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3.1  Introducció 
En aquest capítol s’analitza el grau de perillositat sísmica que existeix a la ciutat de 
Barcelona i a les zones properes que configuren l’àrea d’estudi d’aquest treball. 

Per a la caracterització de l’acció sísmica de l’àrea d’estudi, s’han considerat diferents 
referències bibliogràfiques, que han donat lloc a diversos escenaris sísmics. La primera 
referència és el Mapa de Perillositat Sísmica d’Espanya que contempla la normativa de 
construcció sismo-resistent vigent a l’estat espanyol NCSR-02 [12]. En segon lloc, es 
considera la tesi doctoral de Secanell, 1999 [14] que proporciona dos mapes de la 
perillositat sísmica a Catalunya. I, per últim, s’empra el mapa de Zonació sísmica de la 
ciutat de Barcelona, procedent del treball de Cid et al., 1999 [15], que divideix el 
municipi en quatre zones amb diferents propietats geotècniques que corresponen a 
diferents graus de perillositat sísmica. 

L’apartat 3.2 tracta del perill sísmic a Catalunya. El mètodes emprats pels escenaris 
sísmics a escala regional es descriuen a l’apartat 3.2.1, mentre que la zonació sísmica 
de la ciutat de Barcelona es tracta a l’apartat 3.2.2. A l’apartat 3.3, es mostren els 
mapes que representen la perillositat sísmica i que s’utilitzaran amb el SIG en 
l’estimació dels danys sísmics en el present estudi. La distribució de la perillositat 
sísmica entre les diferents comarques i municipis de la regió Metropolitana i entre els 
diferents districtes i barris del municipi de Barcelona es detalla a l’Annex A. 

3.2  El perill sísmic a Catalunya 
Un terratrèmol es produeix per una alliberació sobtada d’energia, acumulada durant un 
període de temps, en una zona activa tectònicament. La Mediterrània Occidental està 
situada a la part est de la zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Àfrica i 
Euràsia. La taxa de convergència és moderada, de manera que els terratrèmols que es 
produeixen a causa d’aquest moviment són poc freqüents. L’activitat sísmica a 
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Catalunya durant el període de temps que transcorre des de l’any 1986 al 2000 
(catàleg sísmic de l’ICC [16]) ha estat concentrada 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. Catalunya, per tant, es pot qualificar com una 
zona d’activitat sísmica moderada. Però, a la vegada, els diferents estudis prediuen 
zones on són previsibles sismes d’intensitat superior o igual a VII, per a períodes de 
retorn de 500 anys. 

L’escala MSK [17] indica danys en les línies vitals a partir d’una intensitat sísmica VIII, 
de fet, es donen danys importants per a una intensitat IX i greus, per a una intensitat 
X. Amb un període de retorn de 500 anys, és poc probable que es produeixin danys 
importants amb les intensitats esperades a Catalunya. Es poden produir danys lleus en 
les àrees amb intensitat VII-VIII i moderats en les d’intensitat VIII. Es pot afirmar, 
doncs, que les línies vitals tenen un bon comportament davant un event sísmic esperat 
a Catalunya, degut bàsicament a la baixa perillositat sísmica de la regió. 

Al llarg del temps, la caracterització del perill sísmic d’una àrea geogràfica ha patit 
diversos canvis degut als desenvolupaments tecnològics dins el marc de la sismologia. 
Així doncs, l’estudi dels terratrèmols anteriors a l’època instrumental (sismògrafs) es 
realitza a partir de les dades macrosísmiques, és a dir, de les descripcions dels efectes 
produïts per un sisme. Es classifica el terratrèmol en termes d’intensitat macrosísmica. 
En l’actualitat, segons [2], existeixen dues tendències per a caracteritzar l’acció 
sísmica. La primera utilitza la intensitat macrosísmica i es denomina caracterització 
sismològica, mentre que la segona utilitza mesures quantitatives de la sacsejada del 
terreny i s’anomena caracterització enginyeril. 

L’escala d’intensitats MSK [17] és una de les més usades a Occident i ha evolucionat 
donant lloc a les escales EMS’92 [18] i EMS’98 [19](veure Annex B). L’avantatge 
d’aquesta caracterització és que es basa en la descripció dels danys i efectes universals 
causats pels terratrèmols sobre persones, objectes, edificis i el medi ambient. Les 
escales d’intensitat clàssiques recullen l’experiència de gran nombre de terratrèmols. 
La caracterització enginyeril més utilitzada és el pic d’acceleració pic o acceleració 
màxima del sòl (Peak Ground Acceleration o PGA). El PGA permet, de forma senzilla, 
estimar la força de l’acció sísmica – que és igual a la massa per l’acceleració – i 
relacionar el moviment sísmic amb els danys que ocasiona. En el present treball, s’ha 
emprat la caracterització enginyeril mitjançant el PGA donat que així ho requeria la 
metodologia d’avaluació del risc sísmic HAZUS’99 [1]. 

3.2.1  Escenaris sísmics 
Hi ha determinades zones a Catalunya que estan més exposades a patir danys davant 
un event sísmic. Els estudis que duen a la identificació d’aquestes zones consten de 
dues parts. La primera és l’avaluació de la perillositat sísmica, és a dir, la probabilitat 
que en un lloc determinat i durant un període de temps de referència es doni un 
terratrèmol que arribi a o sobrepassi una intensitat determinada. L’avaluació s’obté en 
base a l’estimació de la intensitat assolida a cada municipi de Catalunya en un període 
de temps. La segona part fa referència a la vulnerabilitat sísmica de les estructures i 
infrastructures ubicades a Catalunya, és a dir, la susceptibilitat d’aquestes a patir un 
grau de dany degut a un sisme. En l’obtenció de la perillositat, hi intervenen diverses 
hipòtesis, moltes d’elles, subjectives, que poden fer variar els resultats. Per exemple, 
partint de la base que la ocurrència d’un terratrèmol és un procés cíclic, el considerar o 
no el temps transcorregut des de l’últim event, en la caracterització de la perillositat 
sísmica, pot fer que s’obtinguin resultats bastant diversos. Aquí es consideren tres 
escenaris diferents, que avaluen la perillositat sísmica a escala regional mitjançant 
diferents mètodes i diferents mesures. 

Escenari NCSR-02 
El primer escenari considerat és el previst a la Norma de Construcció Sismo-resistent: 
Part General i Edificació, NCSR-02 [12], aprovada pel Reial Decret 997/2002, de 27 de 
setembre i adequada a l’estat actual de coneixement sobre la sismologia i enginyeria 
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sísmica. Aquesta norma estableix les condicions tècniques que han de complir les 
estructures d’edificació per tal d’optimitzar el seu comportament davant events 
sísmics. D’aquesta manera, es substitueix l’antiga Norma de Construcció Sismo-
resistent: Part General i Edificació, NCSE-94 [11]. Ambdues normes, així com la Directiu 
Bàsica de Protecció Civil [10] que s’aplica al territori espanyol, consideren les línies 
vitals com a construccions d’importància especial, és a dir, com aquelles la destrucció 
de les quals donaria lloc a efectes catastròfics o podria interrompre un servei 
imprescindible. 

El mapa de perillositat sísmica del territori nacional segons la NCSR-02 [12], que es 
mostra a la Figura 3.1, proporciona, a cada punt d’aquesta àrea, l’acceleració sísmica 
bàsica ab – expressada en relació al valor de l’acceleració de la gravetat g, que és un 
valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny corresponent 
a un període de retorn de 500 anys, conegut com a Peak Ground Acceleration (PGA). 

 

Figura 3.1 Mapa de perillositat sísmica a Espanya,segons la Norma de construcció sismo-
resistent NCSR-02 [12] 

Aquesta norma es considera d’obligada aplicació als municipis als que se’ls assigni 
una acceleració bàsica ab igual o superior a 0.04·g, on g és l’acceleració de la gravetat. 
A l’àrea estudiada en aquest treball, la majoria dels municipis tenen una acceleració 
bàsica ab entre 0,04·g i 0,05·g, que equival a una intensitat a l’escala MSK de VI, 
segons l’Equació  3-1, extreta de la mateixa NSCR-02 [12]. Tan sols en dotze municipis 
– dels 196 que pertanyen l’àrea d’estudi – s’obté un valor de l’acceleració bàsica ab per 
sota de 0.04·g, als que se li assigna un valor de la intensitat de V-VI. Respecte a la 
NCSE-94 [11], a la nova norma existeixen tres municipis, el valor de intensitat dels 
quals s’ha vist incrementat. Jorba, Òdena i Rubió han passat de tenir associada una 
intensitat MSK de V-VI a VI. 

L’expressió que relaciona la intensitat I i l’acceleració bàsica o el PGA es dóna a 
l’Equació  3-1 on ab s’expressa en unitats de g. 
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L’Equació  3-1 prové de la correlació proporcionada a la norma de construcció sismo-
resistent NCSR-02 [12], que es mostra en l’Equació  3-2 on l’acceleració bàsica, ab, 
s’expressa en gals (cm/s2). 
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Equació  3-2 

Escenaris ICC-1 i ICC-2 
Els escenaris ICC-2 i ICC-3 es basen en la tesi doctoral de Secanell, 1999 [14], que 
proposa un mapa probabilista de perillositat sísmica, propi de Catalunya i fonamentat 
en dades del Servei Geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). El mapa 
representa la perillositat sísmica expressada en graus d’intensitat MSK en un període 
de retorn de 500 anys. L’avaluació probabilista de la perillositat sísmica ha estat 
realitzada amb un model zonificat, és a dir, que té en compte les diferents zones 
sismotectòniques de l’àrea d’influència de cada punt espacial. El procés seguit per a 
aquest tipus de model consta de tres punts. En el primer, s’ajusten els paràmetres 
característics d’un model d’ocurrència de terratrèmols amb les dades del catàleg 
elaborat per l’ICC [16], a cadascuna de les zones sismotectòniques. Una vegada 
deduïda la distribució de probabilitat d’aquestes zones, es propaga l’efecte de la 
sismicitat a cada punt del territori, seguint les lleis d’atenuació de la intensitat sísmica 
amb la distància ajustades a Catalunya. I, per últim, a cada punt de Catalunya, 
s’estudien els efectes sísmics provinents de cadascuna de les zones sismotectòniques i 
s’obté la probabilitat d’assolir o excedir una intensitat determinada per a un període 
de retorn de 500 anys. En el primer punt, es consideren tots els epicentres dels sismes 
d’intensitat MSK igual o superior a V, incloent-hi també els epicentres de les regions 
veïnes que poden influir en el càlcul de la perillositat. De manera que Catalunya queda 
dividida en diverses zones sismotectòniques, obtingudes, per una banda, seguint 
exclusivament criteris tectònics i, per l’altra, considerant únicament la sismicitat. En el 
model d’ocurrència de terratrèmols en el que es basa l’estimació probabilista, la 
sismicitat es considera homogènia a cada zona sismotectònica i caracteritzada pels 
paràmetres sísmics definits pel mateix model. Es calcula la probabilitat d’excedència 
de les diferents intensitats a cada emplaçament degut a les diferents zones 
sismotectòniques tenint en compte les lleis d’atenuació de Catalunya. S’obtenen valors 
compresos des de V-VI (intensitat major a 5,25), a la part més sud, fins a VII-VIII 
(intensitat major a 7,25), a la zona nord–occidental de la regió. Per a determinar la 
incertesa en els càlculs de la perillositat, Secanell realitzà a [14] una anàlisi de 
sensibilitat, mitjançant un sistema estadístic de tipus Montecarlo, que permet 
determinar l’error comès en el càlcul de la perillositat sísmica. Es dugué a terme el 
càlcul d’errors a sis localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Olot y Vielha que, 
per la seva situació geogràfica, són representatives de l’error que es pot esperar a 
qualsevol punt de Catalunya. S’ha pogut constatar que l’error comès en el càlcul de la 
perillositat sísmica per a períodes de retorn de 500, 1000, 2000 i 10000 anys oscil·len 
entre els 0,25 i els 0,45 graus d’intensitat MSK, valor totalment acceptable donada la 
naturalesa del paràmetre intensitat. 

Així doncs, el mapa probabilista proporciona la probabilitat d’ocurrència d’un sisme 
d’una determinada intensitat a les zones sismotectòniques, propagant-ne l’efecte a la 
resta de punts del territori. Aquest és el que dóna lloc a l’escenari ICC-1 considerat en 
el present treball. L’escenari ICC-2 parteix de l’escenari anterior, però considera 
l’amplificació de l’agitació del terreny que es produeix quan el fenomen sísmic afecta 
terrenys amb sòls tous. 
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Figura 3.2 Mapa probabilista de perillositat sísmica, expressat per les intensitats 
associades (amb dos decimals) a un període de retorn de 500 anys[14] 

Per a tenir en compte l’amplificació de l’agitació del terreny degut a sòls tous, s’ha 
estudiat la geologia de Catalunya. S’ha realitzat, també, una classificació geotècnica de 
tots ells, utilitzant quatre tipologies de sòls, amb una resposta particular en front el 
fenomen sísmic, associada a la velocitat de les ones S en travessar-los. D’aquesta 
manera, es classifiquen els sòls com: 

• Sòl tipus R. És el corresponent a una roca dura. 

• Sòl tipus A. Correspon a la categoria de roques compactes. 

• Sòl tipus B. Es consideren d’aquest tipus els sòls semi-compactats. 

• Sòl tipus C. Correspon a material no cohesionat. 

El mapa de la Figura 3.2, que respon a l’escenari sísmic ICC-1, considera que el tipus de 
terreny que existeix a Catalunya és un sòl de tipus mitjà que, segons la classificació 
geotècnica anterior, correspon a un sòl tipus A (que es troba en el 45% dels municipis 
de Catalunya). Mentre que, en l’escenari ICC-2, l’efecte del sòl només s’ha considerat 
als nuclis urbans, ja que és on s’ha tingut en compte exclusivament la classificació 
geotècnica. Per a obtenir aquest escenari, s’amplifica amb 0,5 graus el valor de la 
intensitat del mapa corresponent a l’escenari ICC-1 en els nuclis urbans que es 
classifiquin com a sòl tipus B i tipus C. L’escenari ICC-2 és, per tant, una modificació 
de l’escenari probabilista ICC-1. 
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La Taula  3-1 presenta els valors de l’acceleració bàsica PGA i de la intensitat MSK 
I(MSK) característics de la regió d’estudi que comprèn bàsicament l’àrea metropolitana 
de Barcelona i considerant el casos més extrems dels tres escenaris sísmics. 

PGA [m/s2] I(MSK) 

0.03·g V-VI 
0.04·g VI 
0.05·g VI-VII 
0.07·g VII 
0.11·g VII-VIII 

Taula  3-1 Correspondència entre l’acceleració bàsica (PGA) i la intensitat sísmica MSK 

3.2.2  El perill sísmic a la ciutat de Barcelona 
La perillositat sísmica cal ser tractada amb especial cura als grans nuclis urbans com la 
ciutat de Barcelona. El variat ús del sòl en aquestes àrees fa que el terreny per on es 
propaguen les ones sísmiques no pugui considerar-se una unitat geotècnica 
homogènia. Així, la intensitat dels nuclis urbans proporcionada pels models 
d’ocurrència de sismes hauria de ser modificada tenint en compte les propietats 
geològiques i geotècniques del terreny on descansen. Barcelona es fonamenta sobre 
una cobertura Quaternària fet que es tradueix en un augment notable del moviment 
del sòl provocat per un terratrèmol. És necessari, per tant, avaluar d’alguna manera 
aquesta possible amplificació dels efectes sísmics. L’augment de la perillositat degut a 
l’existència de materials tous dóna lloc a diversos treballs, entre els que cal destacar 
els de Cid et al. (1999) [15] i el de Alfaro et al. (1998) [20]. 

Zonació sísmica. Efectes locals del sòl 
Com a resultat dels anteriors treballs, el sòl del municipi de Barcelona, des dels punts 
de vista geològic i geotècnic, es divideix en quatre zones, caracteritzades, a grans 
trets, pel tipus d’aflorament Pleistocè o Holocè i pel tipus de sòcol, Paleozoic o 
Terciari. La caracterització d’aquestes zones s’obté de Cid et al. (1999) [15], on es fa 
una simulació del subsòl de la ciutat de Barcelona, a 70 punts, utilitzant el mètode 
unidimensional lineal equivalent Shake’91. S’estimen les freqüències predominants o 
associades als pics d’amplificació. A partir de les funcions de transferència obtingudes 
en cada una d’aquestes zones, es defineixen les quatre zones, anteriorment 
esmentades. Els resultats d’aquesta zonació posen de manifest que els materials del 
Quaternari de Barcelona donen lloc a una amplificació dels efectes sísmics, essent 
aquesta major en la zona litoral de la ciutat i les franges dels rius Besòs i Llobregat. 

A la Figura 3.3, es representa la Zonació sísmica de Barcelona, on cada zona correspon 
a un valor diferent de l’amplificació sísmica, que proporcionarà un diferent valor del 
PGA. 

Seguidament, es descriuen els principals trets de les quatre zones obtingudes en la 
zonació proposada. 

• La zona amb un factor d’amplificació menor – menor perillositat – s’anomena 
Zona 0 i està constituïda pels afloraments rocosos del Paleozoic, a 
Collserola, per exemple – metamòrfics i granítics – i Terciaris, a Montjuïc. 

• La Zona I és la que correspon a una major perillositat sísmica. Correspon a 
dipòsits deltaics compostos per materials recents d’edat Holocena. 

• La resta de zones, Zona II i Zona III, estan formades per materials d’edat 
Pleistocena, amb diferents espessors de substrat Terciari, per tant, amb 
diferent resposta sísmica. 
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Figura 3.3 Zonació Sísmica de Barcelona basada en mètodes de simulació numèrica 

d’efectes locals [15] 

En la present tesina, s’ha anomenat a la Zona 0 com a Zona IV, per tal de donar una 
continuïtat a la denominació de les diferents zones. D’aquesta manera, la Zona I és la 
corresponent a una major amplificació del moviment del terreny, degut a l’acció 
sísmica, mentre que la Zona IV és la que porta associada una menor perillositat 
sísmica. 

3.3  Escenaris sísmics emprats: Mapes SIG 
Així doncs, en aquest estudi, es proposen tres escenaris per a caracteritzar la 
perillositat sísmica a la regió metropolitana de Barcelona i un quart, a escala local, 
referit al municipi de Barcelona. 

L’escenari NCSR-02 contempla el mapa de perillositat sísmica d’Espanya de la norma 
de construcció sismo-resistent d’edificacions d’actual vigència a Espanya [12], a partir 
de la qual es proporciona a cada municipi del territori espanyol un valor característic 
de l’acceleració horitzontal del terreny corresponent a un període de retorn de 500 
anys, conegut com a Peak Ground Acceleration o PGA. A la Figura 3.4, es mostra la 
distribució del valor de PGA als municipis de la regió metropolitana de Barcelona, 
emprada en l’anàlisi de risc sísmic del present treball. 

Els restants escenaris emprats a nivell de la regió metropolitana de Barcelona, que es 
denominen ICC-1 i ICC-2, responen a estudis desenvolupats a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). L’ICC-1 es basa en el mapa probabilista per a caracteritzar la 
perillositat sísmica bàsica a Catalunya, que proporciona la probabilitat d’assolir o de 
superar un valor d’intensitat sísmica en un període de retorn de 500 anys. L’escenari 
ICC-2 incorpora l’efecte d’amplificació de l’acció sísmica provocat pels sòls tous dels 
nuclis urbans. En el present treball, ambdós escenaris s’expressen en funció del valor 
del PGA corresponent a la intensitat MSK que proporcionada pels mapes dels quals 
provenen. La transformació s’obté mitjançant la correlació entre la intensitat i 
l’acceleració, que es facilita a l’Equació  3-1], donant lloc a un mapa de perillositat 
sísmica que associa, a cada municipi de l’àrea d’estudi, el PGA que s’estima que es pot 
produir en un període de retorn de 500 anys. El conjunt de municipis d’aquest mapa 
corresponents a la regió metropolitana de Barcelona i a la comarca de l’Anoia 
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constituiran els escenaris ICC-1 i ICC-2 emprats en el present treball. A la Figura 3.5 es 
mostra l’escenari ICC-1, mentre l’ICC-2 es pot observar a la Figura 3.6. 

 
Figura 3.4 Escenari sísmic NCSR-02 [12] 

 

 
Figura 3.5 Escenari sísmic ICC-1 [14] 
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Figura 3.6 Escenari sísmic ICC-2 [14] 

 
Figura 3.7 Escenari Zonació sísmica de la ciutat de Barcelona 

Finalment, un quart escenari considera el detall de l’àrea geogràfica del municipi de 
Barcelona. En quant a la caracterització de la perillositat sísmica, aquest escenari 
subdivideix el sòl de Barcelona en quatre zones ben diferenciades des del punt de vista 
geològic i geotècnic, doncs es considera que els sòls poc cohesius que hi afloren 
amplifiquen l’efecte de l’acció sísmica. Els quatre factors d’amplificació de l’efecte de 
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l’acció sísmica, cada un d’ells associat a cada una de les zones, determinen l’escenari 
de la Zonació Sísmica de Barcelona, que resulta de multiplicar aquests factors pel valor 
de PGA considerat característic al municipi (0,054·g) que, en la present anàlisi, és el 
que correspon a Barcelona en l’escenari ICC-1. 

A la Taula  3-2, es mostren els factors d’amplificació corresponents a cada una de les 
zones sísmiques i els valors del PGA obtinguts com a resultats de la seva aplicació. 

Zona Factor d’amplificació PGA [g] 
I 1,69 0,091 
II 1,65 0,077 
III 1,43 0,089 
IV 1,00 0,054 

Taula  3-2 Valors dels factors d’amplificació de l’acció sísmica per efecte del sòl al 
municipi de Barcelona [15] i els PGA corresponents 

A la Figura 3.7, es presenta la distribució del PGA emprada per a caracteritzar la 
perillositat sísmica del municipi de Barcelona. 

3.4  Resum i conclusions 
En general, l’activitat sísmica a Catalunya i, concretament a la Regió Metropolitana de 
Barcelona, es considera moderada amb valors d’intensitat màxims, a l’àrea d’estudi, de 
VII-VIII MSK. Cal destacar també que la caracterització de la perillositat sísmica varia 
segons el procediment que es consideri. Com es presenta en aquest capítol, a la regió 
d’estudi, formada bàsicament per la regió metropolitana de Barcelona, poden esperar-
se diversos valors d’intensitat sísmica, que oscil·len entre V-VI i VII-VIII a l’escala MSK 
segons els escenaris considerats en el present treball. 

Pel què fa al municipi de Barcelona, és necessari amplificar el valor de la perillositat 
sísmica segons les propietats geotècniques del sòl sobre el que es fonamenta. En el 
present estudi, es modifica la intensitat característica del municipi – considerada de 
grau VI-VII MSK – en funció de la diferent resposta a l’acció sísmica condicionada per la 
heterogeneïtat del terreny existent. 

Els valors típics del PGA oscil·len entre 0,03·g, per a les zones amb intensitat V-VI, i 
0,11·g, per a les zones amb intensitat VII-VIII. 

 

 

 




