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Objectiu de l’anàlisi del risc: avaluar l’ impacte del fenòmen i establir 
estratègies de mitigació.

Per l’avaluació dels riscos 
naturals es consideren tres 
variables fonamentals: 
Perillositat del fenomen 
natural que es considera. 
Exposició dels elements 
territorials i la seva  
Vulnerabilitat.

El risc està controlat també 
per la capacitat de resposta i 
recuperació.
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Peligrosidad sísmica

Vulnerabilidad sísmica

Riesgo sísmico

Riesgo Sísmico



Meanwhile, for decades now (e.g., ATC 3-06, 1978) …
Seismic Risk Quantification

Indian Institute of Science (IISc) Department of Civil Engineering Seminar

“New Risk-Targeted Seismic Maps Introduced into USA Building Codes,” N. Luco, USGS March 6, 2013

Earthquake
Scientists

Earthquake
Engineers

Seismic
Risk

Probabilistic Seismic
Fragility Curves

Probabilistic Seismic
Hazard Curves
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Feriche (2012)
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Estrategias de vigilancia y mitigación

Un terremoto NO ES UN FENOMENO PREDECIBLE:   no existe ningún 
método fiable para su predicción.
La única estrategia es la PREVISIÓN y la PREVENCIÓN:
- conocer la distribución y la importancia de los sismos (peligrosidad 

sísmica)
infraestructuras: redes sísmicas; alertas rápidas, difusión de 

información
- Evaluación del riesgo y estimación de daños potenciales
- Mitigación de sus efectos con una buena construcción de los 

edificios y de las infraestructuras (normas de construcción 
sismoresistente, planificación del territorio) (previsión)

- establecer Planes de Emergencia sísmica, medidas 
educativas etc,(prevención).

En la reducción de riesgos naturales está involucrada toda la 
sociedad: desde el sector científico técnico, las Administraciones 
públicas hasta la propia ciudadanía
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Xarxes sísmiques

International Seismological Center (ISC, Newbury, Gran Bretanya)
National Earthquake Information Center (NEIC, USGS)
Centre Sismologique Euro-Mediterranéen (CSEM, París)

A Espanya:

Red Sísmica Nacional (IGN, Madrid)
Red Sísmica de Andalucía (IAGPDS, Granada)
Xarxa Sísmica de Catalunya (IGC, Barcelona)
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Xarxa Sísmica de Catalunya:

Període instrumental a Catalunya: principis segle XX, Observatori de 
l’Ebre (1904) i Observatori Fabra (1906).

1977 millora coneixement de la sismicitat (LDG,CEA).

Anys 80 instal·lació de la Xarxa Sísmica de Catalunya, Butlletins 
sismològics des de l’any 1984.

1986 densificació de la xarxa, localitzacions més precises, (sensors 
de component vertical, període propi 1s, petit rang dinàmic, no registre 
continu, no sistema d’alerta).

1999 inici de la renovació de la Xarxa Sísmica de Catalunya,        
(sensors de tres components, banda ampla, gran rang dinàmic, 
transmissió de dades via satèl·lit en continu i sistema d’alerta en temps 
real).
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Xarxa Sísmica i acceleromètrica de Catalunya:



Estratègies de vigilància i mitigació del risc sísmic 9

9



10

Difusión de la información:

Boletines anuales, con información detallada de las localizaciones
hipocentrales.
 Informes y publicaciones técnicas.
 Por Internet, diariamente
 Difusión en tiempo real del registro sísmico.
 Sistema de alerta en tiempo real.
 Notas informativas, en caso de terremoto percibido por la 
población: comunicado oficial via fax e Internet.
 Evaluaciones rápidas de daños.

Estrategias de vigilancia y mitigación
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Difusión de la información:
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WebEvents (auto)
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ICGC InfoSIS PERCEBUT LLEUGER
PRE-ALERTA
TO:18/11/2015_11:10:00.60 (TU)
Mag:3.1 StDevMag:0.29 N.Mags:38

Lat:42.330 Long:1.958 Prof:3 ZEpi:Cerdanya Ie:3.0
rms:0.30 N.Fases:22 MinDist:17 1Est:CLLI  
MaxGapAz:67 IBcn:NP
Mapa: http://www.igc.cat/a

Sistema d’alerta per sms i e-mail

App



COMUNICADO SÍSMICO AUTOMÁTICO

PGA

http://www.icgc.cat/terratremols
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SHAKEMAPS
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Terratrèmols locals al web ICGC



RED SÍSMICA DE CATALUÑA

Sismogramas en directo
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RED SÍSMICA DE CATALUÑA

Datos acelerométricos en la web
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Normas de construcción Sismoresistente: Primeras Normas: años 70. 
Nuevas construcciones en el estado Español:  “Norma de Construcción 
Sismoresistente Española (NCSE02)”.

Estrategias de vigilancia y mitigación
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NCSE-02
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Altres classificacions del terreny: 
Eurocode: EC-8. NEHRP(1997)
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Clase de suelo Descripción del perfil estratigráfico Vs30 (m/s)

A
Roca o una otra formación con menos de 5 m de

material meteorizado en superficie.
> 800

B

Depósitos de arena densa, grava o arcilla muy dura de

varios metros de potencia caracterizada por un

incremento de sus propiedades mecánicas en

profundidad.

360 – 800

C

Depósitos profundos de arena densa a medio densa,

grava o arcilla dura con potencias de varias decenas a

centenares de metros.

180 – 360

D
Depósitos de suelos sueltos o medio cohesivos (con o

sin niveles cohesivos blandos),
< 180

E

Perfil de suelo que consiste en un nivel aluvial en

superficie con valores Vs de clase C ó D y potencia

variable entre 5 y 20 metres situados sobre un

material más duro de Vs > 800m/s.

-

Condiciones de la clasificación de suelos del Eurocódigo EC8 
(CEN, 2003).
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Planes de emergencia Sísmica:

•Normativa Estado Español:
•“Directriz básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo Sísmico”
•Aplicación de la Directriz a Catalunya:
• Plan SISMICAT:  Informe favorable CPCC 27/9/2001, 

Homologación 5/6/2002,                                              
Aprobación 13/5/2003.                    

Estrategias de vigilancia y mitigación
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• Pla Sismicat (Plan de emergencias Sísmicas de 
Catalunya (DGEiSC, 2003).

– Estimación del movimiento sísmico en cada municipio. Mapa 
de zonas sísmicas para un determinado tipo de suelo.

– Vulnerabilidad sísmica de las construcciones de Catalunya. 
– Elaboración de escenarios de riesgo sísmico para cada 

municipio de Catalunya e identificación de las zonas de 
riesgo más alto.

– Estimación de daños probables en los boletines  de 
emergencia para Protección Civil a nivell muncipal.

– Notificar alertas sísmicas en tiempo real.
– Estimación de los daños probables.
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Què fer en cas de terratrèmol:

Abans del terratrèmol:

 El coneixement del fenomen pot ajudar a afrontar aquest tipus de situació amb 
més   calma.

 Tenir preparat: farmaciola de primers auxilis, llanternes, ràdio de piles, piles, etc. 
algunes provisions en lloc conegut per tothom. Cal saber com desconnectar la 
llum, el gas i l'aigua.

 Apuntar els telèfons d'emergència: Protecció civil, Policia, Creu Roja... Pensar en 
un pla d'actuació en cas d'emergència que asseguri l'agrupament de la família en 
un lloc segur.

 No posar objectes pesats damunt dels mobles alts. Fixar bé a les parets mobles 
com armaris, prestatges, etc. Fixar tots els objectes que poden provocar danys al 
caure, com llums de sostre, miralls, quadres, etc.

 Revisar l'estructura de l'habitatge i sobre tot assegurar les xemeneies, 
revestiments, balcons, etc. Que els elements estructurals tinguin una bona fixació. 
En cas de dubte convé consultar un tècnic en construcció.
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Durant el terratrèmol:

 Si el terratrèmol no és fort, tranquil·litzeu-vos, perquè acabarà ràpidament.

 Dins d'un edifici busqueu estructures fortes: sota una taula o llit, sota el 
llindar d'una porta, al costat d'un pilar, paret mestra o en un racó, protegiu-vos 
el cap.

 No utilitzeu l'ascensor i mai no correu cap a la sortida precipitadament.

 Apagueu el foc. No utilitzeu cap tipus de flama (llumins, encenedors, 
espelmes, etc.)

 Un terratrèmol pot durar des d'uns segons fins a poc més d'un minut. El 
més important és mantenir la calma i no deixar-se dominar per la por.

 Fora de l'edifici, allunyeu-vos dels cables elèctrics, cornises, vidres, etc.

Si esteu al cotxe, pareu-lo on pugueu i quedeu-vos dintre.
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Després del terratrèmol:

 Comproveu l'estat de les canonades de gas, aigua i electricitat, feu-ho 
visualment i per l'olor, no poseu mai en funcionament els aparells elèctrics. 

 No utilitzeu el telèfon, només en cas d'emergència. Connecteu la ràdio; 
això us permetrà rebre informació o instruccions de les autoritats.

 Després d'una sacsejada molt violenta sortiu ordenadament de l'edifici, 
especialment si hi ha danys.

 Compte amb les rèpliques.

 L'aigua de la xarxa pot estar contaminada.

Col·laboreu amb els organismes de Protecció Civil. 

 Eviteu qualsevol situació de pànic.

 Comproveu si algú està ferit.
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•Los resultados de los 
escenarios de daños 
se incorporan en el 
Plan de Emergencia  
Sísmica de Cataluña 
(SISMICAT), para 
determinar que 
municipios tienen que 
realizar el plan de 
emergencia municipal 
frente a terremotos. El 
Plan ha sido 
homologado por la 
Comisión Nacional de 
Protección Civil en el 
mes de junio de 2002.

ESCENARIOS DE DAÑOS 
SÍSMICOS



Risc Sísmic a Catalunya 31

Estructura i organització del Pla 
Sismicat:
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Intensitat

FASE Zona
densament

poblada
(A)

Zona
medianament

poblada
(B)

Zona
escassament

poblada
(C)

Altres criteris

ALERTA
De IV a IV-V De IV-V a V-VI V a VI-VII Ferits lleus

1-10 persones sense casa

EMERGÈNCIA 1

De V a VI-VII De VI a VII De VII a VII-VIII 1-10 persones mortes
10-100 persones sense casa
Pànic
Fallen serveis bàsics (nivell local)
Possibilitat d’efecte dominó.

EMERGÈNCIA 2

VII VII-VIII VIII >10 persones mortes
>100 persones sense casa
Fallen serveis bàsics (escala
comarcal)
Efecte dominó amb activació altres
plans especials.

Nivells d’activació del Pla Sismicat:
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INTENSITAT (M.S.K.)
IV IV- V V V-VI VI VI-VII VII VIII IXVII-VIII VIII-IXIII III- IV

ZONA A: Densitat >100 hab/km2 
ZONA B: Densitat 10-100 hab/km2
ZONA C: Densitat < 10 hab/km2

Pre-alerta
Alerta 
Emergencia 1
Emergencia 2

Nivells d'actuació del Pla segons la zona i el grau d'intensitat percebuda


