
Capítol VI: Resultats 
 

 71

CAPÍTOL VI: RESULTATS 
 
 
6.1 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 per a HAZUS’99 i RISK-UE, l’eina utilitzada són 
les corbes de dany. Dels valors obtinguts de les corbes, aconseguim caracteritzar el dany 
mitjançant 3 índexs: 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). 
 
 
6.2 DANY ESPERAT A CATALUNYA. CONDUCCIONS DELS 3 SISTEMES 
D’ESTUDI 
 
En el present subcapítol es recullen, consecutivament, els danys estimats segons ATC-
13/25, HAZUS’99 i RISK-UE sobre les conduccions dels gasoductes, oleoductes i 
l’etilenoducte de la zona d’estudi. Degut a la gran quantitat de mapes de danys generats 
amb el programa ArcView, aquests es troben recollits en annexos al final del present 
informe. Es dedica un annex pels mapes de dany de cada metodologia per separat. En 
cada un d’aquests annexos es separen els mapes d’índexs de reparació RR/ km dels 
mapes de nombre de reparacions per municipis. A la vegada, per cadascun d’aquests 
casos es presenta un mapa de fuites, un de ruptures i un de reparacions totals. 
 
 
6.2.1 DANYS ESPERATS SEGONS ATC-13/25 
 
Els resultats de l’anàlisi sobre les conduccions a nivell de Catalunya segons la 
metodologia ATC-13/25 es presenten de manera gràfica en l’annex 2A. 
 
 
ÍNDEX DE REPARACIONS 
 
Els valors de RR/km per PGV (sacseig) que es donen a Catalunya arriben fins a les 
0.337 fuites / km en conduccions tipus NGP1 en zones amb intensitat 8 MMI. Els valors 
més elevats es donen a la província de Girona i al nord de la província de Barcelona. La 
resta de Catalunya presenta uns índexs menors però en cap cas menyspreables (veure 
Figura 78). 
 
Destaca la zona nord de la província de Lleida que, potencialment, és la zona amb més 
risc de patir danys per les intensitats que s’esperen. Afortunadament, no hi trobem cap 
conducció de les xarxes d’estudi. 
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En la Figura 79 s’observa que en els trams on es dóna liqüefacció s’obtenen uns RR / 
km per PGD força elevats. En els trams amb major RR / km per PGD coincideixen 2 
factors: una intensitat I (MMI) i una susceptibilitat a la liqüefacció elevades. 
 
Destaquem trams amb RR / km per PGD considerable a la conducció que abasteix el 
Ripollès (als municipis de Torelló, Argelaguer, Manlleu i Sant Jaume de Llierca) i a la 
conducció que arriba a la Garrotxa al municipi de Besalú, tots ells amb uns valors de 
1.35 ruptures / km. Altres trams amb RR / km per PGD elevats els trobem al Vallés 
Oriental, zona del Montseny, la Selva, el Gironès i, de nou, als gasoductes que arriben 
al Ripollès i la Garrotxa. 
 
L’índex RR / km total (fuites + ruptures) es representa en la Figura 80. Destaquen 
clarament els trams comentats anteriorment on la liqüefacció contribueix als danys, que 
provoca un fort increment del RR / km total. Així, els danys totals en el pitjor dels casos 
s’estima amb 1.685 reparacions / km, en les zones de màxim RR / km per PGD. 
 
L’etilenoducte presenta uns RR / km totals baixos, amb valors màxims de 0.056 
reparacions / km, ja que el seu traçat passa per zones de baixa perillositat sísmica i baixa 
o nul·la probabilitat de produir-se liqüefacció. 
 
Els oleoductes presenten alguns trams amb 0.28 reparacions / km al Vallés Oriental, 
Montseny, la Selva i el Gironès. 
 
Cal destacar que el fet d’aplicar dissenys sismo-resistents equival a reduir gairebé en 
una unitat la intensitat MMI esperada. 
 
 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
Multiplicant l’índex RR per la longitud de la conducció obtenim el nombre de 
reparacions. Per una adient presentació dels resultats, es calculen el nombre de 
reparacions a cada municipi i, també, per cada un dels trams de conduccions que 
conformen la xarxa de transport de gasoductes, la xarxa d’oleoductes i per 
l’etilenoducte. 
 
A la Taula 39 es presenta el nombre de fuites, ruptures i reparacions totals per trams a 
les conduccions dels 3 sistemes d’estudi, segons la metodologia ATC-13/25. Malgrat 
que els RR per liqüefacció són majors que els RR per sacseig, s’observa que el nombre 
de fuites és major que el de ruptures. És un resultat esperable ja que, tot i que el 
desplaçament permanent del sòl provoca majors danys on es dóna, el sacseig és un 
fenomen més extensiu. 
 
El tram més afectat són els gasoductes de la xarxa de transport a 12-16 MPB. En el total 
d’aquesta xarxa s’estimen 67 reparacions. Els gasoductes de la xarxa de transport a 36-
45 bar es situen en segon lloc, amb 59 reparacions, tot i ser la xarxa amb major longitud 
de conduccions. És un fet esperable ja que el traçat d’aquests segons passa per zones de 
menor perillositat sísmica. En total, el sistema de gasoductes és el més danyat i presenta 
89 fuites i 53 ruptures, sumant 142 reparacions. 
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En referència als oleoductes, en el tram Tarragona – Barcelona – Girona (TA – BA – 
GE) s’estima un major nombre de reparacions, malgrat ser l’únic tram construït amb 
disseny sismo – resistent. El fet de ser el tram de major longitud i de discórrer per zones 
de major intensitat sísmica esperada expliquen aquest resultat. En el total de la xarxa 
d’oleoductes es donen 10 fuites i ruptures, que sumen 15 reparacions. 
 
L’etilenoducte és el sistema que patirà menys danys ja que és el sistema d’estudi amb 
menor longitud de conduccions i el seu traçat passa per zones de perillositat sísmica 
baixa. El mètode ATC-13/25 estima dues fuites en aquesta línia vital. 
 
En resum, els danys en les conduccions estimats amb la metodologia ATC-13/25 són 
força elevats. 
 

ATC-13/25. Danys a les conduccions dels sistemes d’estudi per trams 

 L (km) Tipus Fuites Ruptures Total
 
GASODUCTES 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 309,4 NGP1 39 28 67 
Xarxa Transport a 36-45 bar 417,2 NGP1 36 23 59 
Xarxa Transport Enagas 264,4 NGP1 12 1 13 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 24,3 NGP2 2 1 3 
Xarxa Transport Vilanova a 72 bar 3,3 NGP1 0 0 0 
Total 1018,6   89 53 142 

 
OLEODUCTES 
TA-BA-GE 220,8 OIP2 8 5 13 
TA-LE-ZA 105,2 OIP1 2 0 2 
TA-TA 18,5 OIP1 0 0 0 
BARAER 7,6 OIP1 0 0 0 
Total 352,1   10 5 15 

 
ETILENODUCTE 
 84,9 NGP2 2 0 2 

Taula 39. Nombre de reparacions a les conduccions per trams, segons ATC-13/25. 

 
Agrupant el nombre de reparacions per municipis apareixen un total de 84 municipis on 
caldrà almenys una reparació en els gasoductes que els travessen, mentre que els 
oleoductes patiran danys en 8 municipis. Pel que fa a l’etilenoducte, en cap municipi 
s’assoleix una reparació (veure annex 2A). 
 
Aquests resultats totals en municipis no concorden amb l’estudi per trams de 
conduccions anterior. És necessari aclarir que aquest fet no és un error, sinó que aquesta 
diferència en els resultats és lògica. Podem tenir una conducció amb 0.33 reparacions en 
3 municipis consecutius. A cap municipi se li assignaria una reparació però la conducció 
sí que tindria una reparació. 
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FUNCIONALITAT DE LES CONDUCCIONS 
 
Per analitzar la funcionalitat post-sisme de les conduccions, fem ús de les corbes de 
restauració que proposa ATC-13/25. Depenen del tipus de conducció i de la intensitat 
esperada. El mètode considera que el temps necessari per reparar una fuita i una ruptura 
és el mateix. Així que es treballarà amb el total de reparacions. 
 
No es pot estimar el temps de recuperació usant les reparacions per municipi ja que, 
com hem vist anteriorment, donant els resultats d’aquesta manera s’estimen menys 
reparacions que considerant el nombre de reparacions de línies senceres de conduccions. 
Així doncs, s’estimarà el temps de recuperació per trams de conducció i, vist que la 
intensitat varia segons el municipi, ens situarem del costat de la seguretat i aplicarem la 
màxima intensitat dels municipis que creua la traça de la conducció d’estudi. 
 

Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons ATC-13/25 

Tram Tipus I (MMI) 
max 

Reparacions 
totals 

Recup. 
post-sisme

Dies 0% 
recup. 

Dies 50% 
recup. 

Dies 100% 
recup. 

Xarxa Transport a 12-16 MPB NGP1 8 67 0% 0,6 2,1 3,7 
Xarxa Transport a 36-45 bar NGP1 7,5 59 0% 0,3 1,3 2,3 
Xarxa Transport Enagas NGP1 6,5 13 0% 0,1 0,9 1,6 
Xarxa Transport a 12-16 MPB NGP2 8 3 0% 0,1 0,9 1,6 
TA-BA-GE OIP2 7,5 13 14,4% 0 1,8 4,4 
TA-LE-ZA OIP1 6,5 2 100% 0 0 0 
ETILENODUCTE NGP2 6,5 2 100% 0 0 0 

Taula 40. Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons ATC-13/25. 

 
Destaca també que l’oleoducte TA-BA-GE, amb menys reparacions que altres 
conduccions, sigui l’últim en recuperar el 100 % de la funcionalitat. Succeeix perquè el 
mètode no té en compte el nombre de reparacions a efectuar i perquè suposa que reparar 
un oleoducte requereix més temps que reparar un gasoducte. 
 
Malgrat patir danys, l’oleoducte del tram TA – LE – ZA i l’etilenoducte presenten una 
funcionalitat post-sisme del 100%. Aquest fet equival a dir que els danys es poden 
reparar sense interrompre el servei. 
 
 
DANY PROVOCAT PER MOVIMENT DE FALLES 
 
Les falles també provoquen PGD i haurien de provocar un índex de reparacions / km 
que s’hauria de sumar als RR / km deguts a sacseig i liqüefacció. ATC-13/25, en canvi, 
defineix índexs de dany sense especificar si es tracten estacions o conduccions, per la 
qual cosa desvinculem l’efecte del moviment de falles respecte el sacseig i la 
liqüefacció. De totes maneres, això no representa un problema perquè els intervals de 
recurrència de l’activitat de les falles són molt superiors als del perill sísmic aquí 
considerat (T=500 anys, aprox.) i, per tant, no té sentit tractar-los de manera conjunta. 
Com ja s’ha comentat, el moviment de falles a Catalunya no presenta un perill i l’estudi 
del dany es realitza només per avaluar el mètode. 
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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. La Taula 
41 i les figures de l’annex 2D mostren les interaccions entre falles i conduccions. 
 

DRFR dany per falla Falla T 
(anys) 

I 
(MMI)

PGD 
(m) Xarxa Línia Municipi 

100m falla 200m falla 

Cerdanya 18823 9,40 3,214 No afecta     
Gasoducte Xarxa transp. 12-16 MPB Caldes de Malavella 100% 70% 
Gasoducte Xarxa transp. 36-45 bar Vilobí d’Onyar 100% 70% Amer 15719 8,96 1,862 

Oleoducte TA-BA-GE Vilobí d’Onyar 100% 70% 
Montseny 8841 8,21 0,750 Gasoducte Xarxa transp. 36-45 bar La Garriga 90% 50% 

Gasoducte Xarxa transp. 36-45 bar Alcover 70% 30% 
Gasoducte Xarxa transp. 36-45 bar Valls 70% 30% La Selva 11119 7,76 0,435 

Oleoducte TA-LE-ZA Valls 70% 30% 
El Camp 30000 8,51 1,079 Gasoducte Xarxa transp. Enagas Mont-roig del Camp 100% 60% 

Pla Burgar 5571 7,31 0,252 No afecta     

Baix Ebre 26925 8,81 1,552 No afecta     

Taula 41. Dany provocat per moviment de falles en els sistemes d’estudi, segons ATC-13/25. 

 
Els danys serien força elevats en tots els punts de creuament. Per exemple, es donarien 
danys complets a 100 m de distància de la falla d’Amer, amb el que quedarien tallats els 
gasoductes que abasteixen gran part de la província de Girona i l’oleoducte TA – BA – 
GE en les proximitats de Girona. El temps de recuperació seria considerable. 
 
 
6.2.2 DANYS ESPERATS SEGONS HAZUS’99 
 
Els resultats de l’anàlisi sobre les conduccions a nivell de Catalunya segons la 
metodologia HAZUS’99 es presenten de manera gràfica en l’annex 2B. 
 
 
ÍNDEX DE REPACIONS 
 
L’ índex de reparació per fuites 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 per PGV que podem trobar a 
Catalunya estan detallats a la Taula 42: 
 

Int (MMI) 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 42. Valors de RR (PGV) que es poden donar en conduccions a Catalunya, segons HAZUS’99. 



Capítol VI: Resultats 
 

 76

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. La resta de les conduccions presenta un RR per 
PGV entre 0 i 0.1 fuites / km (annex 2B, Figura 84). 
 
Es poden considerar com uns valors de RR 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). Com veurem més endavant, en pocs municipis 
s’estimaran fuites. El nombre de reparacions per trams de conduccions ja seran majors. 
 
El RR per PGD afecta menys trams ( la liqüefacció és un fenomen localitzat). Es troben 
tots en els Pirineus de Girona, en municipis on coincideixen 2 factors: una intensitat 
VIII MMI esperada i que els terrenys estiguin catalogats amb una susceptibilitat alta a la 
liqüefacció (veure Figura 21). Existeixen altres trams de conduccions en terrenys 
altament liqüefactables, però en municipis amb una intensitat MMI esperada menor de 
VIII, pel que no apareixen ruptures per PGD. Seria el cas de municipis costaners en 
zones deltaiques o platges, per exemple. 
 
Només apareix RR per PGD en trams del gasoducte que abasteix el Ripollès (municipis 
de Manlleu, Torelló, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Ripoll) i a Besalú. A més, al 
contrari que succeeix amb el mètode ATC-13/25, els valors són menors que els de RR 
per PGV, amb màxims de 0.166 ruptures / km (veure Figura 85). 
 
El mapa de RR total segueix la tendència del mapa de RR per PGV, amb petits 
increments de RR en els trams amb liqüefacció. Els valors més alts (entre 0.1 i 0.5 
reparacions / km, veure Figura 86 a l’annex 2B) es donen en els mateixos municipis, 
tots ells en gasoductes de tipus NGP1 (no sismo-resistents) de la xarxa de transport a 
12-16 MPB. Els màxims són de 0.361 reparacions / km a Manlleu, Torelló, Argelaguer, 
Sant Jaume de Llierca i Besalú. La resta de les conduccions presenta un RR per PGV 
entre 0 i 0.1 fuites / km. 
 
Els oleoductes presenten màxims de 0.041 reparacions / km (a Barcelona: intensitat 7 
MMI). S’estimen valors nuls de RR per PGD en tot el sistema. Amb aquests valors tant 
baixos, en cap municipi es donarà una reparació. Només es podrà esperar un nombre de 
reparacions considerant la longitud total del sistema d’oleoductes. 
 
Pel que fa a l’etilenoducte , la liqüefacció no contribuirà als danys i el sacseig provocarà 
uns RR màxims de 0.006 fuites / km, amb la qual cosa, els danys estimats en aquesta 
línia vital seran nuls segons la metodologia HAZUS’99. 
 
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 86. 
 
 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
A partir dels índexs RR i les longituds dels trams de conducció, calculem el nombre de 
reparacions que es poden esperar. 
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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 MMI VI-VII, mentre que els restants corresponen a zones amb intensitat MMI 
VI. 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 (352 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. 
 
 
Gasoductes 
 
Els danys en els gasoductes ja són més importants. Per una banda, la longitud de la 
xarxa ja és de 1018 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 Taula 43 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 
14 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. 
 
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. 
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HAZUS’99. Danys a les conduccions dels sistemes d’estudi per trams 

Tram L (km) Tipus Fuites Ruptures Total 

GASODUCTES 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 309,4 NGP1 14 0 14 
Xarxa Transport a 36-45 bar 417,2 NGP1 11 0 11 
Xarxa Transport Enagas 264,4 NGP1 3 0 3 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 24,3 NGP2 1 0 1 
Xarxa Transport Vilanova a 72 bar 3,3 NGP1 0 0 0 
Total 1018,6   29 0 29 
OLEODUCTES 
TA-BA-GE 220,8 OIP2 2 0 2 
TA-LE-ZA 105,2 OIP1 1 0 1 
TA-TA 18,5 OIP1 0 0 0 
BARAER 7,6 OIP1 0 0 0 
Total 352,1   3 0 3 
ETILENODUCTE 
 84,9 NGP2 0 0 0 

Taula 43. Nombre de reparacions a les conduccions per trams, segons HAZUS’99. 

 
El fet de donar-se valors de l’índex RR majors que en el cas d’oleoductes i de 
l’etilenoducte, permet una anàlisi a nivell de municipi. A la Figura 89 i la Taula 53 dels 
annexos 2 i 4 és mostren els 9 municipis on s’estima una reparació. Les fuites seran més 
probables que les ruptures perquè els índexs RRPGV sempre són majors que els RRPGD. 
 
 
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 1C (Figura 74). El mètode 
proposa dues corbes diferents, una per fuites i l’altra per ruptures. Per aquesta anàlisi 
utilitzem la de fuites, ja que s’ha trobat que la pràctica totalitat de les reparacions són 
d’aquest tipus. Aquesta funcionalitat és independent del nombre de reparacions que es 
donin, segons HAZUS’99, així que totes les conduccions amb danys tindran els 
mateixos temps de recuperació. 
 

Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons HAZUS’99 

Tram Fuites % recuperació 
post-sisme 

dies 0% 
recuperació

dies 50% 
recuperació 

dies 100% 
recuperació 

Xarxa Transport a 12-16 MPB (NGP1) 14 15% 0 3 10 
Xarxa Transport a 36-45 bar 11 15% 0 3 10 
Xarxa Transport Enagas 3 15% 0 3 10 
Xarxa Transport a 12-16 MPB (NGP2) 1 15% 0 3 10 
TA-BA-GE 2 15% 0 3 10 
TA-LE-ZA 1 15% 0 3 10 

Taula 44. Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons HAZUS’99. 
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DANY PROVOCAT PER MOVIMENT DE FALLES 
 
Les falles també provoquen PGD, però no té sentit parlar de reparacions / 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 aprox.), no es tindran en compte per l’estimació de danys. 
Els períodes de recurrència s’indiquen a la Taula 32 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. 
 
La Taula 45 i les figures de l’annex 2D mostren les interaccions falles - conduccions: 
 

Falla PGD(m) Xarxa Línia Municipi Estat de 
dany 

La Cerdanya 3,214     
Gasoducte Xarxa transport 12-16 MPB Caldes de Malavella Ruptura 
Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Vilobí d'Onyar Ruptura Amer 1,862 
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 
Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Valls Ruptura La Selva 0,435 
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 45. Estat de dany de les conduccions degut a falles, segons HAZUS’99. 

 
Per estimar la funcionalitat post-sisme, es pot usar la corba de ruptures proposada per 
HAZUS’99 (Figura 74). Un dia després la funcionalitat seria del 7% i no s’assoliria el 
100% de funcionalitat fins 20 dies passat el sisme. 
 
 
6.2.3 DANYS ESPERATS SEGONS RISK-UE 
 
Els resultats de l’anàlisi sobre les conduccions a nivell de Catalunya segons la 
metodologia RISK-UE es presenten de manera gràfica en l’annex 2C. 
 
 
ÍNDEX DE REPACIONS 
 
L’ índex de reparació per fuites depèn únicament de dos paràmetres: la intensitat MSK 
esperada en el municipi on ens trobem (el PGV associat) i el tipus de conducció 
(material i diàmetre). No es defineix un disseny sismo-resistent. 
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Per la formulació d’Isoyama, equació (2.9), en zones amb intensitat esperada menor de 
VII-VIII MMI no s’estimen danys per sacseig. Els RR per PGV són més baixos que 
amb els altres mètodes, amb màxims valors de 0.023 fuites / km en zones d’intensitat 
VIII MMI. Corresponen a conduccions entre 200 i 450 mm de diàmetre nominal. De 
trobar-se conduccions amb diàmetre menor en zones d’aquesta intensitat, es podrien 
haver donat trams amb fins a 0.046 fuites / km, que seguirien sent uns danys molt lleus. 
 
Els valors més alts de RR per PGV s’estimen, de nou, en la conducció que abasteix el 
Ripollès i a Besalú. Amb RISK-UE, però, al no distingir conduccions sismo-resistents 
(només es diferencia entre materials i diàmetres) els RR màxims també apareixen en el 
gasoducte de tipus NGP2 que passa per Torelló, Montesquiu, Ripoll i Campdevànol. 
Altres trams que presenten un RR per PGV no nul són als gasoductes que travessen 
l’Osona, el Vallés Oriental, Montseny, la Selva, el Gironès i la Garrotxa (annex 2C, 
Figura 90). 
 
L’únic oleoducte amb RR per PGV és el tram Barcelona – Girona, al seu pas per 
municipis amb intensitat esperada VII-VIII MMI per Vallés Oriental, Montseny, la 
Selva i el Gironès, però amb índexs molt baixos, el major de 0.014 fuites / km. 
L’etilenoducte no presentarà cap dany ja que en tot el seu recorregut no s’espera 
intensitat superior a VI-VII MMI. 
 
El RR per PGD només apareix en municipis on coincideixen 2 factors: una intensitat 
VIII MMI esperada i que els terrenys estiguin catalogats amb una susceptibilitat alta a la 
liqüefacció (veure Figura 21). El seu valor és de 0.231 ruptures / km i es dóna en trams 
del gasoducte que abasteix el Ripollès (Manlleu, Torelló, Argelaguer, Sant Jaume de 
Llierca i Ripoll) i a Besalú. Al contrari que succeeix amb el mètode HAZUS’99, els 
valors són majors que els de RR per PGV. 
 
De la mateixa manera que amb HAZUS’99, el mapa de RR total segueix la tendència del 
mapa de RR per PGV, amb petits increments de RR en els trams amb liqüefacció. Els 
valors més alts (0.254 reparacions / km, veure Figura 92 a l’annex 2C) es donen en els 
municipis on s’espera liqüefacció. La majoria de les conduccions presenta índexs RR / 
km nuls. 
 
Els oleoductes presenten màxims de 0.014 reparacions / km. S’estimen valors nuls de 
RR per PGD en tot el sistema. L’etilenoducte té RR total nul en tota la seva longitud. 
 
 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
A partir dels índexs RR i les longituds dels trams de conducció, calculem el nombre de 
reparacions que es poden esperar. 
 
 
Etilenoducte 
 
No es donen danys en l’etilenoducte ja que el traçat es troba en una zona de baix perill 
sísmic i l’índex RR per PGD resulta nul en tota la conducció (veure Taula 46). 
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Oleoductes 
 
L’índex RR per PGD és nul en tota la xarxa, així que els danys que es produeixen són 
fuites i no ruptures. Apareix una única fuita, al tram TA – BA - GE. Aquestes fuites 
tenen major probabilitat de donar-se en els municipis amb intensitat VII-VIII MSK 
esperada, en el tram Barcelona – Girona (veure Taula 46). 
 
 
Gasoductes 
 
S’estima una fuita i una ruptura en les conduccions tipus NGP1 de la xarxa de transport 
a 12 - 16 MPB (veure Taula 46). 
 
A diferència dels altres mètodes, amb RISK-UE els danys en gasoductes no són molt 
majors que en oleoductes. És degut a l’aplicació de la fórmula d’Isoyama, equació (2.9), 
que limita els danys a zones amb intensitat mínima de VII – VIII MMI. 
 
 

RISK-UE. Danys a les conduccions dels sistemes d’estudi per trams 

Tram L (km) Tipus Fuites Ruptures Total 

 
GASODUCTES 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 309,4 NGP1 1 1 2 
Xarxa Transport a 36-45 bar 417,2 NGP1 0 0 0 
Xarxa Transport Enagas 264,4 NGP1 0 0 0 
Xarxa Transport a 12-16 MPB 24,3 NGP2 0 0 0 
Xarxa Transport Vilanova a 72 bar 3,3 NGP1 0 0 0 
Total 1018,6   1 1 2 

 
OLEODUCTES 
TA-BA-GE 220,8 OIP2 1 0 1 
TA-LE-ZA 105,2 OIP1 0 0 0 
TA-TA 18,5 OIP1 0 0 0 
BARAER 7,6 OIP1 0 0 0 
Total 352,1   1 0 1 

 
ETILENODUCTE 
 84,9 NGP2 0 0 0 

Taula 46. Nombre de reparacions a les conduccions per trams, segons RISK-UE. 

 
 
El fet de donar-se valors de l’índex RR tant baixos a totes les conduccions no permet 
una anàlisi a nivell de municipi. En els mapes de danys a nivell de municipi (annex 2C, 
Figura 93, Figura 94 i Figura 95) no apareix cap reparació. 
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FUNCIONALITAT DE LES CONDUCCIONS 
 
Per analitzar la funcionalitat post-sisme de les conduccions, fem ús de les corbes de 
restauració que proposa HAZUS’99, recollides a l’annex 1C (Figura 74). El mètode 
proposa dues corbes diferents, una per fuites i l’altra per ruptures. La xarxa de transport 
a 12 – 16 MPB estarà restablerta quan s’hagin reparat la fuita i la ruptura. Com que les 
ruptures tenen un temps de reparació major, aquest és el que hem d’aplicar. 
 

Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons RISK-UE 

Tram Rep. % recuperació 
post-sisme 

dies 0% 
recuperació

dies 50% 
recuperació 

dies 100% 
recuperació 

Xarxa Transport a 12-16 MPB (NGP1) 2 6% 0 7 12 
TA-BA-GE 1 15% 0 3 10 

Taula 47. Funcionalitat de les conduccions dels sistemes d’estudi segons RISK-UE. 

 
 
DANY PROVOCAT PER MOVIMENT DE FALLES 
 
RISK-UE introdueix un nou concepte en l’estudi de ruptures per moviment de falles. 
Mentre que amb HAZUS’99 es considera que si hi ha salt de falla apareix una ruptura, 
per RISK-UE existeix una probabilitat de que la conducció resisteixi. Es pot esperar que 
la falla de la Selva i la del Montseny, en menor mesura, no produeixin la fallida de les 
conduccions que les travessen (veure Taula 48). 
 

Falla PGD(m) Xarxa Línia Municipi Probabilitat 
de no fallida

La Cerdanya 3,214 No afecta   5% 
Gasoducte Xarxa transport 12-16 MPB Caldes de Malavella 
Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Vilobí d'Onyar Amer 1,862 
Oleoducte TA-BA-GE Vilobí d'Onyar 

14.47% 

Montseny 0,750 Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar La Garriga 65.56% 
Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Alcover 
Gasoducte Xarxa transport 36-45 bar Valls La Selva 0,435 
Oleoducte TA-LE-ZA Valls 

80.04% 

El Camp 1,079 Gasoducte Xarxa transport Enagas Mont-roig del Camp 50.44% 
Pla Burgar 0,252 No afecta   88.44% 
Baix Ebre 1,552 No afecta   28.70% 

Taula 48. Estat de dany de les conduccions degut a falles segons RISK-UE. 

 
Per estimar la funcionalitat post-sisme, es pot usar la corba de ruptures proposada per 
HAZUS’99 (Figura 74). 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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6.2.4 COMPARACIÓ DE DANYS EN LES CONDUCCIONS SEGONS LA 
METODOLOGIA APLICADA 
 
L’avaluació de danys que ha de prendre’s com la correcta és la resultant de l’aplicació 
del mètode RISK-UE, per ser la més actualitzada. Recordem que revisa la metodologia 
HAZUS’99 per aplicar-la a les característiques de les línies vitals europees. A més, en 
l’estudi d’alternatives d’expressions a aplicar per al càlcul dels danys, incorpora estudis 
posteriors a HAZUS’99. 
 
En el present apartat es comparen els resultats obtinguts amb les 3 metodologies, 
buscant les causes de la diferència entre ells. 
 
 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
Existeix una gran diferència en els resultats segons el mètode que s’aplica. Mentre que 
RISK-UE estima danys gairebé inexistents (3 reparacions), el mètode ATC-13/25 avalua 
que el conjunt dels 3 sistemes d’estudi patirà 160 fuites i ruptures. HAZUS’99 es situa 
en termes intermitjos (32 reparacions) però molt més propers als resultats de RISK-UE. 
Aquesta gran divergència de resultats es presenta de forma gràfica un diagrama de 
barres a la Figura 32. També destaca que HAZUS’99 no estima cap ruptura, tal com ha 
comentat en l’apartat 6.2.2. 
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Figura 32. Diagrama de barres. Nombre de reparacions (fuites, ruptures i total) esperat a les 

conduccions segons els 3 mètodes. 

 
ATC-13/25 estima un elevat nombre de ruptures, mentre que HAZUS’99 no n’estima 
cap. Aquesta diferència és fruit del diferent tractament que tenen ambdós mètodes del 
fenomen del desplaçament permanent del sòl, de la liqüefacció. Amb l’aplicació de 
l’expressió (3.4) en el càlcul de les ruptures / km per part d’ATC-13/25, en les zones 
amb alta probabilitat a la liqüefacció es donen uns índexs RR força alts. D’altra banda, 
el tractament que aplica HAZUS’99 per a la liqüefacció dóna uns RR molt menors.  
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L’expressió d’Isoyama (2.10) usada per RISK-UE redueix encara més el nombre de 
fuites, ja que només es donen en zones amb intensitat superior a VII MMI. En canvi, 
l’ús de l’expressió de A.L.A. (2.11) per la liqüefacció fa que el nombre de ruptures sigui 
major que per HAZUS’99 (una ruptura per RISK-UE i cap per HAZUS’99). 
 
Si separem els danys en els gasoductes (Figura 33) dels danys en els oleoductes (Figura 
34) s’observa exactament la mateixa tendència que a la Figura 32, mostrant que no hi ha 
diferència en el tractament d’aquests línies vitals. 
 

DANYS ESPERATS ALS GASODUCTES SEGONS ELS 3 MÈTODES
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Figura 33. Diagrama de barres. Nombre de reparacions (fuites, ruptures i total) esperat als 

gasoductes segons els 3 mètodes. 

 
DANYS ESPERATS ALS OLEODUCTES SEGONS ELS 3 MÈTODES

0

5

10

15

20

ATC-13/25 HAZUS'99 RISK-UE

Reparacions

Fuites

Ruptures

Reparacions totals

 
Figura 34. Diagrama de barres. Nombre de reparacions (fuites, ruptures i total) esperat als oleoductes 

segons els 3 mètodes. 
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A la Figura 35 es representa un diagrama de barres amb el nombre de municipis que 
presenten fuites o ruptures. La diferència entre fuites i ruptures pel mètode ATC-13/25 
es redueix ja que apareixen certs municipis on s’espera un gran nombre de fuites. 
 

NOMBRE DE MUNICIPIS ON S'ESPEREN DANYS A LES CONDUCCIONS SEGONS ELS 3 
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Figura 35. Diagrama de barres. Nombre de municipis on s’esperen reparacions (fuites, ruptures i 

total) a les conduccions segons els 3 mètodes. 

 
 
FUNCIONALITAT DE LES CONDUCCIONS 
 
El mètode ATC-13/25 és el mètode que estima més danys i, per tant, és el que ha de 
presentar uns valors de la funcionalitat post - sisme menors, com s’observa en la Figura 
36, on es representa la funcionalitat post – sisme de les conduccions amb danys per 
alguna de les 3 metodologies. No obstant, tot i ser el mètode que estima més danys, 
ATC-13/25 suposa recuperacions més ràpides que els altres mètodes (veure Figura 37 i 
Figura 38). 
 
HAZUS’99 aplica la mateixa corba de restauració per totes les conduccions i, per 
aquesta raó, totes les conduccions danyades tenen el mateix comportament post - sisme 
segons aquest mètode. 
 
S’aprecia que RISK-UE només estima danys en dues conduccions, i les restants 
romanen al 100% de la funcionalitat. No obstant, és el mètode que presenta més dies de 
recuperació pels danys en el gasoducte de tipus NGP1 de la xarxa de transport a 12 – 16 
MPB, ja que s’esperen ruptures, que necessiten més temps per ser reparades que les 
fuites. 
 
En els annexes 3A, 3B i 3C es presenta, en mapes, l’evolució en el temps de la 
funcionalitat post - sisme de les conduccions dels sistemes d’estudi per cada una de les 
metodologies. 
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CONDUCCIONS. FUNCIONALITAT POST-SISME
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Figura 36. % funcionalitat post - sisme a les conduccions segons els 3 mètodes. 
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Figura 37. Dies per recuperar el 50% de la funcionalitat a les conduccions segons els 3 mètodes. 

 
CONDUCCIONS. RECUPERACIÓ DEL 100% DE LA FUNCIONALITAT
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Figura 38. Dies per recuperar el 100% de la funcionalitat a les conduccions segons els 3 mètodes. 
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6.3 DANY ESPERAT A CATALUNYA. ESTACIONS DELS 3 SISTEMES 
D’ESTUDI 
 
La Taula 49 i la Taula 50 resumeixen 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). L’estimació 
del dany segons les metodologies RISK-UE i HAZUS’99 és la mateixa ja que RISK-UE 
aprofita les eines desenvolupades en HAZUS’99. La classificació de les estacions 
d’estudi és la mateixa i les funcions de dany i reparació estan extretes directament de 
HAZUS’99. 
 
D’una manera general, els danys són poc importants, s’esperen danys nuls o lleus. Amb 
la metodologia ATC-13/25 el dany esperat és major. 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, ja que estan situades en els municipis on 
s’espera major intensitat sísmica.  
 
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%. 
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Figura 39. Representació gràfica de l’Índex de dany DRc a les estacions per les diferents 

metodologies. 

 
Els danys esperats entre les metodologies guarden una certa coherència excepte per al 
cas de la planta de regasificació de Barcelona. És probable que el dany moderat que 
s’espera segons ATC-13/25 sigui exagerat. També podem observar que la planta 
d’emmagatzematge de Girona és l’única instal·lació on el dany esperat per HAZUS’99 
supera l’esperat per ATC-13/25. 
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DRc(%) Dany E[dsi] FRc (%,1 dia) 
Xarxa Tipus d'estació Municipi I (MMI) PGA(g) Classificació ATC-

13/25 
HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

Banyeres del P. 6 0,0383 2,84 0,29 Lleu Nul 1,54 1,03 0,00 98,78 Est. Compressió 
Tivissa 6 0,0383 

NGC1 
2,84 0,29 Lleu Nul 1,54 1,03 0,00 98,78 Gas 

Est. Regasificació Barcelona 7 0,0765 NGC2 10,16 2,73 Moderat Lleu 2,39 1,26 0,00 90,85 
Est. Bombeig La Pobla de M. 6 0,0383 2,84 0,29 Lleu Nul 1,54 1,03 0,00 98,78 

Pallejà 6 0,0383 2,84 0,29 Lleu Nul 1,54 1,03 0,00 98,78 
Est. Derivació 

Sta. Perpètua de M. 7,5 0,1082 
OPP1 

7,1 3,96 Lleu Lleu 2,33 1,37 0,00 86,70 
Barcelona 7 0,0765 4,74 3,34 Lleu Lleu 2,01 1,23 37,20 90,46 

Girona 7,5 0,1082 7,06 8,15 Lleu Lleu 2,40 1,52 31,95 78,86 
Tarragona 6,5 0,0541 3,18 1,08 Lleu Lleu 1,85 1,08 39,65 96,74 

Estació 
emmagatzematge 

Lleida 6,5 0,0541 

OTF2 

3,18 1,08 Lleu Lleu 1,85 1,08 39,65 96,74 
La Pobla de M. 6 0,0383 2,67 0,07 Lleu Nul 1,85 1,01 53,60 100,00 

Oleoducte 

Refineria 
La Pobla de M. 6 0,0383 

ORF2 
2,67 0,07 Lleu Nul 1,85 1,01 53,60 100,00 

Etilenoducte Est. Compressió La Pobla de M. 6 0,0383 NGC1 2,84 0,29 Lleu Nul 1,54 1,03 0,00 98,78 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 89

 
 
 
 
 
 

FRc (%,1 dia) dies (R=0%) dies (R=50%) dies (R=100%) 
Xarxa Tipus d'estació Municipi I (MMI) PGA(g) Classificació ATC-

13/25 
HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

ATC-
13/25 

HAZUS'99 
RISK-UE 

Banyeres del P. 6 0,0383 0,00 98,78 3,7 0 4,4 0 5,1 0 Est. Compressió 
Tivissa 6 0,0383 

NGC1 
0,00 98,78 3,7 0 4,4 0 5,1 0 Gas 

Est. Regasificació Barcelona 7 0,0765 NGC2 0,00 90,85 13,2 0 16,6 0 20,1 3 
Est. Bombeig La Pobla de M. 6 0,0383 0,00 98,78 3,7 0 4,4 0 5,1 0 

Pallejà 6 0,0383 0,00 98,78 3,7 0 4,4 0 5,1 0 
Est. Derivació 

Sta. Perpètua de M. 7,5 0,1082 
OPP1 

0,00 86,70 10,9 0 13,7 0 16,4 3 
Barcelona 7 0,0765 37,20 90,46 0,0 0 7,4 0 32,4 0 

Girona 7,5 0,1082 31,95 78,86 0,0 0 13,4 0 47,9 0 
Tarragona 6,5 0,0541 39,65 96,74 0,0 0 4,4 0 20,8 0 

Est. Emmagatzematge 

Lleida 6,5 0,0541 

OTF2 

39,65 96,74 0,0 0 4,4 0 20,8 0 
La Pobla de M. 6 0,0383 53,60 100,00 0,0 0 0,6 0 5,6 0 

Oleoducte 

Refineria 
La Pobla de M. 6 0,0383 

ORF2 
53,60 100,00 0,0 0 0,6 0 5,6 0 

Etilenoducte Est. Compressió La Pobla de M. 6 0,0383 NGC1 0,00 98,78 3,7 0 4,4 0 5,1 0 

Taula 50. Funcionalitat post-sisme a les instal·lacions, excepte conduccions. 
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Figura 40. Representació gràfica de l’estat de dany E[Dsi] a les estacions per les diferents 

metodologies. 
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Figura 41. Representació gràfica dels dies necessaris per recuperar el 100% de la funcionalitat a les 

estacions per les diferents metodologies. 

 
Teòricament, comparant les corbes de dany, 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 post-sisme estimada és més sensible al mètode que s’aplica, degut a les 
diferències entre les funcions de recuperació de ATC-13/25 i HAZUS’99, en les que 
s’observa que aquest últim mètode suposa una recuperació de la funcionalitat més 
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ràpida. Si a aquest fet li afegim que amb HAZUS’99 s’estimen danys menors, és 
d’esperar que l’estudi assigni una funcionalitat post-sisme molt major amb aquest 
mètode. Efectivament, aquesta és la tendència que s’observa. 
 
Segons HAZUS’99 la funcionalitat més baixa es dóna a les estacions amb danys majors: 
les estacions d’emmagatzematge de Girona i Barcelona, la planta de regasificació de 
Barcelona i l’estació de derivació de Santa Perpètua. Les dues últimes necessiten 3 dies 
per recuperar el 100 % de la seva funcionalitat. 
 
Segons les corbes que proposa ATC-13/25, les estacions d’emmagatzematge i les 
refineries són les úniques que conservarien una certa funcionalitat després del sisme. 
Amb el pas dels dies, les estacions que tardarien més en recuperar el 100% de 
funcionalitat serien les d’emmagatzematge. Aquests aspectes s’observen en els resultats 
obtinguts. Apart de les estacions d’emmagatzematge, l’estació de regasificació de 
Barcelona i l’estació de derivació de Santa Perpètua de Mogoda també necessitarien un 
temps considerable per ser totalment reparades. 
 
 
6.4 DANY ESPERAT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL DE 
BARCELONA 
 
S’han aplicat les 3 metodologies d’estudi per estimar el dany per l’escenari sísmic del 
ICC modificat amb la zonificació sísmica de Barcelona. Cal recordar que a l’apartat 
4.5.4 es comenta que es desconeix de quin tipus són les conduccions (NGP1 o NGP2) i 
que es considera oportú fer l’anàlisi per ambdues possibilitats. 
 
 
NOMBRE DE REPARACIONS 
 
A la Figura 42 es presenta un gràfic de barres amb el nombre de reparacions segons les 
3 metodologies, tant per conduccions tipus NGP1 com NGP2. Com succeeix en l’estudi 
a nivell de Catalunya, destaca la gran diferència entre l'estimació de ATC-13/25 i la dels 
altres mètodes. També s’observa que HAZUS’99 estima al voltant del doble de 
reparacions més que RISK-UE. 
 
La importància d’aplicar dissenys sismo-resistents queda clarament reflexada en aquests 
resultats. Els danys s’aconsegueixen reduir entre un 70 i un 75%, segons el mètode 
aplicat. 
 
S’ha calculat el nombre de reparacions que es donarien a cada districte de la ciutat i els 
mapes de danys es presenten a l’annex 2F, separats segons la metodologia. El nombre 
de reparacions per districte es recull a la Taula 51. 
 
Els 3 mètodes coincideixen en senyalar els districtes de Sant Martí i Sants-Montjuïc 
com els que pateixen més danys. Els factors determinants són tant els valors de l’índex 
RR com els quilòmetres de xarxa. Quan majors són, més danys s’estimen. 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. 
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XARXA DISTRIBUCIÓ GAS NATURAL DE BARCELONA. NOMBRE DE REPARACIONS PER ELS 3 
MÈTODES
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Figura 42. Gràfic de barres amb el nombre de reparacions a la xarxa de distribució de gas natural de 

Barcelona, segons els 3 mètodes. 

 
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. 
 

Nombre de reparacions per districte a la xarxa de distribució de gas natural de Barcelona 

HAZUS'99 ATC-13/25 RISK-UE L (km) 
conduccions Districte 

NGP1 NGP2 NGP1 NGP2 NGP1 NGP2
91,841 CIUTAT VELLA 12 4 156 52 10 2 

198,589 EIXAMPLE 13 4 150 50 4 1 
107,354 GRACIA 5 2 66 22 1 0 
137,608 HORTA - GUINARDO 6 2 78 26 1 0 
89,005 LES CORTS 5 2 62 21 1 0 

101,972 NOU BARRIS 5 2 62 21 1 0 
117,004 SANT ANDREU 9 3 113 38 4 1 
199,061 SANT MARTI 30 9 406 135 27 6 
160,703 SANTS - MONTJUIC 17 5 216 72 12 3 
185,444 SARRIA - SANT GERV. 9 3 111 37 1 0 

1388,581 TOTAL 110 33 1419 473 62 15 

Taula 51. Nombre de reparacions per districte a la xarxa de distribució de gas natural de Barcelona. 

 
Aplicant qualsevol dels 3 mètodes, normalment el nombre de fuites és superior al de 
ruptures en tots els districtes. Per HAZUS’99 i RISK-UE només apareixen ruptures en 
les conduccions sobre els dipòsits deltaics del Besòs i el Llobregat, això és, en els 
districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. En canvi, per ATC-
13/25, com els danys per liqüefacció s’obtenen a partir dels danys per sacseig (veure 
apartat 3.3.2), també s’estimen ruptures sobre els materials del Pleistocé. A més, en 
l’anàlisi segons ATC-13/25, les ruptures superen les fuites en les zones deltaiques. 
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FUNCIONALITAT DE LES CONDUCCIONS 
 
El mètode ATC-13/25 és el mètode que estima més danys i, per tant, és el que ha de 
presentar uns valors de la funcionalitat post-sisme menors, de la mateixa manera que 
succeeix amb l’estudi a nivell de Catalunya. Efectivament, és el que es pot observar en 
la Figura 43 i la Figura 44: tots els districtes de la ciutat presenten una funcionalitat 
post-sisme nul·la en la xarxa. No obstant, tot i ser el mètode que estima més danys, 
ATC-13/25 suposa recuperacions més ràpides que els altres mètodes, com es reflexa a la 
Figura 45 i la Figura 46. 
 
La recuperació de la funcionalitat per ATC-13/25 és força homogènia. Tots els districtes 
recuperen la funcionalitat de la xarxa als 4 o 5 dies. Això es deu a que el nombre de 
reparacions que s’estimen no influeix en el temps de recuperació. Les conduccions en 
zones deltaiques i les de zones rocoses tenen un comportament post-sisme similar. 
 
Segons HAZUS’99 , els districtes que es troben en zones deltaiques pateixen ruptures de 
conduccions i, per tant, la seva funcionalitat post-sisme és menor i el temps de 
recuperació major. Aquests són Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc. 
 
El mètode RISK-UE aplica les mateixes corbes de reparació que HAZUS’99 i, per tant, 
la funcionalitat de la xarxa ha de ser la mateixa, excepte en aquells districtes on no 
s’estimen danys. Seria el cas dels districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi, on no s’esperen danys segons RISK-UE suposant 
conduccions tipus NGP2. A la Figura 44 s’observa com són els únics districtes amb 
comportament post-sisme diferent segons HAZUS’99 i RISK-UE. 
 
El disseny sismo-resistent redueix el nombre de danys però no influeix en el temps de 
reparació, excepte per ATC-13/25, on el temps es redueix, tot i que molt lleugerament. 
 
En l’annex 3D es presenta, en mapes, l’evolució en el temps de la funcionalitat post - 
sisme de les conduccions dels sistemes d’estudi per cada una de les metodologies. 
 

FUNCIONALITAT POST-SISME DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL DE BARCELONA 
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Figura 43. Gràfic de barres. Funcionalitat post–sisme de la xarxa de distribució de gas natural de 

Barcelona, suposant conduccions tipus NGP1. 
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FUNCIONALITAT POST-SISME DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL DE BARCELONA 
(NGP2)
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Figura 44. Gràfic de barres. Funcionalitat post–sisme de la xarxa de distribució de gas natural de 

Barcelona, suposant conduccions tipus NGP2. 
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Figura 45. Gràfic de barres. Dies necessaris per recuperar el 100% de la funcionalitat de la xarxa de 

distribució de gas natural de Barcelona, per districtes i suposant conduccions tipus NGP1. 

 
 
6.5 RESUM I CONCLUSIONS 
 
Existeix una gran diferència en els resultats de l’anàlisi de les conduccions a nivell 
regional, depenent del mètode que s’apliqui. Mentre que RISK-UE estima danys gairebé 
inexistents (3 reparacions), el mètode ATC-13/25 avalua que el conjunt dels 3 sistemes 
d’estudi patirà 160 reparacions. HAZUS’99 es situa en termes intermitjos (32 
reparacions). 
 
ATC-13/25 estima un elevat nombre de ruptures, mentre que HAZUS’99 no n’estima 
cap. Aquesta diferència és fruit del diferent tractament que tenen ambdós mètodes del 
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fenomen del desplaçament permanent del sòl, de la liqüefacció. RISK-UE estima una 
sola ruptura. 
 
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 risc sísmic de Catalunya. 
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Figura 46. Gràfic de barres. Dies necessaris per recuperar el 100% de la funcionalitat de la xarxa de 

distribució de gas natural de Barcelona, per districtes i suposant conduccions tipus NGP2. 

 
El mètode ATC-13/25 és el mètode que presenta uns valors de la funcionalitat post - 
sisme menors. No obstant, suposa recuperacions més ràpides que els altres mètodes. En 
5 dies tots els sistemes d’estudi han recuperat el 100% de la funcionalitat (Figura 45). 
 
HAZUS’99 aplica la mateixa corba de restauració per totes les conduccions i, per 
aquesta raó, totes les conduccions danyades tenen el mateix comportament post - sisme 
segons aquest mètode. Es recupera la funcionalitat del 100% als 10 dies. 
 
S’aprecia que RISK-UE només estima danys en dues conduccions, i les restants 
romanen al 100% de la funcionalitat. No obstant, és el mètode que presenta més dies de 
recuperació (12) pels danys en el gasoducte de tipus NGP1 de la xarxa de transport a 12 
– 16 MPB, ja que s’esperen ruptures, que necessiten més temps per ser reparades que 
les fuites. 
 
En els resultats de l’anàlisi aplicat a les diverses estacions dels 3 sistemes d’estudi per 
l’únic escenari sísmic considerat, l’estimació del dany segons les metodologies RISK-
UE i HAZUS’99 és la mateixa ja que RISK-UE aprofita les eines desenvolupades en 
HAZUS’99. 
 
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, ja que estan situades en els municipis on s’espera major intensitat 
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sísmica. 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%. 
 
No s’observa cap tipus d’instal·lació que 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’instal·lació. 
 
La funcionalitat post-sisme estimada és més sensible al mètode que s’aplica. A més 
d’estimar danys menors, HAZUS’99 suposa una recuperació de la funcionalitat més 
ràpida. Segons HAZUS’99 la funcionalitat més baixa es dóna a les estacions 
d’emmagatzematge de Girona i Barcelona, la planta de regasificació de Barcelona i 
l’estació de derivació de Santa Perpètua. Les dues últimes necessiten 3 dies per 
recuperar el 100 % de la seva funcionalitat. Segons ATC-13/25, les estacions 
d’emmagatzematge, l’estació de regasificació de Barcelona i l’estació de derivació de 
Santa Perpètua de Mogoda necessitarien un temps considerable per ser totalment 
reparades. 
 
Un fet destacable és que la recuperació de la funcionalitat de les conduccions és 
superior amb ATC-13/25, mentre que la de les estacions és major amb HAZUS’99. 
 
Els danys en les conduccions són majors que en les estacions, però recuperen abans la 
funcionalitat. La explicació cal buscar-la en la naturalesa dels danys. Amb una única 
fuita, la conducció ja es considera fora de servei i, a més, es suposa que costa el mateix 
temps reparar una fuita que 50, ja que es suposa que es reparen totes alhora. En canvi, la 
funcionalitat en les estacions és més complexa, els danys es reparen més lentament. 
 
No es produiran ruptures per moviment de falles ja que tenen uns intervals de 
recurrència molt superiors als dels escenaris considerats (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. 
 
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. També s’observa que HAZUS’99 estima al voltant del doble de reparacions 
més que RISK-UE i la importància d’aplicar dissenys sismo-resistents. Els danys 
s’aconsegueixen reduir entre un 70 i un 75%, segons el mètode aplicat. 
 
Els 3 mètodes coincideixen en senyalar els districtes de Sant Martí i Sants-Montjuïc 
com els que pateixen més danys. 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. 
 
De nou, com succeeix amb l’estudi a nivell regional, el mètode ATC-13/25 és el que 
estima més danys, el que presenta una funcionalitat post-sisme menor i una recuperació 
més ràpida. Tots els districtes de la ciutat presenten una funcionalitat post-sisme nul·la i 
recuperen la funcionalitat de la xarxa als 4 o 5 dies. 
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Segons HAZUS’99 , els districtes que es troben en zones deltaiques pateixen ruptures de 
conduccions i, per tant, la seva funcionalitat post-sisme és menor i el temps de 
recuperació major. Aquests són Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc. 
 
El mètode RISK-UE aplica les mateixes corbes de reparació que HAZUS’99 i, per tant, 
la funcionalitat de la xarxa és la mateixa, excepte en aquells districtes on no s’estimen 
danys. Seria el cas dels districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris i 
Sarrià-Sant Gervasi, suposant conduccions tipus NGP2. 
 
En el pitjor dels casos (anàlisi segons ATC-13/25 i suposant conduccions sense disseny 
sismo-resistent) es donarien més de 1400 fuites o ruptures en tota la ciutat, mentre que 
pel millor dels casos (RISK-UE, suposant conduccions amb disseny sismo-resistent) 
se’n donarien 15. 
 
Cal remarcar la necessitat d’aplicar dissenys sismo-resistents. Construir una instal·lació 
amb disseny sismo-resistent suposa un sobrecost que es podria 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. 
 
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 
MMI 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). 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. 
 
L’avaluació de danys que, en principi, hauria de prendre’s com la correcta és la resultant 
de l’aplicació del mètode RISK-UE, per ser la més actualitzada. Recordem que revisa la 
metodologia HAZUS’99 per aplicar-la a les característiques de les línies vitals europees. 
A més, en l’estudi d’alternatives d’expressions a aplicar per al càlcul dels danys, 
incorpora estudis posteriors a HAZUS’99. No obstant, hi ha un notable desconeixement 
del comportament sísmic de les infrastructures d’estudi, la qual cosa repercuteix en la 
alta dispersió dels resultats per les diferents metodologies d’anàlisi. Cal entendre els 
resultats de ATC-13/25 i RISK-UE com a valors extrems. En qualsevol cas, per afinar 
els danys cal involucrar en aquest tipus d’estudi personal tècnic i empreses del sector. 
 
 




