
Mesures de soroll sísmic a Barcelona per 
a la caracterització del sòl (SISNEPI) 

Projecte 
SISNEPI (Ús de tècniques avançades per estudis integrats de sismicitat, estructura 

superficial i perillositat sísmica en el Nord-Est de la Península Ibèrica). Dirección Ge-

neral de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Objectiu 

Participants 
Unitat de Tècniques Geofísiques de l’IGC. 

Caracterització de la resposta sísmica del sòl i estudis de microzonació sísmica per a 

contribuir a l’establiment d’escenaris de risc sísmic útils per la planificació i la gestió 

de les emergències sísmiques (SISMICAT). 

Geofísica 
Estudis 

 
Publicació: 
 
Cadet H., Macau A., 
Benjumea, B.,  
Bellmunt F., Figueras 
S. From ambient 
noise recording to 
site effect asses-
sment: The case 
study of Barcelona 
microzonation. Soil 
Dynamics and Ear-
thquake Engineering, 
31 (2011): 271-281. 

Tècniques 
Sísmica passiva, mesures de soroll sísmic ambiental amb els mètodes del quocient 

espectral H/V i d’array. 

 Recull i realització de noves mesures H/V amb un total de 212 emplaçaments. 

 Obtenció de valors de velocitats d’ones de cisalla a partir de les mesures en arrays. 

 Simulació numèrica: modelització de la resposta del sòl. 

Resultats 
Els valors del gruix dels dipòsits de sòls tous es van calcular aplicant una relació em-

pírica entre espessor de sediments i freqüència fonamental del sòl. Els resultats més 

importants són: 

 Els valors més elevats del gruix del dipòsit de sòls tous es van obtenir a la zona nord-est de 

la ciutat (desembocadura del Besòs), entre 200-315 m. 

 Al centre de la ciutat (Eixample i Ciutat vella) el gruix del dipòsit es va calcular entre 100 i 

150 m. 

 Als vessants de Collserola el gruix va disminuint fins que aflora el basament rocós. 

 A la zona de Montjuïc els valors del gruix del dipòsit són força heterogenis, no es va poder 

fixar una tendència clara. 

 Els valors del gruix del dipòsit de sòls tous que es van calcular a la Zona Franca van ser in-

feriors als valors obtinguts en sondeigs. És probable que la freqüència fonamental mesurada 

en aquesta zona no es correspongui amb el contacte amb el basament rocós. 

Més informació al web: 
www.igc.cat V
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Valors de la freqüència fonamen-
tal del sòl obtinguts a la ciutat de 
Barcelona i càlcul dels valors del 
gruix del dipòsit de sòls tous 
(Quaternari i Terciari) amb la rela-
ció empírica proposada per  
Parolai et al. (2002) 


