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6.1  Introducció 
Com a dades originals, es disposa de diverses fonts d’informació. En format digital, es 
disposa d’un conjunt de fitxers de CAD, amb extensió *.dwg que seran convertits a 
fitxers de forma, amb extensió *.shp. Aquests proporcionen informació gràfica sobre 
els components del sistema d’energia elèctrica de Catalunya, facilitada per la 
Subdirecció General de Prevenció i Planificació del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i configuren la informació gràfica de base del present treball 
[3]. Els escenaris sísmics ICC-1 i ICC-2 s’han basat en la informació de [14], l’escenari 
NCSR-02 utilitza les dades de la pròpia norma [12], mentre que l’escenari de Zonació 
sísmica de Barcelona prové de [15]. Els fitxers de forma – Shapefiles – corresponents 
als temes que contenen els límits geogràfics de Catalunya són proporcionats pel 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a [29]. A partir d’aquests 
s’elaboren mapes de Catalunya que assignen a cada municipi el valor de la intensitat 
segons els dos escenaris de l’ICC [14] i segons la norma de construcció sismo-resistent 
vigent al territori espanyol NCSR-02 [12]. Per altra banda, es disposa d’un mapa en 
format paper sobre la xarxa de transport elèctric a nivell d’Espanya [30]. Es disposa 
també de dues taules amb informació temàtica sobre les línies de la xarxa d’energia 
elèctrica d’Espanya. Són dades corresponents a les línies elèctriques que pertanyen a la 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA i FECSA [31]. Per últim, existeix un altre mapa, en format 
paper, de les subestacions i línies a tensió més gran de 50kV de l’àrea metropolitana 
de Barcelona [32]. Les dades disponibles en format digital, una vegada convertides en 
fitxers de forma, s’introdueixen i s’editen en el SIG ArcView, basant-se en la informació 
en forma de mapes i taules, amb l’objectiu de representar la realitat de la manera més 
precisa possible. En aquest capítol, es fa una descripció del tractament dut a terme 
amb les dades d’origen des de la seva integració al SIG ArcView fins a la representació 
dels resultats de l’anàlisi de risc sísmic sobre el sistema elèctric de l’àrea d’estudi. 
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6.2  Recollida i integració de les dades al SIG 
De manera sintètica, a la Figura 6.1, es mostra un esquema que resumeix el procés de 
tractament de les dades referents al sistema d’energia elèctrica de l’àmbit d’estudi 
d’aquest treball, mitjançant el software ArcView. En aquest procés, la primera tasca a 
fer és la recollida de les dades disponibles sobre els elements objecte d’estudi. A 
continuació, s’introdueix tota la informació, una vegada convertida en un format 
compatible amb el SIG ArcView. 

La informació referida al sistema d’energia elèctrica s’ha estructurat en quatre vistes, 
en funció de l’escenari ICC-1, ICC-2, NCSR-02 i el de la Zonació Sísmica de Barcelona, 
respectivament. Donat que es treballa amb mòduls interactius, els temes utilitzats als 
tres escenaris relatius a la regió metropolitana de Barcelona són els mateixos, 
visualitzant exclusivament els atributs d’aquests que corresponen a cada un d’aquells. 

6.3  Adequació de la informació 
Com ja s’ha esmentat, la informació de partida sobre els elements del sistema 
d’energia elèctrica és a nivell de tota la regió catalana. Per tant, es necessari tractar-la 
de manera que s’obtingui únicament la requerida per l’escenari sísmic que s’analitza. 

6.3.1  Regió metropolitana de Barcelona 
En aquest apartat, es detalla el tractament de les dades desenvolupat per a adequar la 
informació original a la regió de Barcelona. Per una banda, es tracten els temes que fan 
referència a la perillositat sísmica de la zona. L’entitat geogràfica bàsica per a 
caracteritzar la perillositat sísmica emprada en el present treball és el municipi. Per 
una altra banda, es descriu com s’adeqüen a l’àrea d’estudi les dades referents a les 
instal·lacions que formen part del sistema d’energia elèctrica. 

Perillositat sísmica 
Es disposa d’un tema que conté el mapa dels termes municipals de Catalunya, 
procedent de [29]. A la taula associada, es troba el valor de la intensitat segons els dos 
escenaris sísmics elaborats per l’ICC [14], anomenats ICC-1 i ICC-2 en el present 
treball. També es disposa dels valors d’intensitat corresponents a cada municipi 
segons la NCSE-94 [11], que posteriorment seran substituïts pels que dicta la nova 
NCSR-02 [12]. En aquest aspecte, els valors no varien en gran mesura, tan sols tres 
municipis – Jorba, Òdena i Rubió – passen de tenir assignada un valor d’intensitat de 
5,5 a 6 a la nova norma de construcció sismo-resistent NCSR-02. Es disposa també 
d’un fitxer que només conté exclusivament les comarques corresponents a l’àmbit 
d’estudi a nivell de la regió metropolitana de Barcelona [29]. Mitjançant ArcView, és 
possible crear un nou mapa que únicament contingui els municipis que pertanyen a 
l’àrea d’estudi. El software permet seleccionar els municipis del tema corresponent que 
compleixen alguna condició topològica amb el tema que conté les comarques. En el 
cas que aquí es tracta, la operació Select by Theme, del menú Theme, proporcionals 
municipis que tenen el seu centre dins [Have Their Center In] de les comarques de la 
regió metropolitana de Barcelona. Seleccionant les entitats que representen els 
municipis d’interès, es crea un nou tema mitjançant l’opció Convert to Shapefile, del 
menú Theme de la vista, obtenint un tema nou, que s’anomenarà Perillositat.shp. Amb 
la finalitat d’afegir els atributs referents a les comarques de l’àrea d’estudi, es realitza 
una unió espacial [Spatial Join] entre el tema Perillositat.shp i el tema format per les 
comarques de l’àrea d’estudi (Comarques.shp). La unió espacial es realitza des de les 
taules associades als temes. La unió espacial es basa en la relació espacial que existeix 
entre les entitats dels temes que, en aquest cas, és la inclusió. La unió es realitza 
mitjançant el camp Shape dels temes a unir. Per a cada element de la taula destí 
[atributs de Perillositat.shp], ArcView busca si existeix relació espacial d’inclusió i, si 
és així, assigna els elements de la taula de l’altre tema. En la unió, alguns camps han 
quedat en blanc, degut a que alguns municipis no es trobaven completament dins dels 
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límits de les comarques i alguns presentaven errades ortogràfiques. Aleshores, s’han 
modificat els erronis segons la informació obtinguda de [33]. 
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Figura 6.1 Esquema del procés de tractament de la informació geogràfica 
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Com a resultat, s’obté el tema Perillositat.shp, que conté els municipis corresponents a 
la regió metropolitana de Barcelona amb la informació sobre la perillositat sísmica 
segons els diferents escenaris. ArcView compta amb una sèrie d’eines de càlcul que 
permeten assignar el valor de PGA corresponent a cada municipi de la regió 
metropolitana de Barcelona, mitjançant l’Equació  6-1, proporcionada a la NCSR-02 [12]. 
Aquesta expressió relacional valor d’intensitat I de cada municipi, expressada en graus 
MSK, amb l’acceleració bàsica ab o l’acceleració pic del terreny PGA, expressada en 
gals. El resultat és un nou tema on es detallen els atributs dels municipis de l’àrea 
d’estudi, així com el valor de la intensitat per a cada escenari sísmic considerat i del 
PGA corresponent. 

2321030103010 ,I·,)a(log b −=  

Equació  6-1 

El sistema d’energia elèctrica 
Pel què fa a la xarxa elèctrica i a les subestacions, es disposa de diversos fitxers de 
forma [Elec01.shp, Elec02.shp, Electricidad.shp, Subestaciones.shp...] amb informació 
relativa a aquests elements del sistema d’energia elèctrica de Catalunya, cedits per la 
Subdirecció General de Prevenció i Planificació del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya [3]. Es vol obtenir un tema que contingui la informació 
exclusivament dels elements que es troben a l’àrea considerada com a la regió 
metropolitana de Barcelona. Prèviament, es crea un nou tema anomenat Regio.shp 
format per un sol polígon, constituint la regió metropolitana. Mitjançant l’operació clip 
–retall– de l’extensió d’ArcView Geoprocesing Wizard, es creen nous temes de 
subestacions i de línies elèctriques, utilitzant com a “motlle” el tema Regio.shp. En un 
primer instant, es classifiquen les línies elèctriques segons el seu voltatge, obtenint un 
tema per a cada nivell de tensió diferent [400kV, 220kV, 110kV i 45kV]. Les 
subestacions que es troben a la regió metropolitana de Barcelona constitueixen un nou 
tema anomenat Subestacions.shp, però no es disposa del voltatge que els correspon a 
cada una d’elles. 

En quant a les plantes generadores que pertanyen a la regió d’estudi, no es disposava 
de cap arxiu de forma. Des del punt de vista de l’avaluació del risc sísmic i en el marc 
geogràfic del present treball, es requereix conèixer exclusivament el municipi on 
s’ubiquen els elements del sistema elèctric. A la regió metropolitana de Barcelona, 
existeixen quatre plantes generadores d’energia elèctrica, totes elles centrals 
tèrmiques [25]. S’ha elaborat, doncs, un nou tema de les centrals elèctriques de l’àrea 
d’estudi, ubicant cada una de les entitats en el punt considerat més realista, segons la 
informació facilitada a [26] i la representació gràfica al mapa simplificat del sistema 
d’energia elèctrica proporcionat per ENDESA [32]. 

6.3.2  Municipi de Barcelona 
El tractament de les dades en l’anàlisi del risc sísmic del municipi de Barcelona es 
gestiona independentment de la resta d’escenaris, doncs, al referir-se a una àrea 
geogràfica de menor escala, s’han creat nous temes amb informació més detallada. No 
obstant, el procés de tractament seguit és anàleg al corresponent a la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Perill bàsic i zonació sísmica 
En l’escenari Zonació municipi de Barcelona, es disposa també d’un fitxer de forma 
que conté el municipi de Barcelona dividit en les quatre zones definides a [15], amb el 
factor d’amplificació per efectes del sòl corresponent. El PGA característica d’aquest 
escenari és de 0,0541·g, valor que s’amplificarà segons el factor corresponent a cada 
una de les esmentades quatre zones. El valor del PGA amplificada s’obté multiplicant 
cada factor pel PGA característica, mitjançant les eines d’edició i càlcul disponibles al 
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SIG ArcView. Es crea un nou camp a la taula d’atributs d’aquest tema i, mitjançant 
l’eina Calculate del menú Table, es realitza la operació matemàtica. S’ha anomenat el 
nou tema com a Zonacio.shp. 

El sistema d’energia elèctrica 
Com a subestacions, es disposa de dos arxius de CAD, amb format *.dwg, que 
contenen els centres de transformació que existeixen en el municipi de Barcelona [3]. 
Un fitxer representa les subestacions que pertanyien a FECSA i l’altre, les que 
pertanyien a ENHER, quan eren empreses independents. Ambdós arxius han estat 
transformats a fitxers de forma i se n’ha creat un tema nou amb les entitats dels dos 
originals, mitjançant l’eina de Geoprocessing Wizard anomenada combinar [Merge]. A 
la vegada, se seleccionen les subestacions ubicades al municipi del tema utilitzat en 
l’anàlisi a nivell de la regió metropolitana de Barcelona. Aquesta es realitza mitjançant 
el constructor de consultes [Query Builder] disponible des de la taula d’atributs del 
tema o des de la vista on es visualitza. La selecció es converteix en un tema nou, que 
posteriorment formarà part, juntament amb el tema que conté els centres de 
transformació de Barcelona, del tema definitiu de subestacions anomenat Se_Zoni.shp. 
Es disposa d’una sèrie de fitxers de CAD en els que es troba les línies que representen 
la xarxa elèctrica de baixa i mitjana tensió ubicades al terme municipal de Barcelona. 
[3]. Com s’ha esmentat anteriorment, la baixa tensió no es considera en el present 
treball. Per tant, s’afegirà a l’alta tensió exclusivament les dades geogràfiques relatives 
als circuits de mitjana tensió, que són els que constitueixen la xarxa de distribució 
dins el sistema d’energia elèctrica. Del tema de línies elèctriques corresponent a la 
regió metropolitana de Barcelona, s’ha efectuat una selecció de les entitats ubicades al 
municipi, mitjançant una cerca espacial. La selecció es realitza amb l’opció del menú 
Theme anomenada Select By Theme, obtenint els elements lineals que tenen el seu 
centre [Haver Their Center In] en el municipi de Barcelona. Els elements que 
compleixen aquesta condició geomètrica es converteixen en un tema que es denomina 
Le_ciutat.shp. Mitjançant l’eina Merge de Geoprocessing Wizard, s’obté un nou tema 
anomenat Le_zoni.shp que afegeix els circuits de mitjana tensió als elements del tema 
Le_ciutat.shp. El tema resultant conté, per tant, les línies elèctriques de mitjana i d’alta 
tensió ubicats al municipi de Barcelona. No existeix cap planta generadora al terme 
municipal de Barcelona. Per tant, en l’escenari zonació municipi de Barcelona no es 
visualitza cap tema referit a aquests elements del sistema d’energia elèctrica. 

6.4  Edició gràfica i depuració de la informació 

6.4.1  Regió de Barcelona 
A partir de la informació proporcionada als mapes [30] i [32], es modifiquen les dades 
gràfiques referents al sistema d’energia elèctrica. L’objectiu és que la informació 
gràfica utilitzada en l’avaluació del risc sísmic s’apropi al màxim a la real. 

En quant al tema de subestacions elèctriques ubicades a la regió metropolitana de 
Barcelona, en principi, s’ha considerat que la ubicació original és la correcta. 
Únicament, s’han dut a terme unes petites variacions que es detallen a continuació. En 
base a la informació disponible en format paper del mapa [30], s’han creat dues 
subestacions transformadores no existents en els fitxers proporcionats per la SGPPDI 
de la Generalitat de Catalunya [3]. Les subestacions de nova creació són les 
anomenades Enso, al terme municipi de Sant Andreu de la Barca, i Santa Creu, ubicada 
a Sant Just Desvern. S’ha eliminat una subestació que, en les dades originals, es situa 
al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, però, no té assignada cap denominació 
ni està connectada amb cap circuit elèctric. Donat que no consta a [30], s’ha considerat 
que era una error de digitalització. Les subestacions Gràcia, Hostafrancs, Mata i Les 
Corts, ubicades totes elles al municipi de Barcelona, han estat modificades d’ubicació, 
utilitzant com a referència la informació proporcionada al mapa del municipi facilitat 
per ENDESA [32]. 
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La xarxa de 45kV disponible en format digital no ha estat modificada, doncs coincideix 
exactament amb els representats a [30] i al mapa de línies elèctriques proporcionat per 
ENDESA [32]. Les línies elèctriques de 110kV que han patit variacions basades en el 
mapa [30] són les línies Vallcarca – Sant Boi i Mogent – Can Ruti – Sant Fost, que eren 
lleugerament diferents en el format digital proporcionat per la SGPPDI de la Generalitat 
de Catalunya [3]. La línia Hospitalet – HEC, al terme de l’Hospitalet de Llobregat, i 
Derivació Sant Just, a Sant Just Desvern, s’han creat de nou. Al municipi de Barcelona i 
en base al mapa facilitat per ENDESA [32], s’han representat les línies de 110kV 
Vilanova – Mata i Mata – Hostafrancs. La xarxa de 220kV és la que ha patit més canvis. 
Les línies anomenades Rubí C – Mequinença i Rubí C – Bellisens estaven duplicades. 
Mentre que el traçat de la línia Rubí C – Foix, de Derivació Sant Andreu i de Sant Boi – 
Foix/Castellet ha estat modificat tenint en compte la informació de [30]. Per últim, 
s’han creat les línies Badalona – Besòs, Badalona – Maragall, Badalona – Sant Adrià – 
Santa Coloma – Sant Andreu i Santa Coloma – S. Andreu, Derivació Castellbisbal i el 
triangle de línies de 220 kV que té en un vèrtex la subestació Palau, considerant les 
dades proporcionades per ENDESA [32] i pel mapa [30]. Les línies d’alta tensió [400kV] 
Rubí C – Rubí – Tarragona (Enher), Begues – Rubí C – Rubí i Begues – Vandellós es 
trobava repetida a la dades proporcionades per la SGPPDI de la Generalitat de 
Catalunya [3]. S’ha considerat correctes les que es representen en el mapa de REE [30]. 
Les línies de baixa tensió [<25kV] no han estat considerades en la present tesina, 
donat que la metodologia emprada per avaluar els danys sísmics, HAZUS’99, no les 
contempla. La creació de noves línies es duu a terme mitjançant l’eina corresponent de 
la paleta de dibuix. Prèviament, és necessari que el tema que es pretén modificar 
estigui en edició [Start Editing, des del menú Theme]. En totes les modificacions 
practicades, s’ha definit un entorn de captura [Snapping Environment], eina de 
l’ArcView que permet que les noves entitats gràfiques coincideixin exactament amb les 
existents. 

 
Figura  6.2 Vista general de les entitats gràfiques que representen els elements del 

sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona 
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Respecte a l’etapa de l’adequació de la informació a l’àrea geogràfica d’estudi, les 
plantes generadores no han patit cap modificació. 

A la Figura  6.2, es representen els elements del sistema d’energia elèctrica de la regió 
de Barcelona obtinguts després d’aplicar les modificacions prèviament detallades. 

6.4.2  Municipi de Barcelona 
La informació geogràfica dels centres de transformació i de les línies elèctriques de 
mitjana tensió corresponents al municipi de Barcelona es consideren correctes. 
Únicament, s’han dut a terme les modificacions descrites en l’anterior apartat sobre les 
subestacions i les xarxes elèctriques del municipi de Barcelona. A la Figura  6.3, es 
mostra el conjunt d’elements que conformen un sistema d’energia elèctrica tinguts en 
compte en l’estimació dels danys deguts al fenomen sísmic al municipi de Barcelona. 

6.5  Altra informació temàtica 
Arribat aquest punt del procés de tractament de les dades, és necessari recollir la 
màxima quantitat d’informació relativa al disseny constructiu dels elements que 
s’avaluen en el present treball. L’objectiu d’aquesta etapa del procés és la de 
caracteritzar aquests elements de la forma més realista possible. Es disposa d’un 
document [31] amb la relació de totes les línies elèctriques existents a Espanya, amb 
diversa informació sobre aquestes. Pel què fa a les subestacions no es disposa de més 
informació que la gràfica. La informació temàtica sobre les plantes generadores és la 
més completa. Es disposa d’un informe [26] que proporciona tota la informació sobre 
el disseny constructiu d’aquestes instal·lacions, informació que s’introdueix al SIG. 

6.5.1  Regió metropolitana de Barcelona 
Com ja s’ha esmentat, no es disposa d’informació sobre el disseny constructiu aplicat 
a les subestacions existents a la regió metropolitana de Barcelona. Es considera, 
doncs, adoptant una postura conservadora, que totes elles tenen subcomponents 
estàndard. Per tant, en aquesta etapa del procés de tractament de la informació, no 
s’ha incorporat nova informació en el tema corresponent a les subestacions 
transformadores. Es disposa de dues taules amb dades de tipus temàtic sobre les línies 
elèctriques a nivell d’Espanya [31]. Per a la majoria de les línies elèctriques, es disposa 
del nom, del nombre i alçada dels recolzaments, de la longitud, de l’any de construcció 
i de l’existència d’estudi sísmic en el seu disseny constructiu. Segons aquesta 
informació, s’han afegit nous atributs a aquelles entitats dels temes de circuits 
elèctrics que eren identificades a les taules. La informació incorporada es presenta en 
forma de taula a l’Annex F. La informació sobre el disseny sismo-resistent de les 
plantes generadores es troba a [26]. A partir d’aquesta font, s’han incorporat nous 
atributs a la taula del tema de centrals creat anteriorment. D’aquesta manera, s’obté 
un tema anomenat Pg.shp que conté el nom de la centrals tèrmiques, les seves 
coordenades, la potència que generen, si existeix estudi sísmic previ a la construcció i 
el combustible usat per a la generació d’energia. 

6.5.2  Municipi de Barcelona 
Els temes de les línies elèctriques del municipi de Barcelona no proporcionen 
informació temàtica sobre les entitats associades, sinó que aquesta s’incorporarà 
posteriorment, considerant que la mitjana tensió al municipi és de 25kV, segons la 
informació procedent de [23]. Pel què fa a les subestacions d’aquest municipi, no s’ha 
obtingut informació temàtica addicional. Aquests elements es caracteritzaran segons 
el voltatge de les línies elèctriques que connectin. 
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Figura  6.3 Vista general de les entitats gràfiques que representen els elements del 

sistema d’energia elèctrica del municipi de Barcelona 

6.6  Caracterització segons HAZUS’99 
Els components del sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de Barcelona 
es classifiquen segons proposa la metodologia HAZUS’99 [1], descrita al capítol 2 
d’aquesta memòria. En aquesta caracterització, el criteri general seguit ha estat 
sempre el del costat de la seguretat. És a dir, si no es coneix l’existència d’estudi 
sísmic previ a la construcció de l’element, es considera que tots els seus 
subcomponents són estàndard, tot i existir-ne algun d’ancorat. 

6.6.1  Regió de Barcelona 
Donat que no es coneix l’existència de cap normativa sismo-resistent d’obligada 
aplicació a les subestacions ubicades a l’àmbit d’estudi, s’han considerat que totes 
elles contenen subcomponents estàndard, per tant, la caracterització s’ha basat en 
definir cada subestació segons el seu voltatge, el valor del qual s’ha assignat a partir 
dels següents criteris: 

• Si la subestació uneix línies del mateix voltatge, aquest és el valor que se li 
assigna. 

• Si la subestació uneix línies de voltatges diferents, se li assigna el valor més 
gran. 

En primer lloc, es seleccionen aquelles subestacions que s’ubiquin a una distància 
menor o igual a un metre de les línies de menor voltatge i se’ls assigna 
momentàniament aquest valor. Es repeteix el procés successivament utilitzant la resta 
de línies elèctriques, sempre de menor a major voltatge. D’aquesta manera, sempre 
s’assignarà el valor de la línia elèctrica circumdant amb el valor de voltatge més elevat. 
Finalment, les subestacions amb un valor de voltatge major a 350kV, es consideren 
d’Alt Voltatge [ESS6] i se’ls assigna un valor de tensió de 500kV. Aquelles que 
transformen voltatges entre 150 i 350kV són denominades de Voltatge Mig [ESS4] i els 
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correspon un voltatge de 350kV. La resta són subestacions de Baix Voltatge [ESS2] 
amb valor de tensió 115kV. A ArcView, la cerca d’elements que compleixen 
determinades condicions geomètriques i de posició espacial es realitza mitjançant 
l’opció Select by Theme del menú Theme. És possible localitzar entitats d’un tema actiu 
de la vista que compleixin determinades relacions topològiques amb els elements que 
les envolten; en elles, existeix l’opció d’estar a una distància igual o menor a 
l’especificada [Are Within Distance Of], utilitzada per a classificar les subestacions. Una 
vegada feta la selecció, es crea un nou camp [Add Field, des del menú Edit] a la taula 
d’atributs de les subestacions denominat Voltatge. Prèviament, cal obrir l’esmentada 
taula i iniciar l’edició [Start Editing] dels atributs del tema desitjat. Mitjançant l’eina de 
la Calculadora –Calculate, des del menú Field–, s’assigna el valor del voltatge a les 
entitats seleccionades. Aquesta operació es repeteix amb els diferents valors de tensió 
de les línies elèctriques existents a l’àrea d’estudi. Des de la taula d’atributs i 
mitjançant el Constructor de Consultes [Query Builder], se seleccionen les 
subestacions que compleixen les condicions temàtiques sobre el valor del voltatge 
esmentades en el paràgraf anterior i que permetran classificar-les segons HAZUS’99. 
Finalment, es crea un nou camp anomenat Code que contindrà l’identificador que 
proposa la mateixa metodologia per a les subestacions elèctriques amb components 
estàndard – ESS2, ESS4 i ESS6, segons si són d’alt, mig o baix voltatge, respectivament. 

Segons la informació disponible a les taules [31] sobre les línies elèctriques de la regió 
metropolitana de Barcelona, la majoria d’aquestes han estat construïdes sense tenir en 
compte el risc sísmic. Sobre la resta, no es coneixen les condicions constructives, per 
tant, es considera que totes les instal·lacions que formen part d’aquesta categoria de 
components del sistema d’energia elèctrica consten de subcomponents estàndard. 
HAZUS’99 no utilitza el valor de la tensió de les línies elèctriques per a la seva 
classificació. Així que totes les entitats objecte d’estudi en el present treball s’han 
classificat amb el codi EDC2, que correspon a les línies elèctriques amb 
subcomponents estàndard. La caracterització d’aquests elements segons la 
metodologia emprada requereix la unió dels quatre temes de línies elèctriques creats 
fins el moment. Aquesta es realitza amb l’eina de  combinar (Merge) de Geoprocessing 
Wizard d’ArcView. Posteriorment, es crea el nou camp Code a la taula d’atributs del 
tema de línies elèctriques [Le.shp], on s’introdueix el codi EDC2 a totes elles. 

Per últim, fent ús de la informació incorporada en el tema de les plantes generadores, 
es crea a la taula d’atributs el camp Code per a assignar-hi el codi corresponent segons 
HAZUS’99. Prèviament, es classifiquen les centrals elèctriques segons la potència que 
generen, resultant totes elles plantes generadores grans/mitjanes. Les centrals 
tèrmiques C. T. Foix, ubicada a Cubelles, i C. T. Besòs, a Sant Adrià del Besòs, tenen 
subcomponents ancorats [EPP3], mentre la resta estan formades per subcomponents 
estàndard [EPP4]. 

Per tal d’avaluar el risc sísmic sobre els elements vulnerables segons la metodologia 
HAZUS’99, cal associar cada una de les entitats amb un valor de perillositat sísmica, 
concretament, el valor de PGA al qual es veurà sotmès. Aquesta informació es troba al 
tema Perillositat.shp. És necessari doncs que cada entitat pertanyi a un sol municipi. 
Això no suposa cap problema per als temes de les subestacions [Se.shp] i de les 
plantes generadores [Pg.shp]. Es realitza una unió espacial [Spatial Join] amb el tema 
Perillositat.shp, obtenint d’aquesta manera les mateixes entitats gràfiques amb la 
informació addicional relativa als municipis. En canvi, en el cas de les línies elèctriques, 
és necessari que se segmentin segons els límits geogràfics dels municipis. Per 
aconseguir-ho, es duu a terme una intersecció del tema de línies elèctriques amb el 
tema anomenat Perillositat.shp, de manera que els polígons d’aquest últim actuen de 
motlle sobre l’altre tema. El resultat és doncs un tema de línies [Le.shp] que ocupen 
l’àrea geogràfica comú als dos temes interceptats que inclourà els atributs d’ambdós 
temes. 

6.6.2  Municipi de Barcelona 
Les subestacions existents en aquesta àrea han estat classificades de manera anàloga 
a les entitats del tema Se.shp, referents a la regió de Barcelona. Se’ls assigna un cert 
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valor de voltatge en funció del de les línies elèctriques que connecten. En el cas del 
municipi de Barcelona, s’obtenen tan sols subestacions de baix voltatge [ESS2] i de 
voltatge mig [ESS4]. Les línies elèctriques, anàlogament als corresponents a la regió 
metropolitana de Barcelona, es classifiquen tots ells com a EDC2, és a dir, línies 
elèctriques amb subcomponents estàndard. 

De la mateixa manera que en els escenaris a nivell de la regió metropolitana, els 
elements que conformen el sistema d’energia elèctrica s’associen a un valor de 
perillositat sísmica [PGA], disponible, en aquest cas, al tema Esce_zoni.shp. Es realitza 
una unió espacial [Spatial Join] per a les subestacions i centres de transformació, 
mentre que, per a les línies elèctriques, s’intercepta, amb l’eina Intersecció –Intersect– 
de Geoprocessing Wizard, el tema corresponent a aquestes entitats amb el tema que 
conté la informació requerida. El resultat és l’obtenció de dos temes on cada entitat té 
associat un valor de PGA, corresponent a la zona geogràfica a la que pertany. 

6.7  Preparació dels resultats 
Mitjançant el software Microsoft Visual Studio FORTRAN, s’ha realitzat un programa 
que calcula els valors de les funcions de densitat log-normal, de les corbes de fragilitat 
[funcions de densitat acumulada de dany] i de les funcions de dany per als diferents 
elements del sistema d’energia elèctrica i per cada estat de dany, corresponents a 
diferents valors de PGA. 

6.7.1  Regió de Barcelona 
A la regió d’estudi, existeixen 6 tipus diferents d’elements vulnerables en front al 
fenomen sísmic. Els circuits elèctrics es caracteritzen en la seva totalitat com a 
elements del sistema d’energia elèctrica amb subcomponents estàndard i es 
denominen segons el codi EDC2, recomanat al manual de HAZUS’99 [1]. Les 
subestacions elèctriques que s’ubiquen a l’àrea d’estudi es classifiquen segons el 
voltatge en alt, mig i baix. Donat que es desconeix l’aplicació d’un disseny sismo-
resistent en la seva construcció, es considera que consten de subcomponents 
estàndard. Els codis proporcionats per la metodologia HAZUS’99 a [1] són ESS2, ESS4 i 
ESS6, segons si són subestacions d’alt, mig o baix voltatge, respectivament. A la regió 
metropolitana de Barcelona, les plantes generadores es classifiquen com a 
mitjanes/grans. Els codis emprats són EPP3 i EPP4, segons si disposen de 
subcomponents ancorats o estàndard, respectivament. Es construeixen sis taules, una 
per cada tipologia d’elements del sistema d’energia elèctrica existent en l’àrea d’estudi 
de la present tesina, que consten de nou columnes cada una. La primera columna 
conté els diferents valors de PGA als que aniran associats la resta de valors, fila a fila. 
Els 5 camps següents representen els valors de la probabilitat d’assolir cada un dels 5 
estats de dany [nul, lleu, moderat, sever i col·lapse]. Les 3 columnes restants es 
refereixen al valor de l’estat de dany esperat E[ds], a l’índex de dany compost DRC i a 
l’índex de funcionalitat compost FRC corresponents a cada valor de PGA. Els valors 
d’aquests índexs s’estimen a partir dels valors de la probabilitat d’assolir cada un dels 
estats de dany, definits al capítol 2 de la memòria. Els resultats s’obtenen mitjançant 
una fulla de càlcul, concretament la que proporcional software Microsoft Excel. 
Seguidament, les fulles d’interès, que pertanyen a un fitxer en format *.xls, es 
transformen en arxius de text, amb extensió *.txt, emprant el format necessari per a 
ésser importats com a taules d’ArcView. A continuació, mitjançant unions de taules 
[Join] s’incorpora la informació relativa al risc sísmic com a atributs dels 3 temes 
referents als elements del sistema elèctric de la regió metropolitana de Barcelona. La 
clau primària per a realitzar les unions necessàries és el camp que conté els valors de 
PGA al que està sotmesa cada una de les entitats vulnerables. 

6.7.2  Municipi de Barcelona 
Anàlogament als temes de la regió metropolitana de Barcelona, s’ha incorporat les 
dades referents a la probabilitat d’assolir cada un dels estats de dany i els índexs 
d’avaluació del risc sísmic als temes que contenen informació sobre les infrastructures 



Capítol 6 LES DADES 

 

 
81

elèctriques del municipi de Barcelona. El resultat és un conjunt de capes (temes) que 
contenen les entitats gràfiques que constitueixen, en el món real, el sistema d’energia 
elèctrica d’un determinat territori, i que incorporen la informació temàtica que permet 
avaluar el risc sísmic associat a cada un dels elements. És possible representar 
gràficament aquesta informació mitjançant l’aplicació ArcView, fent que els resultats 
esdevinguin més visuals. 

6.8  Presentació gràfica dels resultats 
Una vegada incorporada la informació referent a l’avaluació dels danys sísmic esperats 
sobre els elements objecte d’estudi, aquesta es representa mitjançant el SIG ArcView, 
amb l’objectiu de donar una idea més visual sobre el risc sísmic corresponent al 
sistema d’energia elèctrica de l’àrea d’estudi. Com ja s’ha descrit anteriorment, es 
treballa amb quatre vistes, una per cada un dels escenaris sísmics considerats en el 
present treball. Tres d’ells es refereixen a l’àmbit de la regió metropolitana de 
Barcelona i el quart considera exclusivament el terme municipal de Barcelona. A partir 
de cada vista, es generen tres composicions gràfiques [Layouts], cada una referida a un 
dels tres índexs utilitzats per a l’avaluació del risc sísmic. En quant al color i la 
dimensió dels símbols aplicats en la presentació dels resultats, els elements amb 
major dany esperat s’associen a colors foscos i grans dimensions, mentre que els 
colors clars i els símbols de petita dimensió responen als valors de dany esperat de 
menor importància dels obtinguts en el present estudi. L’escala de colors i símbols ha 
estat escollida exclusivament per a representar els resultats específics pel cas que es 
tracta en el present treball. Si en un futur estudi es volguessin comparar aquests 
resultats amb els obtinguts en altres àrees o tenint en compte altres elements 
vulnerables al fenomen sísmic, caldria adequar aquesta escala per tal de fer-la més 
universal. 

A ArcView, la simbologia s’escull a partir de l’eina Edició de la Llegenda [Edit Legend] 
del menú Tema [Theme] existent a la vista. Aquesta eina permet escollir el tipus, la 
dimensió i el color del símbol amb el que es vol representar cada element de cada 
tema, així com el camp segons el que es simbolitza. 

6.9  Resum i conclusions 
En el present estudi, s’ha dut a terme un llarg procés de tractament de les dades 
disponibles sobre la ubicació i les característiques dels elements que conformen el 
sistema d’energia elèctrica a una àrea aproximada a la regió metropolitana de 
Barcelona, modificant-les a partir d’informacions addicionals i adequant-les segons el 
què requereix la metodologia d’avaluació del risc sísmic HAZUS’99. 

Una vegada obtinguts els resultats de l’anàlisi, s’ha incorporat al SIG amb l’objectiu de 
visualitzar-los mitjançant les eines que ofereixen aquests tipus de sistemes de dades. 

Com a conclusió, cal afirmar que els SIG són les eines de tractament de dades idònies 
per a dur a terme totes aquestes operacions, facilitant la posterior anàlisi dels 
resultats.






