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Annex D El perill sísmic a HAZUS’99 [PESH] 
En aquest annex es descriu el procés que caldria dur a terme per a la caracterització de 
l’agitació i la ruptura del terreny. Tot i que no és objecte del present treball, es 
considera interessant en la mesura d’avaluar l’abast de la metodologia. L’objectiu 
d’aquesta caracterització és obtenir, de la forma més precisa possible, el valor de PGA 
o PGV en cada emplaçament d’una determinada àrea d’estudi. 

Agitació o vibració del terreny 

Espectre de resposta estàndard 

La metodologia HAZUS caracteritza l’agitació del terreny usant una forma 
estandarditzada de l’espectre de resposta, com el que es mostra a la FIGURA D.1 
extreta de [1], que consisteix en quatre parts: 

• La Peak Ground Acceleration [PGA] 

• Una zona amb l’espectre d’acceleració [ AS ] constant que va del període de 0 

segons a AVT  segons 

• Una regió amb l’espectre de velocitat [SV]constant, des de AVT  a TVD segons 

• Una zona amb l’espectre de desplaçament [SD] constant, a partir de TVD 
segons 

 
FIGURA D.1 Forma estandarditzada de l’espectre de resposta [1] 

A la FIGURA D.1, es representa l’acceleració espectral en funció del desplaçament 
espectral, i no com a funció del període. Aquesta és la forma de l’espectre de resposta 
emprada per la metodologia HAZUS’99, en l’avaluació dels danys dels edificis i les 
infrastructures essencials. 

Donat un determinat valor de l’acceleració espectral AS  (expressada en unitats de 
l’acceleració de la gravetat g), es pot obtenir, mitjançant l’EQUACIÓ D–1, el valor del 
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període T  (en segons) corresponent a un determinat valor de desplaçament espectral 
DS  (expressat en polsades). 
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EQUACIÓ D–1 

L’anterior expressió és equivalent a l’ EQUACIÓ D–2 que permet obtenir el valor del 
desplaçament espectral DS  (en polsades) a partir de l’acceleració espectral AS  

(expressada com a proporció de g), donat un determinat període T  (expressat en 
segons). 

289 T·S·,S AD =  

EQUACIÓ D–2 

La regió amb el valor de l’espectre de l’acceleració constant es defineix pel valor 
d’aquesta a un període T  de 0,3 segons. La zona de velocitat espectral constant es 
caracteritza per una acceleració espectral proporcional a 1/T  i ve fixat pel valor 
d’aquesta a un període T  de 1 segons. El període AVT  ve donat pel punt d’intersecció 
entre les dues regions citades anteriorment, per tant, el seu valor depèn dels valors de 
l’espectre de l’acceleració AS , que defineixen aquestes regions. L’última regió 

correspon a un espectre d’acceleració proporcional a 1/T 2, i queda fixat pel valor que 
pren AS  quan el període és de VDT , on intercepta la regió de velocitat espectral 
constant amb la de desplaçament espectral constant. 

El valor de VDT
 
s’obté com a una funció de la magnitud del moment sísmic M , com es 

mostra a continuació, en l’ EQUACIÓ D–3, extreta de [1]: 
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EQUACIÓ D–3 

Quan no es coneix el valor de M  d’un escenari sísmic determinat, es considera que 
VDT  és de 10 segons, que equival, segons l’ EQUACIÓ D–3, a un valor de M  de 7. 

D’aquesta manera, el càlcul de la resposta es simplifica considerablement a l’hora 
d’estimar les pèrdues i els danys. En realitat, la forma de l’espectre de resposta és molt 
variable; d’entre d’altres factors, depèn de la distància a la font sísmica i de la 
magnitud d’aquesta. Tot i que, les diferències majors es donen per a períodes menors 
de 0,3 segons i a partir de VDT , per tant, no afecta significativament a l’estimació de 
pèrdues i danys emprada. En general, la forma de l’espectre de resposta és una 
representació de les condicions de l’escenari. 

Existeix certa informació sobre el risc produït per l’agitació del terreny que pot deduir-
se si no es disposa de la totalitat de les dades. D’aquesta manera HAZUS’99 
proporcionals mètodes per a deduir el PGV a partir de la resposta de l’acceleració 
espectral corresponent a un període de 1s, la resposta de l’acceleració espectral, 
mitjançant el valor de PGA i la resposta de l’acceleració espectral de període 0,3 s, a 
partir de la resposta de 0,2 s. 

El PGV s’obté a partir de l’acceleració espectral mitjançant l’ EQUACIÓ D–4: 
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EQUACIÓ D–4 

on PGV  és el Peak Ground Velocity, expressat en polsades/s  

 1AS  és l’acceleració espectral corresponent a un període de 1 
s, expressada en funció de g, l’acceleració de la gravetat 
terrestre. 

La resposta espectral de l’acceleració s’obté mitjançant uns factors proporcionats per 
la metodologia anomenats factors de resposta de l’acceleració espectral. Aquests 
distingeixen entre els events de gran i de petita magnitud i segons la distància de 
l’emplaçament a la font sísmica, per tant, cal conèixer aquests dos factors per a poder 
utilitzar els factors de resposta de l’acceleració espectral. No es disposa d’aquesta 
informació en el cas que s’usin mapes probabilístics, doncs, aquests donen una 
estimació del risc sísmic a partir d’una quantitat d’events de diferent magnitud i font 
sísmica. 

Alguns mapes probabilístics estimen la resposta espectral de curt període amb un 
període de 0,2 s. La resposta espectral a un període de 0,3 s es calcula dividint la 
corresponent al període de 0,2 s per uns factors, disponibles al manual tècnic de 
HAZUS’99 [1] i que varien segons la regió d’estudi. 

Atenuació de l’agitació del terreny 

L’agitació del terreny en un determinat punt s’atenua amb la distància al focus que ha 
provocat el moviment. Fet degut a què el terreny, per on es propaguen les ones 
sísmiques, no és un medi elàstic, de manera que va absorbint energia a mida que 
aquestes avancen. 

La metodologia HAZUS’99 proporciona les relacions d’atenuació per a roques, que són 
funció de la magnitud del terratrèmol, entre altres factors. D’aquesta manera, s’obté 
l’estimació del PGA i la demanda espectral als 0,3 s i a 1,0 s, que juntament amb la 
forma estàndard de l’espectre de resposta permet definir totalment l’espectre de 
demanda amb un 5% d’esmorteïment per una determinada localitat. 

Existeix una gran diversitat d’autors que han desenvolupat diferents funcions 
d’atenuació. Aquestes relacions expressen el valor mitjà de la demanda sísmica en 
funció de diferents paràmetres. Existeixen dos paràmetres que són comuns a totes 
elles: el valor del moment sísmic del terratrèmol M i la distància horitzontal, en 
quilòmetres, des d’un emplaçament determinat fins al punt més proper de la projecció 
en superfície de la font sísmica. 

Amplificació de l’agitació del terreny. Escala local 

Certes zones del terreny per on es propaguen les ones sísmiques influeixen 
notablement en els efectes que aquestes produeixen, amplificant-los. Entre altres, la 
densitat i la cohesió d’un sòl poden reduir considerablement la resistència a tall del 
mateix. És per aquest motiu que, en determinades zones més vulnerables, es creu 
necessari tenir en compte aquesta amplificació dels efectes produïts per un sisme. En 
el present estudi, en seria un exemple l’escenari que considera exclusivament el 
municipi de Barcelona. 

La metodologia HAZUS utilitza un esquema de classificació estandarditzat per a 
caracteritzar els diferents escenaris geològics que poden ser objecte d’estudi. Les 
classes de sòl que utilitza la metodologia són les que es defineixen a la NEHRP 
Provisions del 1997. Aquesta classificació és basa en la velocitat mitjana a la que es 
propaguen les ones S (de cisalla) en els 30 metres superiors de la zona estudiada. A 
cada tipus d’escenari geològic, se li associa un factor d’amplificació, en funció del 
període, que es mostren a la TAULA D–1. 
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Classe de sòl 
Classe B acceleració espectral A B C D E 

Període curt, ASS  [g] Factor amplificació de període curt, F
A 

≤0,25 0,8 1,0 1,2 1,6 2,5 
0,50 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 
0,75 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 
1,00 0,8 1,0 1,0 1,1 0,9 
≥1,25 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8* 

Període 1 s, 
sALS

1  Factor amplificació de període 1 s, F
V 

≤0,1 0,8 1,0 1,7 2,4 3,5 
0,2 0,8 1,0 1,6 2,0 3,2 
0,3 0,8 1,0 1,5 1,8 2,8 
0,4 0,8 1,0 1,4 1,6 2,4 
≥0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0* 

TAULA D–1 Factors d’amplificació del sòl. Els factors de la classe de sòl E que tenen 
asterisc no han estat proporcionats per [34], per tant, s’han deduït aplicant bons 
criteris [A: roca dura; B: roca; C: sòl molt dens i roca tova; D: sòls rígids; E: sòls 
tous].[1] 

HAZUS utilitza els factors d’amplificació corresponents al curt període per obtenir el 
PGA amplificat i els de llarg període, per al PGV. Els paràmetres PGA i PGV amplificats 
s’obtenen multiplicant el valor del factor d’amplificació pel paràmetre de la classe de 
sòl B corresponent. 

A l’hora, multiplicant l’espectre de resposta corresponent al tipus de sòl B pel factor 
d’amplificació adequat – segons si és de llarg període o de curt –, s’obtenen els 
espectres de resposta considerant els efectes locals d’amplificació. 

El període AVT , que defineix la transició entre les regions de l’espectre de resposta 
amb l’acceleració espectral constant i la velocitat espectral constant, depèn del tipus 
de sòl i del valor del seu espectre de resposta de l’acceleració. L’expressió que el 
defineix és la EQUACIÓ D–5. 
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EQUACIÓ D–5 

on: AViT  és el període de transició entre l’acceleració espectral 
constant i la velocitat espectral constant de la classe i 

 ASS  és l’espectre de resposta de l’acceleració per a períodes 
curts per a l’escenari de classe B 

 AiF  és el factor d’amplificació per a curts períodes per a la 
classe d’escenari i 

 ALS  és l’espectre de resposta de l’acceleració de període 1 
segon per a l’escenari de classe B 

 ViF  és el factor d’amplificació de període 1 s de la classe 
d’escenari i 

Ruptura del terreny 

La ruptura del terreny és un altre dels riscos potencials associats al fenomen sísmic a 
destacar segons la metodologia HAZUS’99. Es consideren tres tipus de ruptura del 
terreny associades a un sisme: la liqüefacció, les esllavissades i les falles superficials. 
Totes elles es caracteritzen  mitjançant el paràmetre PESH que es denomina PGD 
(Permanent Ground Deformation). 
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L’objectiu d’aquesta secció és el d’avaluar el risc de ruptura del terreny, incloent la 
seva probabilitat d’ocurrència i el desplaçament del terreny resultant. 

En l’avaluació de danys a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha tingut en compte 
exclusivament l’agitació del terreny, descrit pel valor de PGA que caracteritza els 
diferents escenaris sísmics. Per altra banda, es considera interessant veure, a grans 
trets, com s’avalua el risc per ruptura del terreny mitjançant la metodologia emprada 
en el present treball. 

Liqüefacció 

La liqüefacció és una fenomen en el qual un sòl saturat perd una quantitat substancial 
de la seva resistència degut a l’excés de pressió intersticial generada i acumulada 
durant un terratrèmol de grans dimensions. Les tensions tangencials generades per un 
terratrèmol donen lloc a un reestructurament i a la tendència a canviar del volum en el 
sòl afectat. Si la permeabilitat d’aquest és suficientment baixa i si la càrrega que se li 
aplica és suficientment ràpida com per considerar que es donen condicions no 
drenades –és a dir, que no existeix canvi de volum–, el sòl respon augmentant la 
pressió de pors, fet que provoca una disminució de les tensions efectives, per tant, una 
disminució de la resistència a tall del terreny. 

En general, molts sòls compressibles, com llims d’alta plasticitat i argiles, no generen 
un excés de pressió intersticial tan ràpidament com els sòls menys compressibles, com 
són les sorres. És per això que els sòls llimosos i argilosos són menys susceptibles a 
patir liqüefacció. Els sòls més susceptibles a aquest fenomen són aquells més 
recentment dipositats. Són sòls no consolidats característics d’ambients fluvials i els 
replens artificials no compactats situats sota del nivell freàtic. Els sòls sorrencs són 
particularment susceptibles a la liqüefacció, tot i que, també s’ha observat aquest 
fenomen en argiles sensitives. Segons [35], la fracció fina dels sòls influeix en la 
susceptibilitat a la liqüefacció. En aquest estudi, s’estudia el comportament del sòl 
mitjançant l’assaig SPT, estudiant la seva resistència a la penetració. Aquesta és una 
forma adequada d’analitzar la resposta d’un sòl a l’acció produïda per un terratrèmol, 
ja que els factors que comporten ambdues accions són similars. 

Els riscos potencials associats a la liqüefacció s’avaluen mitjançant els desplaçaments 
permanents del terreny deguts a les expansions laterals i els assentaments diferencials 
que genera. Les esllavissades de tipus fluidal provocades per un sisme generen 
desplaçaments majors que els associats a les expansions laterals. Afortunadament, 
aquells tenen una probabilitat d’ocurrència molt menor. Els assentaments es donen en 
el moment que es dissipa la pressió intersticial, provocant una disminució de volum 
del sòl. És el que s’anomena consolidació. L’heterogeneïtat en els materials de la zona 
es la causa principal de l’existència dels assentaments diferencials. 

Per tal d’avaluar el risc provocat per la liqüefacció segons HAZUS, és necessari un 
mapa geològic basat en l’edat dels materials i el seu ambient diposicional. Si és 
possible, conèixer les característiques del material de les unitats geològiques 
permetran confeccionar un mapa de susceptibilitat de liqüefacció. Es requereix, també, 
un mapa amb el nivell freàtic, amb un error de 1,52 metres [5peus]. Caldrà conèixer, 
per últim, la magnitud del moment sísmic (M). 

Els mapes geològics acostumen a identificar l’edat geològica, l’ambient diposicional 
dels sediments i el tipus de material per cada unitat geològica. Els factors que 
influencien, en major mesura, en la susceptibilitat de liqüefacció d’un sòl són la 
cohesió, el percentatge de fins i la densitat relativa, és a dir, l’estructura de les 
partícules que el formen. Aquests factors estan fortament relacionats amb l’edat 
geològica del sediment i amb l’ambient diposicional del mateix. Els sediments – sòls 
no cohesius – que una vegada dipositats no són sotmesos a cap acció, per exemple, 
els sediments d’origen lacustre, solen tenir una densitat relativa menor i una 
estructura menys estable que la resta. Mentre que els que són antics solen ser densos, 
ja que les partícules es van apropant gradualment, i solen tenir una estructura més 
estable. Així, doncs, les zones amb materials geològics caracteritzats com a roques i 
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els sòls cohesius amb més d’un 20% de materials fins, mida argila, es consideren no 
liqüefactables. 

Per tant, el coneixement de l’ambient diposicional i l’edat d’un sòl juntament amb les 
dades relatives a la seva resistència a ser penetrat, permeten obtenir una bona 
avaluació de la susceptibilitat de liqüefacció. 

El risc associat al fenomen de la liqüefacció és quantifica amb termes probabilístics, 
dins d’una regió determinada. La metodologia HAZUS’99 obté la probabilitat 
d’experimentar liqüefacció, donat un grau de susceptibilitat SC, mitjançant l’ EQUACIÓ 
D–6. 
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EQUACIÓ D–6 

on  P [LiqüefaccióSC|PGA=a] és la probabilitat condicionada a un 
determinat valor de PGA, donat grau de susceptibilitat SC 

 KM és el factor corrector de la magnitud M 

 Kw és el factor corrector de l’aigua subterrània 

 Pml és la proporció de l’àrea del mapa que és susceptible de 
patir liqüefacció 

HAZUS’99 proporciona, al seu manual tècnic [1], el procés per a obtenir cada un dels 
termes de l’ EQUACIÓ D–6, on es comprova que la probabilitat d’experimentar 
liqüefacció està principalment influenciada per la susceptibilitat del sòl, la amplitud i la 
duració del terratrèmol i la profunditat del nivell freàtic. Aquesta probabilitat es 
corregeix mitjançant la proporció de terreny susceptible a patir liqüefacció. El 
paràmetre més comú utilitzat per a determinar aquesta probabilitat és la resistència a 
la penetració del sòl N1. 

Associats a la liqüefacció, es donen dos fenòmens que provoquen desplaçaments 
permanents del terreny –PGD–: les expansions laterals i l’assentament del terreny. 

Les expansions laterals són fenòmens de ruptura del terreny que es desenvolupen en 
les proximitats de relleus abruptes i en estrats que descansen sobre sòls 
liqüefactables. L’agitació en el terreny provocada per un sisme afecta a l’estabilitat dels 
vessants que contenen materials liqüefactables, causant forces sísmiques d’inèrcia que 
se sumen a les forces gravitatòries i reduint la resistència dels materials. Els 
desplaçaments provocats per les expansions laterals poden arribar a ser de l’ordre 
d’alguns metres i acostumen a anar acompanyats de petites fissures superficials. 

El PGD estimat degut a les expansions laterals es determina mitjançant l’ EQUACIÓ D–7 
que es mostra a continuació: 

[ ] [ ]a)PL/PGA(PGDE·KPGDE SCSC == ∆  

EQUACIÓ D–7 

on [ ]a)PL/PGA(PGDE SC =  és el PGD per a un grau de 

susceptibilitat determinat sotmès a un nivell específic de 
PGA normalitzat amb el PGA(t) 

 PGA(t) és el valor llindar del PGA necessari per produir 
liqüefacció 

 K∆ és el factor de correcció del desplaçament, que depèn del 
moment sísmic M 
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El nivell d’agitació del terreny està normalitzat pel llindar de valor PGA(t) que 
correspon a una probabilitat nul·la de liqüefacció per cada grau de susceptibilitat. Els 
valors de PGA(t) es mostren a la TAULA D–2: 

Grau de susceptibilitat PGA(t) 
Molt alt 0,09·g 

Alt 0,12·g 
Moderat 0,15·g 

Baix 0,21·g 
Molt baix 0,26·g 

Nul N/A 
TAULA D–2 Llindars de l’acceleració del terreny – PGA(t) – corresponent a un valor nul de 

probabilitat de liqüefacció 

A la regió metropolitana de Barcelona, el valor de PGA màxim observat és de 0,1082·g. 
Per tant, només pot donar-se una probabilitat de liqüefacció no nul·la en el cas de tenir 
un terreny amb un grau de susceptibilitat molt alt. És per aquest motiu que, en la 
present tesina, no s’han considerat els danys sísmics associats a aquest fenomen. 

El desplaçament permanent del terreny g, provocat pels assentaments associats a la 
liqüefacció, és funció de la densitat relativa i de la deformació volumètrica del sòl. És a 
dir, que està íntimament relacionat amb el grau de susceptibilitat de la zona d’estudi a 
patir aquest fenomen. HAZUS’99 proporciona a [1] els valors mitjos d’assentament 
d’una porció de sòl potencialment liqüefactable, donat un determinat moviment del 
terreny. Suposa que aquests valors presenten una distribució uniforme, amb la meitat i 
el doble del corresponent valor com a límits d’aquesta. Així doncs, la metodologia 
HAZUS’99 proposa l’assentament esperat en una localitat com al producte de la 
probabilitat de liqüefacció, influïda pel nivell de vibració del terreny, i l’amplitud 
característica de l’assentament corresponent al grau de susceptibilitat a la liqüefacció. 
La informació requerida per a avaluar els assentaments és similar a la necessària per 
les expansions laterals. 

Esllavissades 

Les esllavissades provocades per un terratrèmol es donen quan l’excés de les forces 
d’inèrcia estàtiques, a l’interior de la massa inestable, provoquen que el factor de 
seguretat caigui momentàniament per sota de la unitat. 

El valor de PGA que dóna lloc a aquest fet es denomina acceleració crítica, ac. Aquest 
valor es determina mitjançant una anàlisi d’estabilitat pseudo-estàtic i/o empíricament, 
mitjançant les observacions fetes durant sismes ocorreguts en el passat. Les 
deformacions, a HAZUS’99, es calculen a partir de l’aproximació de [36], imposant que 
la massa esllavissada sigui un bloc rígid. Les deformacions al peu de la massa 
esllavissada es donen quan el PGA induïda ais supera el valor de l’acceleració crítica, 
ac. L’acceleració induïda ais representa la mitjana dels valors del PGA dins de la massa 
esllavissada sencera. Per a esllavissades someres no és molt diferent del valor del PGA 
induït de la superfície ai, mentre que a esllavissades profundes i de grans dimensions 
el valor de ais és menor que ai. Moltes vegades ais s’obté a partir de les relacions 
d’atenuació del PGA utilitzades per a estudis d’estimació de danys. Hi ha la possibilitat 
d’assumir que ais i ai són iguals, adoptant, d’aquesta manera, una postura 
conservadora. 

En general, quan menor és el quocient entre l’ac i l’ais, major és el nombre i la duració 
de les esllavissades. La quantitat de massa esllavissada depèn també de la duració o 
del nombre de cicles de sacseigs del terreny. Mentre la duració i el nombre de cicles 
augmenti amb la magnitud del sisme, la deformació tendirà a augmentar amb la 
magnitud, per a valors constants de ac i ais. 

Per a l’avaluació del risc d’esllavissades, cal caracteritzar la susceptibilitat a aquest 
fenomen del sòl present en la regió d’estudi. La susceptibilitat es caracteritza per la 
litologia, l’angle del pendent i l’acceleració crítica. L’acceleració necessària –ac– per a 
iniciar el moviment de massa és una funció complexa de la geologia del vessant, la 
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seva accidentalitat, les condicions relatives a l’aigua subterrània, el tipus d’esllavissada 
i la història del relleu previ al moviment. Cal considerar les instal·lacions en risc 
presents a la regió i el tipus d’esllavissada que els pot afectar. 

Fins l’actualitat, no s’ha desenvolupat cap relació empírica acceptada de forma general 
ni cap metodologia simplificada per a determinar l’acceleració crítica. 

A la metodologia emprada en el present estudi, la susceptibilitat es mesura amb una 
escala que va de la categoria I a la categoria X, de menys a més susceptibilitat. Un 
escenari geològic es caracteritza segons el tipus de terreny present i la profunditat del 
nivell freàtic. Els diferents graus de susceptibilitat estan en funció del grup geològic i 
al pendent del vessant, tant en condicions humides com seques [TAULA D–3]. Es 
considera que el nivell pot trobar-se sota de la superfície de lliscament –condicions 
seques– o al nivell de la superfície del terreny –condicions humides–. 

Angle del Pendent [º] Grup Geològic 
0-10 10-15 15-20 20-30 30-40 >40 

Condicions Seques 
A Nul Nul  I II IV VI 
B Nul  III IV V VI VII 
C V VI VII IX IX IX 

Condicions Humides 
A Nul III VI VII VIII VIII 
B V VIII IX IX IX X 
C VII IX X X X X 

TAULA D–3 Susceptibilitat d’esllavissada dels grups geològics. [A: roques fortament 
cimentades –roques cristal·lines i gresos amb partícules ben cimentades– c’= 
300 psf [14.364Pa], φ’=35º; B: roques amb ciment dèbil i sòls – sòls sorrencs i 
gresos amb cementació pobra de les partícules– c’=0Pa, φ’=35º; C: roques 
argiloses –pissarres, sòls argilosos, esllavissades prèvies, replens mal 
compactats– c’=0Pa, φ’=20º]. 

Per tal d’evitar haver de calcular l’ocurrència d’esllavissades per a valors massa baixos 
del pendent i de l’acceleració crítica, se’ls ha establert, per a cada grup geològic, uns 
llindars inferiors. Aquests valors estan disponibles a [1]. 

A la TAULA D–4, que es mostra a continuació, es presenten els valors de l’acceleració 
crítica corresponents a cada grau de susceptibilitat. Com ja s’havia enunciat, la 
susceptibilitat ve definida pel grup geològic, pel pendent del vessant i per les 
condicions de l’aigua subterrània. 

Per a caracteritzar la susceptibilitat a esllavissar-se, caldria tenir en compte també els 
modes de ruptura i les àrees que representen un risc significant sobre les 
instal·lacions existents. 

Una vegada identificades les zones susceptibles, es calcula l’acceleració crítica 
corresponent. A la TAULA D–4, es mostren les diferents categories de susceptibilitat en 
funció de l’acceleració crítica. 

Grau Susceptibilitat Nul I II III IV V VI VII VIII IX X 

Acceleració Crítica [g] Nul 0,60 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

TAULA D–4 Correspondència entre l’acceleració crítica i la categoria de susceptibilitat a les 
esllavissades 

A la regió d’estudi, el valor màxim de PGA és de 0,1082·g. S’hauria de  tenir en compte 
el risc a patir esllavissades someres en aquelles zones amb susceptibilitats IX i X. En el 
present treball no s’ha dut a terme l’avaluació de la susceptibilitat d’esllavissada, 
donat que la informació requerida queda fora del seu abast. 

HAZUS’99 utilitza una correlació més aviat conservadora per a obtenir el valor de l’ ac 
en funció del pendent del vessant i de la litologia de la zona. Per aquest motiu, 
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desenvolupa una avaluació del percentatge d’àrea que s’espera que s’esllavissarà, en 
cada categoria de susceptibilitat. Per tant, a una zona determinada, hi ha una 
probabilitat específica de tenir un dipòsit susceptible d’esllavissar-se, i l’esllavissada es 
dóna o no es dóna dins d’un d’aquests dipòsits en funció de si la seva PGA induïda ais 
supera el valor de l’acceleració crítica ac. 

Per a obtenir la probabilitat d’esllavissada d’una àrea, són necessaris un mapa 
geològic, un mapa topogràfic i un mapa que il·lustri les condicions de l’aigua 
subterrània, que permetran elaborar un mapa de susceptibilitat d’esllavissades. 

L’estimació dels desplaçaments permanents del terreny PGD provocats per les 
esllavissades – necessaris per a l’avaluació del risc – s’obté a partir de l’ EQUACIÓ D–8: 

[ ] [ ] naa/dEPGDE isis ⋅⋅=  

EQUACIÓ D–8 

on [ ]isa/dE  és el factor de desplaçament esperat 

 isa  és l’acceleració PGA induïda [ g] 

 n  és el nombre de cicles, que depèn de la magnitud del 
moment sísmic M 

Es considera que el factor de desplaçament té una distribució de probabilitat uniforme, 
entre un límit inferior i superior. Pels casos en els que s’espera que les tensions 
pateixin una important reducció durant el procés de deformació del vessant, per 
exemple, en una caiguda de blocs o en una allau d’arrossegalls, aquestes relacions 
poden subestimar les deformacions. 

Com a resultat de l’avaluació del risc, tant en el cas de les esllavissades com en el de la 
liqüefacció, s’obtenen mapes de les àrees amb les diferents estimacions del Permanent 
Ground Deformation. 

Falles superficials 

Per a dur a terme una anàlisi de risc degut a les falles superficials, caldrà localitzar la 
traça de superfície terrestre susceptible de trencar-se durant un event sísmic. Com a 
resultat de l’anàlisi, s’obtindran les demandes sísmiques de punts específics, és a dir, 
que no s’obtindran mapes, com en els casos anteriors. 

Es considera que el màxim desplaçament pot donar-se en qualsevol zona al llarg de la 
falla, tot i que, en els extrems d’aquesta els desplaçaments són pràcticament nuls. El 
valor mitjà del desplaçament màxim MD de la superfície de la falla ve donat l’ EQUACIÓ 
D–9. 

( ) M,,MDlog ⋅+−= 790265  

EQUACIÓ D–9 

on M és la magnitud del moment sísmic 

La correlació de l’ EQUACIÓ D–9 està basada en una col·lecció de dades empíriques de 
tots tipus de falla. Es considera que les estimacions són raonablement bones per 
l’avaluació de danys sísmics, doncs tota incertesa existent en l’obtenció d’aquest 
desplaçament queda reflectida en l’estimació dels danys. S’ha observat que el valor de 
MD segueix aproximadament una distribució de probabilitat uniforme amb un rang 
que va des de zero al valor màxim. Amb l’ànim d’adquirir una postura conservadora, a 
la metodologia per a estimar pèrdues, s’incorpora com a cota inferior la meitat del 
valor màxim. 




