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CAPÍTOL III: L’ACCIÓ SÍSMICA 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
La perillositat potencial sísmica és nomenada pel mètode com PESH, Potential Earth 
Science Hazards, i es manifesta en forma de sacseig del sòl (ground motion), col·lapse 
del sòl (ground failure: liqüefacció, esllavissades i falles superficials), i tsunamis, però 
aquests últims no es tracten en aquesta tesina ja que tenen com a objectiu estimar el risc 
d’inundació, un fenomen amb molt poca probabilitat que es produeixi a Catalunya. 
 
Les estructures poden ser vulnerables al sacseig, al desplaçament i col·lapse del sòl, o a 
ambdós efectes. Per exemple, en el cas del sistema d’oleoductes, les estacions de 
bombeig pateixen més danys pel sacseig que pel desplaçament i col·lapse. El mateix 
passa amb les estacions d’emmagatzematge i les refineries. En canvi, les conduccions 
soterrades es veuen tant afectades pel desplaçament i col·lapse com pel sacseig. Les 
estructures lineals com les conduccions es veuen més afectades pel desplaçament i 
col·lapse del sòl que les que tenen una situació local, puntual, com les estacions. Pel que 
fa al sacseig, podem dir que l’únic punt feble de les conduccions són les juntes, mentre 
que en les estacions poden veure’s afectats els equipaments mecànic, elèctric o 
informàtic, instal·lacions elèctriques, bombes...perquè són elements més complexes i 
sensibles a la vibració del sòl. 
 
L’apartat 3.2 està dedicat al sacseig del sòl i el col·lapse es tracta en l’apartat 3.3, on es 
necessari definir la susceptibilitat de la nostra àrea d’estudi, la probabilitat que es doni 
cada fenomen (esllavissades, liqüefacció i falles superficials) i intentar quantificar-lo. 
En l’apartat 3.4 es presenten les accions sísmiques que podem esperar en la zona 
d’estudi. 
 
3.2 SACSEIG DEL SÒL (GROUND MOTION) 
 
És caracteritzat per l’espectre de resposta, el PGA i el PGV. Els paràmetres de 
l’espectre de resposta més utilitzats són el desplaçament espectral Sd i l’acceleració 
espectral Sa. 
 
El sacseig del sòl es pot analitzar mitjançant mètodes deterministes o probabilistes. En 
l’anàlisi determinista es calcula el valor esperat de desplaçament, velocitat i acceleració 
que patirà el sòl aplicant les lleis d’atenuació i amplificació segons el mapa del sòl de la 
zona d’estudi. El procediment per l’anàlisi probabilístic permet predir PGV i PGA en un 
lloc determinat depenent del risc que s’assumeix, el període de retorn. També es té en 
compte l’atenuació del sacseig segons el tipus de roques del substrat i l’amplificació 
segons el tipus de sòl. 
 
La metodologia caracteritza el sacseig segons un espectre de resposta estandarditzat. 
Aquest espectre es representa en funció de l’acceleració i el desplaçament espectrals. La 
seva forma varia segons la distància a la font sísmica i la magnitud del sisme.  
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Figura 3. Espectre de resposta estandarditzat [1]. 

 
El PGA es veu modificat en el camí que recorre l’ona sísmica des del seu origen fins a 
la superfície. El sacseig del sòl s’atenua amb la distància a la font sísmica, segons el 
tipus de roca que travessa i la magnitud, bàsicament. L’ona es veu modificada en la seva 
forma i la seva freqüència, perd energia degut a la dispersió, difracció, reflexió i 
refracció i també a la inelasticitat del medi. En definitiva, el PGA s’atenua més quan 
menys rígid es el terreny i el mètode utilitza unes relacions d’atenuació per estimar-lo. 
 
Un altre fenomen que pot patir l’ona sísmica és l’amplificació, degut a condicions locals 
del sòl. La velocitat de les ones S disminueix en sòls de densitat i cohesió baixes, com 
els dipòsits al·luvials, per exemple. Aquesta disminució de la velocitat s’aprofita per 
calcular uns factors d’amplificació segons el tipus de sòl, amb els que es calculen els 
PGA i PGV amplificats. 
 

 
Figura 4. Atenuació i amplificació de les ones sísmiques [7]. 

 
Tant l’efecte d’atenuació com el d’amplificació pel present estudi són tractats en 
l’apartat 3.4. Els valors de PGA de l’escenari sísmic ICC-2 han estat corregits per tenir 
en compte aquests efectes. 
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3.2.1 PGA I VALORS ESPECTRALS: Sa i Sd 
 
Per caracteritzar el sacseig del sòl, els paràmetres més usats són valors de PGA o bé 
valors de l’espectre de resposta: l’espectre d’acceleracions Sa o l’espectre de 
desplaçaments Sd. 
El PGA correspon al valor de l’acceleració espectral en l’origen, per període T nul, i es 
pot calcular a partir de l’expressió que ens facilita la norma NCSE-94 [15]: 
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 ab és l’acceleració sísmica bàsica expressada en unitats de gravetat g. 
 I és la intensitat en l’escala MSK. 
 

 
Figura 5. Espectres de resposta en acceleració, desplaçament i forma estandarditzada [10]. 

 
3.2.2 PGV 
 
És la velocitat màxima del sòl (Peak Ground Velocity). És usada per caracteritzar el 
sacseig del sòl. Es pot calcular amb l’espectre de resposta estandarditzat, a partir de 
l’acceleració espectral corresponent a un període de 1 segon SA1 [1]: 
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 on SA1 s’expressa en unitats de g (gravetat). 
 
Per trobar SA1 s’utilitza la normativa NCSE-02 [14], que defineix un espectre 
normalitzat de resposta elàstica, per acceleracions horitzontals, amb els següents valors: 
 
   Si T<TA  α(T)=1+1.5·(T/TA) 
   Si TA≤ T≤TB  α(T)=2.5                                                (3.3) 
   Si T>TB  α(T)=K·(C/T) 
 
on α(T) és el valor de l’espectre normalitzat de resposta, SA/PGA. 
 T és el període propi de l’oscil·lador en segons. 
 K és el coeficient de contribució (a tota Catalunya, K=1). 
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 C és el coeficient del terreny, que té en compte les propietats geotècniques del  
 terreny de fonamentació, i es defineix a la Taula 2, en funció del tipus de terreny  
 i de la velocitat de les ones S (vs). 
 TA i TB són els períodes característics de l’espectre de resposta, amb valors 
 
  TA = K·C/10 = C/10 
  TB = K·C/2.5 = C/2.5 
 

 
Figura 6. Espectre de resposta elàstica [14]. 

 
Tipus de terreny vs (m/s) Coeficient C
I) Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens 
II) Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs 
III) Sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de consistència ferma 
IV) Sòl granular solt o sòl cohesiu tou  

>750 
(400,750) 
(200,400) 

<200 

1.0
1.3
1.6
2.0

Taula 2. Coeficients del terreny [14]. 

 
3.3 COL·LAPSE DEL SÒL (GROUND FAILURE) 
 
3.3.1 DESPLAÇAMENTS PERMANENTS DEL SÒL (PGD) 
 
El PGD és el paràmetre que s’utilitza per quantificar el col·lapse del sòl. És el 
desplaçament màxim permanent que es pot donar per tres tipus de fenòmens: 
liqüefacció, esllavissades i falles superficials. 
 
3.3.2 LIQÜEFACCIÓ 
 
Fenomen que es dona en sòls de poca cohesió, no consolidats i saturats, recentment 
dipositats. El sacseig d’un sisme es tradueix en grans esforços de tall sobre el sòl. 
L’acció és tan ràpida que, encara que el material siguin sorres, es donen condicions no 
drenades. Això provoca que tot l’esforç l’absorbeixin les pressions d’aigua i que les 
tensions efectives arribin a ser nul·les. En aquest moment, es dóna una pèrdua sobtada 
de rigidesa i capacitat portant, el comportament és el d’un líquid i provoca assentaments 
diferencials i extensions que causen grans danys en les estructures. 
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Els materials liqüefactables estan saturats, poc consolidats i tenen la densitat, el 
percentatge de fins i la cohesió baixos. Les sorres són més susceptibles a la liqüefacció 
que els llims i argiles, perquè són menys compressibles i generen un excés de pressió de 
pors més ràpidament. 

 
Les expansions laterals son fenòmens de ruptura del sòl que es donen en topografies 
abruptes (cares lliures) que tenen materials liqüefactables a la base. Apareixen 
abombaments i fissures en superfície i el moviment és d’ordre mètric. 
També poden donar-se fluxos quan els materials liqüefactables es troben en  pendents 
abruptes. Aquests fenòmens són de major magnitud i més destructius, però menys 
freqüents, afortunadament. 
Els assentaments diferencials són fruit d’heterogeneïtats del sòl, que provoquen que 
unes zones consolidin més que altres pel mateix esforç aplicat. 

 
Tenim tres passos en l’avaluació del risc de liqüefacció: 

 
1. Caracteritzar la susceptibilitat (mapa de susceptibilitat de liqüefacció). Les eines 

usades són mapes geològics i la Taula 3. 
2. Assignar una probabilitat de liqüefacció, basada en la susceptibilitat i el PGA. 
3. Assignar PGD esperat, en forma d’assentament o expansió lateral. 

 
El tipus d’ambient deposicional i l’edat dels materials condicionen les característiques 
dels dipòsits (granulometria, porositat, estructura interna, cohesió, grau de 
consolidació...). Quan més antic és un dipòsit, més consolidat es troba i és menys 
susceptible a liqüefactar. És per aquesta raó que la susceptibilitat a la liqüefacció es 
presenta en funció d’aquests conceptes. 
 
La probabilitat de produir-se liqüefacció depèn  de la susceptibilitat del sòl, la amplitud 
i duració del sisme i la profunditat del nivell freàtic, que determina el grau de saturació. 
La amplitud del sacseig ve reflectida en el valor del PGA i la duració, en la magnitud 
del sisme M. Un altre concepte a tenir en compte és la heterogeneïtat dels sòls, que 
provoca que d’un sòl susceptible a la liqüefacció, només una part la patirà. Per tenir-ho 
en compte, la metodologia fa ús de la Taula 4. 
 
La probabilitat a la liqüefacció es defineix com [1]: 
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=                                (3.4) 

 
on P[liqüefaccióSC|PGA=a] és la probabilitat condicional per una susceptibilitat i un 
PGA donats. Es calcula amb la Figura 7. 
KM és el factor corrector de la magnitud del sisme. Es calcula amb l’equació 3.5 [1]. 
Si M=7.5, el factor és la unitat. 
KW és el factor corrector de la profunditat del nivell freàtic. Es calcula amb l’equació 
3.6 [1]. Si dw= 5 peus (1.52 metres), el factor és la unitat. 
Pml és la proporció del mapa susceptible (Taula 4). 

 
   KM=0.0027M3-0.0267M2-0.2055M+2.9188                             (3.5) 
 
M és el valor de la magnitud del terratrèmol. 
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Kw=0.022dw+0.93                                             (3.6) 
 
dw és la profunditat a la què es troba el nivell freàtic, en unitats de peus. 

 
Probabilitat que sediments solts, quan es saturin, siguin 

susceptibles de liqüefacció (per edat del dipòsit) 
Tipus de dipòsit Distribució general 

de sediments solts 
als dipòsits <500 anys 

Modern 
Holocé 
<11 ka 

Pleistocé 
11 ka-2 Ma 

Pre-pleistocé 
>2 Ma 

(a) Dipòsits continentals 
Canal fluvial Variable localment Molt alta Alta Baixa Molt baixa 

Plana d’inundació Variable localment Alta Moderada Baixa Molt baixa 
Con dejecció i plana 

al·luvial 
General Moderada Baixa Baixa Molt baixa 

Terrasses i planes 
marines 

General -- Baixa  Molt baixa 

Delta General Alta Moderada Baixa Molt baixa 
Lacustre i platja Variable Alta Moderada Baixa Molt baixa 

Col·luvions Variable Alta Moderada Baixa Molt baixa 
Talús General Baixa Baixa  Molt baixa 
Dunes General Alta Moderada Baixa Molt baixa 
Loess Variable Alta Alta Alta Desconeguda

Till glacial Variable Baixa Baixa  Molt baixa 
Cinerita Poc comú Baixa Baixa  Molt baixa 

Tefra General Alta Alta ? ? 
Sòls residuals Poc comú Baixa Baixa  Molt baixa 

Sebkha Variable localment Alta Moderada Baixa Molt baixa 
(b) Zona costera 

Delta General Molt alta Alta Baixa Molt baixa 
Estuari Variable localment Alta Moderada Baixa Molt baixa 

Platja 
Onades alta energia General Moderada Baixa Molt baixa Molt baixa 

Onades baixa energia General Alta Moderada Baixa Molt baixa 
Llacuna Variable localment Alta Moderada Baixa Molt baixa 

Fore shore Variable localment Alta Moderada Baixa Molt baixa 
(c) Antròpic 

Rebliments no 
compactats 

Variable Molt alta -- -- -- 

Rebliments 
compactats 

Variable Baixa -- -- -- 

Taula 3.Susceptibilitat a la liqüefacció dels dipòsits sedimentaris [1] 

 
Susceptibilitat a la liqüefacció Proporció del mapa, Pml

Molt alta 0.25 
Alta 0.20 
Moderada 0.10 
Baixa 0.05 
Molt baixa 0.02 
Nul·la 0 

Taula 4. Proporció del mapa susceptible de patir liqüefacció [1] 
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Figura 7. Relacions de probabilitat condicional a la liqüefacció segons grau de susceptibilitat de 

liqüefacció per una profunditat de nivell freàtic de 5 peus i una magnitud M=7.5 [1] 

 
Ara que ja tenim la probabilitat de que es produeixi liqüefacció, el següent pas és 
assignar un PGD. 

 
El PGD esperat per expansions laterals és el següent [1]: 

 
   E[PGDSC]=K∆·E[PGD|(PGA/PLSC)=a]                                  (3.7) 
 
K∆ és el factor corrector per desplaçament. Es calcula amb l’equació 3.8 [1]. Per 
M=7.5, el seu valor és la unitat. 
E[PGD|(PGA/PLSC)=a] és el PGD esperat per un grau de susceptibilitat i un valor 
de PGA normalitzat (PGA/PGA(t)) donats. Es troba entrant amb el valor de PGA 
normalitzat a la gràfica de la Figura 8. 
PLSC és la probabilitat a la liqüefacció (definida en l’equació 3.4). 
PGA(t) és l’acceleració umbral necessària per induir liqüefacció. Els valors es donen 
en la Taula 5, en funció del grau de susceptibilitat. 
 
   K∆=0.0086M3-0.0914M2+0.4698M-0.9835                             (3.8) 
 
 

Grau de susceptibilitat PGA(t)
Molt alta 0.09g 
Alta 0.12g 
Moderada 0.15g 
Baixa 0.21g 
Molt baixa 0.26g 
Nul·la - 

Taula 5. PGA umbral per induir liqüefacció, PGA(t) [1] 
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Figura 8. Desplaçament per expansió lateral causada per liqüefacció [1] 

 
En el cas que es produeixin assentaments, el desplaçament es relaciona directament amb 
el grau de susceptibilitat de l’àrea en que ens trobem. En principi, la potència de sòl ha 
de ser un paràmetre que afecti (quan més potència tingui l’estrat de sòl liqüefactable, 
majors assentaments es donaran). No obstant, s’observa que els sòls més susceptibles 
tenen potències de material liqüefactable major i, així, podem eliminar aquest 
paràmetre. També existeixen treballs que mostren que la magnitud del sacseig  no 
influeix gaire en els assentaments. 
 

Grau de susceptibilitat Assentament (polzades) Assentament (centímetres) 
Molt alta 12 30.48 
Alta 6 15.24 
Moderada 2 5.08 
Baixa 1 2.54 
Molt baixa 0 0 
Nul·la 0 0 

Taula 6. Assentaments segons susceptibilitat a la liqüefacció [1] 

 
Com exemple d’estimació de PGD per liqüefacció, suposem que estem en un terreny 
deltaic d’edat Moderna i amb una intensitat esperada de VIII MSK (Magnitud M=6.36): 

• Susceptibilitat a liqüefacció alta (Taula 3). 
• PGA = 0.1531g (equació 3.1). 
• Probabilitat condicional de liq.= 0.25 (Figura 7). 
• KM = 1.226 (equació 3.5). 
• KW = 1 (equació3.6, considerant profunditat del nivell freàtic 3 metres). 
• Proporció del mapa susceptible de liqüefactar Pml = 0.20 (Taula 4). 
• Probabilitat de liqüefacció=0.041 (equació 3.4) [0.041=(0.25*0.20)/(1.226*1)] 

 
Existeix un 4.1% de probabilitat de que es doni liqüefacció en aquest terreny deltaic.  
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Ara anem a calcular els PGD esperables, tant per assentaments com per expansió lateral: 
 

• PGD per assentament = 6” = 15.24 cm (Taula 6). 
• PGA umbral per liq. PGA(t) = 0.12g (Taula 5). 
• PGA/PGA(t) = 1.276. (Cal per entrar en la gràfica de la Figura 8). 
• Desplaçament per expansió lateral = 3.31” (Figura 8). 
• K∆ = 0.5198 (equació 3.8). 
• PGD per expansió lateral = 1.721”= 4.37 cm (equació 3.7). 

 
Tant la probabilitat a la liqüefacció com els PGD esperats són necessaris per avaluar els 
danys, com veurem en l’apartat 4.4.3 
 
En l’apartat 3.4 es tracta d’assignar un PGD per liqüefacció per la regió de Catalunya i 
per Barcelona. Pren gran importància el mapa geològic de Catalunya cara a assignar 
susceptibilitats. 
 
3.3.3 ESLLAVISSADES 
 
Les esllavissades de vessants induïdes per sismes es donen quan les forces estàtiques i 
les d’inèrcia del cos lliscant fan disminuir temporalment el factor de seguretat per sota 
de la unitat. El PGA que inicia el moviment és l’acceleració crítica ac. Molts paràmetres 
condicionen l’acceleració crítica: geologia del vessant, inclinació, nivell freàtic, tipus 
d’esllavissada i l’existència o no de lliscaments anteriors. El seu valor es determina 
basant-se en observacions d’anteriors events sísmics o bé mitjançant anàlisis pseudo-
estàtics d’estabilitat. 

 
Es demanen tres passos per avaluar el risc d’esllavissades: 

 
1. Caracteritzar la susceptibilitat de que es produeixi esllavissada. El resultat és un 

mapa de susceptibilitat d’esllavissades, amb una escala de I a X. Es proposen 
paràmetres per definir la susceptibilitat basats en el tipus de material que pot 
esllavissar (grup geològic, veure Taula 7), profunditat del nivell freàtic, pendent 
i acceleració crítica. 

2. Assignar una probabilitat de que es produeixi esllavissada. 
3. Assignar un PGD esperat. 
 

Per assignar la probabilitat i el PGD, HAZUS proposa uns valors en funció de 
l’acceleració del sòl. Els grups geològics i les susceptibilitats associades es mostren en 
la Taula 7 i estan basats en els estudis de Wilson and Keefer (1985) [17]. En aquesta 
Taula 7, c’ és la cohesió i φ’ és l’angle de fregament intern dels materials. 
 
 
En la Taula 8 es mostra la relació entre el grau de susceptibilitat a les esllavissades i 
l’acceleració crítica. També es basa en els estudis de Wilson and Keefer (1985) [17]. 
 
Per evitar estudiar la possibilitat d’esllavissades en vessants de poca pendent i en events 
d’acceleració induïda petita, es facilita una taula de valors mínims de pendent i 
acceleració crítica per sota dels quals no es donaria cap esllavissada (Taula 9). 
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Angle de pendent (graus) Grup geològic 
0-10 10-15 15-20 20-30 30-40 >40 

(a) SEC (nivell freàtic sota la superfície de lliscament) 
A Roques ben cimentades (cristal·lines i gresos ben 

cimentats, c’=300 psf, φ’=35º) 
Nul Nul I II IV VI 

B Roques i sòls dèbilment cimentats (sòls sorrencs i 
gresos poc cimentats,   c’=0 psf, φ’=35º) 

Nul III IV V VI VII 

C Roques argiloses (pissarres, sòls argilosos, 
esllavissades anteriors i rebliments poc 
compactats, c’=0 psf, φ’=20º) 

V VI VII IX IX IX 

(b) SATURAT (nivell freàtic en superfície) 
A Roques ben cimentades (cristal·lines i gresos ben 

cimentats, c’=300 psf, φ’=35º) 
Nul III VI VII VIII VIII 

B Roques i sòls dèbilment cimentats (sòls sorrencs i 
gresos poc cimentats,   c’=0 psf, φ’=35º) 

V VIII IX IX IX X 

C Roques argiloses (pissarres, sòls argilosos, 
esllavissades anteriors i rebliments poc 
compactats, c’=0 psf, φ’=20º) 

VII IX X X X X 

Taula 7. Susceptibilitat d'esllavissades dels grups geològics [1] 

 
Grau de susceptibilitat Nul I II III IV V VI VII VIII IX X 
Acceleració crítica ac (g) - 0.60 0.50 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

Taula 8. Acceleracions crítiques per graus de susceptibilitat a les esllavissades [1] 

 
Angle de pendent (º) Acceleració crítica (g) Grup geològic (*) 

Sec Saturat Sec Saturat 
A 15 10 0.20 0.15 
B 10 5 0.15 0.10 
C 5 3 0.10 0.05 

Taula 9.Límits inferiors d'angle de pendent i acceleració crítica per susceptibilitat a esllavissades [1]. 

 
Ara que ja tenim la susceptibilitat de que hi hagi una esllavissada, busquem la 
probabilitat del fenomen. El procediment és el mateix que en el cas de la liqüefacció. De 
tota l’àrea susceptible d’esllavissar, només esllavissarà una part. Segons el grau de 
susceptibilitat aquest tant per cent que esllavissarà serà major o menor. 
 

Grau de susceptibilitat Nul I II III IV V VI VII VIII IX X 
Àrea del mapa (%) 0 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30 

Taula 10. Percentatge de l'àrea que té dipòsits susceptibles d'esllavissar [1] 

 
L’últim pas és assignar un PGD esperat. Es determina amb l’expressió (3.9) [1]: 
 
 
 
 
(*): veure Taula 7 
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E[PGD]=E[d/ais]·ais·N                                                   (3.9) 
 

E[d/ais] és el factor de desplaçament esperat. Es calcula entrant amb el valor de ac/ais 
a la Figura 9. 
ais és l’acceleració induïda pel sisme (en fracció de g), el PGA del sisme d’estudi. 
ac és l’acceleració crítica (Taula 8). 
N és el nombre de cicles que té el sisme. S’obté de l’equació 3.10 [1]: 
 

7692.706154.335214.53419.0 23 −+−= MMMN            (3.10) 
 

 
Figura 9. Relació entre factor de desplaçament esperat i valors de acceleració crítica sobre 

acceleració induïda [1] 

 
Com a exemple, suposem que tenim argiles saturades en un vessant de 12º en una zona 
on la intensitat esperada és de VIII MSK (Magnitud 6.36): 
 

• Susceptibilitat a esllavissar IX (Taula 7). 
• Acceleració crítica ac= 0.10g (Taula 8). 
• Pendent i ac superiors als límits inferiors per susceptibilitat (Taula 9). 
• Àrea del mapa amb dipòsits susceptibles d’esllavissar = 25% (Taula 10). 
• Acceleració induïda ais =PGA esperat = 0.1531g (equació 3.1). 
• ac / ais= 0.65 (per entrar a la gràfica de la Figura 9). 
• Factor de desplaçament de 0.5 a 0.9 cm/cicle (Figura 9). 
• Nombre de cicles N = 7.64 (equació 3.10). 
• PGD esperat per esllavissades = entre 0.58 i 1.05 cm (equació 3.9). 

 
L’estimació de PGD per esllavissades està pensada per estudis de caire local, a petita 
escala, com els talussos d’una carretera o un vessant sota el que hi ha habitatges. 
Necessitem conèixer valors que no poden generalitzar-se com els angles de fregament 
intern o la cohesió, un estudi geològic del sòl acurat i el nivell freàtic. Són paràmetres 
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que haurien de determinar-se per cadascun dels vessants de la zona d’estudi. Per tant, no 
es pot estimar el PGD causat per esllavissades en un estudi general com és aquest cas la 
regió de Catalunya i el municipi de Barcelona. 
 
3.3.4 FALLES SUPERFICIALS 
 
Un moviment en una falla en profunditat pot provocar un sisme. Aquest moviment pot 
arribar a estendre’s fins a la superfície. Molts sismes no han presentat evidències de 
ruptures del sòl en superfície, però quan es dóna, els desplaçaments solen ser d’ordre 
mètric, causant danys importants en estructures que les creuen o edificis que es troben 
just a sobre. Les tuberies que creuen falles son vulnerables a la ruptura. 
 
L’expressió pel desplaçament màxim en una falla utilitzada per HAZUS és la de Wells 
and Coppersmith (1994) [18], basada en dades empíriques. Es considera que el 
desplaçament màxim pot donar-se a qualsevol punt al llarg de la falla, tot i que en els 
extrems no hauria d’haver desplaçament. 
 

MMDLog 79.026.5)( +=                                          (3.11) 
 

MD és el desplaçament màxim mig, el PGD 
M és la magnitud del sisme. 

 
La representació gràfica d’aquesta equació és la següent: 
 

 
Figura 10. Relació per estimar màxim desplaçament per falla en superfície [1] 

 
En l’apartat 3.4 es discuteix sobre les falles actives de Catalunya i s’intenta estimar el 
PGD que provocarien. 
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3.4 ACCIONS SÍSMIQUES ESPERADES A CATALUNYA 
 
3.4.1 ESCENARIS SÍSMICS REGIONALS 
 
La perillositat sísmica del territori nacional es defineix a partir de les dades 
actualitzades existents en el catàleg sísmic del Instituto Geográfico Nacional. Es 
representa en un mapa on es dóna l’acceleració sísmica bàsica (ab), un valor característic 
de l’acceleració horitzontal del sòl, per un període de retorn de 500 anys. 
En aquest mapa s’observa que les zones amb més probabilitat de patir sismes es troben 
en les comarques de la Garrotxa i el Ripollès (Figura 11). 
 

 
Figura 11. Mapa de perillositat sísmica de la norma sismoresistent [14]. 

 
L’ICC ha elaborat el nou Catàleg Sísmic de Catalunya [16] que recull i unifica la 
informació sísmica que prové de diverses fonts existents fins al moment. També s’ha 
realitzat una nova zonació sismotectònica basada en criteris geològics i sísmics. Aquesta 
zonació tectònica ha tingut en compte els paràmetres geològics més representatius de 
l’escorça terrestre, principalment aquells que provenen de la pròpia estructura geològica 
sense tenir, però, en compte la neotectònica. Alguns d’aquests paràmetres són l’espessor 
de l’escorça, la fondària del sostre del basament, el grau de deformació de les sèries 
sedimentàries, la tectònica neògena o la distribució de nivells evaporítics. 
 
Pel que fa al Catàleg Sísmic de Catalunya, per tal d’actualitzar les estimacions sobre 
perillositat sísmica existents s’ha realitzat una revisió dels catàlegs disponibles en 
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l’actualitat i s’ha confeccionat un de nou, que ha estat la base dels estudis de perillositat 
sísmica. A més d’utilitzar les dades anteriors, s’ha ampliat la zona d’estudi per tal de 
tenir en compte els possibles efectes dels sismes dels Pirineus Centrals, Occidentals i 
del País Valencià. S’ha ampliat doncs el catàleg amb dades d’aquestes zones, revisades 
amb criteris anàlegs als del Catàleg de Catalunya. 
 
El mapa de zones sísmiques és la síntesi dels resultats obtinguts amb dos procediments 
(un determinista i l’altre probabilista) i tenint en compte els valors de les precisions 
estadístiques obtingudes. El mapa de perillositat probabilista es basa en un model 
d’ocurrència de sismes de tipus Poissonià estacionari, mentre que el de perillositat 
determinista és un mapa d’intensitats màximes que probablement s’hagin sentit en cada 
punt de Catalunya com a conseqüència de sismes coneguts des del s. XIII, data més 
antiga amb informació sísmica disponible. Aquesta intensitat màxima s’ha obtingut 
aplicant a cada sisme del catàleg un model d’atenuació de la intensitat amb la distància. 
Amb la consideració dels efectes de tots els sismes es pot deduir la intensitat màxima en 
cada punt. 
 
S’observa que existeixen diferències respecte el mapa de la norma. La zona de la 
Garrotxa i el Ripollès amb intensitat esperada de VII-VIII MSK ocupa ara major 
territori. A més, el fet de tenir en compte altres sismes històrics i també els sismes amb 
epicentre a França, ha suposat l’aparició d’altres àrees amb intensitat esperada de VII-
VIII MSK, a la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. 
 

 
Figura 12. Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà [19]. 

 
Aquest mapa de zones sísmiques està referit a un sòl de tipus mitjà o tipus A, que és el 
tipus de sòl més present a Catalunya. S’ha elaborat un segon mapa de zones sísmiques, 
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considerant efectes del sòl, pel que ha estat necessari fer una classificació geotècnica 
segons 4 tipus de sòls amb respostes particulars enfront els sismes. El criteri bàsic és la 
velocitat que tenen les ones S en travessar-los. 
 

Tipus sòl Definició Velocitat ones S Amplificació proposada 
R Roca dura vS>800 m/s No augmenta 
A Roca compacta 800>vS>400 m/s No augmenta 
B Material semicompactat tou 400>vS>150 m/s 
C Material no cohesionat i arenes toves vS<150 m/s 

Sumar 0.5 a la intensitat del 
mapa de zones sísmiques 

Taula 11. Classificació sòls segons resposta sísmica. 

 
La conseqüència d’aquestes amplificacions és l’aparició d’àrees amb intensitat esperada 
de VIII MSK. Els municipis en els que afloren materials tous com per exemple, en la 
franja costera, veuen incrementades les intensitats esperades. 
 

 
Figura 13. Mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl [19]. 

 
Ha estat escollit aquest últim escenari, el que preveu majors intensitats, el que es troba 
més al costat de la seguretat. La metodologia, però, no demana aquest mapa en termes 
d’intensitat MSK. Ha de donar-se amb els paràmetres de PGA, PGV i PGD. 
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El PGA es calcula directament a partir de la intensitat amb l’equació 3.1. El càlcul del 
PGV és més elaborat, tal com s’explica en l’apartat 3.2.2. Necessitem trobar el valor de 
SA/PGA per T=1, α(T=1). Però aquest valor depèn dels períodes característics (TA i TB), 
que alhora depenen del tipus de terreny. El que sembla tant complicat per ser aplicat a 
tota la zona no resulta ser-ho, ja que per qualsevol cas, els períodes característics són 
menors que la unitat, i α(T) sempre queda definit com α(T)=C/T i α(T=1)=C.  
Per tant, el valor de SA depèn del tipus de terreny. Hem de classificar, doncs, els 
diferents materials que afloren a Catalunya en un dels 4 tipus que apareixen a la Taula 
2. Per simplificar s’ha suposat que tot els materials són de tipus IV (C=2). És una 
suposició coherent ja que ens situem del costat de la seguretat i es pot comprovar que la 
major part del traçat de les conduccions d’estudi travessa materials de tipus IV. 
 
En definitiva, el valor de l’acceleració espectral per un període de 1 segon és 
SA=2·PGA, i podem obtenir el PGV (en “/s o en cm/s) directament a partir del valor del 
PGA (en unitats de g) amb l’equació 3.2, que queda: 
 

65.1

2
2

4.386

)/("
PGA

sPGV
⋅⋅

= π =74.54 PGA;     PGV(cm/s)=189.34·PGA.     (3.12) 

 
 

 
Figura 14. Mapa de PGA i PGV esperats a Catalunya, tenint en compte els efectes del sòl. 

 
Cal recordar que aquests valors de PGV estan calculats suposant un coeficient del 
tereny C=2. Per tant, els PGV esperables a Catalunya en zones on el material no sigui 
tipus IV (granular solt o cohesiu tou) són menors que els indicats en aquest mapa. 
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LIQÜEFACCIÓ 
 
Aquest tema ha estat tractat prèviament a la regió de Catalunya per Capella [8], tot i que 
s’han fet petites modificacions i s’ha ampliat en tot el referent a expansions laterals. Per 
avaluar la liqüefacció, és necessari un mapa de susceptibilitat de liqüefacció de tots els 
materials que afloren a la zona d’estudi. És necessari, doncs, el mapa geològic de la 
zona. Malauradament, el mapa geològic de Catalunya en format digital no està 
complert, així que restaran certes àrees en les que no podrem tractar la liqüefacció. 
S’ha procedit a agrupar els 562 tipus de materials que afloren a Catalunya en quatre 
grans categories, segons la probabilitat a liqüefactar: nul·la, baixa, moderada i alta (no 
apareixen litologies amb susceptibilitat molt alta). Per dur-ho a terme s’ha utilitzat la 
taula de susceptibilitat a la liqüefacció de cada un dels dipòsits sedimentaris (Taula 3), 
que hem vist en l’apartat 3.3.2. Cada un dels 562 materials diferents que apareixen en el 
mapa geològic, han hagut de ser classificats en un dels 23 tipus de dipòsits de la taula. 
Com que també disposem de l’edat dels materials, es pot obtenir una susceptibilitat a 
liqüefactar. En l’annex 4 es troba una taula amb tots els materials que afloren a 
Catalunya amb les respectives susceptibilitats a la liqüefacció que s’han considerat i els 
corresponents PGD esperats per assentament. Suposarem que els materials de la mateixa 
categoria tenen igual comportament enfront un sisme. 
 

 
Figura 15. Mapa de susceptibilitat a la liqüefacció de Catalunya i PGD esperats per assentament. 

 
El PGD esperat per assentaments es troba a partir del grau de susceptibilitat a la 
liqüefacció i amb els valors de la Taula 6. 
 
Les litologies que tenen alta susceptibilitat de patir liqüefacció es situen al litoral, als 
deltes, a les riberes dels rius, aiguamolls i alguns fons de vall. Les de susceptibilitat 
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moderada i baixa ocupen una major àrea i es troben més disperses, tot i que predominen 
les zones que no són susceptibles de liqüefactar. 
 
Com hem vist en la Figura 7, es necessiten valors mínims de PGA de 0.15g (intensitats 
de grau VIII en l’escala MSK) per a que pugui donar-se liqüefacció en materials de 
susceptibilitat alta. Si les intensitats o les susceptibilitats són menors, la probabilitat és 
nul·la. Per tant, com a Catalunya s’esperen, per un període de retorn de 500 anys, 
intensitats màximes de VIII, és difícil que es donin fenòmens de liqüefacció. 
 
Pel que fa al PGD esperat per expansions laterals produïdes per liqüefacció, és nul 
excepte en les zones on coincideixen una intensitat esperada de VIII i uns materials amb 
susceptibilitat alta. 
 

 
Figura 16. Mapa de zones de Catalunya on s’esperen expansions laterals per liqüefacció. 

 
FALLES SUPERFICIALS 
 
Per estimar el PGD provocat per falles superficials és necessari un inventari de falles 
actives a Catalunya. De Capella [8] podem extreure la informació sintetitzada en la 
Taula 12. No es disposa de registres històrics d’activitat en cap d’aquestes falles, però 
s’han dut a terme estudis de paleosismologia i s’han trobat indicis geomorfològics per 
afirmar que són actives i s’han estimat taxes de desplaçament. Amb aquestes 
estimacions ha estat possible estimar també intervals de recurrència mitjos per al màxim 
terratrèmol (magnitud màxima) que pot originar el moviment de cada falla. 
El PGD esperat es calcula a partir de la magnitud utilitzant l’expressió de Wells and 
Coppersmith (3.11). Es suposa que el desplaçament màxim pot donar-se en qualsevol 
punt de la traça de la falla, tot i que als extrems el desplaçament seria nul. La intensitat 
MSK també es pot calcular a partir de la magnitud amb l’equació 3.13 [20]: 
 

1·67.0 += IM                                                 (3.13) 
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Falla Longitud 
(km) 

Interval recurrència 
(anys) 

Magnitud 
màxima 

Intensitat 
(MSK) 

PGD 
(metres) 

Cerdanya 69.2 18.823 7.3 9.40 3.21 
Amer 38.4 15.719 7.0 8.96 1.862 
Montseny 18.8 8.841 6.5 8.21 0.749 
La Selva 11.0 11.119 6.2 7.76 0.4345 
El Camp 40.0 30.000 6.7 8.51 1.078 
Pla Burgar 6.30 5.571 5.9 7.31 0.251 
Baix Ebre 35.7 26.925 6.9 8.81 1.552 

Taula 12. Falles actives de Catalunya, paràmetres [8]. 

 
Com es pot observar, els intervals de recurrència d’aquestes falles són molt grans i es 
poc probable que es produeixi aquest fenomen en la zona. És un tema de difícil 
definició degut als llargs períodes de retorn dels grans sismes a Catalunya. Tot i això, 
degut al caire d’aquest treball, s’ha cregut convenient incloure les falles en l’avaluació 
del risc sísmic per apropar-nos més al funcionament de la metodologia HAZUS’99. 
 

 
Figura 17. Mapa de situació de les falles actives de Catalunya [8]. 

 
3.4.2 LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
La ciutat està situada al pediment de la serra de Collserola i limitada per dos deltes: el 
del Besós al NE i el del Llobregat al SW. Podem separar el pla de Barcelona dels relleus 
muntanyosos que formen el substrat, on tenim materials Paleozoics (granítics i 
metamòrfics) i Terciaris (Montjuïc). El pla el podem dividir en una zona central 
formada per materials Pleistocens i els dipòsits deltaics dels dos rius, de l’Holocé. 
La zona on es situa la ciutat està considerada d’activitat sísmica moderada i catalogada 
amb intensitat VI MSK per la NCSE-02 [14]. Altres estudis (Secanell [19]) donen 
valors de VI-VII MSK per materials terciaris que afloren a la ciutat. La presència d’una 
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cobertora Quaternària (Pleistocé-Holocé), sobre la que es fonamenta la pràctica totalitat 
dels edificis de la ciutat, pot produir un augment considerable del moviment del sòl fent 
necessària l’avaluació d’aquesta possible amplificació, degut a l’alta densitat de 
població i l’alt índex de vulnerabilitat de les construccions. 
Efectivament, s’han realitzat estudis basats en simulació numèrica d’efectes locals que 
fonamenten aquesta zonació sísmica [21]. Aquests han necessitat diferents paràmetres 
dinàmics del sòl com la velocitat de les ones S, la densitat i potència dels estrats o el 
mòdul de tall dinàmic. Conclouen que els materials quaternaris, efectivament, 
amplifiquen els efectes sísmics. La major amplificació es dóna a la zona central i litoral. 
 

 
Figura 18. Zonificació sísmica de la ciutat de Barcelona [21]. 

Zona 1: Holocé. 
Zona 2: Pleistocé amb substrat Terciari de potència important. 
Zona 3: Pleistocé amb substrat Terciari de potència poc important. 
Zona 4: aflorament de roca. 

 
Segons el mapa de perillositat sísmica, tenint en compte el comportament del sòl 
(Figura 14), la intensitat esperada es de VII MSK, que correspon a un PGA de 0.0765·g. 
En [21] es donen uns factors d’amplificació del PGA per una intensitat VI-VII, així que 
utilitzarem els factors calculats per Aguilar [7] per intensitat VII. 
 

Zona Factor amplificació PGA(g) Intensitat MSK Magnitud 
1 1.707 0.131 7.77 6.21 
2 1.561 0.120 7.64 6.12 
3 1.389 0.107 7.47 6.01 
4 1.0 0.0765 7.0 5.69 

Taula 13. Paràmetres de les zones sísmiques de Barcelona. 
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Per calcular el PGV esperat, es procedeix anàlogament al cas de Catalunya, seguint la 
norma NCSE-02 [14]. A continuació es presenta una taula resum dels càlculs: 
 

Zona Terreny Tipus c TA TB α(T) α(T=1) SA(g) PGA(g) PGV(“/s) PGV(cm/s)
1 Delta IV 2.0 0.2 0.8 2/T 2 2PGA 0.131 9.7651 24.7248 
2 0.120 7.1213 18.0880 
3 Sòl III 1.6 0.16 0.64 1.6/T 1.6 1.6PGA 0.107 6.3366 16.0950 
4 Roca II 1.3 0.13 0.52 1.3/T 1.3 1.3PGA 0.0765 3.7066 9.4148 

Taula 14. PGV esperat a cada zona sísmica de Barcelona. 

 
Només resta estimar el PGD. Cap de les 7 falles considerades actives a Catalunya 
travessa el municipi i no es disposa d’informació d’altres a menor escala. Així, l’únic 
perill és la liqüefacció. Distingim dos fenòmens: els assentaments i les expansions 
laterals. Seguint el procediment anàleg al usat per Catalunya, definim la susceptibilitat a 
la liqüefacció de totes les zones i assignem els PGD esperats. 
 

Zona PGA (g) Terreny Susceptibilitat PGD assentament (cm) PGD expansió lateral (cm) 
Delta 
Platja 

Alta 15.24 1.26 1 0.1306 
Port Baixa 2.54 0 

2 0.1194 Pleistocé Baixa 2.54 0 
3 0.1063 Pleistocé Baixa 2.54 0 
4 0.0765 Roca Nul·la 0 0 

Taula 15. PGD esperat a Barcelona. 

 

 
Figura 19. Mapa de PGA, PGV i PGD esperats a Barcelona. 
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3.5 RESUM I CONCLUSIONS 
 
La perillositat potencial sísmica es manifesta en forma de sacseig del sòl (ground 
motion) i col·lapse del sòl (ground failure: liqüefacció, esllavissades i falles 
superficials). El sacseig del sòl és caracteritzat per l’espectre de resposta, el PGA i el 
PGV. És possible calcular un PGD generat per liqüefacció i falles, però no per 
esllavissades, on l’estimació està pensada per estudis de caire local. Per tant, no es pot 
estimar el PGD causat per esllavissades en un estudi general com és aquest cas la regió 
de Catalunya i el municipi de Barcelona. 
 
El mapa de perill sísmic usat per la regió de Catalunya serà l’elaborat per l’ICC tenint 
en compte els efectes del sòl, que poden amplificar la resposta sísmica i provoquen 
l’aparició de zones amb intensitats fins a VIII MSK. A partir d’aquest mapa, aplicant 
diverses expressions s’obtenen els mapes de PGA i PGV en tot el territori. 
 
El mapa de PGD esperat per liqüefacció es troba a partir del mapa geològic de 
Catalunya, agrupant els diferents materials que afloren en quatre categories segons la 
susceptibilitat a la liqüefacció. Les falles també poden causar PGD. S’ha portat a terme 
un recull de falles actives de Catalunya amb els seus paràmetres característics. Tot i els 
elevats intervals de recurrència que indiquen una perillositat despreciable, s’introduiran 
en l’avaluació per tenir una visió més amplia del funcionament de la metodologia 
HAZUS’99. 
 
El perill sísmic de la ciutat de Barcelona està fortament condicionat per la geologia. La 
intensitat esperada per la norma NCSE-02 [14] és de VI MSK, però estudis basats en 
simulació numèrica d’efectes locals defineixen zones amb diferent risc sísmic. Aquests 
últims suposen intensitats amb valors fins, gairebé, VIII MSK en les zones on aflora 
material de l’Holocé. A manca de falles, l’únic fenomen que pot provocar PGD al 
municipi de Barcelona és la liqüefacció. Aquesta té una susceptibilitat alta de donar-se a 
les àrees de platja i als dipòsits deltaics, podent provocar importants assentaments de 
fins a 15 cm. 
 
Totes aquestes conclusions sobre la regió de Barcelona procedeixen d’aplicar hipòtesis 
maximalistes i, en tot cas, cal que es considerin com a orientatives. Es proposen amb 
l’objectiu d’il·lustrar l’aplicació de la metodologia HAZUS’99. 
 
 




