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CAPÍTOL II: METODOLOGÍA 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest capítol s’exposen les 3 metodologies que s’aplicaran, ATC-13/25, HAZUS’99 
i RISK-UE, per poder avaluar les pèrdues associades a un event sísmic sobre els 
elements que componen la xarxa de gas, oleoductes i etilenoductes de Catalunya i de la 
ciutat de Barcelona. 
 
Els aspectes generals comuns a les metodologies aplicades s’exposa en l’apartat 2.2. Es 
defineix el dany que provoca un sisme i es presenten els elements que utilitzen els 
mètodes per avaluar les pèrdues. S’introdueixen els conceptes dels estats de dany, les 
corbes de fragilitat, les corbes de restauració, els costos de reposició, els índex de dany i 
l’índex de dany compost, que permeten avaluar les pèrdues econòmiques directes per 
cada component del sistema. Els següents apartats es dediquen per separat, a 
desenvolupar cadascun dels mètodes emprats. 
 
 
2.2 ASPECTES GENERALS DE L’ANÀLISI DE RISC SÍSMIC 
 
La metodologia aporta eines per estimar pèrdues per l’escenari sísmic de la zona, que 
permetran anticipar-se a les conseqüències de sismes futurs i desenvolupar plans i 
estratègies per reduir el risc. L’estudi pot tenir diferents necessitats com estimar costos i 
beneficis d’estratègies de mitigació, pèrdues esperables si s’aplica una estratègia de 
mitigació del risc determinada, demanda de serveis mèdics, nombre de ferits per 
diferents escenaris sísmics, àrees susceptibles de patir incendis o fuites de materials 
perillosos, planejar i practicar exercicis de resposta a emergències, estudiar la capacitat 
de serveis d’emergència com bombers o policia, temps durant el qual haurà de prestar-
se protecció amb plans d’emergència i quantificar-la, localització i àrees d’afectació de 
talls de subministrament d’aigua, llum i gas, entre d’altres. 
 
Els objectius de la metodologia són: 
 

- Anticipar la resposta d’emergència necessària en un desastre causat per un 
sisme. 

- Desenvolupar plans per recuperar i reconstruir després del sisme. 
- Mitigar les conseqüències del sisme. 

 
Podem obtenir la següent informació: 
 

- Estimació quantitativa de pèrdues en termes de cost de reparació i reposició. 
- Pèrdues de funcionalitat i temps de restauració de serveis crítics. 
- Extensió dels perills induïts pel sisme (incendis, inundacions, derrubis,...). 

 
Per generar aquesta informació, la metodologia inclou: 
 

- Classificació dels sistemes. 
- Mètodes d’avaluació de dany i càlculs de pèrdues. 
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- Bases de dades que contenen informació usades com dades per defecte per 
calcular pèrdues. 

 
Els sistemes d’informació geogràfica (SIG) faciliten la manipulació i exposició de dades 
i permeten mostrar els resultats en mapes i taules. La informació geogràfica pot ser 
superposada i es poden comparar resultats aplicant diferents escenaris sísmics i fer 
preguntes del tipus “què passa si...?”. 
 
Els passos a seguir en la metodologia d’estimació de pèrdues són: 
 

- Seleccionar l’àrea d’estudi. 
- Especificar la magnitud de l’escenari sísmic. La definició de l’escenari sísmic ha 

de considerar tant els sismes més destructius que s’han donat en la regió com la 
freqüència en què es donen aquests. La norma sísmica NCSE-02 [15] pren com 
a referència del perill sísmic el mapa de sismes esperats amb un període de 
retorn de 475 anys, és a dir, els sismes amb una probabilitat d’ocurrència del 
10% en 50 anys. Aquests mapes són un bon indicador del nivell de perill sísmic 
d’una regió i es pot prendre com un escenari sísmic de referència per estudis de 
risc sísmic. 
També es poden desenvolupar altres escenaris en funció dels objectius d’un 
estudi de risc més específic. 

- Aportar informació per descriure el sòl i les condicions geològiques. El tipus de 
sòl pot tenir un efecte significant ja que pot modificar la intensitat del moviment 
del sòl amplificant-lo. 

- Realitzar un inventari de les dades del sistema a estudiar que són necessàries per 
aplicar el mètode. La recopilació i anàlisi de la informació que fa referència a 
una línia vital és un valor afegit d’aquest tipus d’estudis atès que permet 
conèixer els punts forts i febles d’aquest tipus d’instal·lacions i serveis. 

- Obtenir danys i funcionalitat dels elements del sistema. En els mètodes que 
s’empraran trobem fórmules, distribucions de probabilitat de dany per cada 
component de cada sistema i estimacions de funcions de pèrdua. 

- Usar la informació de danys i funcionalitat per estimar pèrdues econòmiques 
directes i indirectes. 

- Estimar incendis, derrubis i inundacions (danys indirectes). Per avaluar-ho, el 
mètode estima un percentatge d’àrea que pot ésser afectada per un incendi, 
derrubi o una inundació. 
En sismes catastròfics, aquests danys indirectes poden arribar a ser superiors als 
directes. Els nivells de perillositat sísmica de Catalunya, però, no fan esperables 
danys indirectes que solen acompanyar danys directes importants a les 
instal·lacions. Per tant no s’ha considerat oportú avaluar els danys indirectes en 
aquest treball. 

 
La Figura 1 esquematitza la metodologia d’anàlisi de risc sísmic. Per cada escenari 
sísmic i per cada tipus d’instal·lació, la metodologia permet estimar el cost econòmic, la 
funcionalitat i el temps de recuperació. La qualitat i precisió dels resultats depèn de la 
qualitat de les dades i de la definició de l’acció sísmica. Els passos intermitjos que 
mostra la Figura 1 es comenten en els apartats posteriors. 
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Figura 1.Esquema general de les metodologies d’anàlisi de risc sísmic 

 
2.2.1 L’ACCIÓ SÍSMICA 
 
Els perills dels sismes considerats són anomenats, per HAZUS’99, PESH (Potential 
Earth Science Hazards) i estan directa o indirectament relacionats amb el sacseig del sòl 
(ground shaking), que es quantifica mitjançant paràmetres com el PGA (Peak Ground 
Acceleration), el PGV (Peak Ground Velocity) o SA (acceleració espectral). A més del 
sacseig, un altre efecte que provoquen els sismes són els desplaçaments permanents del 
sòl PGD (Permanent Ground Displacement), que poden donar-se per diferents 
fenòmens: 
 

• Ruptura per falla: El sacseig ve causat per moviment de falles profundes, que 
poden arribar a aflorar en superfície, produir ruptures del sòl, desplaçaments 
permanents i separar infrastructures. 

• Liqüefacció: Aquesta pèrdua sobtada de rigidesa del sòl es pot donar en 
materials solts i saturats que es veuen sacsejats intensament degut al sisme i 
poden causar assentaments molt importants i moviments horitzontals del sòl. 

• Esllavissades: Moviments de vessants en sòls o roca deguts al sacseig que 
poden tenir gran poder destructiu. 

 
El capítol III està dedicat a desenvolupar l’acció sísmica. 
 
 
2.2.2 EL DANY I ELS ESTATS DE DANY 
 
El dany s’acostuma a definir per mitjà dels estats de dany per cada component del 
sistema, que són una divisió del grau de dany en categories, de dany nul fins a complet. 
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Els estats de dany poden variar, segons la metodologia aplicada, tant en nombre com en 
definició. Si per ATC-13/25 són fixos, per HAZUS’99 i RISK-UE, tot i que són 
comparables amb els de ATC-13/25,depenen de l’element d’estudi. 
 
Per tots els elements dels sistemes d’estudi excepte per les conduccions, es defineixen 
aquests índexs com els danys en dòlars sobre valor de reposició de l’element. Per 
conduccions, es dóna un nombre de reparacions per quilòmetre. 
 
 
2.2.3 L’INVENTARI 
 
En l’estimació del dany directe, és necessari caracteritzar els sistemes d’estudi. El 
primer pas consisteix a descomposar el sistema en diversos components segons la seva 
tipologia estructural, ja que presentaran diferent comportament enfront els sismes. Cal 
seleccionar els paràmetres rellevants necessaris per estimar la vulnerabilitat. La 
geometria, les propietats dels materials, la morfologia, l’edat de construcció, el nivell de 
disseny sismo - resistent o l’ancoratge dels equipaments són paràmetres típics per 
descriure la tipologia i que poden influir en el comportament sísmic. Així, es durà a 
terme una anàlisi component a component que permetrà quantificar el dany i situar-lo 
en punts o zones concretes. 
 
 
2.2.4 LES FUNCIONS INTENSITAT-DANY 
 
A continuació s’ha de definir la probabilitat condicionada de trobar-se en un estat de 
dany o superar-lo, per un sisme donat. La eina utilitzada són les corbes de fragilitat, o 
funcions de dany. Cada classe de cada element del sistema tindrà una corba 
característica. Poden estar donades en termes de PGA, com en la Figura 2, en termes de 
PGD o d’intensitat macrosísmica.  
 

 
Figura 2. Exemple de corbes de fragilitat per diferents estats de dany en funció del PGA 

 
Per exemple, suposant unes corbes com les de la Figura 2, si tenim un PGA de 0.4g, 
obtenim una probabilitat de 0.5 que el dany sigui lleu (Slight/Minor) com a mínim, i un 
0.2 que sigui moderat com a mínim. Aquestes probabilitats d’ocurrència dels estats de 
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dany s’obtenen a partir de les diferències entre les corbes de dany que defineixen la seva 
probabilitat d’excedència. 
 
Matemàticament les corbes de fragilitat es defineixen mitjançant distribucions 
lognormals amb paràmetres definits: la mitjana i el paràmetre β. La mitjana és el valor 
per al qual la probabilitat d’excedència és 0.5 i β és un indicador de dispersió de la 
distribució. A major β, la corba és més suau. Aquestes expressions es poden obtenir a 
partir de regressions dels danys que han estat observats en sismes anteriors i també 
filtrades per l’opinió i judici d’experts. També es poden obtenir de models en laboratori 
o de simulacions numèriques. L’expressió de les corbes defineix la probabilitat d’estar o 
superar un cert estat de dany (dsi) quan l’estructura està sotmesa a una acció sísmica 
[10]: 
 

    [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎠

⎞
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⎝

⎛
Φ=≥

μβ
XXdsDsP i ln1

                                              (2.1) 

on: 
 X és el paràmetre de definició del sisme (per exemple, PGA o PGD). 
 µ és el paràmetre de definició mig del sisme (PGA mig o PGD mig). 
 Φ és la funció de distribució estàndard normal acumulada. 
 β és la dispersió, la desviació estàndard del paràmetre de definició. 
 
És equivalent dir que la variable X segueix una distribució lognormal de paràmetres µx i 
βx que dir que Y=ln(X) té una distribució normal de paràmetres µ i β (En aquest cas els 
paràmetres µ i β de l’equació (2.1) no són la mitjana i desviació estàndard de X sinó que 
ho són de ln(X)=Y). 
 
 
2.2.5 LES MATRIUS DE DANY 
 
Les matrius de dany provenen de les funcions de dany i serveixen  per avaluar la 
probabilitat condicionada d’estar en un cert estat de dany o excedir-lo per un sisme 
donat. Són una manera d’expressar numèricament les funcions de dany. Cada fila 
correspon a un estat de dany diferent i cada columna ,a una acció sísmica diferent. Per 
exemple, per la Figura 2 la matriu seria: 
 

Estats de dany Sisme menor (PGA=0.4g) Sisme major (PGA=0.81g) 

ds1- Nul (none) 30% 2% 
ds2- Lleu (slight/minor) 50% 30% 
ds3- Moderat (moderate) 5% 16% 
ds4- Sever (Extensive) 10% 32% 
ds5- Complet (complete) 5% 20% 

Total 100% 100% 

Taula 1. Matrius de probabilitat de dany de les corbes de la Figura 2. 

 
Per la Figura 2, per un sisme petit (PGA=0.40g), la probabilitat que l’element tingui un 
estat de dany complet (ds4) es del 5%, però l’estat de dany més probable en el que es 
trobarà serà un estat de dany lleu. En canvi, per un sisme gran (PGA=0.80g), tenim un 



Capítol II: Objectius i metodologia 
 

 10

20% de probabilitat que l’estat de dany sigui complet, però l’estat de dany més probable 
és el sever. 
 
 
2.2.6 ELS ÍNDEXS 
 
Existeixen una sèrie d’índexs que permeten quantificar el dany estimat amb corbes de 
dany. Es presenten a continuació els índexs més freqüentment emprats. 
 
 
ESTAT DE DANY MÉS PROBABLE 
 
Aquest índex ens proporciona valors que representen el nivell de dany estimat. És una 
mitjana ponderada dels estats de dany on el pes és la probabilitat de trobar-se en 
cadascun d’ells [11]. Es defineix de manera diferent segons el nombre d’estats de dany 
que es consideri. Per tant, si dos mètodes tenen diferent nombre d’estats de dany, no 
podrem comparar els seus índexs sense normalitzar-los prèviament. Suposant 5 estats de 
dany, tenim: 
 

    [ ] [ ]∑
=

⋅=
5

1
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i
iii dsPdsndsE                                             (2.2) 

on  
n(dsi) és el valor “i”. Per exemple, per l’estat de dany moderat, n(ds3) = 3. 
P[dsi] és la probabilitat de trobar-se en un estat de dany concret. 

 
 
ÍNDEX DE DANY COMPOST (DRc) 
 
Una vegada disposem de les probabilitats de trobar-nos en cada estat de dany, es fa una 
valoració global econòmica del dany usant una eina que proposa el mètode (taules): els 
índexs de dany (DRi). Aquests índexs són el tant per cent del cost de reposició que es 
necessita per reparar l’element. Així, per un dany complet, el DRi seria del 100%, però 
per un dany moderat podria ser un 40%. 
 
Els DRi estan relacionats amb la vulnerabilitat. La vulnerabilitat d’una estructura ve 
donada com la probabilitat condicional de que un element del sistema tingui un dany 
determinat per un sisme d’una certa intensitat. De les anàlisis de vulnerabilitat, fent una 
predicció dels danys ocasionats per un cert sisme, s’obtenen els índex de dany que 
pateix el sistema. S’obtenen per cada element. 
 
L’índex de dany compost és una manera de valorar el dany global del sistema [1]: 
 

    [ ]∑
=

⋅=
5

2i
iic dsPDRDR                                                    (2.3) 

 
Com que no hi ha pèrdues per l’estat de dany nul (DR1=0), el sumatori va de 2 a 5 
(suposant que el nostre mètode considera 5 estats de dany). Quan es coneix l’índex de 
dany compost, consultant en quin rang es troba, s’obté l’estat de dany de cada element. 
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ÍNDEX DE FUNCIONALITAT COMPOST (FRc) 
 
L’Índex de funcionalitat compost [11] reflexa la part proporcional d’un determinat 
element que segueix funcionant passat un cert període de temps des de l’ocurrència d’un 
event sísmic. Suposant 5 estats de dany: 
 

    [ ]∑
=

⋅=
5

0i
iic dsPFRFR                                                    (2.4) 

 
on FRi són els valors discrets de les corbes de funcionalitat, els tants per cent dels 
elements que són funcionals, el percentatge de funcionalitat. Depenen, doncs, del temps 
post - sisme. Aquestes corbes venen donades a les metodologies per les diferents 
infrastructures. 
 
 
2.2.7 LES PÈRDUES ECONÒMIQUES DIRECTES 
 
Es poden calcular les pèrdues econòmiques directes multiplicant el DRc pel valor de 
reposició de cada element. En el mètode HAZUS’99 es donen taules amb el cost de 
reposició de cada component del sistema en dòlars taxats l’any 1994. La seva aplicació 
a regions i països d’Europa requereix taules específiques de costos econòmics que no 
facilita RISK-UE. En aquest estudi, com que no se’n disposen, no s’efectua la valoració 
econòmica. Tot i això, l’estudi deixa a punt aquesta avaluació, que es pot realitzar de 
manera directa tant bon punt es disposi de taules de valoració. 
 
 
2.2.8 LA FUNCIONALITAT I EL TEMPS DE RECUPERACIÓ 
 
Per cada element dels sistemes d’estudi, les metodologies proporcionen unes corbes de 
restauració en les que es reflexa la funcionalitat respecte els dies post - sisme, l’augment 
de la funcionalitat de l’element a mesura que es va reparant o reposant fins arribar a una 
operativitat del 100%. A partir d’aquestes corbes, podem obtenir la funcionalitat que 
tenen els elements del sistema i el temps de recuperació que els resta fins a recuperar la 
operativitat normal. 
De la mateixa manera que les corbes de fragilitat, les corbes de funcionalitat han estat 
estimades basant-se en sismes passats i/o en l’opinió d’experts. 
 
 
2.3 ATC-13 i ATC-25 
 
L’Applied Technology Council (ATC), sota contracte amb la FEMA, va dur a terme 
l’any 1982 un estudi de risc sísmic a les diferents xarxes de serveis de Califòrnia, que es 
va recollir en l’informe ATC-13. Posteriorment, l’any 1988 va ampliar aquest estudi a 
tot el país, amb el document ATC-25. En aquesta tesina s’aplicarà la metodologia 
desenvolupada en aquests dos estudis. 
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Figura 3. Esquema del procediment amb ATC-13/25 

 
 
2.3.1 L’ACCIÓ SÍSMICA 
 
Habitualment, l’acció sísmica es defineix en termes de paràmetres de sacseig del sòl 
(PGA, PGV, intensitat MMI), però també pot ser definida en termes de moviments de 
falles o desplaçament del sòl o altres fenòmens resultants d’un sisme. Mentre la 
magnitud descriu el tamany del sisme, la intensitat descriu els seus efectes en un lloc 
particular. La intensitat depèn de la magnitud, la distància a l’epicentre i les condicions 
geològiques de la zona. 
 
La intensitat en l’escala MMI (Mercalli Modificada) va ser l’escollida com la 
caracterització del sacseig del sòl més apropiada per la metodologia ATC-13. Consisteix 
en 12 categories, de la I (pràcticament imperceptible per les persones) a la XII 
(destrucció total). El dany estructural s’inicia generalment a una intensitat VI MMI en 
estructures poc resistents, i a VIII MMI en estructures resistents. És una escala 
subjectiva, depèn d’interpretacions personals i de la qualitat de les construccions. Tot i 
aquestes limitacions, el seu ús és bastant comú per descriure danys a nivell regional, i és 
per aquesta raó que és l’escala escollida per l’anàlisi. 
 
El dany durant o després d’un sisme pot ser produït per sacseig del sòl, moviment de 
falles, esllavissades, liqüefacció i altres. La metodologia ATC-13/25 utilitza la intensitat 
MMI per quantificar els danys per cadascun d’aquests perills. 
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2.3.2 L’INVENTARI 
 
La metodologia descomposa les xarxes de gasoductes en 3 components: 
 

• Conduccions de transport de gas (NGPT). 
• Estacions de compressió (NGC). 
• Conduccions de distribució de gas (NGPD). 

 
La xarxa d’oleoductes consta de 4 components: 
 

• Camps de petroli. 
• Refineries (ORF). 
• Conduccions de transport (OIP). 
• Dipòsits d’emmagatzematge i distribució (OTF). 

 
En el marc d’aquest estudi analitzarem els 3 components de la xarxa de gas. Respecte la 
xarxa d’oleoductes, no es considera cap camp de petroli però apareix un component que 
no és considerat per la metodologia: les estacions de bombeig (OPP). De la mateixa 
manera que a HAZUS’99, aquestes estacions es tractaran com estacions de compressió 
(NGC). 
 
 
2.3.3 EL DANY I ELS ESTATS DE DANY 
 
El dany directe es defineix com el dany que resulta directament del sacseig del sòl o 
d’altres efectes col·laterals com la liqüefacció. Per cada element dels sistemes d’estudi, 
és expressat com el quocient entre el cost de reparació i el cost de reposició, variant del 
0 al 100%. 
 
Com veurem més endavant, es treballarà amb les funcions de dany o bé amb les matrius 
de dany. Les funcions de dany són facilitades per ATC-25, mentre que les matrius les 
proporciona ATC-13. Aquestes 2 metodologies que tractem conjuntament, tenen la 
diferència que defineixen un nombre d’estats de dany diferent. En ATC-13 es defineixen 
7 estats de dany, mentre que en ATC-25 es defineixen 5 estats de dany amb el fi de 
resumir els resultats i de dur a terme comparacions. S’agrupen els estats de dany nul i 
molt lleu i s’elimina l’estat de dany de destrucció: 
 

ATC-13 ATC-25 Rang (% cost 
de reposició) Estat de dany dsi 

Índex dany central 
DRi (ô CDF) Estat de dany dsi 

Índex dany central 
DRi (ô CDF) 

0% Nul (none) 0% 
0-1% Molt lleu (slight) 0.5% 

Nul (none) 0.5% 

1-10% Lleu (light) 5% Lleu (light) 5% 
10-30% Moderat (moderate) 20% Moderat (moderate) 20% 
30-60% Sever (heavy) 45% Sever (heavy) 45% 

60-100% Complet (major) 80% 
100% Destrucció (destroyed) 100% Complet (major) 80% 

Taula 2. Estats de dany segons ATC-13 [5] i ATC-25 [6]. 
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Es modificaran les matrius donades per ATC-13 per tal de treballar amb 5 estats de dany 
ja que tant en les funcions de dany que facilita ATC-25 com en les metodologies 
HAZUS’99 i RISK-UE es treballa amb 5 estats de dany. 
 
 
2.3.4 LES MATRIUS DE DANY 
 
A l’ATC-13 les funcions de vulnerabilitat estan basades en l’opinió d’experts. En 
l’informe de l’ATC-13 es troben en forma de matrius de dany, i són aplicables per 
construccions amb disseny estàndard a la regió de Califòrnia. Aquestes matrius poden 
ser senzillament modificades per ser aplicades a construccions amb disseny sismo - 
resistent (disminuint les intensitats una o dues unitats) o a construccions sense disseny 
sismo - resistent (augmentant les intensitats una o dues unitats). 
 
Les comunitats urbanes estan construïdes amb molts tipus d’estructures amb propietats 
diferents. La metodologia realitza una classificació dels tipus de construccions. Cada 
element del nostre sistema d’estudi es pot descomposar en aquests tipus de 
construccions. Per exemple, una estació de compressió de gas (NGC) està formada en 
un 30% per murs de maçoneria reforçada (Facility Class FC10), en un 50% per 
equipament mecànic (FC68) i en un 20% per equipament elèctric (FC66). 
 
La metodologia ATC-13 proporciona una matriu de dany per cada tipus d’estructura, 
aplicables per construccions amb disseny estàndard a la regió de Califòrnia. Cada 
columna correspon a una intensitat diferent en l’escala MMI, i cada fila correspon a un 
estat de dany diferent amb un índex de dany central (CDF o DRi) diferent. Per exemple, 
a la Figura 4 tenim la matriu de dany per edificis amb murs de maçoneria reforçada 
(Facility class FC10). En cas de donar-se un sisme d’intensitat VII MMI, hi hauria una 
probabilitat d’un 3.1 % que els danys fossin molt lleus (DRi=0.50), un 96.6 % que els 
danys fossin lleus (DRi=5.00) i un 0.3 % de possibilitats que els danys fossin moderats 
(DRi=20.00). 
 

 
Figura 4. Exemple de matriu de dany [5] 

Com es pot observar, aquestes matrius treballen en 7 estats de dany. No resulta 
complicat modificar-les com s’ha comentat en l’apartat 2.3.3, per aconseguir matrius 
que treballin amb 5 estats de dany. 
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2.3.5 LES FUNCIONS INTENSITAT-DANY 
 
La metodologia també facilita uns valors estadístics de l’índex de dany per cada tipus 
d’estructura i per cada intensitat, extrets a partir de les matrius de dany i la opinió 
d’experts. Aquests valors estadístics són els usats en l’informe ATC-25 per dibuixar les 
corbes de dany. En concret, s’usa el valor mig ponderat de la millor estimació de l’índex 
de dany. Per exemple, els valors emprats per trobar la corba de dany de les estacions de 
compressió (NGC) són els següents: 
 

Índex de dany segons el grau d’intensitat 

I (MMI) FC10 (maçoneria) FC68 (equip. mec.) FC66 (equip.elèc.) 
VI 1.2 0.5 2.1 
VII 3.5 2.5 3.7 
VIII 9.9 6.1 8.7 
IX 17.9 12.7 18.7 
X 30.5 22.0 31.8 
XI 46.1 33.1 42.9 
XII 59.7 48.5 59.0 

Taula 3. Índexs de dany de les tipologies estructurals que es donen en una estació de compressió 

 
Fent una mitjana ponderada per cada intensitat MMI segons el tant per cent que suposa 
cada una d’aquestes 3 tipologies estructurals sobre el 100% total d’una estació de 
compressió (30% FC10, 50% FC68 i 20% FC66), obtenim els índexs de dany per cada 
grau d’intensitat. 
 

I (MMI) Índex de dany 

VI 1.03 
VII 3.04 
VIII 7.76 
IX 15.50 
X 26.50 
XI 39.00 
XII 54.00 

Taula 4. Índexs de dany en funció de la intensitat MMI esperada per les estacions de compressió 

segons ATC-13 [5] 

 
Aquests valors són els escollits per ATC-25 per les instal·lacions d’una zona de 
Califòrnia (CA7) amb una llarga tradició en dissenys resistents a grans sismes. En altres 
zones dels EEUU amb menor tradició, es suposa que les instal·lacions serien més 
vulnerables. 
 
La manera d’introduir aquest fet en l’anàlisi és modificar les matrius, augmentant les 
intensitats esperades en una o dues unitats en el cas de dissenys no sismo - resistents. 
Així, els següents factors són usats per modificar els índex de dany anteriors, per cada 
una de les tipologies estructurals: 
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Factor corrector d’intensitat MMI  

FC10 FC66 FC68 
CA7 (Califòrnia) 0 0 0 
NGC1 (sismo-resistent fora de Califòrnia) +1 +1 0 
NGC2 (no sismo-resistent fora de Califòrnia) +2 +1 +1 

Taula 5. Factors reductors d’intensitat MMI per estacions de compressió segons ATC-25 [6] 

 
Amb aquests factors correctors aconseguim els índexs de dany per cada grau d’intensitat 
per estacions compressores amb disseny sismo-resistent (NGC1) i sense (NGC2): 
 

Índex de dany segons el grau d’intensitat I (MMI) 
CA7 (Califòrnia) NGC1 (sismo-resistent) NGC2 (no sismo-resistent) 

VI 1.2% 0.5% 2.1% 
VII 3.5% 2.5% 3.7% 
VIII 9.9% 6.1% 8.7% 
IX 17.9% 12.7% 18.7% 
X 30.5% 22.0% 31.8% 
XI 46.1% 33.1% 42.9% 
XII 59.7% 48.5% 59.0% 

Taula 6. Índexs de dany segons el grau d’intensitat en estacions de compressió amb disseny sismo-

resistent i sense, segons ATC-25. 

 
Finalment, podem representar tots aquests índexs en una gràfica intensitat MMI-índex 
de dany (%), com s’observa a la Figura 5. Les corbes de dany provenen d’ajustar 
aquestes sèries a una funció exponencial. A la Taula 7 s’observen els valors ja ajustats a 
les distribucions exponencials, la discretització de les corbes de dany. Aquests són els 
valors usats pel present estudi seguint la metodologia ATC-13/25. Per exemple, per 
estacions de compressió amb disseny sismo-resistent (NGC1) l’ajust és: 
 

( )IeDany ⋅⋅= 61.0073.0%                                                 (2.5) 
 

 
Figura 5. Corbes de dany per estacions de compressió segons ATC-25. 
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Índexs de dany (%) per estacions de compressió I (MMI) 
CA7 (Califòrnia) NGC1 (sismo-R.) NGC2 (No sismo-R.) 

VI 1.58 2.84 5.63 
VI-VII 2.18 3.86 7.38 

VII 3.02 5.24 9.69 
VII-VIII 4.18 7.10 12.73 

VIII 5.79 9.64 16.71 
VIII-IX 8.02 13.08 21.93 

IX 11.10 17.75 28.79 
IX-X 15.36 24.08 37.80 

X 21.26 32.68 49.62 
X-XI 29.43 44.34 65.15 

XI 40.73 60.17 85.52 
XI-XII 56.38 81.64 100 

XII 78.04 100 100 

Taula 7. Discretització de les corbes de dany per estacions de compressió segons ATC-13/25 

 
El dany en les conduccions no s’expressa amb l’índex de dany, sinó amb el nombre de 
ruptures per quilòmetre. No obstant, les matrius de dany i les corbes de dany segueixen 
tenint el format explicat en aquest apartat, però treballant amb ruptures per quilòmetre. 
 
Les corbes de dany inclouen els efectes del sacseig del sòl(DRS), però l’acció sísmica és 
més amplia. El dany degut a esllavissades no s’inclou en l’anàlisi degut a la inviabilitat 
de dur a terme un inventari i a la falta de models contrastats d’estimació de pèrdues a 
l’escala del present estudi. El dany causat per la liqüefacció (DRLiq) s’estima calculant 
la probabilitat de desplaçament del sòl associant una probabilitat de liqüefacció segons 
el tipus de sòl, com s’explica en l’apartat 3.3.2. El dany provocat pel moviment de falla 
(DRFR) s’estima segons el salt de falla (veure apartat 3.3.4). El dany total es calcula 
simplement com la suma d’aquests: 
 
     FRLIQSTOT DRDRDRDR ++=                                     (2.6) 
 
 
2.3.7 ELS ÍNDEXS 
 
Dels índexs presentats en l’apartat 2.2.6, només poden calcular-se l’estat de dany més 
probable E[dsi] i l’índex de dany compost DRc. Degut a que les corbes de restauració es 
defineixen de manera lleugerament diferent en la metodologia ATC-13/25, l’índex de 
funcionalitat compost FRc no pot ser calculat. En lloc de tenir una corba per cada estat 
de dany, es té una corba per cada intensitat sísmica esperada. Aquest canvi comporta 
que no es treballa amb els índexs de funcionalitat FRi. 
 
 
ESTAT DE DANY MÉS PROBABLE 
 
ATC-25 defineix 5 estats de dany, així que la expressió (2.2) és la utilitzada. Cal 
comentar, però, que per calcular l’índex E[dsi] no podem fer us de les corbes de dany, 
sinó que hem d’utilitzar les matrius de dany. El mètode no utilitza 4 corbes (una per 
cada estat de dany) per cada element dels sistemes d’estudi, només empra una única 
corba de dany per cada element. Amb aquesta corba única s’obté com a resultat directe 
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un índex de dany DR i no permet obtenir les probabilitats de trobar-se en un estat de 
dany concret P[dsi]. En definitiva, com que ATC-25 és una simplificació de ATC-13, cal 
emprar les matrius de ATC-13 per obtenir els índexs P[dsi] necessaris per aplicar la 
expressió (2.2). 
 
 
ÍNDEX DE DANY COMPOST (DRc) 
 
Si realitzem l’anàlisi usant les corbes de dany, obtenim un índex de dany que seria 
directament el DRc sense necessitat d’aplicar l’expressió (2.3). Una altra manera de 
calcular el DRc és aplicant les matrius de dany, que permeten obtenir els índexs P[dsi]. 
Els índexs DRi seran els anomenats factors de dany centrals (CDF) per ATC-13/25. 
 
 
2.3.8 LA FUNCIONALITAT I EL TEMPS DE RECUPERACIÓ 
 
La interrupció del funcionament de les línies vitals a causa dels danys es quantifica amb 
les corbes de funcionalitat, que defineixen el tant per cent de la funcionalitat recuperada 
en funció del temps. A l’informe ATC-25 es poden trobar aquestes corbes per cada 
component dels sistemes d’estudi. Per exemple, en el cas de les estacions de compressió 
trobem 3 gràfiques, una primera pel cas de Califòrnia (CA7), una segona per dissenys 
sismo-resistents i una tercera per dissenys no sismo-resistents. Com es pot observar en 
la Figura 6, per cada nivell d’intensitat esperat tenim una corba diferent. 
 

 
Figura 6. Corbes de restauració per estacions de compressió (NGC2) segons ATC-25 [6]. 
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2.4 HAZUS’99 
 
HAZUS’99 va ser desenvolupat per la Federal Emergency Management, FEMA, per 
reduir els danys i els impactes socio-econòmics dels sismes als EEUU. És un important 
component de l’Impact Project de la FEMA, un moviment per crear comunitats segures 
i resistents a les catàstrofes, que està realitzant una tasca important als EEUU. 
L’objectiu és que HAZUS’99 sigui disponible a tots els estats i comunitats, i aconseguir 
la participació del sector privat, un fet essencial per poder dur a terme les conclusions 
d’aquests estudis de risc sísmic. 
 
La metodologia es de fàcil aplicació i resulta adient per avaluar el risc sísmic amb tres 
aspectes bàsics com són el dany esperat, la operativitat post-sisme i el cost de reparació, 
tal com s’esquematitza a la Figura 7. Per cada escenari sísmic i per cada tipus 
d’instal·lació, la metodologia permet estimar el cost econòmic, la funcionalitat i el 
temps de recuperació. La qualitat i precisió dels resultats depèn de la qualitat de les 
dades i de la definició de l’acció sísmica. Els passos intermitjos que mostra la Figura 7 
es comenten en els apartats posteriors. 
 
 
2.4.1 L’ACCIÓ SÍSMICA 
 
HAZUS’99 caracteritza el sacseig del sòl mitjançant el PGA (Peak Ground 
Acceleration) i el PGV (Peak Ground Velocity). El PGA és el paràmetre sísmic escollit 
per totes les corbes de dany dels sistemes d’estudi. En les conduccions, el paràmetre 
sísmic que s’empra en la definició dels danys causats per sacseig (índex RRs, 
reparacions/km) és el PGV. 
 
A més del sacseig, un altre efecte que provoquen els sismes són els desplaçaments 
permanents del sòl, que poden donar-se per fenòmens de ruptura de falla, liqüefacció o 
esllavissades. Aquests 3 fenòmens s’avaluen amb el paràmetre del PGD (Permanent 
Ground Displacement), com veurem en el capítol III. 
 
Les estacions de compressió, bombeig, d’emmagatzematge i les refineries són més 
susceptibles al PGA (sacseig) que al PGD (desplaçament), tot i què si el PGD és causat 
per liqüefacció o per esllavissades, també resulten afectades. És per això que els estats 
de dany per aquestes instal·lacions estan definits i associats al PGA. Per altra banda, 
com les conduccions es veuen més afectades per el PGV i el PGD, els seus estats de 
dany estan associats a aquests dos paràmetres. 
 
 
2.4.2 L’INVENTARI 
 
Les eines del mètode per avaluar els danys són específiques de cada un dels diferents 
elements en què es poden dividir els sistemes d’estudi. En aquest apartat es presenta la 
manera en què HAZUS’99 defineix i classifica els components dels sistemes 
d’oleoductes i les xarxes de gas. 
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Figura 7. Esquema del procediment amb HAZUS’99. 

 
 
2.4.2.1 OLEODUCTES 
 
Podem separar el sistema en les conduccions de transport, refineries, estacions de 
bombeig i instal·lacions d’emmagatzematge (veure Taula 8). A continuació fem una 
descripció de cada component del sistema: 
 
 
REFINERIES 
 
En aquestes instal·lacions industrials es processa petroli cru per produir combustibles, 
lubricants i bàsics per derivats petroquímics mitjançant processos químics variats. 
S’obtenen productes acabats com benzines, gas-oil, fuel-oil, olis, betums o gasos 
liqüefactats. Tot i que una falta de subministrament d’aigua és crític pel seu 
funcionament, es suposa un subministrament sense interrupcions. Considerem refineries 
de dos mides diferents: 
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- Refineries petites, amb capacitat menor de 100.000 barrils/dia (15.900 m3/dia). 
Es suposen formades per tancs d’acer, altes xemeneies cilíndriques, conduccions 
elevades i altres equipaments mecànics i elèctrics. 

- Refineries mitjanes / grans, amb capacitat major de 100.000 barrils/dia. Es 
suposa que tenen el mateix tipus d’equipament però en major quantitat. 

 
 
CONDUCCIONS DE TRANSPORT 
 
Els oleoductes transporten els olis a grans distàncies. Gran part de la indústria i milions 
de persones es veurien greument afectats per un tall en el subministrament. A més, una 
trencada pot esdevenir un desastre ecològic, contaminant sòls o rius. 
Típicament els oleoductes estan fabricats d’acer lleuger amb les juntes realitzades amb 
soldadura per arc submergit, tot i que les conduccions més antigues poden ser d’acer 
amb soldadura per gas, de pitjor qualitat. En aquest estudi, les conduccions es 
consideren vulnerables tant al PGD com al PGV. 
 
 
ESTACIONS DE BOMBEIG 
 
Tenen com a funció mantenir el flux pels oleoductes. Habitualment, disposen de dues o 
més bombes, que poden ser del tipus centrífugues o bé invertibles, tot i que el mètode 
no diferencia l’anàlisi segons el tipus de bombes. En canvi, sí que té en compte el fet 
d’haver estat construïdes amb disseny sismo-resistent. 
 
 

Classificació dels elements de la xarxa d’oleoductes 

Element Classificació Descripció Disseny sismo-resistent 

OIP1 Conducció soldada d’acer amb 
soldadura de gas a les juntes 

No 
 Conduccions 

OIP2 Conducció soldada d’acer amb 
soldadura d’arc a les juntes Sí 

ORF1 Sí 

ORF2 
Petita (capacitat < 1000.000 

barrils /dia (*) ) No 

ORF3 Sí 
Refineries 

ORF4 
Mitjana / Gran 

(capacitat>1000.000 barrils /dia) No 

OPP1 - Sí Estacions de 
bombeig OPP2 - No 

OTF1 - Sí Instal·lacions 
d’emmagatzematge OTF2 - No 

Taula 8. Elements del sistema d'oleoductes [1]. 

 
 
 
 
(*) 100.000 barrils / dia = 15.900 m3 / dia. (1 barril = 159 litres). 
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ESTACIONS D’EMMAGATZEMATGE 
 
Aquestes estacions estan formades per tancs on s’emmagatzemen productes, 
conduccions i components elèctrics. Com en el cas de les estacions de bombeig, l’únic 
criteri que es fa servir per diferenciar el seu comportament enfront els sismes és 
l’aplicació d’un disseny sismo-resistent en la seva construcció. 
 
 
2.4.2.2 XARXA DE GAS I ETILENODUCTE 
 
El sistema de gas natural es descompon en estacions de compressió i conduccions. Fem 
la següent classificació: 
 

Classificació dels elements de la xarxa d’oleoductes 

Element Classificació Descripció Disseny sismo-resistent 

NGP1 Conducció soldada d’acer amb 
soldadura de gas a les juntes 

No 
 Conduccions 

soterrades 
NGP2 Conducció soldada d’acer amb 

soldadura d’arc a les juntes Sí 

NGC1 - Sí Estacions de 
compressió NGC2 - No 

Taula 9. Elements de la xarxa de gas [1] 

 
 
ESTACIONS DE COMPRESSIÓ 
 
La seva funció és la de mantenir el flux de gas en els gasoductes, anàlogament a les 
estacions de bombeig dels oleoductes. Disposen de compressors centrífugs o invertibles 
però el tipus de compressors no és un criteri que , aplicant el mètode, fa variar el 
comportament enfront sismes. Novament, el què sí influeix és la presència o absència de 
disseny sismo-resistent. 
 
 
CONDUCCIONS 
 
Els gasoductes estan fabricats d’acer lleuger amb juntes per soldadura d’arc submergit, 
tot i que els antics poden tenir soldadures d’arc de gas. En cas de produir-se un tall de 
subministrament, moltes indústries i usuaris es veurien greument afectats. 
 
 
2.4.3 EL DANY I ELS ESTATS DE DANY 
 
Es defineixen 5 estats de dany per cada component del sistema excepte les conduccions: 
nul, lleu/menyspreable, moderat, sever i complet. Cada estat de dany té associat un 
índex de dany DRi (segons l’element) amb el qual es calculen les pèrdues econòmiques 
directes. Els DRi són el tant per cent del cost de reposició que es necessita per reparar 
l’element en relació a la seva substitució (veure Taula 14). Aquests DRi defineixen les 
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funcions de dany o corbes de fragilitat. Per exemple, per les estacions de compressió 
(NGC) els estats de dany són els següents: 
 

Estat de dany Definició DRi 

Nul ds1 Dany nul 0.00 
Lleu/menyspreable ds2 Dany menyspreable en l’edifici 0.08 

Moderat ds3 Dany considerable en l’edifici o en els equips mecànics i elèctrics 0.40 
Extensiu ds4 Danys importants o reparació complicada en l’edifici o les bombes 0.80 
Complet ds5 Edifici en estat de dany complet 1.00 

Taula 10. Estats de dany de les estacions de compressió segons HAZUS’99. 

 
En el cas de les conduccions només tenim dos estats de dany: fuites i ruptures. 
Generalment, quan una conducció resulta afectada per desplaçament del sòl (ground 
failure, PGD), el dany causat és més aviat la ruptura, mentre que si és per la propagació 
de la ona sísmica (PGV), el dany causat acostuma a ser una deformació a les parets de la 
conducció que provoca fuites. El mètode proposa que el dany per PGD es tradueixi en 
un 80% de ruptures i un 20% de fuites i el dany per PGV el contrari, 20% de ruptures i 
80% de fuites. 
 
Cal notar que, a diferència de la metodologia ATC-13/25, els estats de dany no són 
fixos, sinó que depenen de l’element que s’està analitzant. 
 
 
2.4.4 LES FUNCIONS INTENSITAT-DANY 
 
En aquest subapartat es presenten les funcions de dany dels sistemes d’oleoductes i de 
les xarxes de gas mitjançant HAZUS’99. La representació de les corbes en funció del 
PGA es troba en l’annex 1. En el cas dels components que es poden dividir en 
subcomponents (refineries, estacions de bombeig i compressió i d’emmagatzematge) les 
corbes estan basades en la combinació probabilística de les funcions de dany dels 
subcomponents utilitzant expressions booleanes per descriure la relació entre 
subcomponents. 
 
Com a exemple, es presenten els paràmetres (mitjana i dispersió) que caracteritzen les 
corbes de dany per estacions de bombeig, que es poden trobar al manual HAZUS’99: 
 

Classificació Estat de dany dsi Mitjana PGA(g) Dispersió β 

OPP1- Estacions amb 
disseny sismo-resistent 

Menor/menyspreable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

0.15 
0.34 
0.77 
1.50 

0.75 
0.65 
0.65 
0.80 

OPP2- Estacions sense 
disseny sismo-resistent 

Menor/menyspreable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

0.12 
0.24 
0.77 
1.50 

0.60 
0.60 
0.65 
0.80 

Taula 11. Funcions de dany per estacions de bombeig [1] 
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Les conduccions tant siguin gasoductes com oleoductes, tenen el mateix tractament. El 
grau de dany de les conduccions, s’avalua com un índex de reparació (RR, Repair Rate) 
expressat en nombre de reparacions per quilòmetre. S’utilitzen dos algoritmes, el primer 
associat al PGV i el segon, al PGD. Són expressions d’origen empíric. El diàmetre i el 
gruix de la conducció no es consideren paràmetres que influeixen en el comportament.  
 

)25.2()(0001.0)/( PGVKmsreparacionRRPGV ⋅≅                      (2.7) 
[ ] )56.0()()/( PGDóliqüefacciprobKmsreparacionRRPGD ⋅≅                 (2.8) 

 
on el PGV es troba expressat en cm / seg i el PGD en polzades. La Probabilitat de 
liqüefacció es tracta més endavant, en l’apartat 3.3. 
 
Per conduccions dúctils (acer, PVC) la vulnerabilitat és el 30% del cas de les 
conduccions fràgils i, per això, el RR es multiplica per un factor de 0.3 [1]. Per 
exemple, a la Taula 12 es mostren els índexs RR per oleoductes: 
 

Índexs de reparació RR per oleoductes 

FUITES: PGV (cm/seg) RUPTURES: PGD (polzades) 
 )25.2()(0001.0.. PGVRR ⋅≅  [ ] )56.0()(.. PGDliqprobRR ⋅≅  

Tipus conducció Factor Exemple de conducció Factor Exemple de conducció 
OIP1, fràgil 1 Acer amb soldadures de gas 1 Acer amb soldadures de gas 

OIP2, dúctil 0.3 Acer amb soldadures d’arc 
submergit 0.3 Acer amb soldadures d’arc 

submergit 

Taula 12. Índex de reparació RR per oleoductes [1] 

 
 
2.4.5 LES MATRIUS DE DANY 
 
A partir de les funcions de dany, discretitzant les corbes per cada grau d’intensitat, 
s’obtenen les matrius de dany. Per exemple, a la Taula 13 es representa la matriu per 
estacions de bombeig amb disseny sismo-resistent (OPP1). 
 

Intensitat (MSK) 
V-VI VI VI-VII VII VII-VIII VIII VIII-IX Matriu de dany 

OPP1 PGA (g) 

dsi DRi 0.027 0.038 0.054 0.077 0.108 0.153 0.216 

Nul 0.00 0.989 0.966 0.913 0.815 0.668 0.489 0.312 
Lleu 0.08 0.011 0.034 0.085 0.174 0.293 0.401 0.444 

Moderat 0.40 0 0 0.002 0.011 0.038 0.103 0.218 
Sever 0.80 0 0 0 0 0.001 0.004 0.018 

Complet 1.00 0 0 0 0 0 0.002 0.008 

Taula 13. Matriu de dany de les estacions de bombeig OPP1 amb el mètode HAZUS’99. 

 
En les conduccions el mètode no estima el dany mitjançant corbes de dany, sinó que ho 
fa amb l’índex RR (reparacions/km). Al no haver-hi corbes de dany, no es pot assignar 
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matriu de dany. Per tant, els únics elements dels sistemes d’estudi que no tenen matriu 
de dany són les conduccions, tant els oleoductes com els gasoductes. 
Utilitzarem les matrius per calcular els índexs d’estimació de danys. 
 
 
2.4.6 ELS ÍNDEXS 
 
Amb el mètode HAZUS’99 podem calcular l’estat de dany més probable, l’índex de 
dany compost i l’índex de funcionalitat compost. Recordem que podrem calcular 
aquests índex per tots els elements dels sistemes d’estudi excepte per les conduccions. 
 
 
ESTAT DE DANY MÉS PROBABLE E[dsi] 
 
L’expressió (2.2) per trobar l’estat de dany més probable E[dsi] és vàlida ja que 
HAZUS’99 defineix 5 estats de dany (dsi). Les probabilitats de trobar-se en un estat de 
dany concret P[dsi] s’obtenen de les matrius de dany. 
 
 
ÍNDEX DE DANY COMPOST (DRc) 
 
Per calcular el DRc s’utilitza l’expressió (2.3) adient per mètodes com HAZUS’99, que 
caracteritzen l’estat de dany en 5 categories. Els índexs de dany DRi, el tant per cent del 
cost de reposició que es necessita per reparar l’element, es troben recollits en el manual 
de HAZUS’99 (veure Taula 14). Les probabilitats de trobar-se en un estat de dany 
concret P[dsi] s’obtenen, de la mateixa manera que amb l’E[dsi], de les matrius de dany. 
Quan es coneix l’índex de dany compost, consultant en quin rang es troba (veure Taula 
14) s’obté l’estat de dany de cada element. 
 
 
ÍNDEX DE FUNCIONALITAT COMPOST (FRc) 
 
L’Índex de funcionalitat compost per al mètode HAZUS’99 s’avalua amb l’expressió 
(2.4). Les probabilitats de trobar-se en un estat de dany concret P[dsi] s’obtenen de les 
matrius de dany i els índexs de funcionalitat FRi, els valors discrets de les funcions de 
restauració, es troben tabulats en el manual HAZUS’99 (veure Taula 15). Com depenen 
del temps post-sisme, en aquest informe només calcularem l’índex FRc passat un dia, 
que és l’instant de temps que permet més discussió. 
 
 
2.4.7 LES PÈRDUES ECONÒMIQUES DIRECTES 
 
L’estimació de les pèrdues econòmiques directes es basa en: 
 

• Les probabilitats d’estar en un cert estat de dany (P[Ds≥dsi]). 
• El cost de reposició del component. 
• Els índex de dany (DRi) per cada estat de dany. 
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Les pèrdues econòmiques s’avaluen multiplicant el valor de reposició total de l’element 
per l’índex de dany compost DRc, que es calcula com la combinació probabilística dels 
DRi amb l’equació (2.3). 
 
La majoria dels costos de reposició de HAZUS’99 estan extrets de les metodologies 
ATC-13 [5] i ATC-25 [6]. No són valors precisos sinó que són estimacions aproximades 
i han de ser considerats només com una tendència.  
 
A continuació es presenten els DRi pels components del sistema d’estudi, expressats 
com un percentatge del cost de reposició del component. Aquests DRi per refineries, 
estacions de bombeig, d’emmagatzematge i de compressió estan avaluats com la suma 
dels Dri de tots els seus subcomponents multiplicat pels respectius percentatges del 
valor total del component. 
 
Per exemple, per a les estacions d’emmagatzematge, els tancs suposen un 58% del valor 
total de l’estació, l’equipament elèctric i mecànic el 24% i la instal·lació elèctrica el 6%. 
Per un estat de dany moderat, cada un d’aquests subcomponents té un DR3 diferent 
(0.70, 0.60 i 0.40 respectivament). Així, el DR3 per les estacions d’emmagatzematge es 
calcula de la manera següent: 
 
DR3 est.emmagatzematge= (0.06·0.70)ins.elec+(0.24·0.6)equip+(0.58·0.4)tancs= 0.41 ≈ 0.4        (2.9) 
 

Classificació dsi, Estat de dany DRi, índex de dany DRc, Rang dels índex de 
dany 

Refineries 

Menor/menyspreable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

0.09 
0.23 
0.78 
1.00 

0.01 a 0.15 
0.15 a 0.4 
0.4 a 0.8 

0.8 a 1.00 

Estacions 
d’emmagatzematge 

Menor/menyspreable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

0.13 
0.4 
0.8 

1.00 

0.01 a 0.15 
0.15 a 0.4 
0.4 a 0.8 

0.8 a 1.00 

Conduccions Fuita 
Ruptura 

0.10 
0.75 

0.05 a 0.20 
0.5 a 1.00 

Estacions de bombeig 
Estacions de 
compressió 

Menor/menyspreable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

0.08 
0.4 
0.8 

1.00 

0.01 a 0.15 
0.15 a 0.4 
0.4 a 0.8 

0.8 a 1.00 

Taula 14. Índexs de dany DRi pel sistemes d'oleoductes i gasoductes [1] 

 
 
2.4.8 LA FUNCIONALITAT I EL TEMPS DE RECUPERACIÓ 
 
Mitjançant les corbes de restauració, la metodologia HAZUS’99 avalua la funcionalitat 
de cada component del sistema, calcula el temps necessari de reparació que necessita 
per tornar a funcionar al 100%. Les corbes de restauració estan extretes de la 
metodologia ATC-13 [5], usant les dades per el temps de restauració principal. Es 
prenen funcions amb distribució normal i es donen els valors de la mitjana i la desviació 
estàndard per definir-les en cada cas. La seva representació es pot trobar a l’annex 1.  
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A la Taula 15 es troba la discretització de les funcions de restauració pels components 
dels sistemes d’estudi, on els números representen el % de funcionalitat de la 
instal·lació. Són, per tant, els índexs de funcionalitat FRi que s’empren per calcular 
l’índex de funcionalitat compost FRc. 
 

Discretització de les funcions de restauració. Índexs FRi 

Classificació Estat de dany 1 dia 3 dies 7 dies 30 dies 90 dies 

Refineries 

Menor/despreciable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

100 
19 
14 
0 

100 
50 
18 
1 

100 
97 
28 
2 

100 
100 
91 
3 

100 
100 
100 
11 

Estacions 
d’emmagatzematge 

Menor/despreciable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

58 
20 
15 
11 

100 
29 
17 
12 

100 
50 
21 
13 

100 
100 
54 
24 

100 
100 
100 
65 

Conduccions Fuita 
Ruptura 

16 
7 

50 
16 

98 
50 

100 
100 

100 
100 

Estacions de 
bombeig 

Estacions de 
compressió 

Menor/despreciable 
Moderat 
Extensiu 
Complet 

65 
22 
10 
3 

100 
50 
15 
4 

100 
93 
25 
6 

100 
100 
95 
40 

100 
100 
100 
100 

Taula 15. Índexs de funcionalitat FRi de les funcions de restauració de HAZUS’99. 

 
 
2.5 RISK-UE 
 
A Europa tant les línies vitals com els serveis bàsics presenten diverses tipologies i 
característiques específiques que requereixen un tractament i una atenció especials. És 
essencial que s’usi una tipologia comú per tal de poder integrar tot l’anàlisi d’estimació 
de pèrdues (anàlogament a HAZUS’99 als E.E.U.U.) i que els resultats s’ajustin a les 
característiques de les línies vitals europees. La introducció d’una tipologia europea 
unificada és crucial a l’hora d’avaluar el dany en una mateixa direcció, així com basar-
se en dades dels sismes registrats a Europa i adaptar les funcions de dany a la 
experiència europea. RISK-UE pretén ser un avanç de manual per estimar el risc de 
línies vitals i serveis bàsics. 
 
 
2.5.1 L’ACCIÓ SÍSMICA 
 
L’acció sísmica es tracta de la mateixa manera que a HAZUS’99. Les dades necessàries 
per dur a terme l’anàlisi són, de nou, el PGA per tots els elements excepte per les 
conduccions, on els paràmetres són el PGV i el PGD. 
 
 
2.5.2 L’INVENTARI 
 
La xarxa de gas es separa en 4 components, que són les següents: 
 

• Instal·lacions de producció (pous de producció o plataformes offshore) 
• Estacions d’emmagatzematge 
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• Conduccions de transport i distribució (NGP) 
• Estacions de compressió i regassificació (NGC) 

 
 
No es fa referència als oleoductes, així que, per poder incloure’ls en l’anàlisi, suposarem 
que el comportament enfront els sismes de cada component és equivalent a un cert 
component de la xarxa de gas. Aquestes equivalències entre components de diferent 
sistema s’han decidit tenint presents les equivalències que s’utilitzen a HAZUS’99. 
Assumirem que les estacions d’emmagatzematge dels oleoductes tenen un 
comportament anàleg al de les estacions d’emmagatzematge de la xarxa de gas, els 
oleoductes es tractaran com els gasoductes i les estacions de bombeig com les estacions 
de compressió.  
 
Respecte a les refineries, no les podem assimilar a instal·lacions de producció ni a cap 
altre element de la xarxa de gas. No obstant, vist que RISK-UE aprofita les eines 
desenvolupades per HAZUS’99, aplicarem les corbes de dany i de restauració d’aquest 
últim mètode. 
 
 
2.5.3 EL DANY I ELS ESTATS DE DANY 
 
El dany i els estats de dany estan extrets de HAZUS’99. Es defineixen 5 estats de dany 
possibles: nul, lleu, moderat, sever i complet. Per cada línia vital i per cada component 
en particular es descriu cada estat de dany i el tant per cent del cost de reposició que 
suposa. 
 
 
2.5.4 LES FUNCIONS INTENSITAT-DANY 
 
Les corbes de fragilitat que utilitza RISK-UE estan extretes també de HAZUS’99. Per 
tant, les matrius de dany i els índexs d’estimació de danys seran els mateixos. D’aquesta 
manera, els resultats de l’anàlisi no canviaran en els elements dels sistemes d’estudi 
excepte per les conduccions, en les que s’aplica un algoritme de dany lleugerament 
diferent que es detalla a continuació. 
 
De la mateixa manera que procedeix HAZUS’99, el dany per conduccions és expressat 
com un índex de dany per unitat de longitud, en funció del PGV o el PGD. En RISK-
UE, però, s’utilitzen expressions analítiques diferents. Les equacions que donen l’índex 
de reparacions degudes al PGV (sacseig del sòl) i al PGD (desplaçament del sòl) són les 
de Isoyama (1998) i A.L.A. (2001), ambdues referències citades al manual de RISK-UE 
[13], respectivament: 
 

( ) 3.11510000311.0 −⋅⋅⋅⋅= PGVCCRR dpPGV     (2.10) 
 

   [ ]liqPPGDKRRPGD ·
0254.03048.0

06.1 319.0

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=      (2.11) 

on: 
 

RR és l’índex de reparacions per quilòmetre. 
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Cp és un coeficient corrector segons el tipus de material de la conducció (taula 
16). 
Cd és un coeficient corrector segons el diàmetre de la conducció (taula 17). 
K2 és un coeficient depenent del material i el tipus de junta (taula 18). 
PGV és la velocitat màxima del sòl (m/s). 
PGD és el desplaçament permanent del sòl causat per liqüefacció (m). 
P[liq] és la probabilitat de liqüefacció (veure apartat 3.3.2). 

 

Material de la conducció Cp 

Formigó armat, fosa 1.0 
Ferro laminat 0.3 

PVC 0.5 
Acer 0.3 

Fibra de vidre 1.0 
PEAD 1.0 

Fibrociment 1.2 

taula 16. Coeficient corrector segons el tipus de material de la conducció [13] 

 
Diàmetre (mm) 75 100-150 200-450 >500 
Cd 1.6 1.0 0.8 0.5 

taula 17. Coeficient corrector segons diàmetre de la conducció [13]. 

 

Material Tipus de junta K2 

Desconegut - 1.0 
Ciment 1.0 
Goma 0.8 Fosa 

Mecànica 0.7 
Soldadura d’arc 0.15 Acer soldat Goma 0.7 

Goma 0.8 Fibrociment Ciment 1.0 
Soldadura 0.6 

Ciment 1.0 Formigó armat 
Goma 0.7 

PVC Goma 0.8 
Ferro laminat Goma 0.5 

taula 18. Coeficient corrector segons el material i tipus de junta [13]. 

 
RISK-UE proposa expressions per avaluar la vulnerabilitat de les conduccions que 
travessen falles: 
 

[ ] 05.060
0254.070.01Pr ≥

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−=

PGD

rupturanoob      (2.12) 

on: 
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 Prob[no ruptura]: probabilitat que la conducció no pateixi ruptures. 
 PGD: desplaçament permanent del sòl (m). 
 
No obstant, no es facilita cap expressió per trobar un índex de reparacions RR/km degut 
a moviment de falla. 
 
 
2.5.5 LES PÈRDUES ECONÒMIQUES DIRECTES 
 
Anàlogament a HAZUS’99, les pèrdues econòmiques s’avaluen multiplicant el valor de 
reposició total de l’element per l’índex de dany compost DRc, que es calcula com la 
combinació probabilística dels DRi amb l’equació (2.3). RISK-UE no proposa costos de 
reposició, així que no es poden avaluar les pèrdues econòmiques. 
 
 
2.5.6 LA FUNCIONALITAT I EL TEMPS DE RECUPERACIÓ 
 
El procés de recuperació posterior al sisme és expressat amb les corbes de restauració, 
que defineixen la fracció de la capacitat inicial de la línia vital que ha resistit o que s’ha 
reparat, com una funció del temps post-sisme. Tot i existir grans diferències entre el 
disseny, els mètodes constructius i els plans d’emergència entre els Estats Units i la UE, 
RISK-UE aplica les corbes de restauració de la metodologia ATC-13, de la mateixa 
manera que a HAZUS’99. 
 
 
2.6 RESUM I CONCLUSIÓ 
 
Les metodologies que s’apliquen en el present estudi són ATC-13/25, HAZUS’99 i 
RISK-UE. Permeten avaluar les pèrdues associades a un event sísmic sobre els elements 
que componen la xarxa de gas, oleoductes. Aporten eines per estimar pèrdues pels 
sismes de disseny, que permetran anticipar-se a les conseqüències de sismes futurs i 
desenvolupar plans i estratègies per reduir el risc i també per reparar i reconstruir els 
bens afectats. 
 
Es presenten mètodes d’avaluació de dany i càlcul de pèrdues. Com a resultat, podem 
obtenir una estimació quantitativa de pèrdues en termes de cost de reparació i reposició. 
També permeten avaluar pèrdues de funcionalitat i temps de restauració de serveis 
crítics. 
 
La perillositat potencial sísmica es manifesta en forma de sacseig del sòl (ground 
motion) i col·lapse del sòl (ground failure: liqüefacció, esllavissades i falles 
superficials). 
 
Per avaluar el dany, el primer pas és definir els estats de dany per cada component del 
sistema, que són una divisió del grau de dany en 5 categories: nul, lleu / despreciable, 
moderat, sever i complet. Cada estat de dany té associat un índex de dany (segons 
l’element) amb el qual es calculen les pèrdues econòmiques directes. 
 
A continuació s’ha de definir la probabilitat condicionada de trobar-se en un estat de 
dany o superar-lo, per un sisme donat. L’eina utilitzada pel mètode són les corbes de 
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dany. Les matrius de dany provenen de les funcions de dany i serveixen  per avaluar la 
probabilitat condicionada d’estar en un cert estat de dany per un sisme donat. Es fa una 
valoració global del dany usant una eina que proposa el mètode: els índexs de dany 
(Dri). Aquests índexs estan relacionats amb la vulnerabilitat. 
 
El dany global s’expressa amb l’índex de dany compost (DRc). Es poden calcular les 
pèrdues econòmiques directes multiplicant el DRc pel valor de reposició de cada 
element. Es proporcionen unes corbes de restauració en les que es reflecteix la 
funcionalitat respecte els dies post-sisme. Per quantificar la funcionalitat es calcula 
l’índex de funcionalitat FRc. 
 
La metodologia ATC-13/25 presenta lleugeres diferències respecte HAZUS’99 i RISK-
UE. L’acció sísmica es caracteritza amb la intensitat en l’escala MMI en lloc del PGA. 
Els estats de dany són fixos, independents del component del sistema que s’estigui 
avaluant. Les corbes de restauració es donen per cada intensitat i no per cada estat de 
dany, per la qual cosa no és possible calcular l’índex de funcionalitat composta FRc. 
 
Respecte als sistemes d’estudi, RISK-UE no presenta un gran avanç en els mètodes 
d’avaluació de danys. Bàsicament pren les eines desenvolupades en HAZUS’99. 
L’inventari de dades de la xarxa de gas inclou més elements però no es fa referència a la 
xarxa d’oleoductes. 
 
Els estats de dany i les corbes de fragilitat que utilitza RISK-UE estan extrets de 
HAZUS’99. Per tant, les matrius de dany i els índexs d’estimació de danys són els 
mateixos. D’aquesta manera, els resultats de l’anàlisi no canviaran en els elements dels 
sistemes d’estudi excepte per les conduccions, en les que s’aplica un algoritme de dany 
lleugerament diferent. 
 
RISK-UE no proposa costos de reposició, així que per avaluar el cost cal complementar 
el mètode amb aquestes valoracions econòmiques. 
 
Tot i existir grans diferències entre el disseny, els mètodes constructius i els plans 
d’emergència entre els Estats Units i la UE, RISK-UE aplica les corbes de restauració de 
la metodologia ATC-13, de la mateixa manera que HAZUS’99. 
 
 




