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Annex B Descripció dels efectes típics observats segons l’escala EMS-98 
A la TAULA B.1 es mostren els 12 graus de l’escala macrosísmica EMS-98, amb les 
corresponents definició i descripció de cada un d’ells. Aquesta escala de 
caracterització sismològica és una de les més utilitzades en l’actualitat. 

 

Grau Definició Descripció 
I No sentit No es sent 
II Gairebé no notat Notat tan sols per molt poques persones en repòs 

III Dèbil 
Notat per poques persones en l’interior. La gent en 

posició de repòs nota una tremolor suau o un 
balanceig 

IV Àmpliament observat 
Notat per molts en l’interior dels edificis i per molt 

pocs a l’exterior. Poques persones es desperten. Les 
finestres i les portes cruixen i la vaixella espetega 

V Fort 

Notat a l’interior per la majoria i per pocs a fora. 
Alguns pocs s’espanten. Els edificis tremolen. Els 
objectes penjats balancegen considerablement. Es 
mouen objectes de petita dimensió. Les portes i les 

finestres balancegen, s’obren o es tanquen 

VI Causa danys lleugers 

Molta gent s’espanta i surt a l’exterior. Alguns 
objectes cauen. Moltes cases pateixen dany lleuger 

no estructural, com petites esquerdes i caiguda 
d’arrebossats 

VII Causa dany 

La majoria de la gent s’espanta i surt a l’exterior. Els 
mobles es mouen i cauen molts objectes dels 

prestatges. Molts edificis ordinaris ben construïts 
pateixen danys moderats:  

- Petites ruptures a les parets 
- Caiguda d’arrebossats 

- Part de les xemeneies cauen 
Els edificis més antics poden presentar grans 

ruptures en els murs i caiguda d’envans 

VIII Causa dany sever 

Molta gent té problemes per a mantenir l’equilibri. 
Molts habitatges tenen grans ruptures a les parets. 
Uns pocs edificis ordinaris ben construïts presenten 

fallades serioses en els murs mentre que 
estructures més antigues i dèbils poden col·lapsar 

IX Destructiu 

Pànic general. Moltes construccions dèbils 
col·lapsen. Fins i tot, els edificis ordinaris ben 

construïts presenten danys severs: fallades serioses 
en els murs i fallada parcial de l’estructura 

X Molt destructiu Molts edificis ordinaris ben construïts col·lapsen 

XI Devastador 
La majoria dels edificis ben construïts col·lapsen i 
són destruïts fins i tot alguns amb un bon disseny 

sismo-resistent 
XII Totalment devastador Gairebé tots els edificis pateixen destrucció 

TAULA B.1 Versió simplificada de la descripció dels danys corresponents a cada grau dins 
l’escala macrosísmica EMS-98 [19]. 




