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Annex A Perillositat sísmica esperada a l’àmbit d’estudi 
Com s’ha comentat amb anterioritat, la perillositat sísmica que caracteritza l’àmbit 
d’estudi del present treball es pot considerar moderada. L’activitat sísmica a Catalunya 
és concentra a la Zona Axial dels Pirineus i a les Serralades Costaneres Catalanes, 
majoritàriament a la depressió neògena de la Selva i a la plataforma continental 
catalana. 

Comarques i municipis de la regió metropolitana 

En l’àmbit d’estudi de la regió Metropolitana de Barcelona, la perillositat sísmica es 
distribueix de diferent manera segons sigui l’escenari sísmic que es consideri. La 
intensitat MSK esperada en aquesta àrea oscil·la entre els graus V-VI i VII-VIII. 

A continuació, es mostra la distribució de la intensitat sísmica esperada a la regió 
metropolitana, considerant els tres escenaris utilitzats en el present treball. 

A la FIGURA A.1, es representen els municipis de l’àrea d’estudi en diferent color, 
segons el valor de la intensitat MSK esperada en l’escenari NCSR-02. S’observa que, 
segons aquest escenari, a la regió metropolitana s’esperen dos possibles valors 
d’intensitat sísmica: V-VI i VI. 

Els municipis en els que s’espera una menor intensitat (V-VI MSK) pertanyen tots a la 
comarca de l’Anoia i són els 11 que s’enumeren a continuació: Argençola, Calaf, 
Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Copons, Els Prats de Rei, Montmaneu, 
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana. A la resta de municipis 
de l’àrea d’estudi, es preveu una intensitat MSK de VI per un període de retorn de 500 
anys. 

La intensitat esperada a l’àrea d’estudi segons l’escenari ICC-1 varia de forma 
considerable respecte a l’escenari anterior. Segons la perillositat esperada en aquest 
escenari, la regió metropolitana de Barcelona queda dividida en tres zones, que a la 
FIGURA A.2 es diferencien perquè es representen en diferent color. Els graus 
d’intensitat MSK que s’esperen en un període de retorn de 500 anys oscil·len ara entre 
VI i VII. S’espera una intensitat de VI a tots els municipis de les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat i el Garraf. La comarca del Vallès Occidental es 
divideix, en funció del grau d’intensitat que s’espera, en tres zones. Els següents 5 
municipis constitueixen la zona d’aquesta comarca on s’espera un grau d’intensitat VI 
a l’escala MSK: Castellbisbal, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

S’espera una intensitat de VII a tots els municipis que formen part de la comarca del 
Vallès Oriental i a una part de la del Vallès Occidental. Així doncs, Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda 
i Sentmenat constitueixen el conjunt de municipis del Vallès Occidental on s’espera 
una intensitat de VII MSK. 
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FIGURA A.1 Distribució de la intensitat sísmica segons l’escenari NCSR-02 

 
FIGURA A.2 Distribució de la intensitat sísmica segons l’escenari ICC-1 [14] 
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A les comarques del Barcelonès i del Maresme, s’espera una intensitat de VI-VII, així 
com a la resta de municipis del Vallès Occidental que no han estat enumerats 
anteriorment. 

Segons l’escenari sísmic ICC-2, presentat a la FIGURA A.3 i que té en compte l’efecte 
dels sòls tous sobre la perillositat sísmica als nuclis urbans [14], la intensitat esperada 
a la regió metropolitana de Barcelona amb un període de retorn de 500 anys pot 
prendre 4 valors diferents: VI, VI-VII, VII i VII-VIII. En aquest cas, no es poden 
diferenciar zones pròpiament dites. Per aquest motiu, s’analitza, a continuació, la 
perillositat sísmica a l’àrea d’estudi comarca a comarca. 

 
FIGURA A.3 Distribució de la intensitat sísmica segons l’escenari ICC-2 

A l’Alt Penedès, la gran part dels municipis que hi pertanyen presenten una intensitat 
esperada de VI. Tan sols Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal prenen un 
grau d’intensitat esperada de VI-VII. 

La major part de la superfície de l’Anoia presenta una intensitat MSK esperada de VI. 
No obstant, hi pertanyen 4 municipis amb una perillositat esperada de VI-VII a l’escala 
d’intensitats sísmiques MSK: Carme, Castellfollit de Riubregós, Copons i Els Hostalets 
de Pierola. 

Al Garraf, s’espera una intensitat de VI-VII a la majoria dels seus municipis. Únicament 
Olivella i Canyelles presenten una intensitat MSK esperada de grau VI. 

La majoria dels municipis de la comarca del Baix Llobregat prenen un valor de la 
intensitat sísmica de VI. Els municipis d’aquesta comarca en els que s’espera una 
intensitat de VI-VII són: Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat i El Prat de Llobregat. 

El Vallès Occidental és la comarca de l’àrea d’estudi que presenta més diversitat de 
valors de perillositat esperada. Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls són els 4 
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municipis on s’espera una intensitat MSK de grau VI. Terrassa, Castellbisbal i Sant 
Cugat del Vallès prenen un valor de la intensitat esperada de VI-VII MSK. Els municipis 
amb major grau de perillositat sísmica de la comarca són Palau – Solità i Plegamans, 
Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda, amb una intensitat esperada de VII-VIII. A la resta 
de municipis del Vallès Occidental, s’espera una intensitat MSK de VII. 

Pel què fa al Barcelonès, s’espera un grau VI-VII d’intensitat MSK a Sant Adrià de Besòs 
i a Santa Coloma de Gramenet, mentre que Badalona, Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat prenen un grau VII MSK d’intensitat sísmica esperada. 

El Vallès Oriental pren dos possibles valors d’intensitat MSK esperada: VII i VII-VIII. Els 
municipis on s’espera més perillositat són 15: Caldes de Montbui, Canovelles, 
Granollers, Gualba, La Garriga, La Roca del Vallès, Lliçà de Vallès, Mollet de Vallès, 
Montmeló, Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera i Vilanova del Vallès. A la resta de municipis d’aquesta comarca s’espera 
una intensitat de VII MSK. 

Per últim, a la comarca del Maresme, 15 dels seus municipis – la meitat – presenten 
una intensitat MSK esperada de grau VI-VII i la resta, de VII. Els municipis on s’espera 
una intensitat menor (VI-VII MSK) són Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Montgat, 
Órrius, Palafolls, Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol 
de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar. 

Barcelona: districtes i barris 

 
FIGURA A.4 Distribució de la perillositat sísmica al municipi de Barcelona segons la Zonació 

Sísmica de [15] 

L’escenari emprat per a representar la perillositat sísmica al municipi de Barcelona 
prové del treball de [15], en el que s’obtenen quatre zones –Zonació Sísmica– 
caracteritzades, cada una d’elles, per un factor d’amplificació de l’acció sísmica en 
funció del tipus de terreny que hi aflora. Així doncs, la perillositat sísmica esperada al 



ANNEXES 

 

 
111

municipi es distribueix en funció de les propietats geològiques i geotècniques del sòl 
sobre el què es fonamenta. 

Les intensitats MSK esperades que s’han considerat en el present estudi es mostren a 
la FIGURA A.4, representades en diferents tonalitat. D’aquesta manera, els colors més 
foscos representen intensitats més elevades, mentre que les intensitats menors es 
mostren amb tons més clars. Es representen, a la mateixa figura, els límits geogràfics 
que donen lloc als districtes i als barris en els que es troba dividit el municipi de 
Barcelona. 

La zona amb menor perillositat sísmica (VI-VII MSK) correspon a l’àrea de Barcelona on 
hi aflora el substrat rocós. A aquesta zona li correspon un factor d’amplificació unitari; 
és a dir, està formada pel tipus de terreny (roca) considerat bàsic en el càlcul de la 
perillositat sísmica global a tot el municipi. Mentre que la zona amb un valor de la 
intensitat esperada més elevada de Barcelona (7,26; grau VII-VIII MSK) correspon als 
terrenys més propers a la mar Mediterrània, caracteritzats per materials tous del 
quaternari. 

Es comprova que les delimitacions geogràfiques no coincideixen amb les delimitacions 
sísmiques. No obstant, a continuació, es detalla com queda repartida la superfície de 
cada barri de Barcelona segons la perillositat sísmica esperada. 

La FIGURA A.5 mostra la distribució de la perillositat sísmica en els 5 districtes de 
Barcelona situats més al NW. Aquests són els districtes que tenen associat un grau MSK 
menor d’intensitat sísmica esperada, representada per diferents tonalitats. 

Als dos barris que conformen el districte de Les Corts, s’esperen tres valors 
d’intensitat sísmica: VI-VII (Int=6,5); VII (Int=7,02); i VII-VII (Int=7,22). El grau 
d’intensitat VII s’espera a un 63% de l’extensió del barri de Pedralbes; el 27% de l’àrea 
que ocupa té associada una intensitat de grau VI-VII; i la resta de la seva superfície 
pren un valor de perillositat esperada de VII-VIII MSK. Pel que fa al barri de les Corts, la 
intensitat sísmica característica és de VII-VIII MSK, associada a un 90% de la seva 
extensió. Un 7% de l’àrea del barri pren un valor d’intensitat sísmica esperada de VII i 
el 3% restant, de VI-VII. 

Dins el districte de Sarrià – Sant Gervasi, Vallvidrera – Les Planes té associat el grau 
d’intensitat MSK menor del municipi (Int=6,5 MSK), donat que hi aflora el substrat 
rocós de Barcelona, en tota la seva superfície. Sarrià queda dividit en dues zones 
sísmica. Un 55% de la superfície del barri correspon a una intensitat sísmica esperada 
de VII (Int=7,02 MSK) i el 45% restant respon a un perillositat esperada d’intensitat VI-
VII (Int=6,50 MSK). El barri de Sant Gervasi presenta tres possibles valors d’intensitat 
sísmica esperada: VI-VII (6,5); VII (7,02) i VII-VIII (7,22). La superfície que representen 
sobre l’extensió total del barri és del 29%, 70% i 1%, respectivament. 

Al barri de Gràcia, s’esperen 3 graus d’intensitat sísmica diferents. Un 54% de la seva 
superfície té associada una intensitat de VII-VIII; un 43%, una intensitat de VII i el 3% 
restant, un grau de VI-VII. A Vallcarca, s’espera que el 67% de la seva extensió prengui 
un valor de la intensitat de VI-VII. El 33% restant té associada una intensitat sísmica de 
VII. 

L’extensió del barri de Vall d’Hebron es distribueix en dues zones amb intensitats 
sísmiques VI-VII (Int=6,50) i VII (Int=7,02), respectivament. Un 68% de la seva superfície 
pren un valor d’intensitat sísmica esperada de grau VI-VII i el 32% restant, un grau de 
VII. En un 53% de l’extensió del barri d’Horta, s’espera una intensitat sísmica de VII 
MSK i a la resta del territori (47%), de VI-VII MSK. La distribució geogràfica del barri de 
Guinardó és molt semblant a la de Vall d’Hebron. Un 67% de la seva extensió 
correspon a una intensitat sísmica de VII MSK i un 32% pren un valor d’intensitat de VI-
VII MSK. La petita porció de terreny restant (1%) correspon a una intensitat esperada de 
VII-VIII (Int=7,22). 

Al districte de Nou Barris, els barris de Roquetes – Vallbona i de Vilapicina – Turó de la 
Peira tenen l’àrea repartida en dues zones amb diferents valors d’intensitat esperada: 
VI-VII i VII. A Roquetes – Vallbona, s’espera una intensitat sísmica de VII al 86% de la 
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seva superfície i de VI-VII, al 14% restant. A Vilapicina – Turó de la Peira, el 94% de la 
seva extensió correspon a una intensitat de VII MSK i el 6%, a una intensitat de VI-VII 
MSK. Mentre que al barri Ciutat Meridiana – Vallbona, pràcticament tota seva àrea pren 
un valor d’intensitat sísmica esperada de grau VI-VII. Una petita part del seu territori 
(3%) pertany a la zona sísmica amb el grau d’intensitat més elevat del municipi de 
Barcelona [VII-VIII MSK (Int=7,26)]. 

 
FIGURA A.5 Distribució de la perillositat sísmica de l’àrea NW del municipi de Barcelona 

A la FIGURA A.6, es mostra la distribució de la perillositat sísmica dels barris que 
conformen l’àrea SE del municipi de Barcelona, segons l’escenari considerat en el 
present treball, que és, per altra banda, la part del municipi on s’esperen valors 
d’intensitat sísmica majors. 

Al districte de Ciutat Vella, el barri de la Barceloneta es situa, en tota la seva extensió, 
dins la zona sísmica de Barcelona amb un grau d’intensitat sísmica esperada de VII-VIII 
MSK (Int=7,26). Els barris Parc i Raval queden pràcticament dividits en dues parts 
d’igual àrea amb valors d’intensitat 7,22 i 7,26, que corresponen al mateix grau de 
l’escala MSK (VII-VIII). El substrat rocós aflora, en un 9% de la superfície, al barri Gòtic, 
on s’associa un grau d’intensitat sísmica de VI-VII MSK. El 54% de l’extensió d’aquest 
barri pren un valor d’intensitat esperada de 7,26 i el 37% restant, de 7,22. 

Als barris de l’Eixample Dreta i de l’Estació Nord, s’espera un intensitat sísmica de 
7,22 a tota l’extensió que ocupen. El barri de la Sagrada Família pertany pràcticament 
(un 95% de la superfície total) a la mateixa zona sísmica que els barris anteriors. Una 
petita porció del seu terreny – inapreciable a la FIGURA A.6 – pertany a la zona 
d’intensitat sísmica 7,02 (grau VII MSK). Sant Antoni llinda amb la zona sísmica del 
municipi de Barcelona amb una intensitat sísmica de 7,26 i un 2% de la seva extensió 
hi pertany. No obstant, la perillositat esperada en el 98% d’aquest barri correspon a 
una intensitat sísmica de 7,22, igual que la resta de barris del districte de l’Eixample al 
que pertany. Per últim, la major part de l’extensió total (un 82%) de l’Eixample 
Esquerra, pren un valor d’intensitat sísmica esperada 7,22 (VII-VIII MSK.); un 15% 
correspon a un valor d’intensitat de 7,02 (VII MSK); i en un 3% de la seva extensió 
afloral substrat rocós, amb una intensitat sísmica associada de 6,50 (VI-VII MSK). 
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FIGURA A.6 Distribució de perillositat sísmica a l’àrea SE del municipi de Barcelona 

La muntanya de Montjuïc pertany geogràficament al districte Sants – Montjuïc, zona on 
s’associa el valor d’intensitat sísmica base del municipi de Barcelona. Aquest turó 
correspon al conjunt format pel 54% de l’àrea del barri que portal mateix nom, pel 50% 
de l’extensió total del barri Font de la Guatlla i pel 2% de la superfície de Zona Franca – 
Port. La resta de l’extensió d’aquest últim barri pertany a la zona sísmica amb un valor 
d’intensitat sísmica major del municipi de Barcelona, doncs està format per materials 
tous i recents. El barri de Montjuïc té un 33% de la seva àrea a la zona amb una 
intensitat sísmica de 7,26 i un 13%, a la zona amb 7,22 d’intensitat sísmica associada. 
Pràcticament tota la resta (un 46%) de l’extensió de Font de la Guatlla pren un valor de 
7,22 d’intensitat sísmica, corresponent a un grau VII-VIII MSK; i el 4% restant correspon 
a un valor de 7,26 d’intensitat sísmica. Una petita part de l’àrea de la Bordeta – 
Hostafrancs (9%) té associat un grau d’intensitat de VI-VII MSK. La resta correspon al 
grau VII-VIII de l’escala d’intensitat sísmica MSK; un 58% de la seva extensió pren el 
valor de 7,22 i un 33%, de 7,26. Tota la superfície del barri Poble – Sec pertany al grau 
d’intensitat sísmica major del municipi de Barcelona (VII-VIII MSK); un 25% té associat 
un valor d’intensitat de 7,26 i un 75%, de 7,22. Aquest últim valor és el que té associat 
el 91% de l’àrea geogràfica del barri de Sants. El 9% restant respon a un turó on aflora 
el substrat rocós, amb una intensitat associada de 6,50. 

El districte de Sant Andreu està situat en una àrea geogràfica on es situen els límits de 
les zones corresponents a 3 tipus de terreny amb diferent resposta sísmica. A més, als 
barris de Trinitat Vella i Sant Andreu existeixen petits afloraments del substrat rocós. 
En aquest districte, s’esperen, doncs, els quatre valors d’intensitat sísmica probables al 
municipi de Barcelona. Congrés es situa íntegrament dins la zona sísmica amb 
intensitat 7,02 (VII MSK). El barri de Sant Andreu correspon pràcticament en tota la 
seva extensió (un 92%) a la zona sísmica amb la mateixa intensitat que Congrés; un 1% 
pertany a la zona amb intensitat 7,22 (grau VII-VIII MSK); i el 7% restant és el que 
representen els afloraments de roca situats en aquest barri, amb una intensitat sísmica 
associada de 6,50. Un 55% de la superfície de Trinitat Vella correspon a intensitat de 
7,02; un 29% pertany a la zona sísmica d’intensitat 7,26; i el 16% restant correspon a 
un grau d’intensitat VI-VII MSK, on hi aflora el substrat rocós. La major part del barri de 
Bon Pastor – un 80% de la seva extensió – té associada una intensitat sísmica esperada 
de 7,26; el 4% pertany a la zona sísmica amb una intensitat de 7,22 i el 16%, de 7,02. 
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L’extensió de la Sagrera es troba dividida en dues zones d’intensitat sísmica de 7,02 i 
de 7,22, que corresponen a un 43% i un 57% de la superfície total, respectivament. 

El districte de Sant Martí es situa a les zones amb major perillositat sísmica esperada 
del municipi de Barcelona, que responen a un grau d’intensitat VII-VIII de l’escala MSK. 
El barri Besòs té associada una intensitat de 7,26 a tota la seva superfície. Poblenou 
pren el mateix valor d’intensitat sísmica a un 89% de la seva extensió total; l’11% 
restant correspon a la zona d’intensitat sísmica de 7,22 del municipi de Barcelona. 
L’àrea territorial de Verneda pertany en un 65% a la zona sísmica amb una intensitat de 
7,26 i en un 35%, a la zona amb una intensitat de 7,22. Per últim, el barri del Clot té 
associada una intensitat sísmica de 7,22 a un 96% de la seva extensió total i el 4% 
restant pertany a la zona sísmica amb intensitat 7,02, que respon a un grau VII de 
l’escala MSK. 




