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RESUM 
 
En el present estudi es realitza una anàlisi comparativa dels diferents mètodes avançats d’avaluació de 
risc sísmic. Posteriorment, s’apliquen a la xarxa de gas, oleoductes i etilenoductes a Catalunya i a la xarxa 
de gas al municipi de Barcelona, a fi d’avaluar els danys que poden patir en cas de que es produeixi un 
sisme. Les metodologies que s’apliquen en el present estudi són ATC-13/25, HAZUS’99 i RISK-UE. Són 
de fàcil aplicació i resulten adients per avaluar el risc sísmic amb tres aspectes bàsics com són el dany 
esperat, la operativitat post-sisme i el cost de reparació. Per la gestió de les dades s’usa un Sistema 
d’Informació Geogràfica, que permet una gestió ràpida i senzilla de la informació, i una bona 
representació de l’inventari de dades i dels resultats de l’anàlisi. 
 
Catalunya és una zona de perillositat sísmica moderada a baixa. L’escenari sísmic utilitzat presenta una 
intensitat màxima esperada de VIII MSK i incorpora els efectes amplificadors del sòl per a un període de 
retorn de 500 anys. S’ha considerat també la possible aparició de fenòmens de liqüefacció, assignant una 
susceptibilitat a liqüefactar a totes les litologies del mapa geològic de Catalunya i els efectes de falles 
actives, tot i els seus elevats intervals de recurrència. La ciutat de Barcelona també es considera àrea de 
moderada a baixa perillositat sísmica, amb intensitats màximes esperades de VII-VIII MSK, i també 
s’han introduït els fenòmens de liqüefacció. 
 
Existeix una gran diferència en els resultats de l’anàlisi de les conduccions a nivell regional, depenent del 
mètode que s’apliqui. El mètode ATC-13/25 resulta ser molt conservador, avaluant que el conjunt dels 3 
sistemes d’estudi patirà 160 reparacions, mentre que el mètode teòricament més indicat per l’estudi, 
RISK-UE, estima danys gairebé inexistents (3 reparacions). HAZUS’99 es situa en termes intermitjos (32 
reparacions). Els danys en etilenoductes i oleoductes són inferiors als dels gasoductes. No es deu a una 
diferència de comportament sinó a que la longitud de conduccions és menor i que no passen per les zones 
de major perill sísmic de Catalunya. Són poc probables ruptures per moviment de falles ja que tenen uns 
intervals de recurrència molt superiors als dels escenaris considerats (500 anys). 
 
El mètode ATC-13/25 és el mètode que presenta uns valors de la funcionalitat post - sisme menors en les 
conduccions. No obstant, suposa recuperacions més ràpides que els altres mètodes (5 dies per recuperar el 
100% de la funcionalitat). RISK-UE és el mètode que presenta més dies de recuperació (12). 
 
Els danys a les estacions són poc importants, s’esperen danys nuls o lleus. Amb la metodologia ATC-
13/25 el dany esperat és major però la diferència no és tant exagerada com en les conduccions. Les 
estacions d’emmagatzematge de Girona i Barcelona, la planta de regasificació de Barcelona i l’estació de 
derivació de Santa Perpètua són les més perjudicades. 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 
pràcticament no pateixen danys. La funcionalitat post-sisme estimada és més sensible al mètode. 
 
Com succeeix en l’estudi a nivell de Catalunya, a la xarxa de distribució de gas natural de Barcelona 
destaca la gran diferència entre la estimació de ATC-13/25 i la dels altres mètodes. Els districtes de Sant 
Martí i Sants-Montjuïc són els més danyats, mentre que els menys afectats són Gràcia, Horta-Guinardó, 
Les Corts i Nou Barris. 
 
Tot aquest estudi i els seus resultats cal que siguin interpretats de forma probabilista. Els danys són 
esperables per un període de retorn de 475 - 500 anys. El temps de recuperació de la funcionalitat és el 
temps estimat si la línia o la instal·lació patís el terratrèmol típic de 500 anys de període de retorn. El 
PGD de les falles és una estimació hipotètica del cas de donar-se el sisme característic o típic de la falla. 
 


