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Resum 
 

 La presència de terrenys considerats geotècnicament com a tous, propers a la 

superfície del terreny, produeix un augment considerable dels danys generats pels 

terratrèmols en les infraestructures situades sobre ells, al condicionar l’amplificació de 

les ones sísmiques en un rang de períodes de vibració (períodes alts) dels materials, 

que coincideix amb el període de vibració de les estructures (Tsige i García Flórez, 

2006). Per tant, l’estudi de la resposta sísmica del sòl és un camp d’interès en l’anàlisi 

del risc sísmic i en el disseny sismoresistent. 

 Quan es vol dissenyar una xarxa sísmica en una regió s'han de caracteritzar els 

emplaçaments de les estacions per poder determinar si hi ha efectes sísmics locals i, 

d’aquesta manera, tenir-los en compte en el processat dels registres. Això només es 

podrà dur a terme si es defineix un sòl de referència des del qual es puguin veure les 

modificacions que pateix el senyal sísmic des que s’inicia el moviment fins que queda 

enregistrat. 

 L’objectiu d’aquest treball és fer una caracterització, tan geològica com 

geofísica, del subsòl de les estacions sísmiques de Llívia, a la vall de la Cerdanya 

(Pirineu Oriental), per veure els fenòmens d’amplificació que s’hi donen. Per dur a 

terme aquesta tasca s’estudien els possibles efectes sísmics locals. Des d’un punt de 

vista numèric, es calcula la funció de transferència mitjançant el mètode lineal 

equivalent 1D amb el programa ProShake, que requereix dades obtingudes en diverses 

campanyes de prospecció geofísica realitzades a la zona d’estudi per la Unitat de 

Tècniques Geofísiques de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). I també des d’un punt de 

vista empíric amb el processat, mitjançant el programa DEGTRAA4, dels sismogrames 

registrats a les estacions de Llívia en sòl i roca. D’aquesta manera, analitzant els 

registres reals i sintètics es pot fer una comparació dels mètodes de simulació 

numèrica. També s’utilitza la tècnica del quocient espectral H/V per determinar la 

freqüència fonamental del sòl i comparar-la amb les calculades amb els dos mètodes 

anteriors. 

 Els resultats obtinguts han mostrat una clara amplificació del moviment del sòl 

i de la durada del sisme en un determinat rang de freqüències a causa de la capa de 
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rebliment sedimentari que hi ha a la zona de Llívia. Els nivells d’amplificació obtinguts 

amb el mètode empíric han estat lleugerament superiors als esperats però satisfactoris. 

 Les campanyes d’adquisició de dades geofísiques han donat molt bons 

resultats, ja que han permès fer una primera aproximació dels materials que es troben 

en el subsòl de la zona de Llívia, la profunditat a la que es situa el basament rocós i s’ha 

pogut proposar un model d’estructura 1D per ser utilitzat en les simulacions 

numèriques. 

 Pel que fa als resultats numèrics, mitjançant el model lineal equivalent 1D, s’ha 

vist que els resultats de freqüència fonamental i amplificació són bastant bons, però 

que els efectes de bidimensionalitat i tridimensionalitat que poden produir una conca 

com la de l’àrea d’estudi no poden ser analitzats amb aquest model i per tant, en zones 

tan complexes, podria ser de gran utilitat l’ús de programes 2D i 3D en treballs futurs. 
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Abstract 
 

 The presence of geotechnically soft terrain near the surface produces a 

substantial increase in the destruction caused by earthquakes in the infrastructures 

located directly on the ground. This is due the strengthening of seismic waves in high 

vibrational periods of the materials, which coincide with the vibration periods of the 

structures (Tsige and García Flórez, 2006). For that, the study of the seismic reaction of 

the soil is an interesting field in risk analysis and in earthquake-proof structure design. 

In the design of a seismic net, the monitoring stations have to be properly located in 

order to find out whether there are local seismic effects and, if so, take them into 

account in the data processing. This can only be done if a reference soil is defined from 

which the changes of the seismic signals can be traced from their origin to the 

recording spot. 

 The aim of this project is the geological and geophysical characterisation of the 

soil in the seismic stations in Llívia, in the Cerdanya valley (Oriental Pyrenees), to 

study amplification events. To this end, the possible local seismic effects are also 

studied. From a numerical point of view, the transfer function is calculated by means 

of the linear equivalent 1D method with the ProShake software package. This software 

requires data coming from several geophysical prospection campaigns carried out by 

the Unitat de Tècniques Geofísiques de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). From the 

empirical perspective, data from seismograms in soil and rocky ground in Llívia is 

processed with the DEGTRAA4 software package. Hence, the analysis of real and 

synthetic data provides a comparison between the different methods of numerical 

simulation. The spectral quotient H/V method is also used to establish the 

fundamental frequency of the soil and its comparison with that calculated with the 

aforementioned methods. 

 The results show a clear strengthening of the soil movement and a lengthening 

of the earthquake duration in a precise range of frequencies due to the sedimentary 

layer present in the Llívia zone. The levels of amplification obtained with the empirical 

method are higher that the expected but still acceptable. 
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 The geophysical data gathering campaigns have provided very good results, 

because they offered a first estimate of the materials present just below the ground and 

the position of the rocky basement in the Llívia zone. That has suggested a 1D 

structural model to be used in the numerical simulations. 

Regarding the numerical outcome, the linear equivalent 1D model shows 

reasonably good results for the fundamental frequency and amplification. On the other 

hand, bidimensionality and tridimensionality effects can be present in the area of study 

and those cannot be analysed with the present 1D model. For that, 2D and 3D software 

packages could be very useful for future studies. 
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1. Introducció 
 

 1.1. Introducció 

 

 Quan s’allibera l’esforç acumulat a l’escorça terrestre, durant desenes i milers 

d’anys, es generen una sèrie d’ones de shock que es propaguen pel medi fins arribar a 

la superfície. Aquest fenomen és conegut amb el nom de terratrèmol. 

 Durant la propagació de les ones sísmiques des del basament rocós fins a la 

superfície, els diferents materials que formen el subsòl produeixen una modificació del 

seu contingut freqüencial, valors d’amplitud i durada. Això és causat per les 

condicions geològiques, geotècniques i topogràfiques del terreny. 

 Una xarxa sísmica està formada per un conjunt d’estacions sísmiques 

(sismòmetres i/o acceleròmetres) repartides pel territori. S’utilitza per conèixer 

l’activitat sísmica d’una zona, amb quina freqüència es produeixen els terratrèmols i 

quina magnitud tenen. 

 Quan es vol dissenyar una xarxa sísmica en una zona s'han de caracteritzar els 

emplaçaments de les estacions per poder determinar si poden donar lloc a efectes locals 

i d’aquesta manera tenir-los en compte en el processat dels registres. 

 També és necessari conèixer aquests efectes de sòl en la modificació del 

moviment sísmic a l’hora de realitzar estudis de perillositat sísmica local i en el disseny 

de construccions sismoresistents. 

 Per això, és molt important determinar un sòl de referència en el que es 

coneguin perfectament aquests efectes, si no, el que s’estarà fent serà magnificar els 

fenòmens d’amplificació sísmica. 
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 1.2. Objectius 

 

 L’objectiu d’aquest treball és la caracterització dels efectes sísmics locals a 

l’emplaçament de les estacions sísmiques de Llívia (una en sòl i l’altra en roca) aplicant 

mètodes empírics i numèrics. També es pretén fer una comparació dels dos mètodes. 

Tot això, s’ha pogut realitzar a partir dels objectius puntuals que es descriuen a 

continuació: 

 

 -Fer una descripció geològica de la zona de Llívia, situada a la Conca de la 

Cerdanya, considerant la bibliografia existent i una descripció geofísica a partir de les 

campanyes de prospecció que s’han fet a Llívia. 

 -Estudiar els fenòmens d’efectes sísmics locals des d’un punt de vista 

experimental mitjançant el tractament dels registres sísmics obtinguts de la base de 

dades de l’Institut Geològic de Catalunya. 

 -Definir columnes de sòl de l’emplaçament de l’estació sísmica de Llívia 2 a 

partir de treballs de camp de prospecció sísmica realitzats a la zona. 

 -Estudiar el fenomen d’amplificació sísmica del sòl numèricament mitjançant la 

utilització del programa ProShake (mètode lineal equivalent 1D). 

 -Veure quins resultats d’amplificació dels senyals sísmics s’obtenen amb cada 

mètode i comparar els resultats. 

 -Comparar els resultats obtinguts en aquest estudi amb els d’altres treballs 

realitzats a la mateixa zona. 

 -Proposar la columna de sòl característica de Llívia 2 com a resultat de la 

prospecció geofísica i l’aplicació del mètode lineal equivalent. 

 -Proposar recomanacions per a estudis futurs que permetin avançar en la 

caracterització dels efectes de sòl de la xarxa sísmica de Catalunya. 
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 1.3. Contingut de la memòria 

 

 La memòria s’ha estructurat en vuit capítols, el contingut dels quals es descriu a 

continuació: 

 

 -En aquest primer capítol s’introdueix el fenomen de l’amplificació sísmica que 

produeixen els sòls i es parla de la importància de tenir un sòl de referència per als 

estudis de microzonació i caracterització sísmica del subsòl, i més, quan hi ha 

instal�lada una estació sísmica. També es detallen els objectius del treball. 

 -En el segon capítol es parla de les diferents variables que intervenen en la 

modificació del senyal sísmic des de que es genera un terratrèmol fins que s’arriba a 

enregistrar. També es descriu què són els fenòmens d’efecte local i la importància de 

tenir un bon sòl de referència per tal de poder quantificar aquests efectes. Ja per últim, 

es donen un parell d’exemples de treballs de la mateixa temàtica que s’estan realitzant 

en altres països. 

 -En el tercer capítol s’expliquen alguns detalls de la xarxa sísmica i 

d’accelerògrafs que hi ha instal�lada a Catalunya des de l’any 1985. Es fa una 

introducció de les estacions sísmiques de Llívia on també s’hi poden veure algunes 

imatges de la mateixa. 

 -En el capítol 4 es parla de les diferents tècniques de prospecció geofísica que 

s’han utilitzat a Llívia per determinar les propietats geomecàniques del sòl i així 

realitzar un bon estudi d’efectes locals. També es descriuen els mètodes empírics i 

experimentals amb els que posteriorment es realitzarà el tractament dels resultats 

obtinguts. 

 -En el cinquè capítol, es fa referència a la recollida de dades geològiques i 

geofísiques que s’ha fet a la zona de Llívia, tan a nivell bibliogràfic com d’adquisició de 

dades al camp. Seguidament es mostren els resultats obtinguts en cada tècnica. 

 -En el sisè capítol, es mostren els càlculs realitzats aplicant la tècnica del 

quocient espectral sòl/roca als registres dels sismes de què es disposa a la base de 

dades de l’IGC. També s’apliquen tècniques de modelització amb el programa 

ProShake utilitzant un model d’estructura 1D definit a partir dels treballs de 

prospecció geofísica realitzats. Per altra banda, s’analitzen els resultats obtinguts amb 
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el mètode d’H/V. Seguidament es fa una comparació dels resultats i es calibren els 

mètodes utilitzats. 

 -En el capítol 7 es presenten les conclusions dels resultats obtinguts així com 

una recomanació dels possibles estudis que es podrien dur a terme en un futur pròxim 

per tal de continuar amb aquesta important tasca de caracterització sísmica del territori 

català. 

 -Per últim, es fa una recopilació de tota la bibliografia que s’ha utilitzat en 

aquest treball. 
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2. Caracterització dels emplaçaments 

d’una xarxa sísmica 
 

 2.1. Introducció 

 

 El registre sísmic d’un emplaçament (Macau, 2008) es pot expressar de forma 

general com la convolució de les funcions temporals: 

 

y(t) = f0(t)* r(t)* l(t)* s(t) (1)  

 

 on y(t) es el registre obtingut en funció del temps t, f0(t) es la funció que 

caracteritza la font, r(t) és la funció que descriu la propagació de les ones sísmiques, l(t) 

és la funció que descriu els efectes locals i s(t) és la resposta de l’instrument. 

 En el domini de la freqüència, l’expressió (1) es pot escriure com un producte: 

 

Y(w) = F0(w)�R(w)�L(w)�S(w) (2)  

 

 on w es la freqüència angular, Y(w) és l’espectre del registre sísmic en 

l’emplaçament i F0(w), R(w), L(w) i S(w) són les transformades de Fourier de f(t), r(t), l(t) 

i  s(t) respectivament. 

 Una xarxa sísmica està formada per un conjunt d’estacions sísmiques 

(sismòmetres i/o acceleròmetres) repartides pel territori, s’utilitza, fonamentalment, 

per conèixer l’activitat sísmica d’una zona, amb quina freqüència es produeixen els 

terratrèmols i quina magnitud tenen. 

 Quan es vol dissenyar una xarxa sísmica en una zona s'han de caracteritzar els 

emplaçaments de les estacions per poder determinar si hi ha efectes locals l(t) i 

d’aquesta manera tenir-los en compte en el processat dels registres. 

 Els efectes locals són causats per la topografia, la geologia i les propietats 

elàstiques dels materials d’una zona. L’alliberació d’energia acumulada en una falla 
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durant molt de temps es propaga en forma d’ones pel substrat rocós, quan troba un 

canvi brusc d’impedància del material per on avança, les ones sísmiques poden patir 

canvis en la seva amplitud, contingut freqüencial i duració (Figueras, 1994) i el registre 

del moviment del sòl que s’obté en superfície és diferent del que s’observa en 

l’aflorament del basament rocós. Si es desconeix la magnitud d’aquesta amplificació, es 

sobrevalorarà la lectura del moviment del sòl que es faci en els sismogrames. 

 

 2.2. Efecte local 

 

 Definim l’efecte local (Figueras i Macau, 2009) com la variació del moviment del 

sòl entre dos punts pròxims, a causa de la configuració geològica, la geometria, les 

propietats dinàmiques de la formació superficial i la topografia de la superfície del 

subsòl (Figura 1).  
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Figura 1: Esquema del pas de les ones sísmiques en terrenys amb diferent competència 

(Figueras, 2006). 

 

 Aquest és un fenomen conegut i que al llarg de la història s’ha pogut 

comprovar en diferents emplaçaments que s’han vist afectats per terratrèmols. Un 

exemple clar, és la ciutat de Mèxic. L’any 1985 es va produir un terratrèmol de 

magnitud Ms = 8.1 a la costa oest de Mèxic en el límit entre les plaques de Cocos i 
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d’Amèrica del Nord. Tot i que la distància epicentral respecte a la ciutat era de 300km, 

es van produir danys molt més severs que en d’altres poblacions més pròximes a 

l’epicentre. El registre del moviment del sòl obtingut a l’estació (SCT), situada en el 

centre de la Ciutat de Mèxic a uns 300 kilòmetres de l’epicentre, presentava un 

important increment del valor pic de l’acceleració arribant a un valor de 1.7m/s2, 

observant-se també una modificació del contingut freqüencial i un increment de la 

duració del registre. 

 A la Figura 2 es pot veure com varien els registres obtinguts en estacions 

sísmiques situades a diferents distàncies epicentrals. L’amplitud del moviment 

disminueix a mida que ens anem allunyant del focus emissor a causa de l’atenuació de 

les ones, tot i que a la UNAM s’amplifica una mica a causa de l’efecte de la topografia. 

 

Figura 2: Comparació dels accelerogrames obtinguts en estacions sísmiques situades a diferents 

distàncies de l’epicentre del terratrèmol que va tenir lloc l’any 1985 a Mèxic (Figueras 

i Macau, 2009). 

 

 La ciutat de Mèxic està situada en el “Valle de México”, de 20km d’ample i 

1.5km de profunditat. La vall està formada per roques mesozoiques, reomplerta de 

roques volcàniques quaternàries, terciàries, dipòsits lacustres i al�luvials quaternaris, i 

d’una capa d’argila molt tova de potència variable d’uns 50m (Rodríguez, 2005). En un 

estudi de zonació sísmica (Figura 3 i Figura 4) es va separar la ciutat en tres zones amb 
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diferents materials del subsòl que van donar diferents respostes en termes de 

l’acceleració. 

 

 

Figura 3: Mapa de la ciutat de Mèxic on es pot veure l’estació SCT i la posición del tall B-A. 

(Rodríguez, 2005). 

 

 

Figura 4: Tall B-A de la ciutat de Mèxic, on es pot observar les diferents zones en les que es va 

dividir la ciutat (Rodríguez, 2005). 

 

 Les àrees on es van observar els majors danys estan construïdes sobre el llit de 

l’antic Llac Texcoco, una zona que presenta argiles amb velocitats de propagació de les 

ones de cisalla molt baixes, entre 30 i 200m/s. Això va provocar que es produïssin 

amplificacions molt fortes per períodes llargs i una major duració del sisme. En canvi, 

en les zones construïdes sobre roca amb velocitats de propagació de les ones de cisalla 

molt altes, per sobre de 2000m/s, no es van produir danys significatius (Chávez - 

García 1991). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

9 

 A la bibliografia hi ha bastants referències on es parla de l’efecte local a causa 

de la gran importància que té aquest fenomen pel que fa a la construcció d’edificis i 

estructures que es poden veure sotmesos a l’acció d’un sisme. També se’n fa referència 

quan es parla de moviments de massa ja que els sismes poden ser-ne els 

desencadenants. 

 A la Figura 5 es mostren les estructures típiques que poden provocar efectes de 

lloc, i que es descriuen a continuació (Figueras i Macau, 2009): 

 

 -Les estructures de capes planes poc consolidades sobre materials durs del 

substrat rocós, produeixen fenòmens d’amplificació deguts al canvi de velocitat de 

propagació de les ones de cisalla. 

 -En zones de conques sedimentàries reomplertes de materials més tous es 

produeixen fenòmens d’amplificació i augment de la duració del terratrèmol a causa 

de la ressonància entre les ones atrapades en la conca. 

 -Les disposicions de materials que donen discontinuïtats laterals poden 

provocar problemes d’efectes locals com a conseqüència de la difracció de les ones i 

problemes d’assentaments diferencials. 

 -Tot i que el cas de la topografia no ha estat molt estudiat, s’ha vist que en 

relleus convexes es produeix una amplificació del moviment, i en les zones còncaves 

una desamplificació. També s’ha trobat una relació entre les dimensions de l’estructura 

i el moviment del sòl de tal manera que si la dimensió de l’estructura és de l’ordre de la 

longitud d’ona, es produeix un efecte significatiu en el moviment del terreny (Finn, 

1991). 

 

Figura 5: Disposicions d’estrats més característiques que donen amplificació del moviment: a) 

capes sedimentàries horitzontals sobre un substrat rocós; b) rebliment sedimentari 

d’una vall; c) fortes discontinuïtats laterals; d) Relleus (efecte topogràfic) (Modificat 

de Bard et al., 1995). 
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 2.3. Sòl de referència per estudis de perillositat 

 

 Si hi ha un emplaçament en el que es produeix una amplificació del moviment 

sísmic del sòl, aquest es pot estar sobrevalorant i per tant, el que s’ha de fer és fixar un 

punt en el qual es sàpiga si es produeixen, o no, efectes sísmics locals i quina magnitud 

tenen. Aquest punt és el que s’anomena sòl de referència i és molt important a l’hora 

de fer estudis de perillositat sísmica ja que l’amplificació que es pugui produir es 

calcularà referida a aquest sòl. 

 

 2.4. Altres treballs de caracterització d’estacions sísmiques 

 

 La caracterització de les estacions sísmiques és molt important pels estudis de 

perillositat sísmica, ja que si no es tenen ben caracteritzats els efectes locals de la zona 

on s’emplaça l’estació, es pot estar sobreestimant el valor del moviment del sòl i per 

tant la perillositat sísmica de tota la regió. 

 A més a més, també poden aparèixer complicacions en el càlcul de la perillositat 

sísmica local, ja que si des d’un bon principi es magnifica el sisme, quan es calculi el 

moviment del sòl, tenint en compte els efectes de lloc, encara es veurà més amplificat. 

 Alguns exemples de caracteritzacions d’estacions sísmiques que s’estan portant 

a terme en d’altres països són les dues propostes emmarcades dins el projecte 

internacional "Network of Research Infrastuctures of European Seismology" (Neries) 

(Neries, 2009). 

 Un és la monografia de l’estació de Montbonnot-Grenoble (OGFH), situada 

prop de Grenoble, als Alps Francesos, i l’altra és la monografia de l’estació 

acceleromètrica SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA amb codi TSEB i situada a São Sebastião, a 

l’illa Terceira (Açores). 

 Aquí, a Catalunya, també s'està duent a terme un projecte de caracterització 

d'estacions sísmiques. Aquesta tesina, està enmarcada dins un treball que s'està 

realitzant a la Unitat de Tècniques Geofísiques de l'IGC, i en el qual, s'està 

caracteritzant la Xarxa Sísmica i Acceleromètrica de Catalunya. 
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3. Xarxa sísmica i d’accelerògrafs de 

Catalunya 
 

 3.1. Xarxa sísmica de Catalunya 

 

 L’ Institut Geològic de Catalunya (IGC) manté, des de l'any 1985, una xarxa 

sísmica regional amb l'objectiu de conèixer la sismicitat de Catalunya i àrees veïnes 

(Pirineus Orientals i Mar Mediterrània). La xarxa, que va començar amb estacions 

analògiques d'una component i de curt període, ha anat incorporant noves tecnologies 

(Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 Així, a l'any 1996 un nou concepte de xarxa sísmica va ser dissenyat i planejat 

amb l'objectiu d'assolir dos objectius principals: 

 -Proveir d'informació ràpida als serveis de Protecció Civil i a la societat en 

general, 

 -Obtenir sistemàticament dades de qualitat per a la comunitat científica.  

 S'han dissenyat estructures de camp robustes de gran qualitat i instal�lat fins a 

15 estacions equipades amb sensors de banda-ampla de tres components i de gran rang 

dinàmic. 

 Les estacions estan basades en plataformes "Very Small Aperture Terminal" 

(VSAT) que envien les dades sísmiques en temps quasi-real via satèl�lit al centre de 

processat de dades de l’IGC. Les dades són contínuament emmagatzemades i 

processades amb un sistema automàtic de localització epicentral. La divulgació de la 

informació sísmica es fa per Internet, després de la seva validació. 

 

Programa de desplegament: 

 

 La selecció dels emplaçaments per cada estació sísmica no és una decisió fàcil 

de prendre ja que hi ha molts factors a tenir en compte. S’ha de trobar un lloc amb prou 

espai on poder instal�lar tota la instrumentació, que estigui suficientment allunyat de 
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les principals fonts de soroll (circulació de vehicles, vies fèrries, zones urbanes, parcs 

eòlics..), i on s’hi pugui accedir amb cotxe. També s’ha d’intentar instal�lar l’estació en 

un lloc pla i sobre roca per evitar efectes locals, i a més a més, aquest emplaçament ha 

de tenir cobertura per tal de que les dades recollides puguin ser enviades via satèl�lit. 

També s’ha de tenir en compte la insolació de la zona perquè les estacions funcionen 

mitjançant plaques solars. 

 A la Figura 6 es presenta un mapa amb les estacions actuals de la xarxa sísmica 

de Catalunya. 

 

 

Figura 6: Mapa de les estacions de la xarxa sísmica (Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 

 Els accelerògrafs FNEB, FMON i FESP de la xarxa VSAT, instal�lats a Nébias, 

Montoussé i l'Espira (França) són propietat del Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM). 
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 A la Taula 1 es pot veure l’estat actual de les estacions amb les seves principals 

característiques. 

 

Taula 1: Codi, nom, coordenades i altura de l'emplaçament de cada estació sísmica (font: Institut 

Geològic de Catalunya, 2009). 

Codi Nom estació Latitud N (º) Longitud E (º) Altura(m) 

CAVN Les Avellanes 41.8826 0.7516 634 

CFON Fontmartina 41.7623 2.4356 973 

CLLI Llívia 42.4792 1.9742 1413 

CBRU Bruguera 42.2855 2.1803 1327 

CORG Organyà 42.2303 1.3176 716 

CGAR Garraf 41.2944 1.9149 584 

CSOR Soriguera 42.3756 1.1339 1227 

CCAS Cassà de la Selva 41.8840 2.9053 197 

CORI Oristà 41.9735 2.0499 331 

CMAS Mas de Barberans 40.7267 0.3150 530 

CEST Esterri de Cardós 42.6005 1.2553 1325 

CTRE Tremp 42.3242 0.7736 1318 

CPAL Palau-saverdera 42.3116 3.1636 223 

CBEU Beuda 42.2567 2.6769 824 

COBS Casablanca 40.7141 1.3573 160 

FNEB* Nébias 42.9042 2.1079 578 

FMON* Montoussé 43.0634 0.4164 647 

FESP* Espira 42.8199 2.8222 240 

 

Evolució de la nova xarxa sísmica: 

 

 -En una primera fase 1998-2000, es van instal�lar les quatre primeres estacions 

sísmiques VSAT (CFON, CLLI, CAVN i CBRU) equipades amb sensors Guralp CMG-

40T (0.03Hz-50Hz) juntament amb el centre de recepció i processat de dades. 

 -En la segona fase 2001-2003, s’instal�len 4 noves estacions (CORG, CGAR, 

CSOR i CCAS) amb sensors STS-2 (0.01Hz - 50Hz) i Guralp CMG-3ESP (0.01Hz-50Hz). 
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 -En la tercera fase (2004-2007), es construeixen 7 noves estacions en 

col�laboració amb l'Institut Català del Sòl (INCASOL) (CEST, CTRE, CPAL, CBEU, 

CORI, COBS i CMAS). 

 

 3.2. Xarxa d’accelerògrafs 

 

 Al mes de juny de 1995 s'inicià la instal�lació dels primers equips de la xarxa 

d'accelerògrafs amb diferents objectius. Principalment enregistrar adequadament 

(sense saturar) els moviments intensos, percebuts per la població, de la regió. També 

permetre l'estudi de lleis d'atenuació de l'acceleració amb la distància per tot l'espectre 

útil en enginyeria sísmica, estudiar els efectes d'amplificació de sòls en medis urbans i 

permetre estudis de la font sísmica per als sismes de forta magnitud entre altres 

aspectes (Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 

Criteris de selecció d'emplaçament. 

 

 L'elecció dels diferents emplaçaments es realitza, bàsicament, tenint en compte 

els criteris següents: 

 

 -Zones afectades per terratrèmols importants en el passat (zones sísmicament 

més actives). 

 -Zones d'activitat sísmica moderada, però densament poblades i/o amb 

indústries perilloses. 

 -Emplaçaments en diferents tipus de material, sòl i roca, per l'anàlisi d'efectes 

d'amplificació del moviment del sòl.  

 En l'actualitat es disposa de 11 sensors, dels quals n'hi ha 5 consultables via 

telefònica. 
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 A la Taula 2 es representen les principals característiques dels sensors de la 

xarxa d'accelerògrafs. 

 

Taula 2: Característiques de la xarxa d'accelerògrafs (font: Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

Accelerògraf Data 

instal�lació 

Latitud N (º) Longitud 

E (º) 

Altura 

(m) 

Tipus de sòl Propietari 

Fabra 6 juny 1995 41º 24' 59" 2º 07' 30" 420 
Pissarres 

(Paleozoic) 
IGN 

Olot 7 juny 1995 
42º 10' 58" 2º 29' 26" 

436 Basalts 

(Quaternari) 
IGN 

Vielha 1 9 juny 1995 

(retirat) 
42º 42' 14" 0º 47' 50" 

965 Al�luvial 

(Quaternari) 
IGN 

Vielha 1 22 octubre 

2004 
42º 42' 43" 0º 48' 01" 

969 Al�luvial 

(Quaternari) 
IGN 

Vielha 2 5 maig 1998 

(retirat) 
42º 41' 53" 0º 47' 48" 

1105 Gresos 

(paleozoic) 

ICC 

Vielha 2 4 juliol 2002 
41º 42' 16" 0º 47' 32" 

994 Turbidites 

(Paleozoic) 
IGN 

Vielha 3 3 juliol 2002 
42º 37' 22" 0º 46' 01" 

1582 Al�luvial 

(Quaternari) 
IGN 

Montjuïc 11 febrer 

1997 
41º 22' 16" 2º 09' 25" 

51 Gresos (Miocè) ICC 

Llívia 1 10 

novembre 

1997 

42º 28' 45" 1º 58' 27" 

1413 Ritmites 

(Paleozoic) 

ICC 

Llívia 2 27 setembre 

2001 
42º 27' 53" 1º 58' 24" 

1190 Al�luvial 

(Quaternari) 

ICC 

Celoni 1 22 febrer 

2001 
41º 41' 34" 2º 29' 34" 

150 Al�luvial 

(Quaternari) 

ICC 

Celoni 2 20 setembre 

2001 
41º 41' 07" 2º 29' 57" 

140 Granit 

(Paleozoic) 

ICC 

Andorra 10 

novembre 

2003 

42º 30' 48" 1º 30' 14" 

1078 Margocalcàries 

i pissarres 

(Paleozoic) 

CRECIT 
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 A la Figura 7 es representa el mapa de localització de la xarxa d'accelerògrafs. 

 

Figura 7: Mapa de localització de la xarxa d'accelerògrafs (Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 

Equipament: 

 

 Els equips són de registre digital (a 200 mostres per segon) i enregistren el 

moviment del sòl quan aquest supera un cert valor establert que oscil�la, per a diferents 

emplaçaments, entre 0.2x10-3 g i 1.5x10-3 g. 
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 3.3. Estacions sísmiques de Llívia 

 

  3.3.1. Introducció 

 

 La zona d’estudi d’aquest treball és la població de Llívia, on hi ha instal�lades 

dues estacions sísmiques. Una d’aquestes, Llívia 1, està situada al pic de El Serrat de 

Baladret. En aquesta estació hi ha instal�lat un acceleròmetre i un sismòmetre que es 

troben sobre roca. D’altra banda, en l’altra estació sísmica, Llívia 2, situada a les 

instal�lacions esportives del pavelló de Llívia, hi ha instal�lat un acceleròmetre en sòl. 

La proximitat entre aquestes dues estacions ens permetrà comparar els registres que es 

realitzin en sòl (Llívia 2) amb els que s’enregistrin en roca (Llívia 1) per tal de 

caracteritzar l’emplaçament de Llívia 2. 

 

 A la Taula 3 i Taula 4 es poden veure les característiques tècniques de les 

estacions sísmiques. 

 

Taula 3: Característiques tècniques de l’estació sísmica Llívia 1 (Institut Geològic de Catalunya, 

2009). 

Codi local CLLI 

Codi internacional CLLI 

Nom estació Llívia 

Latitud (º) N 42.4792 

Longitud (º) E 1.9742 

Altitud (m) 1413 

Sensors Actuals BB-STS-2 i K2 

 

 L’estació sísmica de Llívia 1, construïda sobre un aflorament rocós de gresos i 

lutites metamòrfics del Cambro-Ordovicià, està formada per la caseta instrumental, el 

pou sísmic, el pilar geodèsic i l’antena amb la que són emeses les dades (Figura 8), 

protegits per una tanca metàl�lica. 
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Taula 4: Característiques tècniques de l’estació sísmica Llívia 2 (Institut Geològic de Catalunya, 

2009). 

Accelerògraf Llívia2 

Latitud (º) N 42.4647 

Longitud (º) E 1.9733 

Altitud (m) 1190 

Sensor Actual K2 

 

  
Figura 8: Vistes generals de l'estació Llívia 1. Es poden reconèixer els diferents elements: tanca, 

caseta instrumental, pou sísmic i pilar geodèsic. Condicions geològiques de 

l'emplaçament. 

 

 

Figura 9: Vista de l’acceleròmetre de Llívia 2. També es pot veure el router mitjançant el qual 

s’envien les dades via telefònica a l’Institut Geològic de Catalunya. 
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 L’estació sísmica de Llívia 2 està situada sobre el llit actual del riu, a la plana 

d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m) del Segre. Aquesta, està emplaçada 

aprofitant les instal�lacions del poliesportiu de Llívia, sobre uns materials al�luvials de 

l’Holocè recent (Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 

  3.3.2. Situació geogràfica 

 

 El terme municipal de Llívia, de 12.84 km2 d’extensió, és un enclavament de la 

Baixa Cerdanya dins l’Alta Cerdanya, al Pirineu Oriental, i per tant, de l’estat espanyol 

dins l’estat francès. La comarca de la Cerdanya és bàsicament una plana 

intramuntanyosa l’altitud mitjana de la qual és d’uns 1000 m mentre que els pics del 

voltant freguen els 3000 m (Enciclopedia.cat, 2009). 

 El terme de Llívia està separat del de Puigcerdà, en el punt més proper entre 

ambdós, per només 1.75 km Amb forma de mitja lluna, el terme està envoltat pels 

municipis de l’Alta Cerdanya (França). 

 El territori del municipi de Llívia és una plana fèrtil estesa de cara a ponent i a 

migdia, protegida pel puig de Llívia, dit també turó del Castell (1362 m), i pel Tudó 

(1432 m), que formen una serreta que es prolonga cap a Angostrina i vers el caos de 

Targassona. 

 El Segre, nascut a l’Alta Cerdanya sota el pic del Segre, vora el Puigmal, penetra 

al terme procedent d’Estavar. 

 El municipi comprèn la vila de Llívia i els poblets de Cereja i Gorguja i la 

caseria de Gorguja Petita. Pel corredor entre els límits de Llívia i Puigcerdà, passa el 

ferrocarril de via estreta i la carretera entre la Guingueta d’Ix i Ur, així com la de 

Càldegues a Ur. 

 La superfície agrícola ocupa 741 Ha, que representen el 57.7% del terme, i 

d’aquestes, més d’una quarta part és de regadiu. 

 La ramaderia té un bon desenvolupament; es compten 920 caps de bestiar boví, 

dels quals 262 són de vaques de llet, 770 de bestiar porcí, 341 d’oví, 55 d’equí i 65 

conilles mares. Al camí d’en Calbera, que porta a Angostrina per Vilanova, hi ha un 

jaciment de bauxita que actualment no s’explota. 
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 Al Segle passat la vila tingué una tradició tèxtil florent. Actualment hi ha tallers 

de reparacions mecàniques i petites indústries del ram de la construcció (fusta). 

 El comerç està força desenvolupat, tant del ram de l’alimentació com del vestir. 

El municipi és vetllat per una caserna de la guàrdia civil, un cos de bombers i un cos de 

policia local. 

 El turisme, com a la resta de municipis cerdans, és una font econòmica 

important, que ha comportat en ocasions el creixement urbanístic dels pobles que els 

integren. 

 A la Figura 10 es representa la situació de l’àrea d’estudi. 

 

Llívia 1 (Roca)   

Llívia 2 (Sòl) 

N

 

Figura 10: Situació de l’àrea d’estudi. Amb un punt vermell hi ha marcat l’acceleròmetre ubicat 

en sòl (Llívia 2) i amb un punt blau l’estació sísmica situada en roca (Llívia 1). 
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4. Mètodes d’estudi de l’amplificació 

sísmica del sòl 
 

 4.1. Introducció 

 

 En aquest apartat es presenten els mètodes geofísics que s’han utilitzat en el 

present treball per determinar les propietats geomecàniques del sòl necessàries per 

estudiar el fenomen de l’efecte sísmic local. 

 També es descriuen els mètodes empírics i numèrics que s’han fet servir per 

estudiar l’amplificació del moviment del sòl a causa de l’efecte de lloc. 

 

 4.2. Quocient espectral sòl/roca 

 

 Aquest mètode va ser proposat per Borcherdt (Borcherdt, 1970) i consisteix en 

comparar registres sísmics en sòl i roca. 

 Per poder aplicar aquest mètode és necessari disposar de registres sísmics 

simultanis en una estació situada en el sòl de referència (preferiblement roca) i en una o 

vàries estacions situades sobre el sòl que es vol estudiar. Totes aquestes estacions han 

de tenir la mateixa instrumentació. Si estan molt properes entre sí en comparació amb 

la distància que hi ha al focus emissor, es pot suposar que el camí de propagació que ha 

seguit el sisme és el mateix i per tant, l’atenuació serà la mateixa. Així doncs, si es té 

registre simultani de sismes a les dues estacions, en sòl (RS) i en roca (RR), es pot fer la 

següent relació: 

 

ITFS

FTITFS

RR

RS

··

···=  (3) 

 

 on RS és l’espectre de Fourier del sisme registrat en sòl, RR és l’espectre de 

Fourier del sisme registrat en roca, FS és el terme de la font sísmica, T és el terme de la 
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trajectòria, I és el terme de la instrumentació i FT és el terme dels efectes locals o funció 

de transferència del sòl. 

 Com que la font sísmica, la trajectòria de l’ona, i la instrumentació són les 

mateixes, i l’estació de referència no té efectes locals, l’expressió resultant ens permet 

calcular la funció de transferència: 

 

FT
RR

RS =  (4) 

 

 4.3. Prospecció geofísica 

 

 Les dades que es necessiten conèixer són: nombre de capes del sòl, potència de 

cada capa, velocitat de propagació de les ones S (Vs), pes específic del material, corba 

de variació del mòdul de cisalla i esmorteïment amb la deformació i la posició del 

nivell freàtic. 

 Els mètodes de prospecció que s’han utilitzat han estat tres: sísmica de refracció, 

i mesures en Array combinant tècniques de sísmica passiva (soroll sísmic) i sísmica 

activa amb font (MASW). 

 

  4.3.1. Sísmica de refracció 

 

 La sísmica de refracció, és un mètode de sísmica activa, que permet obtenir el 

nombre de capes que es troben en el subsòl, i el seu espessor (H), així com les velocitats 

de les ones P (Vp) per cada capa. 

 Es basa en la llei d’Schnell que diu que quan una ona P ,que es propaga per un 

medi amb un velocitat V1, incideixi en un altre medi amb un angle i, sortirà refractada 

amb una velocitat V2, i un angle de refracció r. Això es compleix sempre i quan V2 sigui 

més gran que V1 (Figura 11). 
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Figura 11: Principi de propagació de les ones basat en la llei d’Schnell (Universitat de Barcelona, 

2009). 

 

 Quan la refracció es produeix a 90º respecte la vertical, s’anomena refracció 

crítica i l’ona es propaga en la interfase entre els dos materials (Figura 12): 

 

 

Figura 12: Refracció crítica (Universitat de Barcelona, 2009). 

 

 Quan l’ona refractada que viatja per la interfase dels dos medis es torna a 

refractar cap a la superfície, ho fa amb un angle igual a l’angle d’incidència (Figura 13). 
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Figura 13: Propagació de les ones des d’un focus emissor (Universitat de Barcelona, 2009). 

 

 A part de la refracció, quan es fan assajos sísmics, també es produeixen 

fenòmens de reflexió i arribades d’ones directes que s’han de tenir en compte a l’hora 

d’interpretar els resultats (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Fenòmens que s’observen en les ones obtingudes en un estudi de prospecció sísmica 

(Universitat de Barcelona, 2009). 
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 Aquestes ones es generen artificialment sobre el terreny mitjançant explosius o 

amb la caiguda d'un pes (font). El moviment de les partícules del subsòl al pas de les 

ones sísmiques es detecta amb uns sensors anomenats geòfons, situats a la superfície i a 

diferents distàncies de la font. Aquesta vibració és traduïda per cada geòfon a un 

senyal elèctric que es transfereix, mitjançant un cable sísmic, a l'enregistrador o 

sismògraf (Bellmunt et al., 2008). 

 Dins dels mètodes de sísmica de refracció destaca la tomografia sísmica, que es 

basa en la determinació de la distribució de la velocitat sísmica del medi a partir d'un 

procés d'inversió. Les dades d'entrada són: 1) conjunt de temps d'arribada d'ones 

directes i refractades i 2) posició relativa entre font i geòfon per a cada temps 

d'arribada. És a dir, a partir d'un model inicial del subsòl terrestre, es van ajustant les 

dades de camp fins arribar a una bona descripció de l'interior de la terra. El procés 

comença amb l'obtenció d'un model inicial calculat, en aquest cas, a partir de funcions 

de velocitat 1D (Gebrande, 1986), derivades del pendent de les corbes distància-temps. 

El següent pas consisteix en calcular els temps d'arribada de les ones elàstiques en el 

model inicial i la diferència amb els temps reals obtinguts de les dades de camp 

(Lacomte et al,. 2000). A partir d'aquesta diferència s'estableixen les variacions del 

model de velocitat necessàries per minimitzar-la (Schuster i Quintus-Bosz, 1993) i el 

procés es repeteix fins que la diferència entre temps teòrics i obtinguts sigui més petita 

que un cert valor, sent l'últim model el resultat final. 

 Les trajectòries i els temps d'arribada de les ones refractades des de la font al 

punt de mesura (geòfon) poden estudiar-se fent servir els raigs, que són línies que 

marquen la direcció d'avanç de les ones sísmiques. Els diagrames de traçat de raigs són 

importants per veure en quina àrea del subsòl es té més informació, indicant per tant la 

fiabilitat del model obtingut. 

 

  4.3.2. Sísmica passiva. Tècnica d’Array 

 

 L’anàlisi de registres de soroll sísmic permet obtenir informació de la variació 

de la velocitat d’ones S, Vs, del subsòl sense necessitat de tenir coneixement sobre 

l’origen de les vibracions registrades. El soroll sísmic es defineix com el moviment del 

sòl causat per fonts no sismogenètiques. La generació de soroll sísmic pot ser deguda a 
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(Bard, 1999): ones oceàniques distants que generen energia entre <0.3-0.5Hz, ones 

marines en costes properes (entre 0.3-0.5 i 1Hz) i energia deguda a l’activitat humana 

(trànsit, maquinària pesada, etc.). 

 Les tècniques d’Array es basen en el registre simultani de soroll sísmic 

mitjançant un número determinat de sensors distribuïts en una àrea (Horike, 1985). El 

temps de registre i la distància entre sensors depèn de la profunditat d’estudi. Les 

principals hipòtesis utilitzades pel processat dels senyals són: el soroll sísmic està 

compost principalment per ones superficials incloent tant modes fonamentals com 

harmònics. Per altra banda, es considera que el medi és estratificat en capes planes i 

paral�leles. En aquest tipus de medi, les ones superficials són dispersives, per tant, 

mostren variació de la velocitat de fase amb la freqüència. Aquest fet permet obtenir un 

perfil de Vs amb la profunditat. 

 A la Figura 15 es pot veure una possible disposició dels sensors  en la tècnica 

d’Array formant dos cercles concèntrics a S001. 

 

 

Figura 15: Disposició dels sensors en la tècnica d’Array. Aquests es disposen formant dos 

cercles concèntrics a S001. 

 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

27 

  4.3.3. MASW 

 

 El mètode MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) permet determinar 

el perfil vertical de la velocitat de les ones de cisalla (Vs) de les capes superficials. 

Aquest mètode es basa en les característiques dispersives de les ones de Rayleigh quan 

es propaguen a través de medis estratificats. La velocitat de les ones de Rayleigh està 

definida per les propietats del sòl (Vs, Vp i la densitat) fins una profunditat 

d’aproximadament una o dues vegades la longitud d’ona corresponent. Per tant, com 

més gran siguin les longituds d’ona més concerneixen les propietats del sòl en 

profunditat (Cadet, 2007). 

 El mètode MASW consisteix en determinar la corba de dispersió de les ones de 

superfície en un emplaçament determinat i invertir-la per obtenir el perfil de velocitat 

de les ones de cisalla. Aquesta tècnica està basada en la metodologia del SASW 

(Spectral Analysis of Surface Waves) que només treball amb dos sensors. El 

procediment sobre el terreny consisteix en utilitzar una font d’impulsos a diferents 

freqüències en línia amb un conjunt de geòfons de component vertical situats a la 

superfície que monitoregen el senyal emès per la font. La xarxa de geòfons és lineal, 

caracteritzada per la distància entre geòfons (d) i la distància màxima entre els dos 

geòfons de les extremitats (D). Aquestes dues distàncies estan relacionades amb les 

longituds d’ona que seran analitzables, i aquestes mateixes estaran relacionades per 

una banda amb la profunditat d’investigació i per l’altra amb la resolució (Cadet, 2007). 

 Les vibracions emeses per la font es registren als geòfons situats en el perfil. Les 

dades d’un costat i altre del perfil es promitgen juntes, i es transformen al domini de la 

freqüència on es calcula la diferència de fase ø(f) per cada freqüència. El corresponent 

temps que triga en arribar l’ona entre receptor i receptor es calcula per cada freqüència 

com es mostra en l’equació 5: 

 

∆t(f) = ø(f)/2̟f (5)  

 

 Coneixent la distància entre els receptors (d) es pot calcular la velocitat de fase 

de l’ona de Rayleigh per cada freqüència com es mostra en l’equació 6: 

 

VR (f) = f/ ∆t(f) (6)  
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 Amb la que s’obté la corba de dispersió d’ones de cisalla. La inversió de la corba 

de dispersió permet obtenir el perfil de velocitats de les ones de cisalla (Vs) 

 

 4.4. Caracterització del moviment sísmic del sòl 

 

 Els mètodes que s’utilitzen per calcular l’amplificació del moviment de sòl, a 

causa de l’efecte de lloc, es poden dividir en mètodes empírics i numèrics.  

 Els mètodes empírics es centren en calcular la funció de transferència o, en tot 

cas, la freqüència fonamental a partir de sismes o soroll sísmic. Els que s’utilitzen en 

aquest treball són: el mètode del quocient espectral H/V, o mètode de Nakamura, i el 

mètode del quocient espectral Sòl/Roca. 

 D’altra banda, els mètodes numèrics són útils en zones on no és possible 

utilitzar els mètodes empírics a causa de la baixa sismicitat o a la falta 

d'instrumentació. En aquest treball s’utilitza el Mètode lineal equivalent 1D Proshake 

que permet calcular la funció de transferència, l’espectre de resposta, accelerogrames, 

velocigrames, desplacigrames, l’espectre de fourier, l’espectre de fase, etc. 

 Si és possible, és interessant utilitzar els dos mètodes per poder comparar els 

resultats obtinguts i així poder-los calibrar. 

 

  4.4.1. Mètode lineal-equivalent 1D. Proshake 

 

 El programa Proshake (Schnabel et al., 1972) calcula la resposta d’un sistema 

unidimensional de capes horitzontals homogènies, viscoelàstiques i infinites a ones de 

cisalla propagant-se verticalment. El programa es basa en la solució continua de 

l’equació d’ona adaptada per considerar moviments transitoris a partir de l’algoritme 

de la transformada de Fourier. La no linealitat del mòdul de cisalla i l’esmorteïment es 

consideren utilitzant les propietats lineals equivalents del sòl i mitjançant un procés 

iteratiu per obtenir valors del mòdul de cisalla i l’esmorteïment compatibles amb les 

deformacions efectives induïdes en cada capa (Figueras, 1994). 
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 Hipòtesis del mètode (Macau, 2008): 

 

 -Excitació harmònica: Les ones estan representades de forma discreta per valors 

d’acceleració igualment espaiats amb un interval temporal de mostreig. 

 -Propagació: Es té en compte la propagació vertical de les ones de cisalla, 

provinents de la formació rocosa subadjacent, això implica que només es considera el 

moviment de les partícules de sòl en la direcció horitzontal. 

 

 -Sistema de capes: 

 

-Planes i paral�leles d’extensió horitzontal infinita, existint únicament 

com a variable espaial la profunditat. 

  -Cada capa està caracteritzada per espessor, densitat, mòdul de cisalla i  

  factor d’esmorteïment. 

  -Semiespai de profunditat infinita. 

  -Medi homogeni i isòtrop. 

 

 Per il�lustrar el comportament bàsic utilitzat en el programa Prohaske (Schnabel 

et al., 1972), es considera una capa uniforme de sòl horitzontal, de potència, H, sobre 

un substrat rocós elàstic, horitzontal, de profunditat infinita. Zs mostra la posició de 

l’ona propagada per un instant de temps t (Figura 16). 

 

HBA

zs

 

Figura 16: Capa uniforme de sòl horitzontal, de potència, H, sobre un substrat rocós elàstic, 

horitzontal, de profunditat infinita en el sòl. Zs mostra la posició de l’ona propagada 

per un instant de temps t (Schnabel et al., 1972). 
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 Els desplaçaments horitzontals deguts a la propagació vertical de les ones S es 

poden escriure com: 

 

( ) ( ) ( )kztikzti BeAetzu −+ += ωω,  (7)  

 

 On ω es la freqüència circular de l’ona harmònica, i k, és el número d’ona 

(ω/vs). A i B, són constants a determinar que defineixen amplituds de les ones que 

viatgen en direccions oposades (-z i z). En superfície, no pot existir esforç de cisalla, per 

tant 

 

( ) ( ) ( )
0

,0
,0,0 =

∂
∂==
z

tu
GtGt γτ  (8) 

 

 On G és el mòdul de cisalla, τ la tensió de tall, i γ la deformació de tall. 

Substituint l’equació (7) dins l’equació (8) s’obté 

 

0)( =− tieBAGik ω  (9) 

 

 que es satisfà quan A=B. D’aquesta forma, el desplaçament de l’ona en el sòl es 

pot expressar com: 

 

( ) ( ) titi
ikzikz

ekzAe
ee

Atzu ωω cos2
2

2, =+=
−

 (10) 

 

 On 2Acos(kz) és l’amplitud d’una ona resultat de la interferència constructiva 

entre l’ona ascendent i l’ona descendent. 

 L’equació anterior s’utilitza per calcular la funció de transferència que es 

descriu com el quocient de l’amplitud de desplaçament entre dos punts qualsevol del 

sòl. Si agafem com a punts la superfície i la base de l’estrat ens queda: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
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 És defineix funció d’amplificació com el mòdul de la funció de transferència, 

que té una part real i una part imaginària, com: 

 

( ) ( )[ ]{ } ( )[ ]{ }








=+=

sv

H
FFF

ω
ωωω

cos

1
ImRe

2

1

2

11  
(12) 

 

 El mòdul de la funció de transferència dóna informació dels valors 

d’amplificació o desamplificació que es poden donar en un sòl en funció de la 

freqüència. De manera general, tot i que a vegades pot passar el contrari, les amplituds 

augmenten a mesura que s’avança cap a la superfície. 

 

  4.4.2. Quocient espectral H/V de registres de soroll sísmic. Mètode de 

Nakamura 

 

 La tècnica del Quocient espectral H/V de registre de soroll sísmic o Mètode 

Nakamura proporciona informació sobre la freqüència fonamental de sòl (ν0) a partir 

del quocient espectral entre les components horitzontals (H) i vertical (V) de les 

mesures de soroll sísmic en superfície (Nakamura, 1989). Aquest paràmetre depèn de 

la Vs mitjana i de l’espessor dels sediments. 

 

 Generalment la funció de transferència ST dels estrats superficials es defineix de 

la següent forma: 

 

HB

HS

T
S

S
S =  (13) 

 

 On SHS i SHB són els espectres d’amplitud de Fourier de les components 

horitzontals del moviment en superfície (SHS) i del moviment incident en el basament 

rocós (SHB) respectivament. 

 És possible que la component horitzontal en superfície SHS estigui afectada per 

ones superficials, ja que en la majoria de casos el soroll artificial es propaga 
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majoritàriament com ones de Rayleigh. L’efecte de les ones de Rayleigh està inclòs en 

l’espectre de la component vertical del moviment en superfície SVS, però no en 

l’espectre de la component vertical del moviment en el basament rocós SVB. 

 Assumint que el moviment vertical no s’amplifica per les capes superficials, Es 

representa l’efecte de les ones de Rayleigh en el moviment vertical: 

 

VB

VS

S
S

S
E =  (14) 

 

 A partir d’aquesta relació, es descriu una nova funció de transferència 

millorada on es té en compte aquest soroll. 

 

VSHB

VBHS

S

T
M

SS

SS

E

S
S

⋅
⋅==  (15) 

 

 Si es fa la hipòtesi de que en el basament rocós la propagació és la mateixa en 

totes les direccions (SHS=SVS): 

 

1≅
VB

HB

S

S
 (16) 

 

 resulta que la nova funció de transferència s’expressa com: 

 

VS

HS
M

S

S
S =  (17) 

 

 L’avantatge d’aquest mètode és que et permet estimar la funció de transferència 

d’unes capes de sòl només realitzant mesures de soroll en superfície en un únic punt. 

 També permet conèixer la profunditat del basament coneixent la Vs dels 

sediments. 

 El problema és que, mentre s’accepta que el càlcul de la freqüència fonamental 

és correcte, hi ha divergències en la possibilitat de determinar o no l’amplificació 

produïda per la capa de sòl (Lermo i Chávez-García, 1994) 
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 Un altre inconvenient és que en alguns casos, la freqüència fonamental de la 

relació de Nakamura no coincideix amb la freqüència de màxima amplificació de la 

funció de transferència, ja que amb el mètode de Nakamura es calcula la freqüència del 

primer pic de la funció de transferència (Cid et al,. 2001). 
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5. Recollida de dades 
 

 5.1. Introducció 

 

 En aquest capítol es fa una descripció geològica de la zona d’estudi i es mostren 

els resultats dels treballs de prospecció geofísica fets al camp: els equips que s’han usat, 

les seves característiques, la disposició d’aquests a l’hora de fer els assajos i els resultats 

que s’han obtingut. 

 D’aquesta manera, es pot conèixer el subsòl (aproximació de la seva litologia) i 

així fer una comparació entre els resultats dels assajos per veure si aquests són 

coherents o no. 

 

 5.2. Geologia de la zona d’estudi 

 

 El relleu actual de la Zona Axial del Pirineus Orientals està caracteritzat per la 

presència d’una alineació ENE-OSO de valls i depressions relativament amples (Seu 

d’Urgell, Cerdanya, Conflent i Rosselló) que tallen els Pirineus des del Mediterrani fins 

a la Seu d’Urgell (Figura 17). Aquesta alineació de valls i depressions respon al 

moviment extensional a direccional de la falla de La Tet que, durant el Neogen, va 

generar un sistema de conques orientades ENE-OSO i E-O (Roca, 1995). La falla de La 

Tet està formada per un conjunt esglaonat dextre de falles NE-SO i per falles orientades 

E-O que es localitzen preferentment en les zones de relleu de les falles NE-SO i, 

sobretot, en la seva terminació sud occidental (Julià, 1984). La conca neògena de la 

Cerdanya es situa precisament en el bloc NO d’aquesta terminació sud occidental de la 

falla de La Tet on les falles E-O dibuixen una estructura de cua de cavall (Cabrera et al,. 

1988). 
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Figura 17: Mapa geològic simplificat dels Pirineus Orientals amb la localització de les conques 

neògenes. La traça de la falla de La Tet (FLT) s’ha indicat amb una línia més grossa 

(Vera, 2004). 

 

 L’estructura de la conca ve determinada per la presència d’un ampli conjunt de 

falles normals orientades E-O que, capbussant cap al sud, estan limitades a l’est per la 

falla casi vertical NE-SO de La Tet i cap al sud per una falla normal E-O que capbussa 

cap al nord, i que amb un salt acumulat superior als 1000m separa la conca dels relleus 

del Moixeró i Cadí (Figura 18). Com a resultat, la conca és clarament asimètrica amb un 

marge sud-oriental abrupte i fortament subsident limitat per falles majors i una marge 

nord occidental més irregular en el qual el contacte entre  el basament i el rebliment 

sedimentari de la conca, tot i que controlat per falles E-O és bàsicament una 

discordança (Julià, 1984, 1992; Roca, 1986). 
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Figura 18: Mapa geològic simplificat de la conca de la Cerdanya en el què es mostren les 

principals fàcies deposicionals del rebliment de la conca i les principals falles que 

l’afecten (Roca, 1986) 

 

El rebliment de la conca presenta una potència molt variable que s’incrementa 

cap al sud-est on pot assolir els 1000m (Julià, 1984; Pous et al., 1986; Cabrera et al., 

1988). Estratigràficament es pot subdividir en dues unitats deposicionals (Figura 19) 

separades per una superfície que pot ser una discordança angular o una 

paraconformitat (Roca i Santanach, 1986; Agustí i Roca, 1987). 

La Unitat Inferior és d’edat Vallesiana (Miocè superior inicial; Déperet i Rérolle, 

1885; Golpe, 1981; Agustí i Roca, 1987) i constitueix la majoria dels afloraments 

neògens que afloren actualment en la conca de la Cerdanya. Està formada per una 

potent (400 a 800m) successió de roques siliciclàstiques sedimentades en un sistema 

deposicional que inclou ambients al�luvials, fluvials, deltaics i lacustres (Julià, 1984; 

Roca, 1986). La distribució espacial d’aquests ambients és clarament asimètrica: Els 

ambients al�luvials i fluvials es localitzen preferentment en el marge nord occidental de 

la conca, mentre que els deltaics i lacustres ocupen la gran part de les zones centrals i 

meridionals de la conca. 

La Unitat Superior és, en la seva base, d’edat Turoniense (Agustí i Roca, 1987) i 

només es troba preservada en l’extrem meridional de la conca. Està integrada per una 

seqüència d’uns 250m d’espessor de dipòsits vermells al�luvials (conglomerats, gresos i 
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lutites) que intercalen cap al nord (àrees centrals de la conca) nivells massius de lutites 

grises que contenen, localment, nivells de fins de lignits (Figura 19). 

Així, mentre que la Unitat inferior està principalment formada per components 

detrítics procedents de l’erosió dels granits i pissarres paleozoiques que afloren al nord 

de la conca, la Unitat Superior registra l’erosió de zones situades al sud de la conca. 

 

 

Figura 19: Columna estratigràfica del rebliment de la conca de la Cerdanya en el seu extrem 

occidental (Roca, 1992). 
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 Segons un estudi publicat per Rivero (1993) es pot veure com el sector francès 

de la cubeta de la Cerdanya, on està situat Llívia, és el que acumula un gruix de 

sediments neògens menor, no sobrepassa els 300m (Figura 20 i Figura 21). 

 

 

Figura 20: Disposició dels diferents perfils de microgravimetria que es van dur a terme a la 

Cubeta de la Cerdanya (Rivero, 1993). 

 

 

Figura 21: Model gravimètric del perfil V (Rivero, 1993). 
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 Pel que fa l’estació sísmica de Llívia 1, es troba situada sobre una alternança 

centimètrica de gresos i lutites, Formació pujols, Cambroordovicià. Aquests materials 

estan afectats per metamorfisme regional i de contacte. Edat de metamorfisme de 

contacte: Carbonífer-permià. En canvi, Llívia 2 està situada sobre el llit actual del riu 

Segre, a la plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2m). Els materials són de 

l’Holocè recent. En la Figura 22 es representa, sobre el mapa geològic, l’estació sísmica 

en roca amb un punt blau i l’acceleròmetre en sòl amb un punt vermell. 

 

 

Figura 22: Mapa geològic de la zona on s’ubica l’estació sísmica de Llívia en Roca (Punt blau) i 

en sòl (Punt vermell)(Institut Geològic de Catalunya, 2009). 

 

 5.3. Prospecció Geofísica 

 

 Per tal de conèixer d’una manera més exacta les característiques del sòl de la 

zona d’estudi s’ha plantejat una campanya de prospecció geofísica que s’explica en 

l’apartat 5.3.1. En el punt 5.3.2 es mostren els resultats que s’han obtingut d’aquests 

estudis. 

 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

41 

  5.3.1. Treball de camp 

 

 Els treballs de camp es van dur a terme els dies 21 d’abril i 7 de maig de 2009. 

Es van realitzar mesures de soroll sísmic (H/V), assajos de sísmica passiva amb la 

tècnica d’Array, sísmica de refracció i sísmica d’ones superficials (MASW). 

 A la Figura 23 i Figura 24 es presenta respectivament la situació dels assajos 

geofísics realitzats a la zona d’estudi. Les coordenades UTM ED50 (m) de les mesures 

fetes es presenten a la Taula 5. 

 

Taula 5: Coordenades UTM dels assajos geofísics realitzats a la zona d’estudi. 

Perfil Tècnica 

Geofísica 

XUTM 

inicial 

YUTM 

inicial 

XUTM final YUTM final Longitud 

total (m) 

H/V_1 Soroll 

sísmic(H/V) 

415595 4701886- - - - 

H/V_2 Soroll 

sísmic(H/V) 

416032 4701754- - - - 

H/V_3 Soroll 

sísmic(H/V) 

416032 4701724- - - - 

H/V_4 Soroll 

sísmic(H/V) 

415679 4703580- - - - 

H/V_5 Soroll 

sísmic(H/V) 

415709 4703604- - - - 

A_1 Array 415709 4703604 - - - 

A_2 Array 416032 4701754 - - - 

P1 Sísmica de 

refracció 

415668 4703577 415759 4703647 115 

P2 Sísmica de 

refracció 

415675 4703574 415609 4703664 115 

SW_1 MASW 415668 4703577 415759 4703647 110 

SW_2 MASW 416082 4701719 416037 4701813 110 
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H/V_2

H/V_3

H/V_1

A_2

SW_2

N

H/V_2

H/V_3

H/V_1

A_2

SW_2

N

 

Figura 23: Localització dels perfils geofísics realitzats a Llívia 2 i tècnica geofísica emprada en 

cada un d’ells. 

P2

P1

SW_1

H/V_4

H/V_5

A1

N

P2

P1

SW_1

H/V_4

H/V_5

A1

P2

P1

SW_1

H/V_4

H/V_5

A1

N

 

Figura 24: Localització dels perfils geofísics realitzats a Llívia 1 i tècnica geofísica emprada en 

cada un d’ells. 
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 A la Taula 6 es presenta l’orientació i sentit d’adquisició dels perfils realitzats a 

Llívia. 

 

Taula 6:Direcció i sentit d’adquisició de quatre dels assajos realitzats a Llívia. 

Assaig Orientació Sentit d’adquisició 

P1 N55E SSW-NNE 

P2 N15W SSE-NNW 

SW_1 N55E SSW-NNE 

SW_2 NS S-N 

 

  5.3.1.1. Sísmica de refracció 

 

 En total s’han realitzat 2 perfils a Llívia 1 (Roca) per tal d’obtenir la velocitat de 

propagació de les ones P. A la Taula 7 i Taula 8 es detallen els paràmetres d’adquisició 

així com les característiques de l’equip emprat. 

 

Taula 7: Paràmetres d’adquisició on es presenta la longitud de la finestra de registre (ms), 

l’interval de mostreig (ms), la distància entre geòfons (m), la longitud total (m) i el 

nombre de geòfons. 

Paràmetres SR_1 SR_2 

Longitud de la finestra de 

registre (ms) 

0.512 0.512 

Interval de mostreig (ms) 0.125 0.125 

Distància entre geòfons 

(m) 

5 5 

Longitud total (m) 115 115 

Nombre geòfons 24 24 
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Taula 8:Característiques de la instrumentació sísmica emprada. 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Cables sísmics 2-Mark, Inc. 24 connexions espaiades 5m, 115m longitud 

Geòfons 48-Mark, Inc. 40 Hz freqüència natural, component vertical 

(ones P) 

Font d’energia Mall 5 Kg i placa 

Dispositiu trigger Geòfon starter (localitzat al costat de la font) o piezoelèctric al 

mall 

Equip addicional Cintes mètriques, cable trigger (connexió sismògraf amb 

geòfon starter o piezoelèctric) i bateries 

 

 A la Figura 25 es presenten diverses fotografies del sistema d’adquisició de 

dades i a la Figura 26 es mostra una vista de l’emplaçament de Llívia 2 on s’han fet 

varis assajos geofísics. 

   

Figura 25: Font sísmica d’ones P (esquerra) i geòfons de component vertical, cable sísmic i GPS 

(dreta). 

 

Figura 26: Emplaçament de Llívia 2 (sòl) on es van realitzar les tècniques geofísiques de soroll 

sísmic (H/V), Array i MASW. 
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  5.3.1.2. Quocient espectral H/V de registres de soroll sísmic. Mètode de 

Nakamura. 

 

 S’han realitzat 5 assajos de soroll sísmic, 3 a Llívia 2 (sòl) i 2 a Llívia 1 (roca). A 

la Taula 5 es mostren les respectives coordenades de cadascun. Les mesures de soroll 

sísmic s’han realitzat amb un equip CityShark (Figura 27) que treballa amb un període 

de mostreig que es pot seleccionar entre 100 i 1000 mostres per segon (Taula 10). 

Disposa de sis canals de mesura que permeten connectar dos sismòmetres triaxials 

amb una separació de fins a 50 metres (límit establert per la llargada del cable), de 

manera que es poden realitzar mesures de soroll sísmic en dos emplaçaments 

simultàniament. L’equip disposa de diferents guanys que permeten treballar amb la 

màxima resolució sense arribar a la saturació. A la Taula 9 es mostren els paràmetres 

d’adquisició de les mesures realitzades en cada punt. 

  
Figura 27: Equip de mesura de soroll sísmic : digitalitzador CityShark (esquerra) i sismòmetre 

Lenartz 5s. (dreta). 

 

Taula 9: Paràmetres d'adquisició de les mesures de soroll sísmic en cada punt 

Paràmetres H/V_1 H/V_2 H/V_3 H/V_4 H/V_5 

Longitud de 

registre (s) 

1200 1200 1200 1200 1200 

Guany 1024 512 512 1024 1024 

Interval de 

mostreig 

(Hz) 

100 100 100 100 100 
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Taula 10: Característiques de la instrumentació emprada. 

Digitalitzador Leas de 6 canals (CityShark) 

Sismòmetre 2 sismòmetres triaxials Lenartz de 5 segons 

Període mostreig 100-1000 mostres per segon 

Font d’energia Soroll sísmic 

Equip addicional 2 bobines de cable (connexió sismòmetre-digitalitzador) 

 

  5.3.1.3. Sísmica Passiva. Tècnica d’Array 

 

 S’han realitzat dos assajos mitjançant la tècnica Array amb soroll sísmic. Un s’ha 

realitzat a Llívia 1 (A1) i l’altre a Llívia 2 (A2). A la Taula 11 es poden veure els 

paràmetres d’adquisició de soroll sísmic i a la Taula 12 les característiques de la 

instrumentació emprada. 

 

Taula 11: Paràmetres d’adquisició de les mesures de soroll sísmics en cada punt. 

Paràmetres A_1 A_2 

Nombre de sensors 11 11 

Nombre de registres 2 2 

Interval de mostreig (ms) 8 8 

Durada registre (minuts) 16 16 

 

Taula 12: Característiques de la instrumentació emprada. 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Geòfons 11 Sensors Mark L4C 1Hz 

Font d’energia Soroll sísmic 

Cables sísmics Cables de 50m 

Equip addicional Cintes mètriques, bateries i caixa de connexions amb 11 

sortides i amb entrada dels cables dels sensors Mark. 
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 A la Figura 28 es pot veure la disposició dels sensors utilitzada en l’Array en els 

dos emplaçaments. Els sensors es disposen formant dos cercles concèntrics a S001 amb 

un radi interior de 15m i radi exterior de 30m. 

 

 

Figura 28: Disposició dels sensors en la tècnica Array utilitzada a Llívia 2 i Llívia 1. Els sensors 

es disposen formant dos cercles concèntrics a S001 amb un radi interior de 15m i radi 

exterior de 30m. 

 

 La Figura 29 mostra un dels sensors Mark L4C 1Hz utilitzat en les tècniques 

d’Array i MASW, junt amb  el sistema d’adquisició. 

 

  

Figura 29: Sensor Mark L4C 1Hz utilitzat en les tècniques d’Array i MASW (esquerra), junt amb 

el sistema d’adquisició de dades sísmiques (dreta). 
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  5.3.1.4. MASW 

 

 En total s’han realitzat 2 perfils , un a Llívia 1 (Roca) i un altre a Llívia 2 (sòl) 

per tal de mesurar el perfil vertical de la velocitat de propagació d’ones S. A la Taula 13 

i Taula 14 es detallen els paràmetres d’adquisició així com les característiques de 

l’equip emprat. 

 

Taula 13: Paràmetres d’adquisició on es presenta la longitud de la finestra de registre (ms), 

l’interval de mostreig (ms), la distància entre geòfons (m), la longitud total (m) i el 

nombre de geòfons. 

Paràmetres SW_1 SW_2 

Longitud de la finestra de 

registre (ms) 

2.048 2.048 

Interval de mostreig (ms) 0.25 0.25 

Distància entre geòfons 

(m) 

7 7 

Longitud total (m) 110 110 

Nombre geòfons 11 11 

 

Taula 14: Característiques de la instrumentació emprada. 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Geòfons 11 Sensors Mark L4C 1Hz 

Font d’energia Mall 5 Kg i placa 

Dispositiu trigger Geòfon starter (localitzat al costat de la font) o piezoelèctric al 

mall 

Equip addicional Cintes mètriques, cable trigger (connexió sismògraf amb 

geòfon starter o piezoelèctric), bateries i caixa de connexions 

amb 11 sortides i amb entrada dels cables dels sensors Mark. 
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 A la Figura 30 es pot veure una part del perfil SW_1 (esquerra) i una visió 

general de l’emplaçament de Llívia 1 (dreta). 

 

Figura 30: Perfil d’SASW realitzat a Llívia 1 (esquerra). Vista de l’emplaçament de Llívia 1 

(dreta). 
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  5.3.2. Resultats 

 

 En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts en la prospecció geofísica 

que es va fer els dies 21 d’abril i 7 de maig de 2009. No s’entrarà en els temes del 

processat i filtrat de les dades de camp ja que aquest no és l’objectiu del treball, i a més 

a més, l’aprenentatge d’aquests mètodes requeriria un temps bastant més gran del que 

es contempla per una tesina. Només dir que en l’emplaçament de Llívia 1 (roca), al 

estar situat sobre un turó, s’ha fet una correcció topogràfica a l’hora de tractar les 

dades. 

  5.3.2.1. Sísmica de refracció 

 

 Tal i com s’ha explicat en el punt 5.3.1, en l’emplaçament de Llívia 1 s’han 

realitzat dos perfils de sísmica de refracció (P1 i P2), el resultat del perfil P1 es mostra a 

la Figura 31: 

 

Figura 31: Resultat de l’assaig de sísmica de refracció que es va realitzar a l’emplaçament de 

Llívia 1 (Roca). 

 

 Aquest resultat mostra com les velocitats de les ones P son bastant altes 

pràcticament des de la superfície. Tot i això, hi ha una primera capa amb una velocitat 

més baixa, que va de 400 a 3000m/s i que arriba fins a una profunditat d’uns 10m, 

possiblement a causa de processos de meteorització física i/o química. 
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5.3.2.2. Quocient espectral H/V de registres de soroll sísmic. Mètode de 

Nakamura. 

 

 Tal i com s’ha comentat en el punt 5.3.1, i es pot veure en la Figura 24, en 

l’emplaçament de Llívia 1 (roca) s’han realitzat dos assajos de registre de soroll 

mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V (H/V_4 i H/V_5). 

 En la Figura 32 i la Figura 33 es poden veure els resultats dels assajos H/V_4 i 

H/V_5, respectivament: 

 

Figura 32: Resultat de l’assaig H/V_4 mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V realitzat 

a l’emplaçament de Llívia 1 (Roca). En color es representen els quocients espectrals 

per a cada finestra de càlcul i en negre, la mitjana de totes les finestres junt amb les 

seves bandes d’error (en discontinu). La franja de color gris indica el valor de la 

freqüència fonamental del sòl. L’amplada de la franja mostra la dispersió, en les 

diferents finestres de càlcul, que hi ha entorn a aquest valor. 

 

Figura 33: Resultat de l’assaig H/V_5 mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V realitzat 

a l’emplaçament de Llívia 1 (Roca). En color es representen els quocients espectrals 

per a cada finestra de càlcul i en negre, la mitjana de totes les finestres junt amb les 

seves bandes d’error (en discontinu). La franja de color gris indica el valor de la 

freqüència fonamental del sòl. L’amplada de la franja mostra la dispersió, en les 

diferents finestres de càlcul, que hi ha entorn a aquest valor. 
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 En l’emplaçament de Llívia 2 (sòl) s’han dut a terme tres mesures de soroll 

(H/V_1, H/V_2 i H/V_3). La posició geogràfica i característiques de cada mesura es 

poden consultar en el punt 5.3.1 i en la Figura 23. 

 En la Figura 34 es poden veure els resultats obtinguts en l’assaig H/V_1 i en la 

Figura 35 i Figura 36, respectivament, es poden veure els resultats obtinguts en els 

assajos H/V_2 i H/V_3. 

 

Figura 34: Resultat de l’assaig H/V_1 mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V realitzat 

a l’emplaçament de Llívia 2 (Sòl). En color es representen els quocients espectrals per 

a cada finestra de càlcul i en negre, la mitjana de totes les finestres junt amb les seves 

bandes d’error (en discontinu). La franja de color gris indica el valor de la freqüència 

fonamental del sòl. L’amplada de la franja mostra la dispersió, en les diferents 

finestres de càlcul, que hi ha entorn a aquest valor. 

 

Figura 35: Resultat de l’assaig H/V_2 mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V realitzat 

a l’emplaçament de Llívia 2 (Sòl). En color es representen els quocients espectrals per 

a cada finestra de càlcul i en negre, la mitjana de totes les finestres junt amb les seves 

bandes d’error (en discontinu). La franja de color gris indica el valor de la freqüència 

fonamental del sòl. L’amplada de la franja mostra la dispersió, en les diferents 

finestres de càlcul, que hi ha entorn a aquest valor. 
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Figura 36: Resultat de l’assaig H/V_3 mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V realitzat 

a l’emplaçament de Llívia 2 (Sòl). En color es representen els quocients espectrals per 

a cada finestra de càlcul i en negre, la mitjana de totes les finestres junt amb les seves 

bandes d’error (en discontinu). La franja de color gris indica el valor de la freqüència 

fonamental del sòl. L’amplada de la franja mostra la dispersió, en les diferents 

finestres de càlcul, que hi ha entorn a aquest valor. 

 

 Tot i que ja es realitzarà una descripció detallada dels resultats en el punt 6, 

només dir que en els assajos realitzats a Llívia 1 (roca) no s’aprecia un valor clar 

d’amplificació, en canvi, en els estudis fets a Llívia 2 (sòl), sí que s’obté un pic 

d’amplificació (Figura 34, Figura 35 i Figura 36) al voltant d’ 1.1Hz. 

 

  5.3.2.3. Array i MASW 

 

 S’han realitzat dues mesures de soroll sísmic (sísmica passiva) amb la tècnica d’ 

Array i dues mesures amb font (sísmica activa) amb el mètode MASW, una a Llívia 1 

(roca) i l’altra a Llívia 2 (sòl). Les característiques així com la posició geogràfica dels 

assajos es detallen al punt 5.3.1 i a la Figura 23 i Figura 24. 

 A la Figura 37 es poden veure els resultats dels assajos amb el mètode MASW a 

Llívia 1 (Roca) a l’esquera i la combinació d’Array i MASW a Llívia 2 (sòl) a la dreta. 

S’ha considerat com a bo el resultat que està en vermell que dóna un error més baix. 

 Els resultats permeten veure que en aquesta part de la Conca de la Cerdanya, 

en el basament rocós, hi ha una primera capa d’uns 10m de roca alterada. Aquests 

resultats són bastan semblants als obtinguts en la sísmica de refracció, on les ones p 

també mostren una capa més superficial d’uns 5 m, una mica més alterada. En la part 

més alta del rebliment sedimentari, també hi ha una primera capa d’uns 10m, 
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possiblement uns materials quaternaris no tan compactats ja que el valor de les ones S 

disminueix considerablement quan travessen aquesta zona. 

 

Figura 37: Resultat dels assajos del mètode MASW a Llívia 1 (Roca) a l’esquera i la combinació 

d’Array i MASW a Llívia 2 (sòl) a la dreta. 
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6. Càlculs 
 

 6.1. Introducció 

 

 Per tal de saber en quin grau i en quina freqüència fonamental es donen els 

fenòmens d’amplificació sísmica a la zona de Llívia s’han utilitzat dues tècniques 

diferents per obtenir les funcions de transferència que posteriorment s’han contrastat. 

 D’una banda, s’ha obtingut la funció de transferència empírica a partir del 

quocient espectral de registres de sismes enregistrats simultàniament en les estacions 

de sòl i roca. Es disposa d’un total d’11 registres. El programa utilitzat per realitzar 

aquest càlcul és el DEGTRAA4 

 D’altra banda, s’ha aplicat el mètode lineal equivalent 1D mitjançant el 

programa ProShake. Gràcies a la recollida de dades, tan geològiques com geofísiques, 

s’ha definit una columna de sòl que s’ha introduït en el model. Com a moviment en 

roca s’han considerat dos sismes enregistrats a l’acceleròmetre de Llívia 1, en aquest 

cas, el del 21 de setembre de 2004 que va tenir lloc a la comarca del Ripollès i el del 17 

de novembre de 2006 que es va produir a Hautes Pyrénées (França). Amb aquestes 

dades s’ha obtingut una funció de transferència teòrica. 

 La tècnica del quocient espectral H/V, amb registres de soroll sísmic, s’ha 

utilitzat per obtenir la freqüència fonamental del sòl que permet contrastar els resultats 

dels dos mètodes anteriors. D’altra banda s’ha utilitzat aquest valor pic per definir una 

profunditat màxima per les columnes de sòl que s’han d’introduir al ProShake. 

 

 6.2. Quocient espectral sòl/roca amb registres reals 

 

 Per tal de poder calcular les funcions de transferència empíriques amb el 

programa DegtraA4, és necessari tenir accelerogrames d’un sisme enregistrat 

simultàniament en sòl (Llívia 2) i en roca (Llívia 1) i a més a més, cal que la distància 

epicentral sigui suficientment gran com per suposar que els fenòmens d’atenuació que 

han patit les ones, durant el camí recorregut fins a les dues estacions, siguin 
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pràcticament els mateixos. Això s’assumeix quan l’epicentre del terratrèmol es troba 

situat com a mínim a 20 Km de Llívia 1 i Llívia 2. Aquests sismes s’han obtingut de la 

base de dades de l’IGC. 

 Un cop fetes les pertinents correccions i filtrats als accelerogrames, es fa el 

quocient entre l’espectre de fourier, en acceleracions, del sisme en sòl (Llívia 2) i en 

roca (Llívia 1). El que s’obté és l’anomenada funció de transferència empírica o 

quocient espectral sòl/roca. 

 A la Figura 38 es pot veure l’acceleració, la velocitat i el desplaçament de la 

component Z del moviment del terra calculats a partir dels registres del sisme del dia 

21de setembre de 2004 obtinguts simultàniament a l'estació Llívia 1 situada en roca 

(esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). També es representen els espectres 

de resposta en termes d’acceleració obtinguts en roca i sòl (esquerra) i el quocient 

espectral sòl/roca (dreta). Aquests càlculs s’han fet pels onze sismes que han estat 

enregistrats a Llívia, i els resultats es mostren a l’Annex d’aquesta memòria. 

 Es pot apreciar que els accelerogrames, velocigrames i desplacigrames del 

mateix sisme mostren uns valors més grans d’acceleració, velocitat i desplaçament, 

respectivament, en sòl (Llívia 2) que en roca (Llívia 1). 

 En el quocient espectral sòl/roca hi ha un pic molt marcat d’amplificació del 

moviment a una freqüència 1.4Hz i que coincideix amb la freqüència fonamental del 

sòl (primer pic d’amplificació). L’amplificació que es produeix en aquest cas és d’11. El 

valor d’amplificació és elevat. Això és a causa de que a l’hora de calcular la funció de 

transferència, el suavitzat del programa no és suficient per eliminar l’efecte puntal 

d’una dada. Tot i això, més endavant es mostrarà que aquest valor es pot minimitzar 

fent el promig de tots els quocients espectrals sòl/roca calculats. 

 Pel que fa a l’espectre de resposta en termes d’acceleració, s’observa un primer 

pic màxim que es dóna a un període de 0.13 segons. També hi ha un pic a 0.59 segons 

que correspon al d’amplificació de la freqüència fonamental. 

 En la Taula 15 es mostren, per les tres components del moviment, els valors de 

l’acceleració, velocitat i desplaçament màxims del sòl (PGA, PGV, PGD) dels 11 sismes 

citats anteriorment i que com ja s’ha dit, es poden trobar detallats en l’annex d’aquesta 

memòria. 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/09/2004 15:48 4.0 (ICC) Ripollès 22km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 38:: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 3 d’octubre de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca dels espectres de Fourier en 
acceleracions (dreta). 
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Taula 15: Data, regió epicentral, estació i valors d’acceleració, velocitat i desplaçament màxims (PGA; PGV i PGD) dels sismes enregistrats simultàniament en 

els accelerògrafs de Llívia 1 (roca) i Llívia 2 (sòl) i processat amb el programa DegtraA4. 

PGA (cm/s2) PGV (µm/s) PGD (µm) Data Regió 
epicentral 

Distància 
Epicentral(km) 

Magnitud 
local(ICC) 

Estació 
E-W N-S Z E-W N-S Z E-W N-S Z 

10.0 Llívia 1 1.9 1.7 2.1 135 159 170 3.0 2.8 3.4 02/07/2003 Pyrénées 
Orientales 12.0 

2.4 
Llívia 2 1.5 2.6 2.2 266 360 201 9.6 10.5 4.4 

28.0 Llívia 1 1.7 2.3 1.8 145 207 181 2.2 4.1 3.9 03/10/2003 Ariège 
29.0 

3.0 
Llívia 2 2.3 1.6 1.4 479 260 163 10.4 5.8 3.9 

23.0 Llívia 1 5.3 3.8 5.4 920 680 1200 64.2 32.9 58.8 21/09/2004 Ripollès 
21.0 

4.0 
Llívia 2 4.7 5.3 5.7 1380 1950 1690 109.0 268.0 179.0 

21.0 Llívia 1 0.6 0.4 0.3 47 43 35 1.7 1.2 1.2 23/09/2004a Ripollès 
21.0 

2.7 
Llívia 2 0.5 0.3 0.2 41 71 51 3.9 6.7 3.8 

24.0 Llívia 1 1.1 0.8 0.9 148 132 116 8.1 5.1 3.6 23/09/2004b Ripollès 
20.0 

3.3 
Llívia 2 0.8 0.9 0.8 137 231 228 10.7 20.4 12.9 

23.0 Llívia 1 0.5 0.4 0.5 65 55 64 1.8 1.7 1.3 21/12/2004 Ripollès 
21.0 

2.8 
Llívia 2 0.5 0.3 0.4 52 87 64 2.3 4.9 4.4 

20.4 Llívia 1 1.4 1.7 1.5 187 227 225 3.8 6.1 7.0 07/02/2006 Cerdanya 
19.8 

3.0 
Llívia 2 1.6 2.5 1.3 203 348 245 5.1 9.2 8.6 

37.1 Llívia 1 0.5 0.4 0.4 50 52 72 1.16 1.3 2.9 08/05/2006 Aude 
38.7 

3.3 
Llívia 2 0.5 0.8 0.4 64 188 100 3.1 5.5 2.6 

29.7 Llívia 1 0.3 0.2 0.3 26 27 33 0.6 0.7 1.2 04/09/2006 Cerdanya 
28.1 

2.4 
Llívia 2 0.3 0.3 0.5 36 57 56 0.9 2.0 1.8 

160.4 Llívia 1 0.4 0.3 0.3 153 218 184 15.7 27.1 19.2 17/11/2006 Hautes 
Pyrénées 160.1 

5.1 
Llívia 2 0.8 1.9 1.0 433 1430 614 36.5 111.0 74.8 

10.5 Llívia 1 0.7 0.6 0.6 60 40 32 1.3 0.7 1.1 15/03/2007 Pyrénées 
Orientales 9.3 

2.0 
Llívia 2 0.7 0.3 0.4 44 41 53 1.1 1.6 2.2 
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 Pel que fa al PGA d’un mateix sisme, a vegades és més gran en Llivia1 i d’altres 

en Llívia2 i, per tant, no s’aprecia un patró clar del valor d’acceleracions màximes en 

un emplaçament o en un altre. El valor del PGA està relacionat amb les altes 

freqüències i, tal i com es pot apreciar en l’espectre de resposta en termes d’acceleració 

(Figura 38), a Llívia 2, l’amplificació es produeix en les baixes freqüències. Això explica 

aquest comportament del valor del PGA a les dues estacions. 

 D’altra banda, els valors del PGV i PGD sí que són més grans en l’emplaçament 

en Llívia 2 respecte a Llívia i per tant, aquí sí que es dóna una clara amplificació de la 

velocitat i desplaçament del sòl. 

 També es pot apreciar com en els accelerogrames velocigrames i 

desplacigrames en roca (Llívia 2) es produeix un augment d’alguns segons en la 

durada del sisme. 

 Com ja s’ha dit abans, s’ha optat per fer un promig de les funcions de 

transferència per veure d’una manera global i simplificada quina és la tendència de tots 

aquests sismes pel que fa al quocient espectral sòl/roca. El primer pic representatiu, és 

a dir, la freqüència fonamental (Figura 39) està al voltant d’1.4 Hz, essent d’1Hz en la 

component N-S, 2Hz en la component E-W i 1.3Hz en la component vertical. 

 Pel que fa als valors d’amplificació, aquests són de 7.8 en la component N-S, 5.2 

en la component E-W i 5.3 en la vertical. Si es comparen amb els obtinguts en la Taula 

16, es pot veure com han disminuït considerablement tot passant a ser valors més 

esperables tenint en compte la geologia de l’emplaçament. 
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Figura 39: Pormig de les 9 funcions de transferència per cada component del moviment el sòl. A 

dalt a l’esquerra component N-S, a la dreta la component E-W i a baix a l’esquerra la 

component Z. 
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 A la Taula 16 es pot veure com realment es produeix una amplificació del 

moviment del sòl, ja que així ho reflecteixen les estacions. 

 Si s’agrupen els sismes per regió epicentral, es pot observar com els que tenen 

un comportament més semblant al valor mig descrit anteriorment, pel que fa a la 

freqüència fonamental, són els del Ripollès i el sisme provinent d’Hautes Pyrénées amb 

un valor al voltant d’1Hz. D’altra banda, els sismes restants presenten valors 

d’amplificació grans i dispars entre ells. 

 Al sisme del Ripollès, per una mateixa component, els valors d’amplificació 

màxima i freqüència d’amplificació coincideixen bastant entre ells, però els 

d’amplificació divergeixen bastant entre el mateix sisme. 

 Pel que fa als sismes més propers de Pyrénés orientals, aquesta tendència 

només s’observa en la component Z, essent molt dispars els valors d’amplificació i 

freqüència de les diferents components d’un mateix sisme. 

 En els sismes de la Cerdanya, aquesta relació es compleix en les components N-

S i Z, tot i que en aquesta última, el valor de l’amplificació no coincideix gaire. 

 El sisme d’Hautes Pyrénées, segueix més o menys el comportament esperat en 

totes les components, tot i que en la component N-S dóna una amplificació molt gran, 

però que pot ser deguda al suavitzat fet amb el programa DEGTRA.  

 Aude i Ariege donen valors d’amplificació coherents, però en unes freqüències 

més altes. 
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Taula 16: Sisme amb cada data, regió epicentral, freqüència fonamental i amplificació per cada component. Entre parèntesis s’han posat els valors de 

freqüència fonamental que no coincideixen amb la de màxima amplificació. 

E-W N-S Z Data Regió 

epicentral Freqüència 

(Hz) 

Amplificació Freqüència 

(Hz) 

Amplificació Freqüència 

(Hz) 

Amplificació 

03/10/2003 Ariège 3.0 2.9 1.4 2.9 3.2 4.2 

21/09/2004 Ripollès 2.1 6.5 0.8 14.1 1.4 10.8 

23/09/2004a Ripollès 1.9 (1.1) 7.5 0.8 9.1 1.2 7.2 

23/09/2004b Ripollès 1.9 (1.1) 7.3 0.6 17.7 1.2 10.5 

21/12/2004 Ripollès 1.7 5.7 1.0 11.8 2.0 11.7 

08/05/2006 Aude 1.9 4.0 3.0 (1.4) 8.6 1.8 3.2 

07/02/2006 Cerdanya 1.4 6.1 1.1 11.3 2.0 7.0 

04/09/2006 Cerdanya 2.4 4.6 1.3 11 2.1 4.4 

17/11/2006 Hautes 

Pyrénées 

1.0 4.3 1.3 11.4 0.7 6.1 

15/03/2007 Pyrénées 

Orientals 

2.9 (1.4) 4.3 3.5 (1.4) 9.0 1.7 5.4 

02/07/2003 Pyrénées 

Orientals 

1.8 8.4 1.1 5.9 1.7 4.3 
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 6.3. Quocient espectral H/V de registres de soroll sísmic. Mètode de 

Nakamura 

 

 En els resultats obtinguts mitjançant la tècnica del quocient espectral H/V es 

pot veure (Figura 32 i Figura 33) com en l’emplaçament de Llívia1 (Roca) els dos 

registres que s’hi van fer no mostren cap tendència a amplificar el senyal en cap rang 

de freqüències i per tant no es pot identificar una freqüència fonamental per aquest 

lloc. Aquest resultat és totalment lògic ja que al ser un emplaçament situat sobre roca, 

no s’espera que es donin fenòmens d’amplificació. 

 D’altra banda, pel que fa al dos registres realitzats a Llívia2 (sòl), es pot 

observar (Figura 34 i Figura 35) com en aquest cas sí es produeix una amplificació del 

senyal al voltant d’una freqüència d’ 1.1Hz (freqüència fonamental). Aquest resultat 

mostra una clara evidència de que el rebliment de la cubeta de la Cerdanya per part 

dels sediments del neogen, poc o gens consolidats, produeix una amplificació del 

moviment de sòl. 

 Existeixen vàries correlacions empíriques que relacionen la freqüència 

fonamental amb la profunditat a la que es troba el basament rocós. 

 Totes aquestes expressions empíriques s’han calculat a partir d’estudis fets en 

diferents llocs que tenen característiques diferents pel que fa al comportament geofísic 

del sòl i per tant, s’ha d’anar molt en compte a l’hora d’utilitzar-les. 

 

Segons Ibs-von Seht i Wohlenberg (1999), es pot aproximar la profunditat del 

basament rocós a partir de la fórmula  

 

375.1146 −×= fm  (18) 

 

 on m és la profunditat del basament rocós en metres i f és la freqüència 

fonamental del sòl en Hz. Aquesta equació es va deduir en una zona d’Alemanya 

anomenada “Lower Rhine Embayment”, en uns materials bastant semblants als de la 

fossa de la Cerdanya a causa de la seva profunditat i la Vs dels seus materials. 
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 Una altra correlació derivada de l’anterior i proposada per Parolai et al., 2000 

és: 

 

551.1108 −×= fm  (19) 

 

 on m és la profunditat del basament rocós en metres i f és la freqüència 

fonamental del sòl en Hz. Aquesta equació s’ha obtingut en una zona de Colònia 

(Alemanya) on el rebliment sedimentari està molt consolidat i els valors de Vs són molt 

més alts que a la Cerdanya. 

 

 Segons Delgado et al., 2000 un altra manera d’estimar la profunditat del 

basament a partir de la freqüència fonamental es: 

 

256.111.55 −×= fm  (20) 

 

 on m és la profunditat del basament rocós en metres i f és la freqüència 

fonamental del sòl en Hz. Aquesta equació es va obtenir en un zona poc profunda del 

riu Segura, amb uns materials quaternaris poc consolidats i unes Vs bastant baixes 

comparades amb les de la zona d’estudi. 

 També és conegut que la freqüència fonamental del sòl està relacionada amb la 

profunditat del basament rocós a partir de la següent expressió que inclou la velocitat 

promig de les ones s (Bard, 1985) 

 

m

Vs
f

4
=  (21) 

 

 on f és la freqüència fonamental, Vs la velocitat mitjana de propagació de les 

ones s i m la profunditat del basament. 
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 Per calcular una Vs mitjana es fa a partir de l’equació: 

 

∑

∑=

i

i

i

Vs

m

m
Vs  

(22) 

 

 on m és la profunditat de cada capa, i Vs la velocitat de les ones S en cada capa. 

Es pren el perfil vertical de les Vs obtingut de la geofísica realitzada a Llívia 2. 

 A la Taula 17 es poden veure les profunditats del basament rocós obtingudes 

gràcies a les equacions proposades per Ibs-von Seht i Wohlenberg (1999), Parolai et al. 

(2000) i Delgado et al. (2000). 

 

Taula 17: Valors de la profunditat del basament rocós obtinguts gràcies a les equacions 

proposades per Ibs-von Seht i Wohlenberg (1999), Parolai et al., 2000 i Delgado et 

al.,2000 , respectivament. 

Equació Profunditat del basament rocós (m) 

Ibs-von Seht i Wohlenberg (1999) 130 

Parolai et al. (2000) 90 

Delgado et al. (2000) 50 

Bard (1985) 135 

 

 Així doncs, tenint en compte els resultats obtinguts, es dedueix que l’expressió 

que més s'adapta al nostre estudi per fer aquest tipus d’aproximació és la d’Ibs-Von 

Seht i Jürgen Wohlenberg (18) i Bard (1985). 

 

 6.4. Mètode lineal equivalent 1D. ProShake 

 

 Pel càlcul de les funcions de transferència amb el programa Proshake (mètode 

1D lineal equivalent) és necessari disposar d’informació geomecànica sobre les 

diferents capes que formen les columnes de sòl de la zona d’estudi. 
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Per cada columna de sòl es necessita la següent informació: 

 

-Profunditat del basament rocós. 

-Profunditat del nivell freàtic. 

-Nombre de capes que formen la columna. 

-Espessor de cada capa. 

-Densitat de cada capa. 

-Vs de cada capa. 

-Corba de variació del mòdul de cisalla i esmorteïment amb la deformació per cada 

capa. 

 Per últim, el programa Proshake necessita un accelerograma d’entrada en roca. 

 

 D’altra banda, el programa de càlcul Proshake porta incorporada alguna 

informació com corbes de variació del mòdul de cisalla i el factor d’esmorteïment amb 

la deformació per diferents materials (Sorra, graves, argila,..), que s’han utilitzat en els 

càlculs. 

 En les següents taules es pot veure una descripció de cada columna de sòl que 

s’ha introduït en el model i una explicació detallada dels criteris que s’han seguit a 

l’hora de finir la columna. 

 

Columna de sòl 1 (Taula 18): 

 S’ha dissenyat a partir de la informació que es té de la Vs en els primers 12 

metres. Tot i que pels resultats deduïts en l’apartat 6.3, la fondària de la columna de sòl 

hauria de ser d’uns 135m, s’ha decidit arrodonir-ho fins a 150m. A més a més, no s’ha 

d’oblidar que això és una aproximació, i com a tal, no s’ha de prendre el seu resultat 

com a definitiu. D’altra banda, per no començar amb un model massa complicat, s’ha 

optat per estendre la capa número dos, de la que es té informació geofísica, fins a la 

capa de basament rocós que té una Vs més baixa (basament rocós alterat) que es pot 

veure en els resultats geofísics de Llívia 1 (apartat 5.3). S’ha donat  un pes específic (γ) i 

un nom a cada material gràcies a les correlacions que existeixen amb Vs (Cid, 1996) i a 

la informació de la que es disposa en alguns estudis (Macau, 2008 i Vera, 2004). Les 

corbes d’esmorteïment i variació del mòdul de cisalla s’han seleccionat segons el 

material. 
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Taula 18: Columna de sòl número 1 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

140 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

Columna de sòl 2 (Taula 19): 

 S’ha decidit continuar amb el model anterior, però dividint la segona capa en 

dos per tal de veure com es comporta el model enfront una altra capa de sòl i per tant, 

més heterogeneïtat en el medi. Així, en la segona capa, s’han mantingut les mateixes 

propietats que en l’anterior columna i la capa 3 s’ha descrit com a Gresos intercalats 

segons la informació geològica que es pot trobar a Vera (2004). Les propietats 

geomecàniques d’aquest gresos s’han estimat segons el criteri enginyeril i Cid (1996). 

 

Taula 19: Columna de sòl número 2 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

50 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Gresos 
intercalats 

80 20 1305.2 800 Sorra Sorra 

4 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

5 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
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Columna de sòl 3 (Taula 20): 

 Si en l’anterior model s’ha optat per heterogeneïtzar el medi, en aquesta 

columna, s’ha decidit eliminar la capa més superficial del rebliment de la fossa de la 

Cerdanya que s’havia detectat mitjançant la prospecció geofísica. En aquest cas s’ha fet 

un promig de la Vs de les primeres dues capes la columna 1 mitjançant l’equació 22 i a 

partir d’aquí i gràcies a les correlacions anteriorment citades, s’han obtingut els altres 

paràmetres necessaris per descriure tota la columna. És interessant veure com respon el 

programa en front a una única capa de rebliment. 

 

Taula 20: Columna de sòl número 3 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Gresos 
laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

150 19 697.5 600 Sorra Sorra 

2 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

Columna de sòl 4(Taula 21): 

 S’ha decidit intercanviar els pesos específics (γ) de les capes 1 i 2 definides en la 

columna 1. Això s’ha fet per veure com afecta al fenomen d’amplificació el fet de tenir 

una capa més densa i consolidada sobre un altra amb una densitat menor. 
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Taula 21: Columna de sòl número 4 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 19 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

140 18 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

Columna de sòl 5 (Taula 22): 

 En aquests cas, s’ha definit com la número 1, però tenint en compte que el 

basament es troba a una profunditat de 135m segons Ibs-von Seht (1999) (equació 18), i 

Bard (1985) (equació 21) per tant, s’han mantingut les condicions inicials i s’ha reduït la 

capa número dos en 15m. 

 

Taula 22: Columna de sòl número 5 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

125 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
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Columnes de sòl 6 i 7 (Taula 23 i Taula 24): 

 En les columnes 6 i 7 s’ha seguit el mateix criteri que en l’anterior, però tenint 

en compte els resultats de profunditat del basament rocós obtinguts a partir de Parolai 

et al. (2000) (equació 19) i Delgado et al. (2000) (equació 20), respectivament. 

 

Taula 23: Columna de sòl número 6 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

80 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

Taula 24: Columna de sòl número 7 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 165.2 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

40 19 793.6 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
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Columna de sòl 8 (Taula 25): 

 S’ha suposat que, en profunditat, el basament rocós no està alterat ja que els 

resultats obtinguts a Llívia 1 són fruit de la meteorització física i/o química que ha 

pogut patir el substrat rocós en superfície i que no s’ha donat en profunditat A més a 

més, en aquest cas s’ha decidit continuar amb una profunditat del basament de 135m. 

 

Taula 25: Columna de sòl número 8 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

125 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

Columna de sòl 9 (Taula 26): 

 S’ha optat per definir una columna de sòl com la de la número 3, en la que hi ha 

una única capa de rebliment sedimentari, i a més a més, es suposa que en el basament 

rocós no hi ha la primera capa de 10m d’espessor amb una Vs de 1100m/s (Basament 

rocós alterat). En aquest cas, es vol veure com respon el model sense aquesta última 

capa. 

Taula 26: Columna de sòl número 9 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Sorres 150 19 397.5 600 Sorra Sorra 
2 Basament Infinit 25 13485.5 2300 Roca Roca 
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Columna de sòl 10 (Taula 27): 

 Els gruixos de les capes són exactament iguals que els de la 8, però en aquest 

cas, suposant que la totalitat del basament rocós té una Vs de 1100m/s, i que correspon 

a la capa més superficial de 10m d’espessor que s’havia detectat gràcies a la prospecció 

geofísica. Pot ser interessant veure si varia l’amplificació en el sòl. 

 

Taula 27: Columna de sòl número 10 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

125 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

infinita 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

 

 En la Figura 40, Figura 41, Figura 42, Figura 43 i Figura 44 es mostren les 

funcions de transferència obtingudes per cada columna de sòl mitjançant el ProShake 

1D lineal equivalent i utilitzant la component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes 

Pyrénées enregistrat a l’acceleròmetre de Llívia 1. 
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Figura 40: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 1 (esquerra) i la columna de sòl 2 (dreta) i utilitzant la 

component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. 
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Figura 41: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 3 (esquerra) i la columna de sòl 4 (dreta) i utilitzant la 

component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. 
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Figura 42: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 5 (esquerra) i la columna de sòl 6 (dreta) i utilitzant la 

component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. 
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Figura 43: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 7 (esquerra) i la columna de sòl 8 (dreta) i utilitzant la 

component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. 
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Figura 44: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 9 (esquerra) i la columna de sòl 10 (dreta) i utilitzant 

la component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. 

 

 A la Taula 28 es poden veure els resultats de freqüència fonamental i 

d’amplificació màxima del sòl per cada columna de sòl introduïda dins el model lineal 

equivalent 1D mitjançant el programa ProShake i utilitzant la component E-W del 

sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. En parèntesis es poden veure els valors de 

freqüència d’amplificació màxima del sòl en cas de que aquesta no coincideixi amb la 

freqüència fonamental. 

 

Taula 28: Valors de freqüència fonamental i d’amplificació màxima del sòl per cada columna de 

sòl introduïda dins el model lineal equivalent 1D mitjançant el programa ProShake i 

utilitzant la component E-W del sisme del 17/11/2006 d’Hautes Pyrénées. En 

parèntesis es poden veure els valors de freqüència d’amplificació màxima del sòl en 

cas de que aquesta no coincideixi amb la freqüència fonamental. 

Número de columna de sòl Freqüència fonamental(Hz) Amplificació màxima 
1 1 4 
2 1.4 (6.1) 5.2 
3 1 5 
4 1 4.2 
5 1.2 4 
6 1.7 (5) 4.5 
7 3 (7.4) 5.2 
8 1.4 4 
9 1 5 
10 1.2 (7.4) 2.3 
 

 Tal i com es pot veure a la Figura 41 i a la Figura 44, a les funcions de 

transferència de les columnes de sòl número 3 i número 9, a altes freqüències (a partir 

de 10Hz), s’obté una envolvent, probablement, relacionat amb la inestabilitat numèrica 

del programa de càlcul ProShake (Taula 20 i Taula 26). 
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 D’altra banda, els valors de freqüència fonamental i amplificació, són bastant 

semblants entre ells excepte en les columnes 6 i 7 (Taula 24) en les que s’obté, 

respectivament, un valor de freqüència fonamental d’1.7 i 3Hz, a causa de la poca 

profunditat del basament rocós que s’ha introduït a la columna de sòl. 

 També es pot veure un valor d’amplificació molt baix a la columna 10 (Taula 27) 

i una freqüència de màxima amplificació molt alta. Això és a causa de que es considera 

que el basament rocós és l’anomenat basament rocós alterat i està format per un 

material amb una Vs de 1100m/s. En aquest cas, el contrast d’impedància més gran, ja 

no es produeix entre el basament rocós i el rebliment neogen, sinó entre materials 

sedimentaris de la fossa que es troben a menys profunditat. 

 A la Figura 45,  Figura 46, Figura 47, Figura 48 i Figura 49 es poden veure les 

funcions de transferència obtingudes a partir de les columnes de sòl definides 

anteriorment (Taula 18, Taula 19, Taula 20, Taula 21, Taula 22, Taula 23, Taula 24, 

Taula 25, Taula 26 i Taula 27) però amb la component N-S del terratrèmol que va tenir 

lloc al Ripollès el 22 de setembre de 2004. 
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Figura 45: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 1 (esquerra) i la columna de sòl 2 (dreta) i utilitzant la 

component N-S del sisme del 21/09/2004 del Ripollès. 
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Figura 46: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 3 (esquerra) i la columna de sòl 4 (dreta) i utilitzant la 

component N-S del sisme del 21/09/2004 del Ripollès. 
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Figura 47: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 5 (esquerra) i la columna de sòl 6 (dreta) i utilitzant la 

component N-S del sisme del 21/09/2004 del Ripollès. 
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Figura 48: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 7 (esquerra) i la columna de sòl 8 (dreta) i utilitzant la 

component N-S del sisme del 21/09/2004 del Ripollès. 
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Figura 49: Funció de transferència obtinguda mitjançant l’aplicació del mètode 1D lineal 

equivalent de la columna de sòl 9 (esquerra) i la columna de sòl 10 (dreta) i utilitzant 

la component N-S del sisme del 21/09/2004 del Ripollès. 

 Tal i com es pot veure en les figures anteriors, els resultats són els mateixos que 

els obtinguts amb el sisme del 17 de novembre de 2006 d’Hautes Pyrénées. 
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 6.5. Comparació de resultats (Funció de transferència experimental i real) 

 

 Un cop calculades les funcions de transferència empíriques i numèriques, 

respectivament, en l’aparat 6.2 i 6.4 i analitzats els resultats obtinguts, es poden fer les 

següents comparacions: 

 

 -A diferència del cas numèric, en el quocient espectral sòl/roca experimental, 

s’han obtingut resultats molt dispars pel que fa als valors de freqüència fonamental i 

amplificació, i per tant,  s’ha optat per realitzar un promig d’aquestes funcions per cada 

component del moviment per tal de veure si es podia intuir alguna tendència. 

 -Pel que fa als valors de freqüència fonamental, es pot veure com en el cas 

numèric aquesta es situa al voltant d’1.1 o 1.2Hz i en el cas experimental, la mitjana es 

situa en 1.4Hz aproximadament.  

 -Les funcions de transferència numèriques de diferents sismes i diferents 

columnes de sòl donen valors d’amplificació, al voltant de 4.5, semblants a altres 

estudis realitzats en aquesta zona (Macau, 2008), en la majoria de casos. En canvi, 

experimentalment, els quocients espectrals sòl/roca, obtinguts pels 11 sismes reals, 

donen valors d’amplificació molt elevats i dispars. Amb el promig de les funcions de 

transferència, aquests valors s’han reduït (7.8 en al component N-S, 5.2 en la 

component E-W i 5.3 en la component Z) i són semblants als obtinguts amb el mètode 

numèric ProShake (amplificació de 4.5) 

 -En el cas de les funcions de transferència numèriques, s’ha pogut veure que 

s’obté la mateixa tot i que es treballi amb diferents component del mateix sisme, en 

canvi, en el cas experimental, tant en els 11 sismes estudiats individualment, com en la 

mitjana de tots els quocients espectrals sòl/roca, s’ha vist que s’obtenen diferents 

valors d’amplificació i freqüència fonamental segons la component amb la que s’estigui 

treballant. 

 -S’ha pogut observar el mateix resultat que en  el punt anterior en el cas de que 

es treballi amb diferents sismes, ja que en el cas numèric s’obtenen funcions de 

transferència pràcticament idèntiques i en canvi, experimentalment, aquestes canvien 

depenent del sisme amb el què es calculen. 
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7. Conclusions 
 

 7.1. Conclusions 

 

 La informació geològica consultada, les campanyes de prospecció geofísica 

realitzades i les mesures de soroll fetes a Llívia 2 amb el mètode d’H/V, permeten 

concloure que: 

 

 -A la zona de Llívia, a la Fossa de la Cerdanya, hi ha un rebliment neogen de 

material més tou d’uns 140 d’espessor. 

 -L’estació sísmica de Llívia 2 està situada en l’actual terrassa fluvial del riu 

sobre una capa de materials molt tous de l’holocè. 

 -En el subsòl de Llívia 2 hi ha una primera capa amb una velocitat de 

propagació de les ones S de 300m/s d’uns materials més tous. Per sota d’aquesta capa 

s’estén una capa d’uns materials més durs amb una Vs de 640m/s. 

 -L’equació que aproxima millor la profunditat del basament és la proposada per 

Ibs-von seht (1990) i Bard (1985). Parolai et al., i Delgado et al., (2000) donen valors de 

profunditat del basament rocós molt petits. 

 

 Els resultats obtinguts amb el mètode experimental mostren que: 

 

 -El mètode empíric necessita que se li introdueixin dos sismes, corregits i 

filtrats, que hagin estat registrats en sòl i en roca, amb la mateixa instrumentació i que 

la distància epicentral sigui suficientment gran com per suposar que els fenòmens 

d’atenuació que ha patit el senyal hagin estat els mateixos en els dos registres. A més a 

més, es necessita repetir aquest procés varis cops amb diferents sismes per poder fer la 

mitjana de tots els resultats obtinguts anteriorment i veure quines tendències es donen. 

 -No s’observen valors de PGA més grans a Llívia 2 (sòl) que a Llívia 1 (roca) 

perquè aquests estan associats a altes freqüències i a Llívia2 l’amplificació es produeix 

a baixes freqüències, tal i com es pot veure en l’espectre de resposta en acceleracions, 

en canvi, sí que són més grans els valors de PGV i PGD. 
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 -La durada del sisme també es veu augmentada en uns quants segons a Llívia 2 

respecte de Llívia 1. 

 -Calcular funcions de transferència empíriques amb diferents sismes i diferents 

components dóna molta dispersió de resultats, sobretot pel que fa a amplificació. Això 

es pot suavitzar fent el promig de tots els quocients espectrals sòl/roca per cada 

component del moviment del sòl. D’aquesta manera s’observa un pic d’amplificació 

màxima de 6 a una freqüència de 1.4Hz i partir d’aquí una disminució d’aquest valor 

de l’amplificació. 

 -Els valors d’amplificació en la funció de transferència experimental són elevats, 

suposem que  a causa de que el suavitzat del programa no és suficient per eliminar 

l’efecte puntual d’una dada. 

 

 Els resultats obtinguts amb el mètode numèric permeten concloure: 

 

 -El mètode numèric té una menor sensibilitat a l’hora de calcular les funcions de 

transferència ja que amb sismes diferents entre sí, però amb baixos valors d’acceleració 

els resultats que s’obtenen són idèntics. 

 -La funció de transferència numèrica és la mateixa si es treballa amb varies 

components del moviment del sòl. 

 -Un cop obtingudes les dades de camp, el mètode numèric és ràpid d’utilitzar ja 

que introduint un sòl sisme en roca, filtrat i corregit, i un perfil aproximat de poques 

capes de columna de sòl, s’obtenen resultats bastants lògics de freqüència fonamental i 

amplificació. 

 -Les funcions de transferència obtingudes a partir de les diferents columnes de 

sòl introduïdes al model numèric mostren un pic d’amplificació màxima de 4.5, 

aproximadament, al voltant 1.1Hz i després una caiguda del valor de l’amplificació. 

Això no es compleix si el basament rocós es situa a menys profunditat o es dissenya 

una model de cinc capes amb un contrast d’impedància més gran entre les capes de sòl 

que entre el basament rocós i el rebliment sedimentari. 

 -Un rebliment format per una única capa de sòl donaria anomalies a altres 

freqüències. 
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 Com a resultat de la prospecció geofísica, l’aplicació del mètode lineal 

equivalent i la comparació amb la funció de transferència empírica, es proposa la 

següent columna de sòl característica de Llívia 2: 

 

Taula 29: Columna de sòl número 5 on es poden veure el nombre de capes i el material, 

l’espessor, el pes específic, el mòdul de cisalla màxim, la velocitat de les ones s, la 

corba de variació del mòdul i la corba d’esmorteïment. 

Capa Nom del 
material 

Espessor 
(m) 

Pes 
unitari 
(kN/m3) 

Gmax 
(MPa) 

Vs 
(m/s) 

Corba 
variació 
del 
mòdul 

Corba 
d’esmorteïment 

1 Al�luvial 10 18 174.4 300 Sorra Sorra 
2 Gresos 

laminats 
amb 
intercalació 
de lutites 
grises 

125 19 751.8 640 Sorra Sorra 

3 Basament 
alterat 

10 22 2714.4 1100 Roca 
alterada 

Roca alterada 

4 Basament Infinita 25 13485.5 2300 Roca Roca 
 

 Segons altres treballs realitzats a la mateixa zona, en aquest estudi es conclou 

que: 

 

-Els valors de la freqüència fonamental que s’han obtingut tant en la prospecció 

geofísica com en el mètode empíric i numèric són bastant semblants, situant-se al 

voltant d’1.2Hz (aproximadament).  

 

 -Els valors d’amplificació obtinguts mitjançant el mètode empíric i que es situen 

al voltant de 6, són una mica elevats. D’altra banda els que s’han obtingut en la funció 

de transferència numèrica i que estan al voltant de 4, són més coherents amb les 

característiques de l’emplaçament i els estudis previs fets a la zona (Macau, 2008). 

 

 7.2. Recomanacions per estudis futurs 

 

 -S’ha vist que el programa DEGTRAA4, amb el que s’ha fet el processat dels 

onze sismes, dóna uns valors d’amplificació una mica més alts, creiem que, a causa de 
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la presència de dades puntuals i, per tant, seria interessant veure perquè passa això i 

com es pot solucionar. 

 -També seria interessant poder veure què passa quan es disposa de més 

terratrèmols, ja que només s’han pogut analitzar 11 sismes registrats simultàniament 

en sòl i roca a l’estació sísmica de Llívia, par tant, es podria buscar un estació sísmica 

amb més registres, en sòl i en roca, i veure si s’obtenen valors tan dispersius i si fent la 

mitjana dels quocients espectrals sòl/roca es pot obtenir algun resultat. 

 -Un altre punt important seria poder estudiar la raó per la qual, en una columna 

de sòl amb una sola capa de rebliment sedimentari, es donen anomalies, a altes 

freqüències, en la funció de transferència. 

 -Una de les limitacions del mètode lineal equivalent 1D és que no té en compte 

els efectes de la direccionalitat ni de geometria de la vall. Seria interessant poder 

aplicar un model 2D o 3D per veure si la dispersió dels resultats que s’han obtingut en 

les funcions de transferència empíriques tenen a veure amb aquest fenomen. 

 -Evidentment, un dels estudis futurs més importants que s’ha de dur a terme és 

la caracterització sísmica de totes les altres estacions que hi ha a la xarxa sísmica i de les 

noves que s’instal�lin. 
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Annex 
 En aquest annex s’adjunten els resultas del tractament que s’ha fet, en l’apartat 4.2, als 

onze sismes registrats en sòl i en roca a l’etació sísmisca de Llívia mitjançant l’aplicaió del 

programa DEGTRAA4 per obtenir els accelerogrames, velocigrames, desplacigrames espectre 

de resposta en termes d’acceleració i funció de transferència emprírica. Aquests resultats estan 

comentats en el punt 6.4. 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

02/07/2003 06:45 2.4 (ICC) Pyrénées 
Orientales 

12Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 50:a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 2 de juliol de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

02/07/2003 06:45 2.4 (ICC) Pyrénées 
Orientales 

12Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 51: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 2 de juliol de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

02/07/2003 06:45 2.4 (ICC) Pyrénées 
Orientales 

12Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 52: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 2 de juliol de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

03/10/2003 23:40 3.0 (ICC) Ariège (FR) 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 53: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 3 d’octubre de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

03/10/2003 23:40 3.0 (ICC) Ariège (FR) 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 54: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 3 d’octubre de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 
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Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

03/10/2003 23:40 3.0 (ICC) Ariège (FR) 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 55: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 3 d’octubre de 2003 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

97 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

04/09/2006 05:44 2.4 (ICC) Cerdanya 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 56: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 4 de setembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

98 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

04/09/2006 05:44 2.4 (ICC) Cerdanya 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 57: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 4 de setembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

99 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

04/09/2006 05:44 2.4 (ICC) Cerdanya 29Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
  

 
 
Figura 58: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 4 de setembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

100

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

07/02/2006 14:59 3.0 (ICC) Cerdanya 20Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 59: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 7 de febrer de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

101 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

07/02/2006 14:59 3.0 (ICC) Cerdanya 20Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 60: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 7 de febrer de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

102

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

07/02/2006 14:59 3.0 (ICC) Cerdanya 20Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 61: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 7 de febrer de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

103 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

08/05/2006 21:47 3.3 (ICC) Aude (FR) 38Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 62: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 8 de maig de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

104

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

08/05/2006 21:47 3.3 (ICC) Aude (FR) 38Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 63: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 8 de maig de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

105 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

08/05/2006 21:47 3.3 (ICC) Aude (FR) 38Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 64: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 8 de maig de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

106

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

15/03/2007 18:00 2.0 (ICC) Pyrénées 
Orientales(FR) 

10Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 65: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 15 de març de 2007 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

107 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

15/03/2007 18:00 2.0 (ICC) Pyrénées 
Orientales(FR) 

10Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 66: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 15 de març de 2007 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

108

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

15/03/2007 18:00 2.0 (ICC) Pyrénées 
Orientales(FR) 

10Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 67: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 15 de març de 2007 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

109 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

17/11/2006 18:19 5.1 (ICC) Hautes 
Pyrénées(FR) 

160Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

  
 
Figura 68: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 17 de novembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

110

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

17/11/2006 18:19 5.1 (ICC) Hautes 
Pyrénées(FR) 

160Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 69: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 17 de novembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

111 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

17/11/2006 18:19 5.1 (ICC) Hautes 
Pyrénées(FR) 

160Km 

 
a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 70: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 17 de novembre de 2006 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

112

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/12/2004 04:43 2.8 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 71: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de desembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

113 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/12/2004 04:43 2.8 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 72: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de desembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

114

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/12/2004 04:43 2.8 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 73: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de desembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

115 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/09/2004 15:48 4.0 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 74: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

116

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

21/09/2004 15:48 4.0 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 75: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

117 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:50 2.7 (ICC) Ripollès 21Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 76: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 21 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

118

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:50 2.7 (ICC) Ripollès 21Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 77: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 23 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

119 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:50 2.7 (ICC) Ripollès 21Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

  
 
Figura 78: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 23 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

120

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:58 3.3 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 79: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component E-W del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 23 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

121 

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:58 3.3 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 80: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component N-S del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 23 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 



Caracterització geològica i geofísica de l’estació sísmica de Llívia per l’estudi d’efectes sísmics locals del sòl 

 
 

 

 

122

Data sisme Hora (TU) Magnitud 
local 

Regió 
epicentral 

Distància 
epicentral 

23/09/2004 09:58 3.3 (ICC) Ripollès 22Km 
 

a) 
 

 
 

 
 

 
 
b) 
 

  
 
Figura 81: a) Acceleració, velocitat i desplaçament de la component Z del moviment del terra 

calculats a partir dels registres del sisme del dia 23 de setembre de 2004 obtinguts a 
l'estació Llívia 1 situada en roca (esquerra) i a l'estació Llívia 2 situada en sòl (dreta). 
b) Es representen els espectres de resposta en termes de l'acceleració obtinguts en 
roca i sòl (esquerra) i el quocient espectral sòl/roca (dreta). 

 


