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A. ESTUDI DETALLAT DE LES DIFERENTS BASES DE DADES 

A.1. Introducció 

Per tal de fer una comparativa de les diferents bases de dades, en primer lloc, cal fer un estudi 

detallat de cada una d’elles de manera que es tingui una visió global del seu contingut. Per a fer 

aquest estudi s’ha treballat amb 14 bases de dades diferents que tenen en comú el fet que totes 

estan orientades a l’actuació dels equips d’emergència o bé, a la perillositat de substàncies 

químiques.  

L’estudi detallat de les bases de dades consta de tres parts diferenciades. Una primera part on es 

presenta cada una de les bases de dades i se n’especifica el contingut en funció de les diferents 

categories que es considerades.  

La segona part consisteix en l’estudi comparatiu de les diferents bases de dades. Aquest estudi 

s’estructura en tres parts: una primera part on es comparen els aspectes tècnics, una segona part on 

s’estudien les fonts d’informació i les coincidències existents i, finalment, la part on es compara el 

contingut de les diferents bases de dades fent un estudi de la representativitat dels diferents 

paràmetres, és a dir, estudiar quins són els paràmetres que apareixen en les diferents bases de dades 

i quins són els paràmetres que tot i aparèixer en alguna de les bases de dades són poc comuns.  

Finalment s’estudia el grau de contingut de cada una de les bases de dades. Molts cops, tot i que hi 

hagi una sèries de categories definides, moltes d’elles tenen camps buits i, per tant, es produeix una 

manca d’informació. 

Per començar l’estudi, primer cal definir les categories en les que es divideix el contingut de les bases 

de dades i els paràmetres que es contemplen dins de cada una d’elles. Definir bé les diferents 

categories és important ja que, d’aquesta manera, es facilita la comparació i es poden establir uns 

criteris comparatius.  
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A.2. Definició de les diferents categories a estudiar 

A les bases de dades que s’estudien detalladament a l’apartat A.3, la informació es pot dividir en 

diferents categories. El total de categories definides per fer l’estudi comparatiu és de 7. Els 

paràmetres contemplats a cada una d’elles es recullen en els apartats A.2.1 fins A.2.7. 

A.2.1. Identificació 

En aquesta categoria s’inclouen els diferents paràmetres que serveixen per identificar una substància 

a nivell teòric. És a dir, el seu nom i els seus números o classificacions característiques. A la Taula A-1 

es detallen concretament les categories contemplades. 

Taula A-1. Camps contemplats dins identificació 

Nom Núm. ONU Núm. ERICard Núm. STCC 

Nom químic Núm. CAS Núm. TEC Codi Classificació 

Sinònims Núm. CE Núm. perill Núm. Embalatge 

Marques Comercials Núm. Índex Codi NFPA Núm. NCI 

Fórmula Química Núm.  RTECS Codi CHRIS Núm. Residu Perillós 

Components constituents Núm. Fitxa Codi Hazchem  

Família Núm. ICSC Codi APPCC  

Tipus de producte Núm. Fitxa GRE/ERGO Núm. ADR/RID  

 

A.2.2. Característiques 

Inclou aquells paràmetres que descriuen la substància o les seves propietats de manera qualitativa. A 

la Taula A-2, que es presenta a continuació, es poden observar els camps que s’inclouen dins aquesta 

categoria.  

Taula A-2. Camps Contemplats dins característiques 

Estat Físic Reacció amb aigua Color Solubilitat Estabilitat 

Toxicitat Reacció amb aire Olor Perills Potencials  

Corrosivitat Combustió Gust Incompatibilitats  

Inflamabilitat Augment T Forma Atacs  

Explosivitat Reactivitat Volatilitat Contactes a Evitar  
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A.2.3. Propietats 

Contempla els paràmetres que descriuen propietats de la substància de manera quantitativa. La 

totalitat dels camps contemplats són els que es recullen a la Taula A-3. 

Taula A-3. Camps Contemplats dins Propietats 

Llindar d'olor Vcombustió Tc Solubilitat en aigua 

IPVS Pmax explosió Pc Altres solubilitats 

Conversió a ppm Cmin explosió ρc Pvapor 

Pes molecular Tfusio Punt triple Pvapor (50°C) 

LFL-UFL Tebullicio LOL σelèctrica 

LEL-UEL Tcongelacio ρrel líquid Viscositat 

Tinflamació Tsolidificacio ρrel gas pH 

Qcombustió Testovament ρvapor Potencial ionització 

Eignició Tsublimació ρmescla sat Coeficient Repartiment 

Tautoignició Tdescomposició ρsòlid  

 

A.2.4. Manipulació i Transport 

Inclou aquells paràmetres i dades relacionats amb l’ús, l’emmagatzematge i el transport d’una 

determinada substància. Els paràmetres contemplats són els següents (Taula A-4): 

Taula A-4. Camps contemplats dins Manipulació i Transport 

Classificació ADR/RID Frases R Usos 
Temps normalitzats 

de Ruptura 

Classificació GHS Frases S Àrea emmagatzematge 
Mètodes 

transvasament 

Classificació IMDG Estat Físic Transport Contactes a evitar 
Protecció personal 

manipulació 

Classificació ICAO Regulacions Transport Recipients a usar manipulació segura 

Classificació ASR A1.3 Grup d'embalatge Tancament Recipients  

Pictogrames de Perill Codi Classificació Material contenidors  
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A.2.5. Salut 

És la categoria on es recullen les afectacions que una substància causa a la salut humana i les 

maneres d’intervenir en cas d’afectació. Amb aquesta finalitat, es contempla un elevat nombre de 

paràmetres dins la categoria que són els que es presenten a continuació (Taula A-5): 

 

Taula A-5. Camps contemplats dins salut 

IPVS Rutes d'absorció Controls mèdics LBW 

TLV-TWA Òrgans afectats Protecció Treballadors joves VME 

TLV-STEL Símptomes Protecció maternitat VLE 

TLV-C Primers Auxilis Resorció pell MAK 

NIOSH-TWA Efectes immediats Carcinogenicitat TGG 

NIOSH-STEL Efectes a llarg termini Sensibilització pell Grup IARC 

NIOSH-C Observacions per a la salut sensibilització respiratòria UE OEL 

OSHA-TWA Riscos per a la salut Mutagènesi DL50 oral rata 

OSHA-STEL Límits de concentració Reproducció DL50 cutani rata 

OSHA-C Mesures Preventives VRW DL50 cutani conill 

AEGL's Toxicitat AGW CL50 inhalació rata 

 

A.2.6. Medi Ambient 

És la categoria on s’inclouen les afectacions que una substància pot causar al medi ambient. Recull 

els següents paràmetres (Taula A-6): 

 

Taula A-6. Camps Contemplats dins Medi Ambient 

Contaminació Terrestre Toxicitat i Ecotoxicitat German Water Hazard Class BOD 

Contaminació Aquàtica Adsorció en sòls DBO5 log Pow 

Contaminació Atmosfèrica Volatilització COD COV 

Límits CERCLA Residus ThOD  
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A.2.7. Intervenció 

En aquest apartat es recullen els procediments a aplicar en cas d’accident. La informació inclosa dins 

aquesta categoria és la que es pot veure a la Taula A-7. 

 

Taula A-7. Camps contemplats dins intervenció 

Incendi Recuperació Producte ERPGs 

Explosió Post-Intervenció PACs 

Fuita o Vessament Mètodes de detecció/Mesurament  

Equipament necessari Recomanacions per al respirador  
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A.3. Presentació de les bases de dades incloses a l’estudi 

En aquest apartat es presenta cada una de les bases de dades fent-ne una breu presentació i indicant 

de manera detallada els diferents paràmetres que contemplen cada una d’elles. Aquest estudi es 

realitza en els apartats des del A.3.1 fins l’ A.3.14. 

 

A.3.1. Fitxes d’intervenció davant d’accidents amb mercaderies perilloses.  

Presentació  

Autor: Departament d’interior del govern Basc  

Breu Resum: (Consultable en formats CD i web)  

És una base de dades creada pel Departament d’interior del govern Basc. Es la base de dades que 

actualitza actualment el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.  

Inclou un total de 1080 fitxes organitzades per productes. Proporciona tant informació qualitativa 

com valors numèrics de les principals propietats. La informació s’organitza en sis apartats: 

característiques, propietats, emmagatzematge i etiquetat, riscos per a la salut i intervenció. A la 

memòria es pot trobar una descripció detallada d’aquesta Base de dades. 

 

Contingut detallat 

Taula A-8. Base de dades I. Fichas de intervención ante accidentes con materias peligrosas Revisión-2001 

FICHAS DE INTERVENCIÓN ante accidentes con materias peligrosas Revisión-2001 

Autor: Govern Basc País/Comunitat: País Basc 

Nº Fitxes: 1080 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Marques Comercials Núm. ONU Núm. perill 

Núm. Fitxa Núm. CAS Núm. ADR/RID Fórmula  

Característiques 
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Estat Físic Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat 

Reacció amb aigua Combustió Augment de T Reactivitat 

Volatilitat Solubilitat Color Olor 

Incompatibilitats Atacs Contactes a Evitar Perills Potencials 

Propietats 

Llindar d’olor IPVS Conversió a ppm LFL-UFL Tinflamació Qcombustió 

Eignició Tautoignició Vcombustió ρrel liq ρrel gas ρmescla saturada 

ρsòlid 

Solubilitat en 

aigua 
Altres Solubilitats Pvapor Tfusió Tebullició 

Tdescomposició PM σelèctrica    

Manipulació i Transport 

Classificació ADR 
Pictogrames de 

perill 
Frases R Frases S 

Usos 
Estat físic 

Transport 
Àrea emmagatzematge Contactes a evitar 

Recipients a usar 
Tancament 

recipients 
Material contenidors Mètodes de transvasament 

Salut 

IPVS TLV-TWA TLV-STEL TLV-C Rutes absorció 

Símptomes Primers auxilis Efectes Immediats Efectes a llarg termini Observacions salut 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Explosió Vessament o Fuita 

Altres 

Equip necessari Mètodes de Mesurament 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2001 Formats sortida: Web i CD 

Propietari/Actualitzador: Departament d’Interior del Govern Basc 
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A.3.2. Fitxes d’intervenció per a l’actuació dels serveis operatius 

Presentació 

Autor: Ministeri de l’interior (Espanya)   

Breu Resum: (Consultable en format CD, la versió web no funciona)  

És una base de dades creada per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Es basa en 

l’organització del Dangerous Goods Emergency Action Code List. (La versió en paper es pot trobar al 

web: http://www.gibfire.gi/pdf/EmergencyActionCode2013.pdf)  

Està organitzada per famílies de productes, de les quals proporciona informació qualitativa 

organitzada en els següents apartats: Característiques, perills, protecció personal, intervenció, 

primers auxilis, precaucions recuperació del producte i precaucions després de la intervenció.  

 

Contingut detallat 

Taula A-9. Base de dades II. Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos 

FICHAS de INTERVENCIÓN para la ACTUACIÓN de los SERVICIOS OPERATIVOS 

Autor: Ministeri de l’interior País/Comunitat: Espanya 

Nº Fitxes: Entre 2500 i 3000 Organització: Famílies de Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Núm. ONU Núm. perill 

Núm. Fitxa Núm. ADR/RID Família 

Característiques 

Estat Físic Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat Explosivitat 

Reactivitat Volatilitat Solubilitat Perills potencials  

Propietats  

- 

Manipulació i Transport 

Pictogrames de perill 
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Salut 

Primers Auxilis 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari Actuacions Post-intervenció Recuperació Producte 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2004 Formats sortida: Web, CD i paper 

Propietari/Actualitzador: Direcció general de protecció civil i emergències 

 

A.3.3. Fitxes d’intervenció en cas d’accident amb mercaderies perilloses  

Presentació 

Autor: RENFE (Direcció General de Protecció Civil)   

Breu Resum: (Únicament disponible en versió paper) 

Les Fitxes d’intervenció en cas d’accident amb mercaderies perilloses creades per RENFE l’any 1991 

actualment estan una mica desfasades. No obstant, varen servir com a font per crear la base de 

dades del govern basc que és la que s’aplica actualment.  

Conté molta informació organitzada en diversos subapartats: informació general, informació 

fisicoquímica, identificació, riscos potencials, roba i equips de protecció i intervenció.  

 

Contingut detallat 

Taula A-10. Base de dades III. Fichas de intervención en caso de accidente con mercancías peligrosas 

FICHAS DE INTERVENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE CON MERCANCIAS PELIGROSAS 

Autor: RENFE País/Comunitat: Espanya 

Nº Fitxes: 164 Organització: Productes  

CATEGORIES 
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Identificació 

Nom Sinònims Marques Comercials Nº ONU Nº Fitxa 

Nº ADR/RID Components Constituents Fórmula Família  

Característiques 

Estat Físic enviament Estat físic vessament Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat 

Explosivitat Reacció amb aigua Combustió Reactivitat Color 

Olor Volatilitat Solubilitat Perills Potencials Incompatibilitats 

Atacs Estabilitat    

Propietats 

Llindar d’olor LFL-UFL LEL-UEL Tinflamació Qcombustió 

Tautoignició Vcombustió ρrel liq Solubilitat en aigua Altres solubilitats 

Pvapor Tfusió Tebullició Tcongelació PM 

Manipulació i Transport 

Classificació RID/TPF Estat físic enviament Usos comuns 

Salut 

TLV-TWA TLV-STEL Riscos per a la salut Primers auxilis 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 1991 Formats sortida: Paper 

Propietari/Actualitzador: RENFE 

 

A.3.4. Riskquim  

Presentació 

Autor: INSHT  

Breu Resum: (Consultable a través del web: http://riskquim.insht.es:86/riskquim/CLP/ ) 



 

 

14 Annexos. Creació d’una base de dades sobre substàncies químiques per a equips d’emergència 

Riskquim no és pròpiament una base de dades orientada a l’actuació de serveis operatius, sinó, més 

aviat, a la identificació i etiquetatge de productes.  

La informació que conté és, bàsicament, referent a la salut, a l’emmagatzematge, a la prevenció 

d’accidents i a l’eliminació en cas d’accident.   

 

Contingut detallat 

Taula A-11. Base de dades IV. RiskQuim 

RiskQuim 

Autor: INSHT País/Comunitat: Espanya 

Nº Fitxes: 3000 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Nom químic Núm. CAS Núm. CE Núm. índex 

Característiques 

Estat Físic Toxicitat Corrossivitat 

Propietats 

- 

Manipulació i Transport 

Classificació GHS Frases R Frases S Pictogrames de Perill 

Salut 

Límits de Concentració Observacions per la salut Riscos per a la salut 

Carcinogenicitat mutagènesi Reproducció 

Intervenció 

- 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web 

Propietari/Actualitzador: INSHT 
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A.3.5. Guia de resposta en cas d’emergència (GRE/ERGO) 

Presentació 

Autor: Departament Transports (EEUU), Transports Canadà, CIQUIME  (Argentina), SCT  (Mèxic) 

País/comunitat: Estats Units, Canadà, Argentina, Mèxic 

Breu Resum: (Consultable al web: http://www.tc.gc.ca/CANUTEC/Spanish/gre_2012/guia-menu.htm)  

Es tracta d’una base de dades creada a partir de la col·laboració de quatre estats diferents i que té 

com a finalitat donar una base per a la resposta en la fase inicial d’incidents durant el transport de 

mercaderies perilloses. Serveix com a font d’informació per a moltes bases de dades, com és el cas 

de la del país basc. 

Conté informació enfocada directament a l’actuació dels serveis operatius. Aquesta informació es 

podria classificar en tres parts: informació referent als perills potencials, informació referent a perills 

per la salut i primers auxilis en cas d’afectació i informació referent a les mesures d’extinció que cal 

aplicar. Finalment, cal esmentar que l’organització de la base de dades està feta en famílies de 

productes.  

 

Contingut detallat 

Taula A-12. Base de dades V. Guía de respuesta en caso de emergencia GRE/ERGO 

GUÍA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA GRE/ERGO 

Autor: DOT, TC, CIQUIME  SCT   País/Comunitat: EEUU, Canadà, Argentina, Mèxic 

Nº Fitxes: 3540 (En castellà) Organització: Famílies de Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Núm. ONU Núm. Fitxa Família 

Característiques 

Perills Potencials  

Propietats 

- 



 

 

16 Annexos. Creació d’una base de dades sobre substàncies químiques per a equips d’emergència 

Manipulació i Transport 

- 

Salut 

Riscos per a la salut Primers Auxilis 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Personal 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2012 Formats sortida: Paper, web i aplicació 

Propietari/Actualitzador: TC, DOT, SCT, CIQUIME 

 

A.3.6. WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) 

Presentació 

Autor: National Library of Medicine (NLM) 

País/comunitat: Estats Units 

Breu Resum: (Totes les versions disponibles al web: http://wiser.nlm.nih.gov/ ) 

Aquesta base de dades presenta dues característiques que la diferencien de la resta. En primer lloc, 

pot funcionar sense necessitat d’una connexió a internet. Aquest fet, és de gran utilitat ja que pot 

funcionar en dispositius mòbils sense necessitat de tenir cobertura. L’altre tret diferencial és que, a 

banda de la base de dades normal, presenta una variant que permet identificar productes a partir de 

diverses característiques com el color, la olor, la densitat, etc.  

La informació es divideix en diversos apartats: informació clau, identificació, distàncies de protecció, 

distàncies de protecció sobre mapa, mesures d’extinció i reactivitats/incompatibilitats. També 

incorpora altres apartats més amplis on s’inclou informació sobre les propietats, els perills, 

informació mèdica i informació mediambiental. Gairebé tota la informació ha estat extreta d’una 

base de dades de la mateixa entitat, l’HSDB.  
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Contingut detallat 

Taula A-13. Base de dades VI. WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) 

WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) 

Autor: NLM (National Library of Medicine) País/Comunitat: Estats Units 

Nº Fitxes: 460 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Núm. ONU Núm. CAS Núm. STCC Núm. ADR/RID 

Codi NFPA 
Núm. Fitxa 

GRE/ERGO 

Núm. Residu 

Perillós EPA 
Fórmula Família  

Característiques 

Estat Físic Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat 

Explosivitat Combustió Augment T Reactivitat 

Color Olor Gust Forma 

Solubilitats Perills Potencials Incompatibilitats Estabilitat 

Propietats 

Llindar d’olor IPVS Conversió a ppm LFL-UFL LEL-UEL 

Tautoignició ρrel liquid ρrel gas Solubilitat  aigua Altres Solubilitats 

Pvapor Tfusió Tebullició Tinflamació Tc 

Pc PM σelèctrica Viscositat pH 

Potencial ionització ρc Krepartiment Punt triple Altres propietats 

Manipulació i Transport 

Classificació ADR/RID Usos Regulacions Transport 

Contactes a evitar Recipients a usar Material contenidors 

Salut 

IPVS TLV-TWA TLV-STEL NIOSH-TWA 

NIOSH-STEL OSHA-TWA OSHA-STEL AEGL’s 

Primers Auxilis Efectes immediats Efectes a llarg termini Mesures Preventives 

Toxicitat Carcinogenicitat Mutagènesi Reproducció 
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Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari Post-Intervenció 

Medi Ambient 

Contaminació terrestre Contaminació aquàtica  Contaminació atmosfèrica Límits CERCLA 

Toxicitat i Ecotoxicitat Adsorció en sòls Volatilització  

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web i aplicació 

Propietari/Actualitzador: National Library of Medicine 

 

A.3.7. NIOSH pocket guide to chemical hazards 

Presentació 

Autor: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

País/comunitat: Estats Units 

Breu Resum: (La versió web es pot consultar a: http://www.cdc.gov/niosh/npg/) 

És una base de dades enfocada a la protecció personal dels treballadors davant situacions que 

suposen un risc químic. Conté informació sobre més de 600 productes que poden causar afectacions, 

tenint una fitxa per a cada un dels productes contemplats. 

Bàsicament, la informació que conté es centra en les vies d’exposició, les afectacions, els símptomes, 

la protecció personal i la forma d’actuació quan es treballa amb determinades substàncies o quan es 

pateix una afectació a causa d’aquestes.  
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Contingut detallat 

Taula A-14. Base de dades V. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 

Autor: CDC País/Comunitat: Estats Units 

Nº Fitxes: 677 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Marques Comercials Núm. ONU Núm. CAS 

Núm. RTECS Núm. Fitxa GRE/ERGO Núm. ICSC Fórmula  

Característiques 

Estat Físic Inflamabilitat Explosivitat Reactivitat 

Color Olor Forma Incompatibilitats 

Propietats 

IPVS Conversió a ppm LEL-UEL Tinflamació ρrel liquid 

ρrel gas Solubilitat en aigua Pvapor Tfusió Tebullició 

Tcongelació PM Potencial ionització Cmin explosió  

Manipulació i Transport 

- 

Salut 

IPVS NIOSH-TWA NIOSH-C OSHA-TWA OSHA-C 

Rutes absorció Símptomes Òrgans afectats Primers auxilis Mesures Preventives 

Intervenció 

Recomanacions per al respirador Mètodes de Mesurament 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web, CD, paper 

Propietari/Actualitzador: NIOSH/OSHA 
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A.3.8. CAMEO chemicals 

Presentació 

Autor: EPA's Office of Emergencies Management, NOAA Office of Response and Restoration  

País/comunitat: Estats Units 

Breu Resum: (La versió web es pot consultar a: http://cameochemicals.noaa.gov/) 

CAMEO Chemicals és un software que s’acostuma a utilitzar conjuntament amb altres programes 

creats per la mateixa institució amb la finalitat de predir riscos i conseqüències derivades d’accidents 

amb la participació de substàncies químiques. La part de CAMEO Chemicals, a part de col·laborar en 

els altres softwares fent les tasques anteriorment esmentades, és per si mateixa una base de dades 

orientada a la resposta en front d’emergències químiques.   

Cada producte té una fitxa amb la informació organitzada en diferents apartats: identificació, perills, 

resposta, propietats físiques, regulacions i noms alternatius. 

 

Contingut detallat 

Taula A-15. Base de dades VIII. CAMEO Chemicals 

CAMEO Chemicals 

Autor: NOAA País/Comunitat: Estats Units 

Nº Fitxes: 5247 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Núm. ONU Núm. CAS 

Núm. ADR/RID Codi CHRIS  Codi NFPA Núm. Fitxa GRE/ERGO 

Fórmula Família Tipus de producte  

Característiques 

Estat Físic Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat 

Reactivitat amb aire Reactivitat amb aigua Reactivitat Color 

Olor Solubilitat Incompatibilitats  
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Propietats 

IPVS LEL-UEL Tautoignició ρrel liq 

ρrel gas Solubilitat en aigua Pvapor Tfusió 

Tebullició Tinflamació PM  

Manipulació i Transport 

Temps Normalitzats de Ruptura (DuPont Tychem Suit Fabrics)  Pictogrames de Perill 

Salut 

IPVS AEGL’s Riscos per a la salut Símptomes Primers Auxilis 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari ERPGs PACs 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web i aplicació 

Propietari/Actualitzador: NOAA/EPA 

 

A.3.9. ERICards (Emergency Response Intervention Cards) 

Presentació 

Autor: The European Chemical Industry Council (CEFIC) 

País/comunitat: UE 

Breu Resum: (consultables a través del web: http://www.ericards.net/ ) 

Les ERICards són unes fitxes orientades a la intervenció dels equips d’emergència davant accidents 

per carretera amb una gran quantitat de producte químic involucrada. Les fitxes estan organitzades 

per famílies de substàncies, de manera que diverses substàncies amb característiques semblants 

poden tenir una única fitxa.   
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Conté informació fonamentalment qualitativa que està organitzada en diferents categories, fins a un 

total de 7: característiques, perills, protecció personal, intervenció, primers auxilis, precaucions per a 

la recuperació del producte, precaucions després de la intervenció.   

Contingut detallat 

Taula A-16. Base de dades IX. ERICards 

ERICards (Emergency Response Intervention Cards) 

Autor: CEFIC País/Comunitat: Europa (Seu a Bèlgica) 

Nº Fitxes: Unes 3000 Organització: Famílies de Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Núm. ONU Núm. perill Núm. ADR/RID 

Núm. Fitxa Codi Classificació Núm. embalatge Família 

Característiques 

Toxicitat Corrosivitat Inflamabilitat Explosivitat 

Solubilitat  Reactivitat Perills potencials  

Propietats 

- 

Manipulació i Transport 

Classificació ADR Grup d’embalatge Codi Classificació 

Salut 

Primers auxilis 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi  Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari Actuacions Post-Intervenció Recuperació Producte 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web i aplicació 

Propietari/Actualitzador: CEFIC 
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A.3.10. The BIG Database 

Presentació 

Autor: Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen (BIG) 

País/comunitat: Bèlgica 

Breu Resum: (Consultable en format CD, es pot obtenir al web: 

http://www.big.be/gb/ProductsServices/BIGKaleidos/DemoBIGKaleidos/tabid/251/Default.aspx) 

La base de dades BIG és una base de dades de pagament creada per l’empresa BIG. Es caracteritza 

pel gran número de substàncies que conté així com pel gran nombre de fonts emprat per tal 

d’elaborar-la. Es tracta d’una base de dades amb una alta fiabilitat molt implementada a nivell 

europeu.  

La informació s’organitza en unes categories molt concretes: resum de tota la informació de la fitxa, 

identificació, naturalesa del perill, intervenció, propietats, toxicologia, ecologia, valors, manipulació, 

transport i etiquetat. Cal destacar que per un mateix número ONU poden existir diverses fitxes ja que 

poden existir diverses concentracions, diversos fabricants, etc. 

 

Contingut detallat 

Taula A-17. Base de dades X. The BIG Database 

The BIG Database 

Autor: BIG País/Comunitat: Bèlgica 

Nº Fitxes: Unes 20000 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Núm. ONU Núm. perill Núm. Fitxa Núm. CAS Núm. índex 

Núm. RTECS Núm. ERICard Núm. CE Núm. NCI Núm. ADR/RID Codi Class. 

Núm. Embalatge Codi Hazchem Codi NFPA Fórmula Tipus producte  

Característiques 

Estat Físic Estat Físic de Transport Toxicitat Inflamabilitat Explosivitat 
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Reactivitat Color Olor Volatilitat solubilitat 

Inestabilitat Perills potencials    

Propietats 

Llindar d’olor LEL-UEL Tinflamació Tautoignició Eignició 

ρrel liquid ρsòlid ρrel vapor ρrel gas Viscositat 

Pvapor Pvapor (50°C) Tfusió Tebullició Tsolidificació 

Testovament Tsublimació Tdescomposició Tc Pc 

PM σelèctrica Krepartiment   

Manipulació i Transport 

Classificació ADR/RID Classificació IMDG Classificació ICAO Codi Classificació 

Frases R Frases S Pictogrames de perill Grup embalatge 

Protecció personal manipulació Mesures manipulació Material contenidors Contactes evitar 

Àrea emmagatzematge    

Salut 

VRW AGW LBW VME VLE 

TLV-TWA TLV-STEL TLV-C MAK TGG 

Grup IARC Toxicitat Símptomes Primers Auxilis Controls mèdics 

Protecció joves Protecció Maternitat Mutagènesi Carcinogenicitat Reproducció 

Resorció pell Sensibilització pell 
Sensibilització 

respiratòria 
DL50 oral rata 

DL50 cutani 

rata 

DL50 cutani conill CL50 inhalació rata    

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Vessament o Fuita 

Altres 

Equip Necessari Recuperació Producte Mètodes de mesurament 

Medi Ambient 

Contaminació terrestre Contaminació aquàtica 
Contaminació 

atmosfèrica 
Residus 

Toxicitat i Ecotoxicitat DBO5 COD ThOD 
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DBO Log Pow WGK COV 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: CD, web i aplicació  

Propietari/Actualitzador: BIG 

 

A.3.11. Dangerous Goods Emergency Action Code List 

Presentació 

Autor: National Chemical Emergency Centre (NCEC) 

País/comunitat: Regne Unit 

Breu Resum: (La versió en paper es pot trobar al web: 

http://www.gibfire.gi/pdf/EmergencyActionCode2013.pdf) 

El Dangerous Goods Emergency Action Code List és una base de dades orientada a l’actuació de 

serveis operatius amb la implicació de matèries perilloses. Cal dir, però, que en aquest cas no es pot 

emprar com a única font per a l’actuació i cal emprar bases complementàries on s’ampliï la 

informació. Aquest fet es deu a que la informació es presenta en forma de codis alfanumèrics que cal 

consultar per conèixer les mesures a aplicar. 

La divisió de les substàncies es fa segons l’escenari d’actuació i dels productes implicats. La 

informació que hi figura està expressada de manera simple i resumida en una sola fila d’una taula. Es 

correspon amb els següents camps: el nom comú de la substància, el núm. ONU, el núm. perill, el 

codi Hazchem, el codi APPC i el núm. ADR/RID. 

 

Contingut detallat 

Taula A-18. Base de dades XI. Dangerous Goods Emergency Action Code List 

Dangerous Goods Emergency Action Code List 

Autor: NCEC País/Comunitat: Regne Unit 

Nº Fitxes: 2500 Organització: Productes 

CATEGORIES 
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Identificació 

Nom Núm. ONU Núm. perill 

Codi Hazchem Núm. ADR/RID Codi APPC 

Característiques 

- 

Propietats 

- 

Manipulació i Transport 

- 

Salut 

- 

Intervenció 

- 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Paper 

Propietari/Actualitzador: NCEC 

 

A.3.12. GESTIS Substance Database 

Presentació 

Autor: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) 

País/comunitat: Alemanya 

Breu Resum: (versió web consultable a: http://gestis-en.itrust.de/ ) 

La GESTIS Substance Database és una base de dades creada per l’IFA. Es tracta d’una base de dades 

que proporciona una gran quantitat d’informació sobre cada una de les substàncies contemplades. A 

més, inclou fins a 8500 fitxes organitzades per productes. 

La informació està molt ben estructurada en diferents apartats que es poden separar en 8 categories: 

identificació, caracterització, fórmula, toxicologia, propietats físiques i químiques, salut del 

treballador i primers auxilis, manipulació i emmagatzematge i regulacions. 



 

 

27 ESTUDI DETALLAT DE LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Contingut detallat 

Taula A-19. Base de dades XII. GESTIS Substance Database 

GESTIS Substance Database 

Autor: IFA País/Comunitat: Alemanya 

Nº Fitxes: 8500 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Núm. ONU Núm. ZVG (Núm. Fitxa) 

Núm. CAS Núm. CE Núm. Índex Núm. perill 

Núm. ADR/RID Núm. Embalatge Fórmula Tipus de Producte 

Característiques 

Estat físic Inflamabilitat Explosivitat Reactivitat Solubilitat Color 

Olor Forma Perills potencials Volatilitat Estabilitat  

Propietats 

Conversió a ppm LEL-UEL Pmax explosió Eignició Tautoignició ρsòlid 

ρrel vapor ρrel liquid ρmescla sat ρvapor Solubilitat en aigua Pvapor 

Tfusió Tebullició Tdescomposició Tinflamació Tsublimació Pc 

Tc ρc Punt triple pH PM Log Kow 

Viscositat σelèctrica LOL    

Manipulació i Transport 

Classificació ADR Classificació GHS Classificació ASR A1.3 Regulacions transport 

Frases R Pictogrames Perill Grup embalatge Usos 

Àrea Emmagatzematge Manipulació segura Recipients a usar Tancament de recipients 

Contactes a evitar    

Salut 

MAK Rutes absorció Primers auxilis Efectes immediats Efectes a llarg termini 

Toxicitat Límits Exposició Controls mèdics Mutagènesi Carcinogenicitat 

Reproducció LD50 oral rata LC50 inhalació rata LD50 cutani conill  

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 
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Incendi 

Altres 

Equipament Necessari Recuperació producte Mètodes de mesurament 

Medi Ambient 

German Water Hazard Class Toxicitat i Ecotoxicitat 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2013 Formats sortida: Web i aplicació 

Propietari/Actualitzador: IFA 

 

A.3.13. International Chemical Safety Cards 

Presentació 

Autor: CEC, IPCS, NIOSH, WHO, ILO 

País/comunitat: Internacional 

Breu Resum: (Versions accessibles a través de: http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html) 

Les fitxes internacionals de seguretat química són uns documents creats a partir de la col·laboració 

de diverses entitats i que pretenen donar les bases per a la seguretat durant la manipulació i el 

transport de substàncies químiques. Existeix una fitxa per cada producte que s’ha considerat 

necessari introduir. Cal mencionar que existeix una aplicació per a dispositius mòbils on es recullen 

aquestes fitxes.  

La informació que contenen està organitzada en diferents parts: una primera part on apareix la 

identificació, una segona part on apareixen els tipus de riscs, els perills derivats d’aquests, la 

prevenció i l’extinció, seguidament apareixen dades sobre els efectes de l’exposició. Altres apartats 

són: vessaments i fuites, emmagatzematge, envasat i etiquetat, dades importants, propietats físiques 

i dades ambientals.  

Cal destacar que tot i que el cos és el mateix per a tots els països, únicament es fa la traducció des de 

l’anglès, poden existir alguns matisos en canviar de país ja que aquests són els encarregats 

d’actualitzar-les i poden afegir informació pròpia de l’Estat. A Espanya les gestiona el INSHT.  
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Contingut detallat 

Taula A-20. Base de dades XIII. International Chemical Safety Cards 

International Chemical Safety Cards 

Autor: CE, IPCS, NIOSH, WHO, ILO País/Comunitat: Internacionals 

Nº Fitxes: 1700 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Sinònims Núm. ONU Núm. Fitxa Núm. CAS 
Núm. 

Índex 
Núm. CE 

Codi NFPA Núm. TEC Núm. ADR/RID Núm. RTECS 
Núm. 

Embalatge 
Fórmula  

Característiques 

Estat Físic Color Olor Forma Reactivitat Perills potencials 

Propietats 

LEL-UEL Tautoignició ρsòlid ρgas ρrel líquid ρrel vapor 

ρmescla saturada Solubilitat en aigua Pvapor Tfusió Tebullició Tdescomposició 

Tinflamació PM Pow Viscositat   

Manipulació i Transport 

Classificació ADR Classificació GHS Frases R Frases S Grup d’embalatge 

Àrea 

emmagatzematge 
Contactes a evitar Pictogrames Perill 

Material 

Contenidors 
 

Salut 

TLV-TWA TLV-STEL TLV-C EU OEL 

MAK Rutes absorció Riscos per a la salut Efectes immediats 

Efectes a llarg termini Símptomes Primers auxilis Mesures Preventives 

Intervenció 

Escenaris (comportament i Intervenció) 

Incendi Explosió 

Altres 

Equip Necessari Recuperació Producte 
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Medi Ambient 

Dades Sobre perillositat/toxicitat pel Medi aquàtic 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2012 Formats sortida: Web, paper i aplicació 

Propietari/Actualitzador: CEC, IPCS, NIOSH, WHO, ILO 

 

A.3.14. Chem Alert 

Presentació 

Autor: Risk Management Technologies 

País/comunitat: Austràlia 

Breu Resum: (Aplicació disponible per a sistemes iOS a través de l’App Store) 

Chem Alert va néixer com una aplicació per a dispositius mòbils que proporciona informació o dóna 

consells sobre l’ús dels productes químics abans i durant la manipulació. Es caracteritza perquè 

organitza les fitxes per fabricant, de manera que, per una mateixa substància poden existir diverses 

fitxes. Aquest fet fa que el nombre de fitxes ascendeixi fins 120000.  

La informació dins la base de dades s’organitza en 6 apartats: detalls (on es troba la informació sobre 

el fabricant, la classificació i les propietats), seguretat (inclou les frases R i S), primers auxilis, equip de 

protecció personal, classificació i, finalment, GHS. 

Contingut detallat 

Taula A-21. Base de dades XIV. ChemAlert 

CHEMAlert 

Autor: Risk Management Technologies País/Comunitat: Austràlia 

Nº Fitxes: 120000 Organització: Productes 

CATEGORIES 

Identificació 

Nom Marques Comercials Núm. ONU Núm. Embalatge Núm. ADR Codi Hazchem 

Característiques 
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Inflamabilitat Color Olor 

Propietats 

LEL-UEL Tinflamació Solubilitat en aigua pH 

Manipulació i Transport 

Classificació ADR Classificació GHS Frases R Frases S 

Grup Embalatge Pictogrames de Perill Protecció Personal Manipulació  

Salut 

Primers Auxilis 

Intervenció 

- 

ASPECTES FORMALS 

Última Actualització: 2012 Formats sortida: Aplicació 

Propietari/Actualitzador: Risk Management Technologies 
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A.4. Anàlisi comparatiu de les diferents bases de dades 

Per tal de conèixer les diferències entre les diferents bases de dades es comparen tots els aspectes 

referents a les mateixes. Des dels períodes de publicació i manteniment (apartat A.4.1) fins a la 

totalitat del seu contingut (apartats del A.4.3 fins l’A.4.12), passant per les fonts d’informació 

utilitzades (A.4.2) 

 

A.4.1. Comparativa Publicacions i Manteniment 

Per Aspectes formals entenem aquells aspectes relacionats amb les bases de dades que no es 

refereixen pròpiament al seu contingut. Concretament, s'estudien quatre aspectes que són: els 

països impulsors, l’any de la darrera publicació, la periodicitat del manteniment i els diversos formats 

de sortida disponibles. A la Taula A-22 s’ha recollit la informació referent a aquestes categories per 

cada una de les bases de dades. 

 

Taula A-22. Comparativa Aspectes Formals 

BASE DE DADES PAÍS 
ÚLTIMA 

PUBLICACIÓ 
MANTENIMENT 

FORMAT 

SORTIDA 

Fitxes País Basc Espanya 2001 
No s’actualitza des 

de 2001 
Web, CD 

Fitxes del Ministeri Espanya 2004 
Última publicació 

2004 
Web, paper, CD 

Fitxes RENFE Espanya 1991 Cap actualització Paper 

Riskquim Espanya 2013 Cada 2 anys web 

GRE/ERGO 
EEUU, Canadà, 

Argentina, Mèxic 
2012 Cada 4 anys 

Paper, web, 

aplicació 

WISER EEUU 2013 Anual Web, aplicació 

NIOSH pocket guide  EEUU 2013 Periòdic Web, CD, paper 

CAMEO chemicals EEUU 2013 Anual Web, aplicació 

ERICards  Unió Europea 2013 Cada 2 anys Web, aplicació 
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The BIG Database Bèlgica 2013 Anual CD 

EAC Regne Unit 2013 Cada 2 anys Paper 

GESTIS Alemanya 2013 

Immediata amb les 

noves 

reglamentacions 

Web i aplicació 

ICSC Internacionals 2012 Anual 
Web, paper, 

aplicació 

Chem Alert Austràlia 2012 Anual aplicació 

 

Per tal de fer la comparativa més visual es procedeix a l’elaboració dels diferents gràfics referents a la 

informació anterior. Respecte a l’any de la darrera publicació de les diferents bases de dades, a la 

Taula A-22 es pot veure que la majoria són força actuals, amb dates posteriors a 2010. Tot i aquest 

fet, hi ha 4 bases de dades que presenten anys de publicació molt anteriors. Aquest fet es pot 

apreciar a la Figura A-1. Cal destacar que les bases de dades que presenten anys de publicació més 

antics es corresponen precisament amb les Fitxes del País Basc, les Fitxes RENFE i les Fitxes del 

Ministeri. 

 

 

Figura A-1. Classificació de les Bases de Dades Segons l'any de darrera publicació 
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El fet que una base de dades estigui més o menys actualitzada i, per tant, presenti publicacions més o 

menys recents es deu al fet que cada base de dades presenta una periodicitat de manteniment 

diferent. Aquest fet es recull a la Figura A-2.  

 

Figura A-2. Periodicitat del manteniment de les diferents bases de dades 

 

Finalment, el darrer aspecte que falta per representar gràficament són els diferents formats de 

sortida en que estan disponibles les diferents bases de dades. La informació en aquest camp es recull 

a la Figura A-3. En aquest gràfic es pot apreciar que tot i que la versió web segueix sent la més 

emprada la versió aplicació està introduint-se amb força en el mercat de les bases de dades i, per 

tant, resulta difícil imaginar una nova base de dades sense un format aplicació. 

 

 

Figura A-3. Formats de Sortida Disponibles per a les Diferents Bases de Dades 
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A.4.2. Comparativa Fonts Informació 

Les fonts d’informació són claus per a les bases de dades ja que són les que determinen la qualitat i 

fiabilitat del seu contingut. Cada base de dades agafa la informació de diferents fonts. A continuació, 

es detalla cada una de les fonts que empren les diferents bases de dades (des de la Taula A-23 fins la 

Taula A-36). Cal tenir en compte que hi ha tres tipus de fonts: reglaments o normatives, institucions i 

altres bases de dades. 

 

Taula A-23. Fonts d'informació fitxes del país basc 

Fitxes País Basc 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

CHEMINFO. Canadian Centre for Occupational Health and Safety-CCOHS, 1996. 

BIG. Brandweerinformatiecenentrum Gevaarlijke Stoffen, 1996. 

GRE/ERGO 2000. 

CHRIS-Chemical Hazards Response Information System. United States Coast Guard, 1996. 

CSS-Chemical Safety Sheets. Dutch Institute for the Working Environment and the Dutch Chemical 

Industry Association, 1991. 

MSDS-Material Safety and Data Sheets on Chemical Products. Canadian Centre for Occupational 

Health and Safety-CCOHS, 1996. 

Fitxes RENFE. 

Répertoire des Produits dangereux. Guide Orange Des Sapeurs-Genevois, Ville de Genève, 1985. 

Normatives 

ADR 1999. 

Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 1996. 

Institucions 

Direcció d’Atenció d’Emergències del Departament d’Interior del Govern Basc. 

AISHA. 

ECDIN-Environmental Chemicals Data and Information Network. Commission of the European 

Communities. Joint Research Centre. 1990. 
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Altres 

Dräger-Catálogo de Productos, 1994. 

 

Taula A-24. Fonts d'informació fitxes ministeri 

Fitxes Ministeri 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

Dangerous Goods Emergency Action Code List 2004. 

Normatives 

- 

Institucions 

Federació Indústries d'Alta Energia 

Associació de fabricants de productes pirotècnics ENRESA 

ENUSA, Consell de Seguretat Nuclear 

Associació espanyola de lluita contra el foc 

Altres 

- 

 

Taula A-25. Fonts d'informació Fitxes RENFE 

Fitxes RENFE 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

Directrius per accions d'emergència amb mercaderies perilloses desenvolupades per l'associació de 

ferrocarrils americans. 

Institucions 

- 

Altres 

- 
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Taula A-26. Fonts d'informació Riskquim 

Riskquim 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

Annex (IV) reglament CE 

Reglament CLP 

Directives CE ((CE) núm. 790/2009), (UE) núm. 286/2011 i (UE) núm. 618/2012) 

SGA 

Institucions 

- 

Altres 

- 

 

Taula A-27. Fonts d'informació GRE/ERGO 

GRE/ERGO 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

Llistat de matèries perilloses extret de les Recomanacions de les Nacions Unides. 

Regulacions Nacionals i Internacionals. 

Institucions 

CIQUIME 

SCT 

TC 

DOT 

Altres 

- 
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Taula A-28. Fonts d'informació WISER 

WISER 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

HSDB-Hazardous Substance Data Bank. U.S. National Library of Medicine. 

GRE/ERGO 2012. 

CHRIS-Chemical Hazards Response Information System. United States Coast Guard 

NFPA Fire protection Guide to Hazardous Materials 

NIOSH pocket guide to chemical hazards. 

Normatives 

EPA Integrated Risk Information System (IRIS). 

POISINDEX (R) information system (micromedex, Inc. CCIS). 

TOMES (R) information system (micromedex, Inc. CCIS). 

ACGIH Guidelines for Selection of Chemical Protective Clothing, American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists TLV & BEIs. 

NOAA Chemical Reactivity Worksheet (CRW). 

Institucions 

Association of American Railroads (Emergency Handling of Hazardous Materials in Surface 

Transportation). 

Altres 

- 

 

Taula A-29. Fonts d'informació NIOSH Pocket Guide 

NIOSH Pocket Guide 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

Criteria Documents. 

Current Intelligence Bulletins (CIB’s). 
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Institucions 

Centers for Disease and Control Prevention (CDC) 

 

 

Taula A-30. Fonts d'informació CAMEO Chemicals 

CAMEO Chemicals 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

DuPont. Chemical Resistance Database online. 

GRE/ERGO 2012. 

Fire Protection Guide to Hazardous Materials. 2010. AEGL Chemicals, National Fire Protection 

Association.  

Pocket Guide to Chemical Hazards. 2003. National Institute of Occupational Safety and Health.  

Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) - Hazardous Chemical Data. 1999. U.S. Coast 

Guard.  

National Toxicology Program Chemical Repository Database. 1992. National Toxicology Program, 

Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health (NTP).  

Normatives 

Hazardous Materials Table. 49 CFR 

Current ERPG® Values. 2013. American Industrial Hygiene Association Emergency Response Planning 

Committee.  

Extremely Hazardous Substances (EHS) Chemical Profiles and Emergency First Aid Guides. 1998. U.S. 

Environmental Protection Agency. 

Consolidated List of Chemicals Subject to the Emergency Planning and Community Right-To-Know 

Act (EPCRA). October 2012. U.S. Environmental Protection Agency.  

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)  

Section 112(r) of the Clean Air Act.; U.S. Department of Transportation 

Protective Action Criteria (PAC): Chemicals with AEGLs, ERPGs, & TEELs. Revision 27 Dataset for 

Chemicals of Concern. National Advisory Committee (NAC) for AEGLs/National Research Council 

(NRC) of the National Academies of Science. Department of Energy, Subcommittee on Consequence 

Assessment and Protective Actions. 
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Institucions 

- 

Altres 

- 

 

Taula A-31. Fonts d'informació ERICards 

ERICards 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

Emergency Action Code (EAC) 

Normatives 

ADR 

Institucions 

- 

 

Taula A-32. Fonts d'informació BIG Database 

BIG Database 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

Regulació de Transport 2013 (ADR, RID, ADN). 

Valors límit belgues (juny 2011). 

Normes tècniques per a substàncies perilloses TRGS900, Alemanya (2013). 

Llista dels límits d'exposició professionals aprovats, Regne Unit (2013). 

Llista dels límits legals, Països Baixos (2013). 

Llista del ministeri de substàncies i els processos carcinògens, mutàgens i llista no exhaustiva de les 

toxines reproductives, ministeri d'infraestructura i medi ambient, Països Baixos (2013). 

Valors límit d'exposició professional per a agents químics, França (2012). 

Valors límit d'exposició per a substàncies químiques i agents físics i índexs d'exposició biològica 
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(ACGIH), EEUU (2013). 

Límits a Suïssa (2013). 

Annex XIV del Reglament REACH (CE) Núm 348/2013. 

Directiva 98/83/CE del consell, de 3 de novembre de 1998, sobre les aigües destinades al consum 

humà. 

Annex XVII del Reglament REACH (CE) Núm 126/2013. 

CONCAWE Classificació de Riscos i etiquetatge de substàncies petrolíferes en l'Espai Econòmic 

Europeu-2012 Informe núm 8/12. 

Reglament (UE) Núm 618/2012, 3 de ATP, del Reglament (CE) núm 1272/2008 (CLP). 

Normes d'exposició 2013; GASTEC-tubs de mesura 19a edició. 

Institucions 

IARC 

 

Taula A-33. Fonts d'informació EAC 

EAC 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

EAC’s (Hazchem Emergency Action Codes) 

Normatives 

- 

Institucions 

NCEC 

Departament per comunitats I governs locals 

TSO (The Stationary Office) 

 

Taula A-34. Fonts d'informació GESTIS 

GESTIS 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

MSDS 
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Normatives 

Legislació alemanya 

Legislació europea 

Institucions 

- 

 

Taula A-35. Fonts d'informació ICSC 

ICSC 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

- 

Normatives 

C170 ILO Chemicals Convention. 

R177 Chemicals Recommendation. 

European Union Council 98/24/EC. 

United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. 

Institucions 

ISP (Bèlgica) 

CSST i IRSST (Canadà) 

FIOH (Finlàndia) 

IFA, ITEM I MAK (Alemanya) 

NMH (Hongria) 

ARPA-ER (Itàlia) 

NIHS (Japó) 

TNO (Holanda) 

NIOM (Polònia) 

INSHT (Espanya) 

ENCEC (Regne Unit) 

NIOSH (Estats Units) 

IARC 
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Taula A-36. Fonts d'informació ChemAlert 

ChemAlert 

Fonts d’informació 

Altres Bases de dades 

MSDS 

Normatives 

Legislació australiana 

Legislació internacional 

Institucions 

- 
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Un cop detallades les diverses fonts emprades en cada base de dades estem en disposició d’estudiar 

si existeix alguna relació entre elles. Per a descobrir aquesta relació, però, cal anar pas a pas. Així, en 

primer lloc, col·loquem les 14 bases de dades que formen part de l’estudi (Figura A-4).  

 

Figura A-4. Bases de Dades presents a l'estudi 

 

Algunes de les bases de dades estan directament relacionades entre elles.  En afegir les relacions 

directes entre les diferents bases de dades es creen 2 blocs. Per una banda el bloc que empra com a 

font d’informació la base de dades GRE/ERGO i, per una altra banda, el bloc que empra com a font 

d’informació l’EAC. La distribució anteriorment esmentada es pot veure a la Figura A-5.   

 

Figura A-5. Relació directa entre Bases de dades de l'estudi 
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Existeixen altres bases de dades que, tot i no estar presents a l’estudi perquè la seva finalitat no és la 

intervenció dels equips d’emergència o el risc químic, s’empren sovint com a font d’informació per a 

les altres bases de dades. Així, el següent pas és afegir a l’esquema anterior aquelles bases de dades 

que serveixen com a font d’informació per a més d’una de les bases presents a l’estudi. En realitzar 

aquest procés s’afegeixen també les noves relacions existents entre les diferents bases de dades de 

manera que l’esquema pateix les modificacions que es poden observar en la Figura A-6. 

 

 

Figura A-6. Bases de dades que serveixen com a font d'informació 

 

Un cop conegudes les principals bases de dades emprades com a fonts d’informació, el següent pas 

és afegir les entitats impulsores més importants en les diferents bases de dades. En fer aquest procés 

l’esquema queda seguint la disposició que es pot observar a la Figura A-7. 

 



 

 

46 Annexos. Creació d’una base de dades sobre substàncies químiques per a equips d’emergència 

 

Figura A-7. Entitats impulsores de les diferents bases de dades 

 

Finalment, només resta afegir les normatives. Només s’afegeix la normativa ADR doncs s’ha 

considerat la més destacada per ser una de les més emprades en les diferents bases de dades. A 

banda d’aquesta, les bases de dades empren legislacions nacionals, europees o americanes (segons 

la procedència) i legislacions internacionals per tal de garantir el compliment de les mateixes. Si es 

fan els canvis anteriorment esmentats, l’esquema presenta la disposició de la Figura A-8: 

 

Figura A-8. Relació entre les diferents bases de dades, institucions i regulacions 
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Per tal de clarificar l’esquema es crearà una llegenda de colors. La llegenda és la que es presenta a la 

Figura A-9. 

 

 

Figura A-9. Llegenda emprada a l'esquema 

Emprant aquesta llegenda l’esquema final queda com es pot observar a la Figura A-10. 

 

 

Figura A-10. Esquema sobre la procedència de la informació de les bases de dades 
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A.4.3. Comparativa Nombre Total de Paràmetres i Pes de Cada Categoria 

Abans de començar l’anàlisi detallat de les diferents categories contemplades s’estudiarà el nombre 

total de paràmetres i el pes relatiu de cada una de les categories dins cada base de dades. Per a fer-

ho cal conèixer el nombre total de paràmetres inclosos en cada una de les bases de dades i com 

aquests es distribueixen en les diferents categories (Taula A-37 i Taula A-38).  

 

Taula A-37. Nombre total de paràmetres a cada base de dades 

NOMBRE TOTAL DE PARÀMETRES EN CADA BASE DE DADES 

Fitxes País Basc 73 CAMEO Chemicals 45 

Fitxes Ministeri 22 ERICards 24 

Fitxes RENFE 50 The BIG Database 108 

Riskquim 18 EAC 6 

GRE/ERGO 10 GESTIS 83 

WISER 84 ICSC 61 

NIOSH Pocket Guide 43 Chem Alert 21 

 

Taula A-38. Distribució del nombre total de paràmetres en les diferents categories 

 
Identificació Característiques Propietats 

Manipulació 

i Transport 
Salut 

Medi 

Ambient 
Intervenció 

Fitxes País 

Basc 
9 16 21 12 10 0 5 

Fitxes 

Ministeri 
6 9 0 1 1 0 5 

Fitxes RENFE 9 16 15 3 4 0 3 

Riskquim 5 3 0 4 6 0 0 

GRE/ERGO 4 1 0 0 2 0 3 

WISER 11 16 24 6 16 7 4 

NIOSH 

Pocket Guide 
9 8 14 0 10 0 2 

CAMEO 

Chemicals 
11 11 11 2 5 0 5 
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ERICards 8 7 0 3 1 0 5 

The BIG 

Database 
17 11 23 13 27 12 5 

EAC 6 0 0 0 0 0 0 

GESTIS 12 11 27 13 14 2 4 

ICSC 13 6 16 9 12 1 4 

Chem Alert 6 3 4 7 1 0 0 

 

Les taules anteriors mostren el nombre real de paràmetres que cada bases de dades inclou en cada 

una de les categories, ara bé, el nombre total de paràmetres contemplats dins de cada categoria 

difereix d’aquest nombre. Conèixer el total de paràmetres a cada categoria és fonamental per tal de 

poder realitzar els estudis teòrics. Els resultats es recullen a la Taula A-39. 

Taula A-39. Nombre total de paràmetres a cada categoria 

NOMBRE DE PARÀMETRES A CADA CATEGORIA 

Identificació 29 Salut 44 

Característiques 21 Medi Ambient 15 

Propietats 39 Intervenció 10 

Manipulació i Transoport 22 TOTAL 180 

 

A partir del nombre de paràmetres presents a cada categoria i comparant-los amb el total, és 

possible establir quin percentatge en pes representa cada una de les categories dins una base de 

dades (Taula A-40).  

 

Taula A-40. Pes de cada categoria calculat fent el percentatge sobre el total 

PES TEÒRIC DE CADA CATEGORIA 

Identificació 16,11 Salut 24,44 

Característiques 11,67 Medi Ambient 8,33 

Propietats 21,67 Intervenció 5,56 

Manipulació i Transoport 12,22   
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Si s’efectua una representació gràfica (Figura A-11) dels resultats es pot veure de manera visual 

quines categories tenen més importància atenent-se al nombre de paràmetres. 

 

Figura A-11. Pes teòric de cada categoria a partir del total de paràmetres contemplats 

 

Ara bé, aquesta distribució de pesos no necessàriament es complirà a totes les bases de dades. Per 

tal de comprovar-ho s’efectua el mateix procés que en el cas teòric però per a cada una de les bases 

de dades incloses a l’estudi, de manera que es pot veure quin pes té cada categoria en cada una de 

les bases de dades. Els resultats obtinguts són els que es mostren a continuació. 

 

Fitxes País Basc 

Taula A-41. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (Fitxes País Basc) 

Identificació 12,33 Salut 13,70 

Característiques 21,92 Medi Ambient 0,00 

Propietats 28,77 Intervenció 6,85 

Manipulació i Transport 16,44   
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Figura A-12. Representació gràfica del pes de cada categoria a les fitxes del País Basc 

 

Fitxes Ministeri 

Taula A-42. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (Fitxes Ministeri) 

Identificació 27,27 Salut 4,55 

Característiques 40,91 Medi Ambient 0,00 

Propietats 0,00 Intervenció 22,73 

Manipulació i Transport 4,55   

 

 

 

Figura A-13. Representació gràfica del pes de cada categoria a les Fitxes del Ministeri 
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Fitxes RENFE 

Taula A-43. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (Fitxes RENFE) 

Identificació 18,00 Salut 8,00 

Característiques 32,00 Medi Ambient 0,00 

Propietats 30,00 Intervenció 6,00 

Manipulació i Transport 6,00   

 

 

 

Figura A-14. Representació gràfica del pes de cada categoria a les Fitxes RENFE 

 

Riskquim 

Taula A-44. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (Riskquim) 

Identificació 27,78 Salut 33,33 

Característiques 16,67 Medi Ambient 0,00 

Propietats 0,00 Intervenció 0,00 

Manipulació i Transport 22,22   
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Figura A-15. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades Riskquim 

 

GRE/ERGO 

Taula A-45. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (GRE/ERGO) 

Identificació 40,00 Salut 20,00 

Característiques 10,00 Medi Ambient 0,00 

Propietats 0,00 Intervenció 30,00 

Manipulació i Transport 0,00   

 

 

 

Figura A-16. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades GRE/ERGO 
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WISER 

Taula A-46. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (WISER) 

Identificació 13,10 Salut 19,05 

Característiques 19,05 Medi Ambient 8,33 

Propietats 28,57 Intervenció 4,76 

Manipulació i Transport 7,14   

 

 

 

Figura A-17. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades WISER 

 

NIOSH Pocket Guide 

Taula A-47. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (NIOSH pocket guide) 

Identificació 20,93 Salut 23,26 

Característiques 18,60 Medi Ambient 0,00 

Propietats 32,56 Intervenció 4,65 

Manipulació i Transport 0,00   
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Figura A-18. Representació gràfica del pes de cada categoria a la NIOSH Pocket Guide 

 

CAMEO Chemicals 

Taula A-48. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (CAMEO Chemicals) 

Identificació 24,44 Salut 11,11 

Característiques 24,44 Medi Ambient 0,00 

Propietats 24,44 Intervenció 11,11 

Manipulació i Transport 4,44   

 

 

 

Figura A-19. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades CAMEO Chemicals 
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ERICards 

Taula A-49. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (ERICards) 

Identificació 33,33 Salut 4,17 

Característiques 29,17 Medi Ambient 0,00 

Propietats 0,00 Intervenció 20,83 

Manipulació i Transport 12,50   

 

 

 

Figura A-20. Representació gràfica del pes de cada categoria a les ERICards 

 

BIG Database 

Taula A-50. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (BIG Database) 

Identificació 15,74 Salut 25,00 

Característiques 10,19 Medi Ambient 11,11 

Propietats 21,30 Intervenció 4,63 

Manipulació i Transport 12,04   
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Figura A-21. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades BIG 

 

EAC 

Taula A-51. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (EAC) 

Identificació 100,00 Salut 0,00 

Característiques 0,00 Medi Ambient 0,00 

Propietats 0,00 Intervenció 0,00 

Manipulació i Transport 0,00   

 

 

 

Figura A-22. Representació gràfica del pes de cada categoria al EAC 
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GESTIS 

Taula A-52. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (GESTIS) 

Identificació 14,46 Salut 16,87 

Característiques 13,25 Medi Ambient 2,41 

Propietats 32,53 Intervenció 4,82 

Manipulació i Transport 15,66   

 

 

 

Figura A-23. Representació gràfica del pes de cada categoria a la Base de Dades GESTIS 

 

ICSC 

Taula A-53. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (ICSC) 

Identificació 21,31 Salut 19,67 

Característiques 9,84 Medi Ambient 1,64 

Propietats 26,23 Intervenció 6,56 

Manipulació i Transport 14,75   
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Figura A-24. Representació gràfica del pes de cada categoria a les ICSC 

 

ChemAlert 

Taula A-54. Pes de cada categoria en tant per cent 

PES DE CADA CATEGORIA (ChemAlert) 

Identificació 28,57 Salut 4,76 

Característiques 14,29 Medi Ambient 0,00 

Propietats 19,05 Intervenció 0,00 

Manipulació i Transport 33,33   

 

 

 

Figura A-25. Representació gràfica del pes de cada categoria a la base de dades ChemAlert 
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Als gràfics anteriors es pot observar que el pes de cada categoria en funció del número de 

paràmetres que contempla varia entre les diverses bases de dades. Les diferències són especialment 

notables entre les bases de dades que estan organitzades per productes i aquelles que presenten una 

organització en famílies de productes. En aquestes segones es pot observar que la categoria 

d’intervenció guanya importància en pes en detriment de la resta, mentre que categories com 

propietats desapareixen.  

Ara bé, que una categoria tingui un pes més important en nombre de paràmetres no implica que 

aquesta categoria sigui més representativa, ja que el nombre de paràmetres contemplats dins de 

cada una varia. Per tal de conèixer quin pes sobre el total de paràmetres que incorpora cada una de 

les categories es realitza una comparació entre el nombre mig de paràmetres que incorporen les 

bases de dades en una categoria i el nombre total de paràmetres contemplats dins la mateixa (Taula 

A-55).  

 

Taula A-55. Comparativa total de paràmetres respecte la mitjana 

COMPARATIVA TOTAL PARÀMETRES AMB LA MITJANA 

 
Total Nº bases de dades Mitjana Percentatge 

Identificació 29 14 9 31,03 

Característiques 21 13 9 42,86 

Propietats 39 9 17 43,59 

Manipulació i Transport 22 11 7 31,81 

Salut 44 13 8 18,18 

Medi Ambient 15 4 6 40,00 

Intervenció 10 11 4 40,00 

 

En la taula anterior es pot veure que les categories que incorporen un nombre més elevat de 

paràmetres, respecte el total de paràmetres dins la mateixa, són aquelles que tenen més incidència 

en l’actuació dels equips d’emergència, és a dir, característiques, propietats i intervenció. 

Si es crees una base de dades amb els valors mitjos que inclou cada una de les categories els pesos es 

redistribuirien tal com es pot observar a la Taula A-56. 
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Taula A-56. Pes de cada categoria amb els valors mitjos 

PES DE CADA CATEGORIA AMB ELS VALORS MITJOS 

  Nombre mig de paràmetres Percentatge 
Identificació 9 15,02 

Característiques 9 15,15 
Propietats 17 28,75 

Manipulació i Transport 7 11,08 
Salut 8 14,00 

Medi Ambient 6 9,18 
Intervenció 4 6,83 

TOTAL 60 100,00 
 

Si s’efectua la representació gràfica dels resultats anteriors s’obté el resultat que es presenta a la 

Figura A-26 i on es pot veure que entre característiques, propietats i intervenció el pes és gairebé del 

50%. 

 

Figura A-26. Pes de cada categoria a partir dels valors mitjans 

 

La categoria de medi ambient és una categoria que apareix en menys del 30% de les bases de dades. 

Per aquest motiu, és interessant veure quina redistribució pateixen els pesos de cada una de les 

categories si aquesta no es té en consideració. Així, si calculem els percentatges sense tenir en 

compte la categoria de medi ambient els resultats es veurien modificats com es mostra a la Taula 

A-57. 
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Taula A-57. Pes de cada categoria amb els valors mitjos sense medi ambient 

PES DE CADA CATEGORIA AMB ELS VALORS MITJOS SENSE MEDI AMBIENT 

  Nombre mig de paràmetres Percentatge 
Identificació 9 16,54 

Característiques 9 16,68 
Propietats 17 31,65 

Manipulació i Transport 7 12,20 
Salut 8 15,41 

Intervenció 4 7,52 
TOTAL 54 100,00 

 

Si s’efectua la representació gràfica dels resultats anteriors es pot veure la redistribució que han 

sofert els pesos de les diverses categories (Figura A-27). 

 

 

Figura A-27. Pes de cada categoria a partir dels valors mitjos sense considerar medi ambient 

 

A la figura anterior es pot veure que en eliminar la informació sobre el medi ambient guanya 

importància la informació més incident en la intervenció dels serveis operatius. És a dir, propietats, 

característiques i intervenció.  

Un cop conegut el pes i la importància de cada una de les categories es pot procedir a l’estudi de 

quins són els paràmetres més comuns dins cada una de les categories estudiades. 
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Per fer aquest estudi en primer lloc s’efectua la representació gràfica del nombre de paràmetres que 

cada base de dades incorpora en una determinada categoria i, posteriorment, s’estudia, paràmetre a 

paràmetre, en quantes de les 14 bases de dades apareix un determinat camp. 

 

A.4.4. Comparativa Identificació 

En primer lloc, s’estudia el nombre de paràmetres identificadors que incorpora cada una de les bases 

de dades. Els resultats es recullen a la Taula A-58. 

 

Taula A-58. Nombre total de paràmetres d’identificació que incorpora cada base de dades 

COMPARATIVA IDENTIFICACIÓ 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 29 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 9 CAMEO Chemicals 11 

Fitxes Ministeri 6 ERICards 8 

Fitxes RENFE 9 The BIG Database 17 

Riskquim 5 EAC 6 

GRE/ERGO 4 GESTIS 12 

WISER 11 ICSC 13 

NIOSH Pocket Guide 9 Chem Alert 6 

 

 

El diagrama de barres on es representen aquests resultats és el que es mostra a la Figura A-28. 
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Figura A-28. Representació gràfica del nombre total de paràmetres d'identificació inclosos en cada Base de Dades 

 

A banda de conèixer el nombre de paràmetres, cal veure quins són els paràmetres més comuns. Per 

realitzar aquest procés s’empren unes taules on s’indica si un paràmetre apareix o no en una 

determinada base de dades i, finalment, es fa el recompte del total de bases de dades on apareix per, 

posteriorment, poder realitzar la representació gràfica. Els resultats per a la categoria d’identificació 

es recullen a la Taula A-59. 

 

Taula A-59. Paràmetres de la categoria identificació presents a cada una de les bases de dades 
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Família     
Tipus de Producte          

Núm. ONU       
Núm. CAS        
Núm. CE           

Núm. Index           
Núm. RTECS         
Núm. Fitxa         
Núm. ICSC       

Núm. Fitxa GRE/ERGO      
Núm. ERICard          

Núm. TEC          
Núm. perill          
Codi NFPA         
Codi CHRIS        

Codi Hazchem          
Codi APPCC          

Núm. ADR/RID         
Núm. STCC        

Codi Classificació         
Núm. Embalatge           

Núm. NCI          
Núm. Residu Perillós EPA        

 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la Taula A-60 i que, posteriorment, es 

representen a Figura A-29, Figura A-30 i Figura A-31. 

Taula A-60. Nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Nom 14 Núm. CE 4 Codi CHRIS 1 

Nom químic 1 Núm. Índex 4 Codi Hazchem 3 

Sinònims 7 Núm. RTECS 3 Codi APPCC 1 

Marques Comercials 4 Núm. Fitxa 8 Núm. ADR/RID 11 

Fórmula Química 8 Núm. ICSC 1 Núm. STCC 1 

Components Constituents 1 Núm. Fitxa GRE/ERGO 3 Codi Classificació 2 

Família 6 Núm. ERICard 1 Núm. Embalatge 5 
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Tipus de Producte 3 Núm. TEC 1 Núm. NCI 1 

Núm. ONU 13 Núm. perill 6 Núm. Residu Perillós EPA 1 

Núm. CAS 8 Codi NFPA 4     

 

 

 

Figura A-29. Paràmetres identificació I 

 

 

Figura A-30. Paràmetres identificació II 
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Figura A-31. Paràmetres identificació III 

 

Els paràmetres es poden ordenar de més comú a menys comú. Els resultats d’aquest procés es 

recullen a la Taula A-61. 

 

Taula A-61. Ordenació dels paràmetres d'identificació de més comú a menys comú 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

Nom 14 Marques Comercials 4 Components Constituents 1 

Núm. ONU 13 Núm. CE 4 Núm. ICSC 1 

Núm. ADR/RID 11 Núm. Índex 4 Núm. ERICard 1 

Fórmula Química 8 Codi NFPA 4 Núm. TEC 1 

Núm. CAS 8 Tipus de Producte 3 Codi CHRIS 1 

Núm. Fitxa 8 Núm. RTECS 3 Codi APPCC 1 

Sinònims 7 Núm. Fitxa GRE/ERGO 3 Núm. STCC 1 

Família 6 Codi Hazchem 3 Núm. NCI 1 

Núm. perill 6 Codi Classificació 2 Núm. Residu Perillós EPA 1 

Núm. Embalatge 5 Nom químic 1     
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A.4.5. Comparativa Característiques 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a la Taula A-62. 

Taula A-62. Nombre total de característiques que incorpora cada base de dades 

COMPARATIVA CARACTERÍSTIQUES 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 21 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 16 WISER 16 EAC 0 

Fitxes Ministeri 9 NIOSH Pocket Guide 8 GESTIS 11 

Fitxes RENFE 16 CAMEO Chemicals 11 ICSC 6 

Riskquim 3 ERICards 7 Chem Alert 3 

GRE/ERGO 1 The BIG Database 11   

 

La representació en un diagrama de barres dóna el següent resultat (Figura A-32). 

 

 

Figura A-32. Nombre total de paràmetres de la categoria característiques en cada base de dades 
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A banda de conèixer el nombre de paràmetres, cal veure quins són els paràmetres més comuns. La 

taula on s’indica si un paràmetre apareix o no en una determinada base de dades és la que es 

presenta a continuació (Taula A-63).  

 

Taula A-63. Característiques a cada base de dades 
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Estat Físic              
Toxicitat              
Corrosió              

Inflamabilitat              
Explosivitat              

Reacció amb aigua              
Reacció amb aire              

Combustió              
Augment T              
Reactivitat              

Color              
Olor              
Gust              

Forma              
Volatilitat              
Solubilitat              

Perills Potencials              
Incompatibilitats              

Atacs              
Contactes a Evitar              

Estabilitat              
 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els resultats que s’obtenen 
són els que es presenten a la  

Taula A-64. 
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Taula A-64. Nombre de bases de dades que incorporen cada característica 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Estat Físic 10 Reacció amb aire 1 Gust 1 Atacs 2 

Toxicitat 8 Combustió 3 Forma 4 Contactes a Evitar 1 

Corrosió 7 Augment T 2 Volatilitat 5 Estabilitat 4 

Inflamabilitat 10 Reactivitat 10 Solubilitat 8   

Explosivitat 7 Color 9 Perills Potencials 9   

Reacció amb aigua 3 Olor 9 Incompatibilitats 5   

 

La representació gràfica d’aquests valors dóna els següents resultats (Figura A-33 i Figura A-34) 

 

 

Figura A-33. Comparativa Característiques I 
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Figura A-34. Comparativa Característiques II 

 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els següents resultats (Taula A-65): 

 

Taula A-65. Ordenació de les característiques de més comuna a menys comuna 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

Estat Físic 10 Toxicitat 8 Forma 4 Reacció amb aire 1 

Inflamabilitat 10 Solubilitat 8 Estabilitat 4 Gust 1 

Reactivitat 10 Corrosió 7 Reacció amb aigua 3 Contactes a Evitar 1 

Color 9 Explosivitat 7 Combustió 3   

Olor 9 Volatilitat 5 Augment T 2   

Perills Potencials 9 Incompatibilitats 5 Atacs 2   

 

 

A.4.6. Comparativa Propietats 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a la Taula A-66. 
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Taula A-66. Nombre total de propietats que incorpora cada Base de Dades 

COMPARATIVA PROPIETATS 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 42 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 21 CAMEO Chemicals 11 

Fitxes Ministeri 0 ERICards 0 

Fitxes RENFE 15 The BIG Database 23 

Riskquim 0 EAC 0 

GRE/ERGO 0 GESTIS 27 

WISER 24 ICSC 16 

NIOSH Pocket Guide 14 Chem Alert 4 

 

La representació en un diagrama de barres es pot observar a la Figura A-35. 

 

 

Figura A-35. Nombre total de propietats que incorpora cada base de dades 
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Per veure quins són els paràmetres més comuns s’empren unes taules on s’indica si un paràmetre 

apareix o no en una determinada base de dades (Taula A-67) i, finalment, es fa el recompte del total 

de bases de dades on apareix per, posteriorment, poder realitzar la representació gràfica. 

 

Taula A-67. Propietats a cada base de dades 
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Ρvapor              
ρmescla sat              
Ρsòlid              
Solubilitat en aigua              
Altres solubilitats              
Pvapor              
Pvapor (50°C)              
Σelèctrica              
Viscositat              
pH              
Potencial ionització              
Krepartiment              

 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la Taula A-68. 

 

Taula A-68. Nombre de bases de dades que incorporen una propietat determinada 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Llindar d'olor 4 Eignició 3 Tsolidificació 1 Punt triple 2 ρsòlid 4 

IPVS 4 Tautoignició 7 Testovament 1 Solubilitat en aigua 8 Pvapor 8 

Conversió a ppm 4 Vcombustió 2 Tsublimació 2 Altres solubilitats 3 Pvapor (50°C) 1 

Pes molecular 8 Pmax explosió 1 Tdescomposició 4 Potencial ionització 2 σelèctrica 4 

LFL-UFL 3 Cmin explosió 1 Tc 3 ρrel liq 8 Viscositat 4 

LEL-UEL 8 Tfusio 8 Pc 3 ρrel gas 7 pH 3 

Tinflamació 9 Tebullicio 8 ρc 2 ρvapor 3 Krepartiment 4 

Qcombustió 2 Tcongelacio 2 LOL 1 ρmescla sat 3   

 

La representació gràfica d’aquests valors dóna els resultats que es mostren a Figura A-36, Figura 

A-37, Figura A-38 i Figura A-39. 
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Figura A-36. Comparativa Propietats I 

 

 

 

Figura A-37. Comparativa Propietats II 
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Figura A-38. Comparativa Propietats III 

 

 

Figura A-39. Comparativa Propietats IV 

 

 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els resultats que es mostren a la 

Taula A-69. 
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Taula A-69. Ordenació de les propietats de més comuna a menys comuna 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

Tinflamació 9 IPVS 4 ρvapor 3 Pmax explosió 1 

Tfusio 8 Conversió a ppm 4 ρmescla sat 3 Cmin explosió 1 

Tebullicio 8 Tdescomposicio 4 Altres solubilitats 3 Tsolidificacio 1 

Solubilitat en aigua 8 ρsòlid 4 pH 3 Testovament 1 

Pes molecular 8 σelèctrica 4 Qcombustió 2 LOL 1 

Pvapor 8 Viscositat 4 Vcombustió 2 Pvapor (50°C) 1 

LEL-UEL 8 Krepartiment 4 Tsublimacio 2   

ρrel liq 8 LFL-UFL 3 Tcongelacio 2   

ρrel gas 7 Eignició 3 ρc 2   

Tautoignició 7 Tc 3 Punt triple 2   

Llindar d'olor 4 Pc 3 Potencial ionització 2     

 

A.4.7. Comparativa Manipulació i Transport 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a la Taula A-70.  

 

Taula A-70. Nombre total de paràmetres que incorpora cada Base de Dades 

COMPARATIVA MANIPULACIÓ I TRANSPORT 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 22 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 12 WISER 6 EAC 0 

Fitxes Ministeri 1 NIOSH Pocket Guide 0 GESTIS 13 

Fitxes RENFE 3 CAMEO Chemicals 2 ICSC 9 

Riskquim 4 ERICards 3 Chem Alert 7 

GRE/ERGO 0 The BIG Database 13   
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La representació en un diagrama de barres dóna el següent resultat (Figura A-40): 

 

Figura A-40. Nombre total de paràmetres que incorpora cada base de dades 

 

A banda de conèixer el nombre de paràmetres, cal veure quins són els paràmetres més comuns. Per 

realitzar aquest procés s’empren unes taules (Taula A-71) on s’indica si un paràmetre apareix o no en 

una determinada base de dades i, finalment, es fa el recompte del total de bases de dades on apareix 

per, posteriorment, poder realitzar la representació gràfica. 

 

Taula A-71. Paràmetres de manipulació i transport a cada base de dades 
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Pictogrames de Perill    
Frases R      
Frases S       

Estat Físic Transport           
Regulacions Transport         

Grup d'embalatge        
Codi Classificació           

Usos      
Àrea emmagatzematge        

Contactes a evitar     
Recipients a usar        

Tancament Recipients           
Material contenidors      

Temps normalitzats de Ruptura           
Mètodes transvassament             

Protecció personal manipulació            
manipulació segura          

 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la Taula A-72. 

 

Taula A-72. Nombre de bases de dades que incorporen un paràmetre determinat 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Classificació ADR/RID 8 Estat Físic Transport 2 Recipients a usar 3 

Classificació GHS 4 Regulacions Transport 2 Tancament Recipients 2 

Classificació IMDG 1 Grup d'embalatge 5 Material contenidors 4 

Classificació ICAO 1 Codi Classificació 2 Temps normalitzats de Ruptura 1 

Classificació ASR A1.3 1 Usos 4 Mètodes transvasament 1 

Pictogrames de Perill 8 Àrea emmagatzematge 4 Protecció personal manipulació 2 

Frases R 6 Contactes a evitar 5 manipulació segura 2 

Frases S 5     

 

La representació gràfica d’aquests valors dóna els resultats que es poden veure a les Figures: Figura 

A-41 i Figura A-42 
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Figura A-41. Comparativa Manipulació i Transport I 

 

 

Figura A-42. Comparativa Manipulació i Transport II 

 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els resultats que es mostren a la 

Taula A-73. 
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Taula A-73. Ordenació dels paràmetres de més comuns a menys comuns 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

Classificació ADR/RID 8 Estat Físic Transport 2 

Pictogrames de Perill 8 Regulacions Transport 2 

Frases R 6 Codi Classificació 2 

Frases S 5 Tancament Recipients 2 

Contactes a evitar 5 Protecció personal manipulació 2 

Grup d'embalatge 5 manipulació segura 2 

Classificació GHS 4 Classificació IMDG 1 

Usos 4 Classificació ICAO 1 

Àrea emmagatzematge 4 Classificació ASR A1.3 1 

Material contenidors 4 Temps normalitzats de Ruptura 1 

Recipients a usar 3 Mètodes transvasament 1 

 

A.4.8. Comparativa Salut 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a la Taula A-74. 

Taula A-74. Nombre total paràmetres que incorpora cada Base de Dades 

COMPARATIVA SALUT 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 44 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 10 CAMEO Chemicals 5 

Fitxes Ministeri 1 ERICards 1 

Fitxes RENFE 4 The BIG Database 27 

Riskquim 6 EAC 0 

GRE/ERGO 2 GESTIS 14 

WISER 16 ICSC 12 

NIOSH Pocket Guide 10 Chem Alert 1 
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La representació en un diagrama de barres dóna el següent resultat (Figura A-43): 

 

Figura A-43. Nombre total de paràmetres que incorpora cada base de dades 

 

La taula que indica els paràmetres contemplats per cada una de les bases de dades es presenta a 

continuació (Taula A-75):  

 

Taula A-75. Paràmetres de salut a cada base de dades 
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OSHA-TWA          
OSHA-STEL           
OSHA-C          
AEGL's          
Rutes d'absorció        
Òrgans afectats          
Símptomes      
Primers Auxilis    
Efectes immediats         
Efectes a llarg termini         
Observacions per a la salut          
Riscos per a la salut        
Límits de concentració        
Mesures Preventives         
Toxicitat       
Controls mèdics        
Protecció Treballadors joves         
Protecció maternitat         
Resorció pell         
Carcinogenicitat     
Sensibilització pell         
sensibilització respiratòria         
Mutagènesi     
Reproducció     
VRW         
AGW         
LBW         
VME         
VLE         
MAK        
TGG         
Grup IARC         
UE OEL           
DL50 oral rata        
DL50 cutani rata         
DL50 cutani conill        
CL50 inhalació rata        

 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la Taula A-76. 



 

 

84 Annexos. Creació d’una base de dades sobre substàncies químiques per a equips d’emergència 

Taula A-76. Nombre de bases de dades que incorporen un paràmetre determinat 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

IPVS 4 Rutes d'absorció 4 Controls mèdics 2 LBW 1 

TLV-TWA 5 Òrgans afectats 1 
Protecció 

Treballadors joves 
1 VME 1 

TLV-STEL 5 Símptomes 4 Protecció maternitat 1 VLE 1 

TLV-C 3 Primers Auxilis 12 Resorció pell 1 MAK 3 

NIOSH-TWA 2 Efectes immediats 4 Carcinogenicitat 4 TGG 1 

NIOSH-STEL 1 Efectes a llarg termini 4 Sensibilització pell 1 Grup IARC 1 

NIOSH-C 1 
Observacions per a la 

salut 
2 

sensibilització 

respiratòria 
1 UE OEL 1 

OSHA-TWA 2 Riscos per a la salut 5 Mutagènesi 4 DL50 oral rata 2 

OSHA-STEL 1 Límits de concentració 2 Reproducció 4 DL50 cutani rata 1 

OSHA-C 1 Mesures Preventives 3 VRW 1 DL50 cutani conill 2 

AEGL's 2 Toxicitat 3 AGW 1 CL50 inhalació rata 2 

 

La representació gràfica d’aquests valors dóna els resultats que es poden veure a Figura A-44, Figura 

A-45, Figura A-46 i Figura A-47. 

 

 

Figura A-44. Comparativa Salut I 
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Figura A-45. Comparativa Salut II 

 

 

 

Figura A-46. Comparativa Salut III 
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Figura A-47. Comparativa Salut IV 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els següents resultats (Taula A-77): 

Taula A-77. Ordenació dels paràmetres de més comuns a menys comuns 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 
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A.4.9. Comparativa Medi Ambient 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a continuació (Taula A-78): 

 

Taula A-78. Nombre total paràmetres que incorpora cada Base de Dades 

COMPARATIVA MEDI AMBIENT 

Nombre total de paràmetres dins la categoria: 15  

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 

Fitxes País Basc 0 CAMEO Chemicals 0 

Fitxes Ministeri 0 ERICards 0 

Fitxes RENFE 0 The BIG Database 12 

Riskquim 0 EAC 0 

GRE/ERGO 0 GESTIS 2 

WISER 7 ICSC 1 

NIOSH Pocket Guide 0 Chem Alert 0 

 

La representació en un diagrama de barres dóna el següent resultat (Figura A-48): 

 

Figura A-48. Nombre total de paràmetres que incorpora cada base de dades 
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A banda de conèixer el nombre de paràmetres, cal veure quins són els paràmetres més comuns. Per 

realitzar aquest procés s’empren unes taules on s’indica si un paràmetre apareix o no en una 

determinada base de dades i, finalment, es fa el recompte del total de bases de dades on apareix per, 

posteriorment, poder realitzar la representació gràfica. Els resultats es recullen a la Taula A-79. 

 

Taula A-79. Paràmetres de medi ambient a cada base de dades 
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Contaminació Atmosfèrica              
Límits CERCLA              

Toxicitat i Ecotoxicitat              
Adsorció en sòls              

Volatilització              
Residus              

German Water Hazard Class              
DBO5              
COD              

ThOD              
BOD              

log Pow              
COV              

 

 

Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la Taula A-80. 
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Taula A-80. Nombre de bases de dades que incorporen un paràmetre determinat 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Contaminació Terrestre 2 German Water Hazard Class 2 

Contaminació Aquàtica 3 DBO5 1 

Contaminació Atmosfèrica 2 COD 1 

Límits CERCLA 1 ThOD 1 

Toxicitat i Ecotoxicitat 3 BOD 1 

Adsorció en sòls 1 log Pow 1 

Volatilització 1 COV 1 

Residus 1 
  

 

La representació gràfica d’aquests valors dóna els resultats que es poden veure a Figura A-49 i Figura 

A-50. 

 

Figura A-49. Comparativa Medi Ambient I 
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Figura A-50. Comparativa Medi Ambient II 

 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els resultats que es recullen a la 

Taula A-81. 

Taula A-81. Ordenació dels paràmetres de més comuns a menys comuns 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

Contaminació Aquàtica 3 Residus 1 

Toxicitat i Ecotoxicitat 3 DBO5 1 

Contaminació Terrestre 2 COD 1 

Contaminació Atmosfèrica 2 ThOD 1 

German Water Hazard Class 2 BOD 1 

Límits CERCLA 1 log Pow 1 

Adsorció en sòls 1 COV 1 

Volatilització 1 
  

 

A.4.10. Comparativa Intervenció 

Realitzant el mateix procés que s’ha fet per a la resta de categories, en primer lloc s’estudia el 

nombre total de paràmetres que incorpora cada una de les bases de dades. Els resultats són els que 

es presenten a continuació (Taula A-82): 
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Taula A-82. Nombre total paràmetres que incorpora cada Base de Dades 

COMPARATIVA INTERVENCIÓ 
Nombre total de paràmetres dins la categoria: 10 

NOMBRE DE PARÀMETRES EN LES DIFERENTS BASES DE DADES 
Fitxes País Basc 5 CAMEO Chemicals 5 
Fitxes Ministeri 5 ERICards 5 

Fitxes RENFE 3 The BIG Database 5 
Riskquim 0 EAC 0 

GRE/ERGO 3 GESTIS 4 
WISER 4 ICSC 4 

NIOSH Pocket Guide 2 Chem Alert 0 
 

La representació en un diagrama de barres dóna el següent resultat (Figura A-51): 

 

 

Figura A-51. Nombre total de paràmetres que incorpora cada base de dades 

 

A banda de conèixer el nombre de paràmetres, cal veure quins són els paràmetres més comuns. Per 

realitzar aquest procés s’empren unes taules (Taula A-83) on s’indica si un paràmetre apareix o no en 
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una determinada base de dades i, finalment, es fa el recompte del total de bases de dades on apareix 

per, posteriorment, poder realitzar la representació gràfica. 

Taula A-83. Paràmetres d’intervenció a cada base de dades 
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Si es fa el recompte del nombre de bases de dades que incorporen un determinat paràmetre els 

resultats que s’obtenen són els que es presenten a la taula següent (Taula A-84): 

 

Taula A-84. Nombre de bases de dades que incorporen un paràmetre determinat 

NOMBRE DE BASES DE DADES QUE INCORPOREN UN PARÀMETRE DETERMINAT 

Escenaris   

·Incendi 10 Post-Intervenció 3 

·Explosió 2 Mètodes de detecció/Mesurament 4 

·Vessament o Fuita 8 Recomanacions per al respirador 1 

Equipament necessari 10 ERPGs 1 

Recuperació Producte 5 PACs 1 
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La representació gràfica d’aquests valors dóna els següents resultats (Figura A-52): 

 

Figura A-52. Comparativa Intervenció 

 

Ordenant els paràmetres de més comú a menys comú s’obtenen els següents resultats (Taula A-85): 

 

Taula A-85. Ordenació dels paràmetres de més comuns a menys comuns 

ORDENACIÓ DELS PARÀMETRES DE MÉS COMÚ A MENYS COMÚ 

·Incendi 10 Post-Intervenció 3 

Equipament necessari 10 ·Explosió 2 

·Vessament o fuita 8 Recomanacions per al respirador 1 

Recuperació Producte 5 ERPGs 1 

Mètodes de detecció/Mesurament 4 PACs 1 
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A.4.11. Possible base de dades  

Un cop conegut el nombre mig de paràmetres que es sol incloure dins de cada categoria i coneixent 

els paràmetres més comuns, és possible identificar quins paràmetres composarien una base de 

dades. Recordem que els valors mitjos són els que es presenten a continuació (Taula A-86): 

 

Taula A-86. Nombre de paràmetres a cada categoria calculats a partir dels valors mitjos 

Nombre Total Paràmetres 60 

Identificació 9 

Característiques 9 

Propietats 17 

Manipulació i Transport 7 

Salut 8 

Medi Ambient 6 

Intervenció 4 

 

A partir d’aquests valors i emplenant els diversos paràmetres emprant els més comuns de cada una 

de les categories una possible base de dades estaria composada pel següent contingut (Taula A-87): 

 

Taula A-87. Possible base de dades a partir dels paràmetres més comuns 

Identificació 
Nom Sinònims Família Fórmula Núm. ONU 

Núm. CAS Núm.  ADR Núm. Fitxa Núm. perill  

Característiques 
Reactivitat Inflamabilitat Estat físic Perills potencials Olor 

Color Toxicitat Solubilitat Explosivitat  

Propietats 

Tinflamació LEL-UEL Solubilitat Tebullició Tfusió ρrel liq. 

Pvapor ρrel gas. Pes molecular Tautoignició ρsòlid σelèctrica 

Viscositat Krepartiment Conversió a ppm IPVS llindar d’olor  

Emmagatzematge 

i Transport 

Pictogrames de 

perill 

Classificació ADR Frases R Frases S 

Grup Embalatge Contactes a evitar Usos  
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Salut 
Primers auxilis TLV-STEL TLV-TWA Riscos per a la salut 

IPVS Símptomes Rutes absorció efectes a llarg termini 

Medi Ambient 
Toxicitat Contaminació aquàtica Ecotoxicitat 

Contaminació atmosfèrica Contaminació terrestre Residus 

Intervenció Incendi Equip necessari Vessament o Fuita Recuperació producte 

 

A.4.12. Estudi del grau de contingut 

A banda de conèixer quina informació proporciona cada base de dades és interessant conèixer amb 

quina freqüència la informació és incompleta. Per tal de fer aquest estudi es pren la classificació 

segons la distribució de la informació ja que aquesta té una gran influència a l’hora que una base de 

dades presenti major o menor grau de contingut. 

Així, com s’ha exposat anteriorment, existeixen tres distribucions: estructurades, redactades i mixtes. 

Cada distribució presenta unes particularitats que fan que, en determinats casos, no aparegui 

informació.  

 

Estructurades 

Es caracteritzen perquè les categories estan preestablertes, són rígides, de manera que, de forma 

generalitzada, presenten moltes categories buides. Aquest fet es pot deure a diversos factors:  

1) No té sentit un determinat paràmetre per a una determinada substància. 

2) Informació incompleta. 

3) No existeix informació al respecte. 

Les tres bases de dades que presenten aquest tipus de distribució presenten diferents graus de 

contingut. Els percentatges sobre el global es presenten a la Taula A-88. 
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Taula A-88. Grau de contingut de les bases de dades estructurades 

GRAU DE CONTINGUT BASES DE DADES ESTRUCTURADES 

Fitxes Govern Basc 
50% Falta informació sobretot a propietats, també a salut i 

emmagatzematge i transport. 

The BIG Database 30% Manca informació sobretot dels valors numèrics 

EAC 80% (són codis alfanumèrics) 

 

Redactades 

La informació és molt variable entre substàncies ja que cada substància únicament incorpora aquella 

informació o paràmetres que tenen influència en el seu comportament. Quan una informació no hi 

consta es pot deure a dos factors: 

1) Està organitzat per famílies i no inclou propietats 

2) No té sentit un determinat paràmetre o propietat.  

 

Mixtes 

Són una solució entre les altres dos, ja que presenta una mínima estructura però dins de cada 

categoria la informació pot estar redactada. La fiabilitat respecte al grau d’informació també es troba 

en un terme mig ja que solen tenir completats al voltant del 70% de paràmetres que contemplen.  

El fet que un paràmetre no estigui omplert es pot deure a diferents factors: 

1) No existeixen dades sobre un determinat paràmetre 

2) No té sentit un determinat paràmetre per una substància 

3) Informació incompleta. 

Per tant, es pot afirmar que, a banda de la informació que presenta cada base de dades, és important 

que cada substància estigui degudament emplenada per tal de garantir la fiabilitat de la informació 

que proporciona.  

Un altre fet a destacar podria ser la necessitat d’especificar les causes que fan que un determinat 

valor no aparegui en la base de dades per tal de saber a quina de les causes, anteriorment 

esmentades, es deu aquest fet. 



 

 

97 DISSENY DE BASES DE DADES DE MATÈRIES PERILLOSES 

  DISSENY DE BASES DE DADES DE MATÈRIES PERILLOSES 

B.1. Punt de partida 

Hi ha múltiples factors que cal tenir en compte a l’hora d’efectuar el disseny d’una base de dades de 

matèries perilloses per a serveis operatius. El punt de partida de l’estudi d’aquests factors és 

l’esquema que es presenta a continuació (Figura B-1), el qual està explicat a la memòria del present 

projecte i que ha servit com a guia de disseny.  

 

 

Figura B-1. Esquema (punt de partida) per efectuar un disseny òptim d'una base de dades per a emergències de risc químic 
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B.2. Enquestes Realitzades als bombers 

B.2.1. Metodologia 

Per tal d’optimitzar el disseny de la base de dades cal conèixer de primera mà les necessitats que 

tenen els bombers durant els serveis operatius. Amb aquesta finalitat s’han efectuat diverses 

entrevistes per tal de copsar l’opinió dels diferents col·lectius. 

La metodologia seguida per tal de realitzar les entrevistes ha estat la de desplaçar-se fins a les 

diferents regions (Barcelona, Tarragona i Lleida) per tal de parlar amb entesos en la matèria, però 

també, amb usuaris menys qualificats.  

Les entrevistes personals s’han realitzat de manera presencial seguint el guió que es pot trobar a 

l’apartat B.2.2. Segons com evolucionava l’entrevista es seguia més o menys al peu de la lletra el guió 

de manera que, en la majoria de casos, s’ha focalitzat l’interès en les millores a introduir o el disseny 

a efectuar.   

Finalment, s’han transcrit els resultats més rellevants extrets de cada una de les entrevistes (apartat 

B.2.3) i s’han recollit a la memòria aquells punts en comú per tal de prendre les decisions de disseny 

oportunes.  

 

B.2.2. Guió emprat en les enquestes 

A continuació es presenta el guió emprat durant les enquestes. 

Nom: 

Contacte: 

1. Quin càrrec ocupes dins el Cos de Bombers? 
2. Has realitzat mai un servei on hi havia implicades matèries perilloses? 

 

            Si                No 

 

3. Quants cops? 
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4. Quines de les següents bases de dades sobre substàncies perilloses coneixes? 

Fichas de intervención ante accidentes con mercancías peligrosas (País Basc) 

Guía de respuesta en caso de emergencia (GRE/ERGO) 

Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos (Ministeri) 

Fichas de intervención en caso de accidente con mercancías peligrosas (RENFE) 

NIOSH pocket guide to chemical hazards 

International Chemical Safety Cards 

The BIG Database 

Altres (Especificar) 

5. Quines has fet servir durant els serveis d’intervenció? 

6. Per quins canals acostumes a rebre la informació? (Emissora, telèfon, paper,...) 

7. En el cas d’obtenir la informació a través del telèfon, amb qui parles? 

8. Creus que la relació operador de sala-comandament és bona? Com hauria de ser? 

9. Quines característiques creus que ha de tenir una base de dades d’aquest tipus? 

(Possibles preguntes dirigides) 

10. Quina informació esperes trobar-hi? Quina prioritzaries? 

Propietats Físiques i químiques de les substàncies 

Característiques de les substàncies 

Emmagatzematge i etiquetat 

Riscos per a la salut 

Intervenció 

Perills pel medi Ambient 

Altres (Especificar) 
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11. En quines dades et fixes a l’hora d’actuar en escenaris on hi ha involucrades matèries 
perilloses? 

12. Les dades que has extret han estat útils i/o fiables? 

13. Consideres que és important que apareguin dades de protecció del medi ambient? (Justificar 
la resposta) 

                    Si                No 

14. Quines millores introduiries a les bases que utilitzes actualment? 

15. Quina organització creus que és millor, per productes o per famílies de productes? 

16. En quins formats de sortida t’agradaria tenir accés a la informació? 

Aplicació 

Emissores RESCAT 

Format paper 

Internet 

Altres (Especificar) 

17. A vegades pot resultar difícil discernir quina informació és útil i quina no. Creus que la figura 
d’un tècnic expert en la matèria seria d’utilitat (suport al comandament)? 

 

Des de fa un temps disposes a les emisores RESCAT de les dades d’unes quantes substàncies 

introduides : 

18. Tenies coneixement d’aquest fet ? 

                   Si                No 

19. Hi ha entrat algun cop ? 

                   Si                No 

20. En cas afirmatiu, quina opinió en tens? 
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B.2.3. Resultats Enquestes 

Inspectors  

TARRAGONA 

 Jordi Guarque 

Opinió recollida de l’entrevista amb Jordi Guarque, químic de formació i inspector del Cos de 

Bombers de la Generalitat pertanyent a la demarcació de Tarragona. 

L’organització de les fitxes del País Basc és adequada ja que la informació es presenta de manera 

esquemàtica i resumida i, si vols aprofundir i buscar propietats, es troben de manera fàcil. Respecte a 

la organització de la informació cal identificar 3 nivells diferents: la informació que es necessita de 

manera immediata, la informació que permet prendre decisions en segona instància i finalment, la 

informació que cal mirar amb calma a l’hora d’elaborar els informes pertinents. 

Cal remarcar la importància de les propietats a l’hora de prendre decisions i remarca aquelles que 

són mes importants, en el cas de l’operatiu de bombers es tracta de: volatilitat, densitat del líquid 

respecte l’aigua i del gas respecte l’aire, límits d’inflamabilitat, valors de toxicitat, pressió de vapor, 

punt d’ebullició i, finalment, temperatura d’autoignició. 

Destaca que a nivell de les emissores RESCAT amb 20 substàncies n’hi ha suficient, és una eina que 

sempre ajuda. Dins la base de dades tractant-ne unes quantes més ja s’aconseguiria cobrir el 99% 

dels serveis. Més val informació completa de cada una. 

Respecte el format de sortida destaca que cal que sigui d’una manera que permeti transmetre la 

informació de manera ràpida, potser a través d’impressions de pantalla, entre diferents dispositius i 

que els dispositius mòbils estan a l’ordre del dia. 

 Albert Ventosa  

Si ens embarquem en projectes massa grans al final no obtindrem cap resultat. La base de dades del 

País Basc ja compleix alguns dels requisits, en base a aquest fet el més factible seria modificar-la 

afegint aquells camps que es considerin oportuns o bé, emprar aquella informació per crear una nova 

estructura adaptada a les nostres possibilitats. 
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Respecte als canvis a introduir la primera pestanya (característiques) està bé, la pestanya de 

propietats també és necessària tot i que caldria actualitzar les unitats per tal que estiguessin en 

sistema internacional o, si més no, en unes unitats més corrents (actualment unitats com la pressió 

de vapor estan en mil·límetres de mercuri). Aquestes dues primeres pestanyes han de donar una idea 

de com és el producte i que pot passar. 

Alguns canvis concrets a introduir són referents a determinats paràmetres que actualment ja no 

s’utilitzen. En el cas de la toxicitat, actualment, la dada que es proporciona és l’IPVS. Aquestes dades 

estan desfasades ja que, actualment, es treballa amb AEGL’s i ERPG’s.  

Per altra banda, existeixen certs conceptes que cal aclarir, com pot ser el cas de la volatilitat. En 

aquest sentit els canvis a introduir es centrarien a traslladar les valoracions qualitatives cap a la 

pantalla de característiques i a aclarir els conceptes de graus de volatilitat. 

 

Sots-Inspectors 

LLEIDA 

 Francesc Moncasí 

Opinió recollida de l’entrevista realitzada a Francesc Moncasí cap de guàrdia a la regió de Lleida.  

L’estructura de la base de dades del Govern Basc no està malament, en el sentit que presenta una 

primera pantalla que és com resum d’allò més important i per informació més profunda ja busques 

més endavant, ara bé, les impressions en paper són de poca qualitat.  

Fets o millores a incorporar: 

Resulta de gran interès, per aquells productes que són desconeguts, establir un sistema comparatiu 

de manera que, per exemple, per una substància inflamable aparegués la comparació amb dues 

substàncies amb les que s’està més habituat a treballar, podrien ser gasolina i gasoil, per tal de fer-se 

una idea de manera ràpida del comportament de la mateixa. 

A banda, resultaria interessant incloure els telèfons d’aquelles empreses expertes en una matèria 

perillosa, molts cops es tracta únicament de 3 o 4 empreses, i podrien resultar útils en cas 
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d’emergència. Aquests contactes es podrien incloure de manera restringida per tal d’evitar que en 

cas d’emergència els telèfons de l’empresa es col·lapsessin. 

Un altre fet d’interès seria disposar d’un esquema de cisternes de transport, aquest permetria 

conèixer la situació d’elements com les vàlvules de manera que quan s’arribés al lloc d’intervenció es 

podria actuar de manera més ràpida.  

Respecte el procés d’intervenció es podrien incloure avisos sobre els equipaments o eines aptes per 

a treballar. Per exemple, en cas d’haver de drenar mitjançant una bomba conèixer si aquesta ha de 

ser de membrana, peristàltica, etc. 

També dins l’àmbit d’intervenció pren importància el procés de post intervenció. En aquest aspecte, 

resulta especialment interessant incorporar informació del tractament a efectuar amb els residus 

derivats de la contenció de l’accident. 

Establir la zonificació en funció de l’escenari concret, no de manera general per a totes les 

substàncies ja que hi ha cops que es prenen mesures excessives. En aquest sentit és important 

conèixer els riscos que es deriven d’una determinada substància.  

 

Sergents 

LLEIDA 

 Antonio Laplana  

El més important és que la part d’intervenció estigui clara, ja que al final tot es redueix a actuar de 

manera ràpida i eficaç. El format paper sempre pot ajudar una mica, tot i que s’ha de caracteritzar 

pel fet que es pugui consultar de manera àgil.  

 

Caps de Parc 

TARRAGONA 

 Josep Nuñez 

Extracte de l’entrevista realitzada a Josep Nuñez, cap de parc de Tarragona. 
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La base de dades ha de ser una eina fàcil que permeti interpretar la pròpia seguretat i la dels 

bombers. En aquest sentit la base de dades de País Basc presenta una bona estructura tot i que es 

podrien introduir alguns canvis que la milloressin. 

Respecte a les característiques és important conèixer el tipus de producte, la perillositat, ressaltar 

quin és el perill més important que es deriva d’una substància. Respecte a les propietats, no cal que 

siguin moltes, però que les dades que es proporcionen siguin fiables. 

La part més important és la d’intervenció. En aquest aspecte caldria millorar la separació en escenaris 

que presenta actualment la base de dades del País Basc i fer-la més específica. A banda, caldria 

incorporar nova informació com la distància de seguretat (especificada segons els escenaris), l’equip 

d’intervenció, el tipus d’extinció que es pot efectuar i, en l’àmbit de la post intervenció, els mètodes 

de transvasament i de recollida de residus.  

Cal destacar aquella informació més important per tal d’agilitzar els processos de transmissió de la 

mateixa i evitar un allau d’informació innecessària. 

 

 Lluís Domingo 

Cal efectuar una redistribució de la informació per tal que la primera informació que es rebi sigui 

aquella necessària per a la intervenció. En aquest sentit cal que aquesta informació sigui prou clara 

com per que es pugui apuntar en un paper mentre la transmeten.  

La informació que cal conèixer en primera instància és la referent a: Núm. perill, toxicitat, 

corrosivitat, reacció amb l’aigua, zona calenta (AEGL2), nivell de protecció a emprar, volatilitat, 

inflamabilitat... 

Finalment, caldria ampliar el diccionari de sinònims amb més marques comercials ja que en 

determinades ocasions resulta difícil trobar una substància. Així com també seria bo revisar els 

criteris dels nivells que s’empren per definir si una substància és molt, poc o moderadament soluble, 

inflamable, etc.  
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Operadors 

LLEIDA 

Les ordres que solen rebre són de llegir tot el contingut d’una fitxa. Per aquest motiu, resulta 

important que la informació es presenti de manera molt visual i esquemàtica per tal que sigui 

assimilable. En aquest sentit establir un codi de colors o alguna manera visual de detectar allò que és 

important. 

Resultaria d’interès, també, que amb la primera pantalla n’hi hagués prou per rebre aquella 

informació que pot ser d’ajuda per a la intervenció, de manera que la resta de pantalles servis per 

aprofundir en la matèria. En aquest sentit pot resultar útil incloure un esquema que permeti trobar la 

informació específica de manera ràpida.  

 

TARRAGONA 

Xavier Marzà i Roger Gasull comenten les següents millores a introduir: 

 Cal introduir canvis a la pantalla d’inici, ja que a l’actual és difícil de fer servir. Alguns dels canvis a 

introduir podrien ser: que aparegués la placa taronja on fos més intuïtiu introduir el número ONU i el 

número de perill. Els criteris de cerca es reduirien a núm. ONU, núm. perill i nom, respecte a aquesta 

darrera opció es podria incorporar un sistema que a mida que s’anés escrivint anés descartant 

opcions per tal d’agilitzar el procés. 

Cal tenir en compte que els primers en rebre la informació són els bombers que es dirigeixen cap allí, 

en aquest sentit necessiten dades sobre la direcció de l’aire, que es podrien incorporar en forma 

d’enllaç amb el meteocat. Altra informació important és la referent a les distàncies de seguretat i a 

l’equipament que han d’usar. La informació que primer demanen és la de zonificació i intervenció. 

Els bombers disposen de poca capacitat d’assimilar informació en casos d’emergències de risc 

químic, per aquest motiu cal destacar d’alguna manera aquella informació que cal llegir per tal que 

els operadors identifiquin ràpidament allò que és important i ho transmetin amb la màxima agilitat 

possible. 
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Bombers de Barcelona 

Les Fitxes del País Basc són les més acceptades a nivell general. No obstant, existeixen certes 

característiques que es poden millorar. En primer lloc, cal millorar la impressió en paper i, a ser 

possible, que aquesta s’efectués en una sola pàgina. Un altre aspecte de caire tècnic és el 

manteniment, si es tracta d’una eina accessible per a la gent i dinàmica, de manera que resulta senzill 

introduir nova informació i fer-hi canvis, serà més fàcil mantenir-la actualitzada. 

Respecte al contingut, per als valors de la pressió de vapor caldria incorporar una divisió més ja que 

entre 0,1 i 1 bar hi ha situats molts compostos i alguns són més aviat poc volàtils i altres ho són molt.  

Una altra eina que pot resultar útil és el fet d’incorporar enllaços a informes de serveis que ja s’hagin 

realitzat amb una determinada matèria per tal de veure quines mesures es van prendre i van 

funcionar i aquells fets que no van resultar efectius. 

La proposta de disseny presentada és adequada per tal que sigui de fàcil utilització per tot el 

col·lectiu de bombers i el fet d’incorporar el sistema comparatiu i les referències a substàncies 

conegudes és un gran encert.      
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C. CRITERIS QUE S’EMPREN ACTUALMENT PER DEFINIR ELS NIVELLS 

C.1. Criteris per a definir el nivells de toxicitat 

A les Fitxes del País Basc, actualment, es defineixen els nivells de toxicitat segons els criteris de 

toxicitat establerts a l’ADR. Aquest document classifica la toxicitat en alta, mitja o baixa segons els 

efectes que una matèria produeix en el cos humà en certs casos d’intoxicació accidental, així com les 

propietats particulars de la matèria com ara l’estat físic, la volatilitat, propietats particulars 

d’absorció i efectes biològics especials. Si no hi ha observacions sobre els efectes sobre l’esser humà, 

es defineixen els nivells en funció dels resultats d’assajos sobre animals. 

Els criteris establerts a l’ADR de 1999 (Document emprat per definir les Fitxes del País Basc) són els 

que es presenten a la Taula C-1: 

 

Taula C-1. Valors de toxicitat obtinguts en els assajos amb animals 

 Toxicitat per ingestió 

DL50 (mg/m3) 

Toxicitat per absorció 

cutània DL50 (mg/kg) 

Toxicitat per inhalació 

CL50 (ml/m3) 

Vapors 

(ml/m3) 

Alta ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0,5 
V ≥ 10 CL50 

CL50 ≤ 1000 

Mitja 5 - 50 40 - 200 0,5 - 2 
V ≥ CL50 

CL50 ≤ 3000 

Baixa 
Sòlids        50 – 200 

Líquids      50 – 500 
200 - 1000 2 - 10 

V ≥ 1/5 CL50 

CL50 ≤ 5000 

Nul·la Matèries que no presenten perill de toxicitat 

 

 

No obstant, alguns d’aquests valors s’han vist modificats amb el pas del temps de manera que els 

valors que es recullen a l’últim ADR (any 2013) difereixen lleugerament com es pot veure a la Taula 

C-2 
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Taula C-2. Valors de toxicitat segons l'ADR de 2013 

 Toxicitat per ingestió 

DL50 (mg/m3) 

Toxicitat per absorció 

cutània DL50 (mg/kg) 

Toxicitat per inhalació 

de pols i boires  

CL50 (ml/m3) 

Líquids que 

emanen 

vapors 

(ml/m3) 

Alta ≤ 5 ≤ 50 ≤ 0,2 
V ≥ 10 CL50 

CL50 ≤ 1000 

Mitja 5 - 50 50 - 200 0,2 - 2 
V ≥ CL50 

CL50 ≤ 3000 

Baixa 50 - 300 200 - 1000 2 - 4 
V ≥ 1/5 CL50 

CL50 ≤ 5000 

Nul·la Matèries que no presenten perill de toxicitat 
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C.2. Criteris per a definir els nivells de corrosivitat 

Com en el cas dels nivells de toxicitat els nivells de corrosivitat es defineixen segons els criteris 

establerts a l’ADR, on es classifica la corrosivitat en alta, mitja o baixa segons l’experiència adquirida. 

Es tenen en compte factors suplementaris com el risc d’inhalació i la reacció amb aigua. Per aquelles 

matèries que no apareixen a l’ADR s’estima el grau de corrosivitat en funció de la duració del 

contacte necessari per provocar la destrucció de la pell humana en tot el seu gruix. En aquelles 

matèries que no provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu gruix es considera la 

capacitat per corroir superfícies metàl·liques. Els criteris establerts a l’ADR de 1999 són els que es 

presenten a continuació (Taula C-3): 

 

Taula C-3. Criteris emprats per definir els nivells de corrosivitat a les Fitxes del País Basc 

Alta 
Provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu gruix en 60 minuts després 

d’una aplicació de 3 minuts de duració. 

Mitja  
Provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu gruix en 14 dies després 

d’una aplicació de 3 a 60 minuts de duració. 

Baixa 

Provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu gruix en 14 dies després 

d’una aplicació de 60 minuts a 4 hores de duració. 

No provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu espessor però la 

velocitat de corrosió de superfícies d’acer o alumini supera els 6,25 mm / any a 55°C 

Nul·la Matèries que no presenten perill de corrosivitat 

 

Els criteris contemplats a l’ADR de 2013 es presenten a la Taula C-4 

Taula C-4. Criteris emprats per definir els nivells de corrosivitat segons l'ADR 2013 

Toxicitat 
Temps 

exposició 

Període 

d’observació 
Efecte 

Alta ≤ 3 min ≤ 60 min 
Destrucció de tot el gruix d’un teixit cutani 

intacte 

Mitja  3 min < t ≤ 1 h ≤ 14 dies 
Destrucció de tot el gruix d’un teixit cutani 

intacte  
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Baixa 

1 h < t ≤ 4h ≤ 14 dies 
Destrucció de tot el gruix d’un teixit cutani 

intacte 

No provoquen la destrucció de la pell humana en tot el seu espessor però la 

velocitat de corrosió de superfícies d’acer o alumini supera els 6,25 mm / any a 

55°C 

Nul·la Matèries que no presenten perill de corrosivitat 

 

 Com es pot veure a la Taula C-3 i la Taula C-4, els criteris per definir els nivells de toxicitat no han 

variat de manera que únicament caldrà comprovar que els paràmetres actuals són correctes. 
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C.3. Criteris per a definir els nivells d’inflamabilitat 

Com en els casos anteriors els nivells d’inflamabilitat es defineixen segons els criteris establerts a 

l’ADR de 1999. La definició que es fa en aquest document és la que es pot veure a la Taula C-5.   

 

Taula C-5. Definició dels nivells d'inflamabilitat emprat a les Fitxes del País Basc 

Alta 

Matèries líquides inflamables amb un punt d’inflamació inferior a 23 °C. 

Gasos inflamables. 

Sòlids inflamables classificats com molt perillosos per l’ADR. 

Matèries espontàniament inflamables (pirofòriques). 

Mitja 

Matèries líquides inflamables amb un punt d’inflamació entre 23 i 61 °C. 

Sòlids inflamables classificats com perillosos per l’ADR. 

Matèries que poden experimentar inflamació espontània susceptibles a patir 

autoescalfament. 

Baixa 

Matèries líquides inflamables amb un punt d’inflamació superior a 61 °C. 

Sòlids inflamables que presenten un grau de perillositat menor segons l’ADR. 

Matèries que poden experimentar inflamació espontània poc susceptibles a patir 

autoescalfament. 

Nul·la Matèries no inflamables 

 

A l’ADR de 2013 els criteris per a definir els nivells d’inflamabilitat estan separats segons l’estat de la 

matèria. D’aquesta manera, els gasos inflamables sempre s’inclouen dins el nivell d’inflamabilitat 

alta. Les consideracions per a líquids inflamables es poden trobar a la Taula C-6. 

 

Taula C-6. Criteris de definició dels nivells d'inflamabilitat per a substàncies líquides segons l'ADR 2013 

Inflamabilitat 
Punt d’inflamació 

(en vas tancat) 
Punt d’ebullició inicial 

Alta - T ebullició ≤ 35 °C 

Mitja T inflamació < 23 °C T ebullició > 35 °C 

Baixa 23 °C  ≤ T inflamació ≤ 60 °C T ebullició > 35 °C 
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Respecte als sòlids inflamables, que es corresponen amb les matèries de la classe 4 (que inclou els 

subgrups 4.1, 4.2 i 4.3), l’assignació d’un nivell d’inflamabilitat es fa atenent a diversos criteris. 

Segons el subgrup al que pertanyen els criteris varien. Aquestes variacions s’han recollit a la Taula 

C-7. 

Taula C-7. Criteris de definició dels nivells d'inflamabilitat per a substàncies sòlides segons l'ADR 2013 

Inflamabilitat Classe 4.1 

Alta Està classificat com a molt perillós a l’ADR 

Mitja 

Sòlids inflamables que durant l’assaig la flama es propaga més enllà de la 

zona humida. 

Pols de sòlids on la reacció es propaga en tota la seva longitud en cinc 

minuts o menys. 

Està classificat com perillós a l’ADR 

Baixa 

La zona humida atura la propagació de la flama durant al menys 4 min. 

Pols de sòlids on la reacció es propaga en tota la seva longitud en més de 

cinc minuts. 

Presenta un grau de perillositat menor segons l’ADR. 

 Classe 4.2 

Alta Matèries espontàniament inflamables 

Mitja Matèries que experimenten escalfament espontani 

Baixa Matèries que experimenten poc escalfament espontani. 

 Classe 4.3 

Alta 

Reacciona  vivament amb l’aigua a temperatura ambient desprenent gas 

susceptible d’inflamar-se espontàniament 

Reacciona fàcilment amb l’aigua a temperatura ambient desprenent gas 

inflamable amb una velocitat igual o superior a 10 l/kg min  

Mitja 
Reacciona fàcilment amb l’aigua a temperatura ambient desprenent gas 

inflamable amb una velocitat igual o superior a 20 l/kg h 

Baixa 
Reacciona lentament amb l’aigua a temperatura ambient desprenent gas 

inflamable amb una velocitat igual o superior a 1 l/kg h 
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Com es pot veure els criteris per definir els nivells d’inflamabilitat no han canviat massa però si que 

s’han vist ampliats, per aquesta raó caldrà revisar els nivells assignats actualment a les diferents 

substàncies.  

 

Els criteris per a la classificació dels sòlids inflamables recollits a la Taula C-7 s’assignen en funció dels 

resultats de dels assajos que es realitzen sobre una matèria. Aquests assajos varien en funció de la 

categoria en que està classificada el sòlid. A continuació es detallen els criteris que determinen la 

classificació de l’ADR i, conseqüentment, el grau d’inflamabilitat. 

C.3.1. Criteris per a matèries de la classe 4.1  

Els sòlids de la classe 4.1 es classifiquen en funció del següent algoritme (Figura C-1): 

 

Figura C-1. Algoritme de classificació per a sòlids inflamables de la classe 4.1 (Font: Manual de Proves i Criteris 2009. 

Consultable a: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev5/Spanish/ST-SG-AC10-11-Rev5-

sp.pdf)  

Les proves que es realitzen són les que es resumeixen a continuació: 
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Prova de preselecció 

La substància, en la seva forma comercial, es disposa en una tira o reguera contínua de pols 

d’aproximadament 250 mm de longitud, 20 mm d’amplada i 10 mm d’altura, sobre una placa freda, 

impenetrable i de baixa conductivitat tèrmica, que servirà de suport. Mitjançant un cremador de gas 

(diàmetre mínim, 5 mm) s’aplica una flama a elevada temperatura (mínim 1000 °C) a un dels extrems 

de la reguera. La flama s’aplica durant un temps màxim de cinc minuts per a pols de metalls i aliatges 

metàl·lics i de dos minuts per a la resta de substàncies. 

Es tracta de comprovar si la combustió es propaga al llarg dels 200 mm de la reguera en els 2 minuts 

que dura la prova (20 minuts en el cas de pols metàl·lica). 

 

Prova de velocitat de combustió 

Per aquesta prova s’empren uns motlles homologats de secció triangular i mides: 250 mm de 

longitud, 10 mm d’altura i 20 mm d’amplada. Per a realitzar la prova, la substància, en la seva forma 

comercial, s’instal·la en el motlle. A continuació, es deixa caure el motlle 3 cops des d’una alçada de 

20 mm sobre una superfície sòlida. Seguidament es col·loca sobre el motlle la placa impenetrable, 

incombustible i de baixa conductivitat tèrmica, s’inverteix la posició i es retira el motlle. Per a 

substàncies pastoses aquestes s’estenen sobre la superfície incombustible. La prova es realitza dins 

una campana de fums per tal de garantir que la circulació d’aire és constant així com, l’evacuació de 

fums. Per a les substàncies que no són pols de metalls, a més, cal afegir a la mostra 1 ml de solució 

humectant de manera que la secció transversal s’humitegi en la seva totalitat. 

S’encén la mostra per un dels seus extrems. El procés d’encesa es pot fer emprant qualsevol font 

d’ignició que estigui a 1000 °C com a mínim. Quan la mostra ha cremat una distància de 80 mm, es 

mesura la velocitat de combustió al llarg dels 100 mm següents. Per a substàncies que no siguin pols 

de metalls s’observa si la zona humida atura la flama durant 4 minuts com a mínim. 
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C.3.2. Criteris per a matèries de la classe 4.2 

Els sòlids de la classe 4.2 es classifiquen a partir del següent algoritme (Figura C-2): 

 

Figura C-2. Algoritme per a la classificació dels sòlids de la classe 4.2 (Font: Manual de Proves i Assajos) 
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Prova per a sòlids pirofòrics 

Des d’aproximadament 1 m d’altura es vessa sobre una superfície incombustible una mostra d’entre 

1 i 2 ml de substància en pols i s’observa si aquesta s’inflama durant el descens o en el transcurs de 5 

minuts després de la seva deposició. 

 

Prova per a líquids pirofòrics 

Dins una cubeta de porcellana d’uns 100 mm de diàmetre es col·loca una certa quantitat de terra de 

diatomees o de sílice gelatinosa a temperatura ambient fins que arribi a uns 5 mm d’altura. 

S’afegeixen 5 ml (aproximadament) del líquid que és objecte de la prova i s’observa si la substància 

s’inflama en un període de 5 minuts. 

En cas de resultat negatiu s’aplica el següent procediment. Mitjançant una xeringa es diposita una 

mostra de 0,5 ml del líquid objecte de la prova sobre un paper de filtre sec amb una petita 

concavitat. La prova s’efectua a 25 °C i 50% d’humitat. S’observa si el paper de filtre s’inflama o 

carbonitza en un període de 5 minuts a partir de l’aplicació del líquid. 

 

Prova per a substàncies que experimenten escalfament espontani 

S’omple el porta mostres fins al capdamunt amb la substància, en pols o granular, en la seva forma 

comercial i es colpeja diverses vegades per comprimir la mostra. S’instal·la el porta mostres en un 

receptacle que es col·loca en suspensió dins el forn. Es deixa dins el forn durant 24 hores a 140 °C. 

La primera prova es pot efectuar amb una mostra cúbica de 100 mm de costat. Si es produeix 

inflamació espontània o si la temperatura de la mostra sobrepassa en 60 °C la temperatura del forn 

cal seguir el procés efectuant una segona prova a 140 °C amb una mostra cúbica de 25 mm de costat. 

Si aquesta segona prova dóna negativa cal realitzar una tercera prova amb la mostra cúbica de 100 

mm. A 120 °C si es transportarà en recipients de volum superior a 450 l, o a 100 °C si la substància es 

transportarà en recipients de volum no superior a 450 l. 
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C.3.3. Criteris per a matèries de la classe 4.3 

El mètode d’assaig es pot aplicar per tot tipus de substàncies tenint en compte que si la substància és 

pirofòrica caldrà realitzar l’assaig en una atmosfera de nitrogen. La primera prova consisteix en posar 

en contacte amb l’aigua la substància, en la seva forma comercial, i a 20 °C. Si el gas que es desprèn 

s’inflama espontàniament en alguna fase de la prova no cal realitzar cap més assaig. En cas contrari, 

cal determinar la taxa d’emissió de gas inflamable seguint els processos descrits dins el Manual de 

proves i assajos.  
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C.4. Criteris per a definir els nivells de solubilitat 

Els llindars emprats per definir els nivells de solubilitat a les fitxes del País Basc són els que es 

presenten a la Taula C-8. Les dades estan expressades en grams de substància que es dissolen en 100 

grams d’aigua a 20 °C. 

 

Taula C-8. Definició dels nivells de solubilitat a les Fitxes del País Basc 

Solubilitat Classificació 

< 0,1 Insoluble 

0,1-1 Poc soluble 

1-10 Moderadament soluble 

10-100 Bastant soluble 

>100 Molt soluble 

  

Els canvis a introduir en aquest sistema de classificació es centraran en expressar la solubilitat en les 

unitats habituals en que es troba a les fonts d’informació, més concretament en g/l. Introduint 

aquests canvis, la nova classificació seria la següent (Taula C-9): 

 

Taula C-9. Criteris d'assignació dels nivells de volatilitat 

Solubilitat Classificació 

< 1 g/l Insoluble 

1-10 g/l Poc soluble 

10-100 g/l Moderadament soluble 

100-1000 g/l Bastant soluble 

>1000 g/l Molt soluble 
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C.5. Criteris per definir els nivells de volatilitat 

La volatilitat del producte es defineix a partir de la seva pressió de vapor. Els nivells emprats 

actualment a les fitxes del País Basc són els que es poden veure a la Taula C-10. Les mesures de la 

pressió de vapor estan en mm de mercuri i s’han pres a 20 °C. 

 

Taula C-10. Definició dels nivells de volatilitat a les Fitxes del País Basc 

Pv (mmHg) Classificació 

< 1 Molt poc volàtil 

1 - 30 Poc volàtil 

30 - 100 Volàtil 

100 - 500 Molt volàtil 

>500 Extremadament volàtil 

 

Respecte als nivells de volatilitat es definiran prenent com a unitat base els bar, de manera que els 

nivells quedaran definits com es mostra a continuació (Taula C-11): 

 

Taula C-11. Definició dels nivells de volatilitat en funció de la pressió de vapor 

Pv (bar) Classificació 

Pv < 0,001 Gens volàtil 

0,001 ≤ Pv < 0,1 Poc volàtil 

0,1 ≤ Pv < 0,3 Volàtil 

0,3 ≤ Pv < 1 Molt volàtil 

Pv ≥ 1 Gas 
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D. PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA BASE DE DADES 

D.1. Disseny de l’estructura de la base de dades 

Per tal de garantir el bon funcionament de la base de dades cal que el disseny de l’estructura que 

s’implementarà emprant el programa Microsoft® Acces 2010. Així, en el cas de la nostra base de 

dades, es crearan dues taules on s’emmagatzemarà la informació de cada una de les substàncies. La 

primera taula servirà per guardar tota la informació mentre que en la segona s’emmagatzemarà 

aquella informació referent a l’apartat d’intervenció.  

Es crearan taules també per aquelles informacions que es repeteixen de manera reiterada a les bases 

de dades com ara: estat físic, volatilitat, solubilitat, inflamabilitat, toxicitat, corrosivitat,... de manera 

que s’eviti haver d’escriure contínuament la informació.  

Un cop dissenyades i omplertes les taules estem en disposició de començar les següents estructures. 

La base de dades dissenyada es una base de dades que presenta una estructura mitjançant tres 

pestanyes. En la primera, es presenta la pròpia base de dades, la segona permet accedir al formulari 

de cerca de la base de dades per tal de poder trobar les diferents substàncies i la tercera permet 

introduir noves substàncies. Es crearan, per tant, dos subformularis. El primer permetrà consultar les 

fitxes amb la informació de cada substància i el segon ens permetrà introduir nova informació. 

Finalment es crearan informes que ens permetran imprimir informació o consultar diferents criteris 

que s’empren per tal d’assignar els nivells. 
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D.2. Elecció de les substàncies a introduir 

Un cop efectuat el procés de disseny de la base de dades cal decidir quines substàncies cal introduir. 

En el nostre cas s’ha escollit substàncies corresponents a 30 números ONU que es tradueixen en un 

total de 45 fitxes. Les substàncies introduïdes es corresponen amb aquelles substàncies més 

transportades i més accidentades, tant per carretera com per ferrocarril, que es recullen en el pla 

TRANSCAT. S’estima que aquestes substàncies representen el 83% del flux total i, per tant, ens 

permetran cobrir gran part dels accidents on es vegin implicades mercaderies perilloses.  

Les 45 fitxes introduïdes són les que es recullen a la Taula D-1, es pot observar que per un únic 

número ONU poden existir diversos números CAS o a la inversa, que per un únic CAS variï el número 

ONU.   

Taula D-1. Substàncies introduïdes a la base de dades creada. 

Nom ONU CAS 
Barreja d'hidrocarburs gasosos liquats 1965 No disponible 
Hidròxid de sodi 1824 1310-73-2 
Èter butílic 1179 628-81-9 
Estirè monòmer estabilitzat 2055 100-42-5 
Benzè 1114 71-43-2 
Butadiè inhibit 1010 106-99-0 
Clorur de vinil estabilitzat o inhibit 1086 75-01-4 
Òxid de propilè 1280 75-56-9 
Argó líquid refrigerat 1951 7440-37-1 
Gasoil 1202 No disponible 
Àcid clorhídric 1789 7647-01-0 
Gas natural refrigerat 1972 74-82-8 
Pintures 1263 No disponible 
Nitrogen líquid refrigerat 1977 7727-37-9 
Gasolina 1203 8006-61-9 
Metanol 1230 67-56-1 
Líquid a temperatura elevada 3257 No disponible 
Olis clarificats 3257 64741-62-4 
Polibutè (alta concentració) 3257 9003-29-6 
Formaldehids en solució (37%) 2209 50-00-0 
Oxigen líquid refrigerat 1073 7782-44-7 
Liquid inflamable 1993 No disponible 
1-Octanol 1993 111-87-5 
Propilenglicol metil èter 1993 107-98-2 
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Diisobutilcarbinol 1993 108-82-7 
Èter de petroli 1993 8002-05-9 
Àcid sulfúric (més del 51%) 1830 7664-93-9 
Colorant líquid corrosiu 2801 No disponible 
Solucions de resines 1866 No disponible 
Líquid inflamable tòxic 1992 No disponible 
2,2,2-Trifluoroetanol 1992 75-89-8 
2-Cloroetil vinil èter 1992 110-75-8 
2,3-Dicloro-1,3-butadiè 1992 1653-19-6 
Matèria líquida perillosa per al medi ambient 3082 No disponible 
Ftalat de dialil 3082 131-17-9 
Benzoat de benzil 3082 120-51-4 
Acrilat de cliclohexil 3082 3066-71-5 
Ftalat de benzil butil 3082 85-68-7 
Acetaldehid 1089 75-07-0 
Isobutilè 1055 115-11-7 
Clor 1017 7782-50-5 
Anilina 1547 62-53-3 
Hipoclorit de sodi 1791 7681-52-9 
Hipoclorit de sodi (> 5%) 1791 7681-52-9 
Hipoclorit de sodi (< 5%) 3212 7681-52-9 
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D.3. Procés de revisió i recopilació d’informació 

Un cop decidides les substàncies a introduir estem en disposició de començar la recerca de la 

informació necessària. Partint de les fitxes del País Basc, se’n revisa cada un dels camps presents tal 

com està explicat a la memòria. A continuació, es procedeix a complementar la informació emprant 

les diverses fonts especificades a l’apartat 7.3 de la memòria.  

A continuació s’especifica un exemple de com s’ha omplert la fitxa per al metanol. Cal tenir en 

compte que existeixen dues dades que ja venen predeterminades quan ens posem a buscar una 

substància que són el nom i el número ONU. Aquests dos paràmetres ens permeten trobar la resta 

de paràmetres de la substància. 

Així, el primer pas, es trobar el número CAS, el número CE i el número de perill. Aquestes són unes 

dades fàcilment consultables. Les trobem dins les mateixes Fitxes del País Basc així com també en la 

majoria de les altres bases de dades (veure Taula 7-3 de la memòria). Aquestes mateixes bases de 

dades ens permetran omplir els apartats de fórmula i estat físic. Així, les dades pel metanol són les 

que es presenten a continuació. 

Taula D-2. Dades bàsiques per al metanol 

Nom Metanol Núm. Perill 336 

Núm. ONU 1230 Fórmula CH3OH 

Núm. CAS 67-56-1 Estat Físic Líquid 

Núm. CE 200-659-6   

 

Un cop trobades aquestes dades el següent que cal fer és comprovar que els nivells assignats per a la 

volatilitat, solubilitat, corrosivitat, inflamabilitat i toxicitat són correctes. Així, segons la base de dades 

del País Basc la volatilitat és volàtil. Si mirem el valor de la pressió de vapor en alguna de les bases de 

dades especificades a la Taula 7-2 de la memòria trobem que el valor d’aquest paràmetre és de 0,129 

bar i, per tant, segons l’esquema de determinació de nivells de volatilitat, serà un compost volàtil.   

Aquest mateix procediment s’emprarà per a la resta de substàncies. Els processos de presa de decisió 

es resumeixen a la taula següent (Taula D-3). 

 

 



 

 

124 Annexos. Creació d’una base de dades sobre substàncies químiques per a equips d’emergència 

Taula D-3. Determinació dels diferents nivells per al metanol 

 Propietat Valor Nivell 

Volatilitat Pv 0,129 Volàtil 

Solubilitat Solubilitat en aigua Miscible Miscible 

Corrosivitat Número perill Diferent de 8 Nul·la 

inflamabilitat Tebullició, Tinflamació 
Tebullició = 65°C 

Tinflamació = 12°C 
Mitja 

Toxicitat DL50 DL50 = 5628 mg/kg Nul·la 

  

Un cop determinats els diversos nivells de la pantalla característiques només resta per completar la 

informació de sinònims, reacció amb aigua, gasos de combustió, augment de T i altres 

característiques. Les fonts amb les que es podem omplir aquests paràmetres estan especificades a la 

Taula 7-3 de la memòria.  

Per tal de crear el gràfic comparatiu gasoil-gasolina en el cas de les substàncies inflamables, com és el 

cas del metanol, només cal accedir a al full de càlcul adjuntat al formulari d’introducció de dades i 

introduir a la primera pantalla les dades de pressió de vapor i temperatura d’inflamació per a la 

substància i el gràfic es generarà automàticament.  

Les diverses propietats a introduir s’han completat emprant les diverses fonts especificades a les 

Taula 7-2 i Taula 7-4 de la memòria. Respecte a l’apartat d’intervenció, per aquesta primera fase, en 

cas que la substància estigui inclosa dins les fitxes del País Basc s’empra aquesta base de dades com a 

font d’informació, mentre que en cas que no siguin presents allí el procés es pot efectuar emprant la 

guia GRE/ERGO.  
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D.4. Implementació 

El procés d’implementació de la base de dades a Microsoft® Acces 2010 es fa en les diverses etapes 

que es descriuen a continuació, en els apartats D.4.1, D.4.2, D.4.3 i D.4.4.  

D.4.1. Introducció de la informació a les taules 

Com s’ha explicat a l’apartat D.1, la base de dades consta de dues taules, abans de començar a 

dissenyar els diferents formularis i informes es procedeix a complementar-ne la informació. El procés 

de recopilació de la informació s’efectua seguint el procés explicat a l’apartat D.3 d’aquest annex. A 

la primera taula es recull tota la informació sobre la substància corresponent a característiques i 

propietats, mentre que a la segona taula s’hi emmagatzema aquella informació corresponent a la 

intervenció. Existeixen camps que ofereixen una sèrie d’opcions preestablertes entre les que triar i 

altres que cal introduir teclejant-ne els valors. La base de dades disposa d’un manual on s’especifica 

la informació que cal introduir a cada camp.  

 

D.4.2. Definició de les relacions i creació de consultes 

Un cop obtingudes les dues taules cal crear una relació entre elles de manera que es pugui emprar 

informació procedent d’ambdues en els diferents formularis que es crearan a continuació. Un altre 

element indispensable són les consultes. En el nostre disseny es creen 6 consultes que tenen com a 

finalitat ajuntar la informació referent a comportament i intervenció en els diferents escenaris. Les 6 

consultes es corresponen amb el comportament incendi/explosió, comportament vessament/fuita, 

intervenció incendi/explosió, intervenció vessament/fuita, vessament/fuita terra i vessament/fuita 

aigua. Altres consultes necessàries són les que permeten enviar informació directament a les 

emissores RESCAT, la que executa el formulari de CERCA o la que recull tota la informació sobre una 

substància per mostrar-la en un formulari.  
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D.4.3. Creació dels formularis i informes 

La base de dades consta d’un formulari principal amb tres pestanyes. Una pestanya de presentació, 

una pestanya que permet cercar substàncies introduïdes emprant diferents criteris i una darrera 

pestanya que permet introduir noves substàncies.  

La pestanya per introduir noves substàncies condueix a un nou formulari que permet introduir nous 

registres a la base de dades omplint cada un dels paràmetres. Dins la pestanya consulta hi ha un 

subformulari on es mostren els resultats de la cerca i, un cop trobada la substància en qüestió, ens 

permet accedir al formulari de consulta de dades. Aquest formulari es nodreix dels formularis on hi 

ha recollides les característiques, propietats i maniobres d’intervenció de cada una de les 

substàncies.  

Existeixen altres informes on es proporciona informació que permet aclarir els criteris emprats per 

definir cada un dels nivells de les propietats i sobre com s’ha efectuat el càlcul dels percentatges de 

gasoil i gasolina. 

 

D.4.4. Programació dels comandaments emprant llenguatge Visual Basic 

Per tal de facilitar la navegació per dins la base de dades es creen diferents botons que permeten, 

cercar substàncies executant una consulta, obrir formularis per introduir nous registres  o obrir fitxes 

per a consultar substàncies. 

El botó que permet obrir el formulari per introduir noves substàncies s’ha programat mitjançant el 

comandament generar evento del menú de Microsoft® Acces 2010. L’esdeveniment a  generar és el 

que es pot observar a la Figura D-1. 
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Figura D-1. Macro botó introduir nova substància. 

 

El botó per obrir el formulari per consultar les propietats de la substància buscada es programarà 

anàlogament al botó d’afegir nova substància amb la única diferència que la modalitat de les dades 

s’especificarà solo lectura i s’afegirà una condició WHERE per tal que obri l’informe corresponent al 

registre seleccionat en el subformulari de cerca. 

Finalment, el botó que executa la consulta de cerca d’una substància s’executa emprant un codi de 

programació Visual Basic que és el que es pot veure a la Figura D-2.  

 

 

Figura D-2. Codi Visual Basic per al botó de CERCA 

 

Un cop realitzat aquest procés la base de dades ja està completament operativa per entrar en fase de 

proves. 
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E. PAS PREVI: INTRODUCCIÓ DE DADES A LES EMISSORES RESCAT 

E.1. Tasca a realitzar 

Com a pas previ a la realització d’aquest projecte i com a eina complementària a la base de dades 

s’ha efectuat la introducció d’algunes dades a les emissores RESCAT. Degut a que es tracta d’una eina 

senzilla, el nombre de camps que es poden introduir per a cada una de les diferents categories és 

limitat. A continuació es presenten els 18 camps que cal introduir i la limitació de caràcters que 

presenta cada un d’ells (Taula E-1). 

Taula E-1. Camps a introduir a les emissores RESCAT 

ORDRE ABREV DEFINICIÓ VALOR CAMP ALFANUMÈRIC 

1 ONU NUMERO ONU 4 numèric 

2 NP NUMERO PERILL 4 alfanumèric 

3 NOM NOM PRODUCTE 10 alfa 

4 EF ESTAT FISIC 1 alfa 

5 TOX TOXICITAT 5 alfa 

6 CORR CORROSIVITAT 5 alfa 

7 INFLA INFLAMABILITAT 5 alfa 

8 RH2O REACCIO AMB L’AIGUA 2 alfa 

9 V VOLATILITAT 5 alfa 

10 REACT REACTIVITAT 7 alfa 

12 PV PRESSIO DE VAPOR 5 numèric 

12 TIN Tª INFLAMACIO 3 numèric 

13 GCOMM GASOS COMBUSTIO 7 alfa 

14 LIE LIMIT INFERIOR INFLAMABILITAT 3 numèric 

16 LO LLINDAR D’OLOR 3 numèric 

18 ERPG2 DOSIS CONCENTRACIO 1 HORA 4 numèric 

19 DRL DENSITAT RELATIVA D’UN LÍQUID 3 numèric 

20 DRG DENSITAT RELATIVA D’UN GAS 3 numèric 
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A la taula anterior ORDRE es refereix a la prioritat de la informació, ABREV és una abreviació de la 

definició, ha de ser curta ja que sortirà per pantalla. VALOR CAMP es refereix al número màxim de 

caràcters que pot tenir cada camp. Finalment, ALFANUMÈRIC es refereix al format (lletra o número) 

que ha de tenir el valor del camp. 

Alguns dels camps han de complir unes característiques que són les que es detallen a la Taula E-2. 

 

Taula E-2. Característiques que ha de complir cada camp 

DEFINICIÓ OBSERVACIONS 

NUMERO ONU CAP 

NUMERO PERILL CAP 

NOM PRODUCTE CAP 

ESTAT FISIC L=líquid; G=Gas; S=Sòlid 

TOXICITAT Nul·la; Mitja; Alta  

CORROSIVITAT Nul·la; Mitja; Alta 

INFLAMABILITAT Nul·la; Mitja; Alta 

REACCIO AMB L’AIGUA NO; SI 

VOLATILITAT Baixa; Mitja; Alta 

REACTIVITAT Gtoxic; gcorrox; ginflam 

PRESSIO DE VAPOR “,”  bar 

Tª INFLAMACIO “,” °C 

GASOS COMBUSTIO Gtoxic; gcorrox; ginflam 

LIMIT INFERIOR INFLAMABILITAT “,” % 

LLINDAR D’OLOR ppm 

DOSIS CONCENTRACIO 1 HORA “,” ppm 

DENSITAT RELATIVA D’UN LÍQUID “,” 

DENSITAT RELATIVA D’UN GAS “,” 

 

Un cop conegudes les característiques que ha de complir cada una de les dades a introduir es pot 

procedir a efectuar el recull d’informació. El procediment emprat per a fer aquest recull es descriu a 

continuació dins l’apartat C.2 del present annex. 
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E.2. Metodologia emprada 

Per tal de recollir la informació sol·licitada s’ha emprat una fulla d’Excel on s’han recollit les diferents 

dades en una taula com la que es pot veure a la figura que es presenta a continuació (Figura E-1): 

 

Figura E-1. Taula de recollida de dades per introduir a les emissores RESCAT 

 

En aquesta primera fase s’han recollit les dades sobre 14 matèries perilloses. Els criteris per escollir 

les 14 matèries han estat agafar les 10 matèries perilloses més transportades per carretera i 

completar la llista amb algunes de les matèries més accidentades. Les 14 primeres matèries 

recollides en aquesta primera fase són les que apareixen a continuació (Taula E-3): 

Taula E-3. Matèries introduïdes a la xarxa d'emissores RESCAT 

MATÈRIES INTRODUIDES A LA XARXA D’EMISSORES RESCAT 

Gasoil Estirè Monòmer Estabilitzat 

Sosa Gasolina 

GLP Hipoclorit en solució 

Clorhídric Metanol 

Gas Natural Líquid a Temperatura Elevada 

Pintures Formaldehids en solució 

Nitrogen Líquid Refrigerat Oxigen Líquid Refrigerat 
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Un cop escollides les 14 matèries es procedí a la recopilació de la informació emprant com a font 

principal la base de dades que s’empra actualment (Fitxes del País Basc). Les dades que no es podien 

omplir emprant aquesta bases de dades es cercaven en alguna de les altres bases de dades incloses a 

l’estudi, especialment la BIG i la del Ministeri. Finalment, la informació que no es trobava emprant 

cap d’aquestes bases de dades es cercava en fonts alternatives. El recull complet de la bibliografia 

emprada es presenta a continuació. Més endavant s’explica el procediment per consultar les dades a 

través dels terminals. 

 

E.2.1. Bibliografia emprada 

Institucions 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT) (Espanya) 

American Chemical Society (EEUU) 

Emergency Management Issues Special Interest Group (EMI SIG) (EEUU) 

Health Protection Agency (UK) 

AIHA Guideline Foundation (EEUU) 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (EEUU) 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (EEUU) 

Environmental Protection Agency (EEUU) 

 

Pàgines web 

http://www.cas.org/content/chemical-substances/faqs [Consulta: 20/06/2013] 

http://library.humboldt.edu/~chadwick/casregno.htm [Consulta: 20/06/2013] 

http://www.epa.gov/oppt/aegl/ [Consulta: 20/06/2013] 

http://orise.orau.gov/emi/scapa/chem-pacs-teels/erpg-definitions.htm [Consulta: 20/06/2013] 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/

ntp_379.pdf [Consulta: 04/07/2013] 

http://www.cisproquim.org.co/HOJAS_SEGURIDAD/GLP.pdf [Consulta: 04/07/2013] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/

ntp_459.pdf [Consulta: 05/07/2013] 

http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/pictogramas.html [Consulta: 05/07/2013] 

http://www.doeal.gov/SWEIS/DOEDocuments/050%20AEGLs%20ERPG%20and%20TEEL.pdf 

[Consulta: 05/07/2013] 

http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947413271 [Consulta: 09/07/2013] 

http://www.who.int/ipcs/emergencies/diesel.pdf [Consulta: 09/07/2013] 

http://www.aoglp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=77 [Consulta: 

09/07/2013] 

http://www.istas.net/risctox/ [Consulta: 11/07/2013] 

http://www.aiha.org/get-

involved/aihaguidelinefoundation/emergencyresponseplanningguidelines/Pages/default.aspx 

[Consulta: 11/07/2013] 

http://www.atlintl.com/DOE/teels/teel/Table3.pdf [Consulta: 11/07/2013] 

http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1706sp.pdf [Consulta: 11/07/2013] 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/guia17.pdf [Consulta: 11/07/2013] 

http://www.tsocorp.com/stellent/groups/corpcomm/documents/tsocorp_documents/msdslpg.pdf 

[Consulta: 11/07/2013] 

http://www.petrobras.com.br/minisite/reach/es/..%5Cdownloads%5Cfichas-

tecnicas%5CIngles%5CPEL%5CLiquified-Petroleum-Gas.pdf [Consulta: 11/07/2013] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/

nspn0319.pdf [Consulta: 12/07/2013] 
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http://lindeoilandgas.com/pdf/Linde_N2_Refrigerated_Liquid_031_NA_MSDS.pdf [Consulta: 

12/07/2013] 

http://www.praxair.com/~/media/North%20America/US/Documents/SDS/Liquid%20Nitrogen%20N2

%20SDS%20P4630J%202007.ashx [Consulta: 12/07/2013] 

http://www.infra.com.mx/servicio_atencion/libreria/gases/documentos/msds/nitrogeno_liquido.pdf 

[Consulta: 12/07/2013] 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia18.pdf [Consulta: 12/07/2013] 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts184.pdf [Consulta: 12/07/2013] 

http://www.lenntech.com/processes/disinfection/chemical/disinfectants-sodium-hypochlorite.htm 

[Consulta: 12/07/2013] 

http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947390050 [Consulta: 12/07/2013] 

https://www.osha.gov/ [Consulta: 16/07/2013] 

http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/odor_threshold.shtml [Consulta: 16/07/2013] 

http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/OdorThresholds-3MRespiratorSelectionGuide.pdf [Consulta: 

16/07/2013] 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/81-123/pdfs/0372.pdf [Consulta: 18/07/2013] 

http://www.tsocorp.com/stellent/groups/corpcomm/documents/tsocorp_documents/msdslpg.pdf 

[Consulta: 18/07/2013] 

http://www.microkat.gr/msdspd90-99/LPG.htm [Consulta: 18/07/2013] 

 

E.2.2. Procediment utilització 

Les dades sobre la matèria perillosa en qüestió es reben en forma de missatge SDS efectuant el 

següent procés: 

En primer lloc cal seleccionar en el menú de l’emissora la pestanya “Plantilla SDS” i prémer el botó 

direcció inferior. Seguidament, dins el següent menú, cal pitjar la tecla verda del terminal. En aquest 
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punt ens apareixerà una pantalla on poder introduir el número ONU. Per tal de poder introduir el 

número ONU cal seleccionar el teclat del terminal per a que escrigui en números. Aquet procés es 

pot fer emprant la tecla de direcció dreta que permet accedir al menú de tipologia de caràcters. Un 

cop dins aquest menú cal prémer la tecla dreta fins seleccionar l’opció “123”. Fet aquest procés, 

estem en disposició d’introduir el valor numèric. Un cop introduït el valor numèric, pitjar la tecla 

verda del terminal per procedir a l’enviament de la consulta. Al cap d’uns segons desprès de realitzar 

la consulta es rebrà un missatge SDS a l’emissora amb tota la informació relacionada amb el codi 

ONU de la matèria perillosa que s’ha consultat.  

 

 

Figura E-2. Terminals RESCAT des d'on es pot consultar informació sobre substàncies perilloses 

 

E.3. Resultats 

E.3.1. Consulta informació 

Aquesta informació està disponible a les emissores RESCAT des de la reprogramació feta amb 

anterioritat a la campanya forestal 2013.  

Un cop rebut el missatge SDS a partir de l’aplicació del procediment esmentat a l’apartat E.2.2, es 

poden consultar els diferents valors. La informació apareix com es pot apreciar a la Figura E-3. 
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Figura E-3. Forma de mostrar la informació a les emissores RESCAT 

 

E.3.2. Opinió dels usuaris 

En general, aquesta nova eina ha rebut una gran acceptació dins el Cos de Bombers de la Generalitat. 

Si bé és cert que es tracta d’una eina que es consultarà de manera remota (l’any 2012 el pla 

TRANSCAT només es va activar en 9 ocasions), és una eina que resulta útil com a font 

complementària d’informació. 

No obstant, la opinió general constata també que el nombre de substàncies introduïdes és massa 

reduït i que, per tal d’augmentar la funcionalitat d’aquesta eina, caldria ampliar el número de 

substàncies fins a 20 o 30 de manera que ja s’aconseguiria cobrir el 99% de les incidències que es 

registren amb implicació de matèries perilloses. 

Finalment, un altre aspecte millorable (segons els usuaris) d’aquesta eina és la velocitat de consulta 

de la informació.  En general, es considera que és una eina que resulta poc àgil de consultar fet que 

en redueix la seva utilitat a l’hora d’actuar en emergències de risc químic.  


