86 
 Tarragona 0,0541 1,08 Lleu 1,08 96,74 
 

OTF2 

Lleida 0,0541 1,08 Lleu 1,08 96,74 
 La Pobla de M. 0,0383 0,07 Nul 1,01 100,00 
 

ORF2 
La Pobla de M. 0,0383 0,07 Nul 1,01 100,00 

Etilenoducte NGC1 La Pobla de M. 0,0383 0,29 Nul 1,03 98,78 

Taula 49. Dany a les instal·lacions, excepte conduccions 

 
Els resultats mostren que els danys esperats són nuls o lleus. Les estacions 
d’emmagatzematge de Girona i Barcelona, i l’estació de bombeig de Santa Perpètua són 
les més perjudicades, ja que estan situades en els municipis on s’espera major intensitat 
sísmica, tot i que els danys són poc importants. 
 
D’altra banda, les estacions de compressió de Banyeres i Tivissa, l’estació de bombeig 
de Pallejà i les 4 instal·lacions de La Pobla de Mafumet no es veuen pràcticament 
afectades per estar en les zones de més baixa activitat sísmica. Un dia després del sisme, 
ja presenten una funcionalitat gairebé del 100%. 
 
L’estat de dany esperat E[dsi] representa l’estat de dany més probable i pot variar entre 
1 (dany nul) i 5 (dany complet). Excepte per l’estació d’emmagatzematge de Girona, es 
donen valors més propers als danys nuls que als lleus (veieu Figura 45). 
 
Teòricament, comparant les corbes de dany de HAZUS’99, les estacions 
d’emmagatzematge i les refineries són lleugerament més vulnerables que les estacions 
de bombeig. No obstant, no s’observa cap tipus d’instal·lació que sigui més vulnerable 
que la resta davant l’acció sísmica. És possible que de tenir un major nombre 
d’estacions o donar-se intensitats sísmiques majors aquest fet no es verifiqui. Així, el 
paràmetre que condiciona el grau de dany és principalment la intensitat esperada 
(lligada a la situació geogràfica) i, en segon terme, el disseny (sismo-resistent o no), 
independentment del tipus d’instal·lació. 
La funcionalitat de les estacions un dia després del sisme és evidentment elevada, ja que 
els danys són mínims, com indiquen els valors de l’índex FRc (Taula 49). La 
funcionalitat més baixa es dóna a les estacions amb danys majors: les estacions 
d’emmagatzematge de Girona i Barcelona, i l’estació de bombeig de Santa Perpètua 
(Figura 46). 
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Figura 44. Mapa d’índex de dany compost (DRc) a les estacions de Catalunya, per als tres sistemes 

(els intervals de l’índex DRc es troben a la Taula 27) 

 

 
Figura 45. Mapa d’estat de dany esperat (E[dsi]) a les estacions de Catalunya, per als 3 sistemes. 
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Figura 46. Mapa d’índex de funcionalitat compost (FRc) a les estacions de Catalunya, per als 3 

sistemes. 

 
8.2.3 DANY ESPERAT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL 
DE BARCELONA 
 
S’ha estimat el dany per l’escenari sísmic del ICC modificat amb la zonificació sísmica 
de Barcelona (escenari I) i també per un escenari de major intensitat (escenari II). Amb 
els dos escenaris serà possible comprovar la sensibilitat de l’anàlisi a la magnitud dels 
sismes, comparant els efectes sobre els sistemes d’estudi. Aquest segon escenari ha estat 
definit incrementant la intensitat MSK de cada zona sísmica de la ciutat en 2 graus, i 
permet estimar els danys que causaria un sisme superior al què es pot esperar. D’altra 
banda, com a priori s’espera que l’escenari I provocarà danys poc importants, l’anàlisi 
amb l’escenari II pot permetre una discussió més interessant. 
 
Cal recordar que a l’apartat 6.5.3 es comenta que es desconeix de quin tipus són les 
conduccions (NGP1 o NGP2) i que es considera oportú fer l’anàlisi per les 2 
possibilitats. Així, en total s’estudien 4 casos. 
 
A la Taula 50 es dóna el nombre de reparacions per districte i per cada un dels 4 casos. 
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nº reparacions a la xarxa de gas de Barcelona per districtes 
Escenari I (zonificació) Escenari II Longitud 

conduccions (km) 
Districte 

NGP1 NGP2 NGP1 NGP2 
185 SARRIÀ-SANT GERVASI 9 3 42 13 
92 CIUTAT VELLA 12 4 99 30 

199 EIXAMPLE 13 4 68 20 
107 GRACIA 5 2 26 8 
138 HORTA - GUINARDO 6 2 29 9 
89 LES CORTS 5 2 27 8 

102 NOU BARRIS 5 1 24 7 
117 SANT ANDREU 9 3 60 18 
199 SANT MARTI 30 9 264 79 
161 SANTS - MONTJUIC 17 5 128 39 
1389 TOTAL 111 35 767 231 

Taula 50. Nombre de reparacions per districte a la xarxa de gas de Barcelona. 

 
S’han representat aquests resultats en 4 figures, una per cada cas: 
 

 
Figura 47. Nombre de reparacions per districte de Barcelona per l’escenari I i suposant conduccions 

NGP1 (sense disseny sismo-resistent). 
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Figura 48. Nombre de reparacions per districte de Barcelona per l’escenari I i suposant conduccions 

NGP2 (amb disseny sismo-resistent). 

 
Figura 49. Nombre de reparacions per districte de Barcelona per l’escenari II i suposant conduccions 

NGP1 (sense disseny sismo-resistent). 
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Figura 50. Nombre de reparacions per districte de Barcelona per l’escenari II i suposant conduccions 

NGP2 (amb disseny sismo-resistent). 

 
Els districtes que pateixen més danys són Sant Martí i Sants-Montjuïc. Els factors 
determinants són tant els valors de l’índex RR com els quilòmetres de xarxa. Quan 
majors són, més danys es donen. A l’Eixample, per exemple, hi ha tants quilòmetres de 
xarxa com a Sant Martí, però com es troba en terrenys poc liqüefactables, el RR és 
menor i, per tant, els danys disminueixen. 
D’altra banda, els districtes menys afectats serien els que tenen menys quilòmetres de 
xarxa i que es troben fora dels terrenys liqüefactables. És el cas de Gràcia, Horta-
Guinardó, Les Corts i Nou Barris. 
 
Com és d’esperar, els danys augmenten si la intensitat sísmica augmenta i si el disseny 
no és sismo-resistent, sent el cas más desfavorable per l’escenari II amb conduccions 
tipus NGP1 (no sismo-resistents). El fet de suposar conduccions tipus NGP2 suposa una 
reducció dels danys en un 70% ja que el càlcul és el mateix però amb un coeficient de 
minoració de 0.3 (veure Taula 22). 
 
Un altre fet remarcable és que el canvi d’escenari és més acusat en els districtes de la 
zona deltaica de la ciutat (Sant Martí, Ciutat Vella), amb més probabilitat de produir-se 
fenòmens de liqüefacció, que en l’Eixample, per exemple. 
Podem deduir que els danys per liqüefacció, on apareixen, tenen un increment amb la 
intensitat sísmica major que els danys per sacseig del sòl. 
 
Amb la Figura 51 es vol remarcar la influència de la geologia en l’anàlisi. Es presenten 
els districtes dividits segons el terreny. Les zones rocoses destaquen amb colors clars, 
indicant pocs danys. La línia que separa el Pleistocé de la zona deltaica també queda 
molt destacada. 
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Figura 51. Nombre de reparacions pels districtes dividits segons el tipus de terreny, per l’escenari I 

suposant conduccions tipus NGP1 (sense disseny sismo-resistent). 

 
Pot ser interessant conèixer quina part d’aquestes reparacions corresponen a fuites i 
quina a ruptures, ja que el cost de reparació i el temps de restauració pot ser diferent. A 
més a més, una ruptura pot comportar la pèrdua de major volum de gas i es tradueix en 
un perill potencialment major. Per aquest motiu presentem la Taula 51, amb la que es 
pretén quantificar d’una manera general aquestes fuites. S’han considerat els escenaris I 
i II, amb conduccions tipus NGP1 (S’ha comprovat que els percentatges de fuites sobre 
el total de reparacions és el mateix per conduccions tipus NGP2, tot i què aquesta 
comprovació no s’ha inclòs en l’informe). 
 

Escenari I Escenari II Terreny Longitud(km) 
Fuites/nº rep. tot. % Fuites/nº rep. tot. % 

Delta 246 33/47 72 159/446 36 
Platja 3.5 0/1 72 2/6 36 
Port 4 1/1 100 3/3 94 
Pleistocé2 496 33/33 100 159/171 93 
Pleistocé3 524 27/27 100 129/132 98 
Roca 118 2/2 100 9/9 100 
Total 1391 97/110 88 462/767 60 

Taula 51. Fuites enfront nombre de reparacions totals a la xarxa de gas de Barcelona. 

 
Es pot observar com la major part de les reparacions són degudes a fuites produïdes pel 
sacseig del sòl ja que la major part de la ciutat es troba en terrenys no liqüefactables i, 
per tant, no es donaran fenòmens de liqüefacció. De nou es reflexa que l’augment de la 
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intensitat sísmica amb el canvi d’escenari, fa que els fenòmens de liqüefacció 
esdevinguin la principal causa de danys en aquelles zones on apareixen. Aquest fet es 
tradueix en un increment de les ruptures, que arriben a superar el nombre de fuites. Tot i 
això, al total de la ciutat segueixen donant-se més fuites. 
 
Per finalitzar l’anàlisi de la xarxa de Barcelona, comentem que si apliquem les corbes 
de reparació per conduccions proposades per HAZUS’99 (Figura 68), la funcionalitat del 
sistema en el període de temps post-sisme és major quan predominen les fuites sobre les 
ruptures. Les instal·lacions afectades per fuites tenen una funcionalitat del 15% un dia 
passat el sisme i recuperen la funcionalitat al 100% 10 dies després. Les reparacions de 
ruptures són més lentes i recuperen la funcionalitat completa als 20 dies, amb una 
funcionalitat del 7% un dia passat el sisme. 
 
8.4 RESUM I CONCLUSIONS 
 
A Catalunya els danys en els gasoductes, oleoductes y etilenoductes són nuls o lleus, i el 
dany és causat únicament pel sacseig, excepte en els municipis de Torelló, Ripoll, 
Manlleu, Argelaguer, Besalú i Sant Jaume de Llierca, on s’hi afegeixen danys per 
liqüefacció. 
 
Els gasoductes de la xarxa de transport a 12-16 MPB són les conduccions més 
afectades, amb 15 reparacions, ja que són els que arriben a les zones de major perill 
sísmic. Del total de reparacions esperades en conduccions, els municipis amb major 
possibilitat de donar-s’hi una fuita o ruptura són Barcelona, La Roca, Sant Celoni, 
Caldes de Malavella, Manlleu, Torelló, Ripoll, Besalú i Argelaguer. 
 
No es donen danys en l’etilenoducte ja que el traçat es troba en una zona de baix perill 
sísmic, i per els oleoductes, apareixen 3 fuites en tota l’extensió de la xarxa: dues. en el 
ramal TA-BA-GE i una en el TA-LE-ZA. 
 
Un dia després del sisme, la funcionalitat de les conduccions serà del 15% i anirà 
augmentant progressivament: 30% als 2 dies, 50% als 3 dies, 85% als 5 dies i 100% 10 
dies passat el sisme 
 
Les ruptures produïdes per moviment de falles es consideren apart ja que estan 
calculades amb uns intervals de recurrència molt superiors als de l’escenari de perill 
sísmic considerat (500 anys). En cas de reactivar-se, les següents falles produirien 
ruptures en un gasoducte o un oleoducte de la xarxa de transport: falles d’Amer, 
Montseny, La Selva i El Camp. No afecten a les restants instal·lacions dels 3 sistemes 
d’estudi. Un dia després del sisme la funcionalitat seria del 7% i no s’assoliria el 100% 
de funcionalitat fins passats 20 dies. 
 
Els resultats de l’anàlisi aplicat a les diverses estacions dels 3 sistemes d’estudi mostren 
que els danys esperats són nuls o lleus. Les estacions d’emmagatzematge de Girona i 
Barcelona, i l’estació de bombeig de Santa Perpètua són les més perjudicades, tot i que 
els danys són poc importants. D’altra banda, les estacions de compressió de Banyeres i 
Tivissa, l’estació de bombeig de Pallejà i les 4 instal·lacions de La Pobla de Mafumet no 
es veuen pràcticament afectades per estar en les zones de més baixa activitat sísmica. 
Excepte per l’estació d’emmagatzematge de Girona, els valors de l’estat de dany esperat 
E[dsi] indiquen que els danys són més propers als nuls que als lleus. 



Capítol VIII: Resultats 
 

 98

La funcionalitat de les estacions un dia després del sisme és elevada, ja que els danys 
són mínims, com indiquen els valors de l’índex FRc. 
 
A la xarxa de distribució de gas natural de Barcelona, el major nombre de danys es dóna 
als districtes de Sant Martí i Sants – Montjuïc, situats en terrenys deltaics, que 
amplifiquen la intensitat sísmica i poden liqüefactar. D’altra banda, els districtes menys 
afectats serien els que tenen menys quilòmetres de xarxa i que es troben en terrenys de 
perill sísmic menor: Gràcia, Horta – Guinardó, Les Corts i Nou Barris.  
 
Es pot observar com a Barcelona la major part de les reparacions són degudes a fuites 
produïdes pel sacseig del sòl, ja que la major part de la ciutat es troba en terrenys no 
liqüefactables. 
 
Les conduccions afectades per fuites tenen una funcionalitat del 15% un dia passat el 
sisme i recuperen la funcionalitat al 100% 10 dies després. Les reparacions de ruptures 
són més lentes i les conduccions que les pateixen recuperen la funcionalitat completa als 
20 dies, amb una funcionalitat del 7% un dia passat el sisme. 
 
Donada la moderada perillositat sísmica de la ciutat, no s’esperen danys molt 
preocupants sobre la xarxa de distribució de gas natural, suposant que les conduccions 
tenen disseny sismo-resistent. S’estimen unes 35 reparacions en tota la ciutat. La 
situació és més preocupant si les conduccions no tenen disseny sismo-resistent, arribant 
a estimar-se 111 reparacions. 
 
Si avaluem el risc sísmic per una intensitat MSK 2 graus superior, les reparacions 
esperades augmenten 6 vegades en nombre, arribant a una situació d’extrema gravetat, 
amb 231 reparacions en tota la ciutat. Però aquests resultats corresponen a considerar 
que tota la xarxa està constituïda per conduccions amb disseny sismo-resistent. En el 
cas que no fos cert, podrien produir-se gairebé fins a 800 fuites. 
 
D’aquesta comparació entre tipus de conduccions i escenaris sísmics diferents, podem 
concloure que els resultats obtinguts de l’anàlisi a Barcelona depenen tant de la 
perillositat sísmica com a la vulnerabilitat de l’element pròpiament dita. 
 
Davant de la pregunta sobre quines instal·lacions són les més vulnerables a l’efecte 
sísmic, podem realitzar una sèrie d’observacions. Teòricament, comparant les corbes de 
dany de HAZUS’99, les estacions d’emmagatzematge i les refineries són lleugerament 
més vulnerables que les estacions de bombeig. No obstant, no s’observa que cap tipus 
d’estació sigui més vulnerable que la resta davant l’acció sísmica Així, el paràmetre que 
condiciona el grau de dany és principalment la intensitat esperada (lligada a la situació 
geogràfica) i, en segon terme, el disseny (sismo-resistent o no), independentment del 
tipus d’estació. 
En relació a la vulnerabilitat de les estacions respecte de les conduccions, no pot ser 
comparada, ja que els danys es donen en termes diferents. En un cas es dóna l’estat de 
dany i en l’altre, un nombre de reparacions. L’únic que es pot assegurar és que les 
estacions danyades tenen un % de funcionalitat un dia després del sisme superior a les 
fuites o ruptures en les conduccions a reparar. 
 
Una altra qüestió a resoldre és la necessitat d’aplicar dissenys sismo-resistents. 
Construir una instal·lació amb disseny sismo-resistent suposa un sobrecost que es podria 
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estalviar degut a la baixa probabilitat que es doni un fenomen sísmic d’intensitat 
important. La realitat, però, ens ha demostrat que les fuites de gas són altament 
perilloses i, en zones urbanes, arriben a cobrar-se vides humanes. Per aquesta raó a la 
xarxa de distribució de gas natural de Barcelona és d’elevada importància la seva 
aplicació. En zones interurbanes també poden donar-se víctimes, a més de provocar-se 
incendis, i sempre cal tenir en compte les pèrdues econòmiques que pot comportar una 
fuita. Com hem vist en el capítol VIII, el sistema tarda 10 dies en recuperar el 100% de 
la funcionalitat. 
Resultats obtinguts a l’estudi aplicat a la regió de Catalunya mostren com el fet 
d’aplicar dissenys sismo-resistents equival a reduir gairebé en una unitat la intensitat 
MSK esperada. L’efecte es fa palès, per exemple, a la comarca del Penedès, on 
l’etilenoducte (NGP2) i l’oleoducte (OIP2) tenen un índex RR total menor que el 
gasoducte (NGP1), com s’observa en la Figura 36. El fet de suposar conduccions tipus 
NGP2 suposa una reducció dels danys aproximada del 70% ja que el càlcul del dany 
esperat es minora amb un factor de 0.3. 
Per tant, totes les mesures que siguin possibles d’aplicar per minorar aquests efectes són 
necessàries i, entre elles, l’aplicació de dissenys sismo-resistents. 
 
Pot ser interessant conèixer quina part dels danys en les conduccions corresponen a 
fuites i quina a ruptures. A l’estudi de les conduccions dels sistemes d’estudi a 
Catalunya, es pot observar com els índex RR per PGD (ruptures) són sempre 
sensiblement inferiors als RR per PGV (fuites), indicant que, fins i tot en els terrenys on 
es produeix liqüefacció, es donaran més fuites que ruptures.  
Però l’estudi aplicat a la ciutat de Barcelona mostra que aquesta tendència s’inverteix 
quan es donen sismes d’intensitats elevades. Comparant els dos escenaris sísmics 
aplicats a la xarxa de distribució de la ciutat de Barcelona, podem deduir que els danys 
per liqüefacció, on apareixen, tenen un increment amb la intensitat sísmica major que 
els danys per sacseig del sòl. Arriba un moment en que, per sismes d’intensitats IX 
MSK, apareixen més ruptures que fuites. De totes maneres, a la ciutat de Barcelona 
aquest fet només es compliria en certs districtes, ja que la major part de la ciutat es troba 
en terrenys no liqüefactables. 
En definitiva, les fuites són més freqüents que les ruptures en terrenys heterogenis com 
els de les zones d’estudi. 
 




