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DICTAMEN 13/2008 sobre el Projecte de decret sobre la
valorització d’escòries siderúrgiques.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 28 d’abril del 2008, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 10 d’abril del 2008 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de
decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.
El Projecte de decret es va acompanyar d’un estudi econòmic.
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es
va reunir el dia 24 d’abril i va elaborar la proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, onze articles, una
disposició transitòria, dues disposicions finals i quatre annexos.
En l’exposició de motius es posa de manifest que l’experiència en la
valorització de les escòries siderúrgiques ha confirmat que es poden
aprofitar com a material de construcció en obres civils i com a matèria
primera per a altres produccions.
En aquesta norma s’estableixen els requisits mediambientals per poder
valoritzar les escòries siderúrgiques i el procediment administratiu per a
dur a terme la valorització. La norma garanteix la protecció de la salut de les
persones i del medi ambient.
L’article 1 regula l’objecte d’aquesta norma que és establir els requisits
mediambientals i el procediment administratiu per a la valorització de les
escòries siderúrgiques.
L’article 2 estableix l’àmbit d’aplicació de la norma i en l’article 3 es
realitzen definicions dels conceptes emprats en el desenvolupament de la
norma.
L’article 4 regula les instal·lacions per al tractament d’escòries
siderúrgiques i remet a l’annex I on s’estableixen les condicions tècniques
d’aquestes instal·lacions.
L’article 5 regula els requisits que han de complir les escòries
siderúrgiques per ser declarades com valoritzables per al seu ús en
obra civil.
L’article 6 regula el procediment per a la declaració de les escòries
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siderúrgiques valoritzables.
L’article 7 regula els usos de les escòries siderúrgiques com a àrid en obra
civil.
L’article 8 regula altres usos de les escòries siderúrgiques.
Els articles 9, 10 i 11 regulen les obligacions del productor/a, tractador/a i
usuari/a, respectivament.
La disposició transitòria estableix el termini d’un any per a què els
productors que tinguin declarades valoritzables les escòries d’acord amb
l’Ordre de 15 de febrer de 1996, s’adaptin als requisits establerts en
aquest Projecte de decret.
La disposició final primera estableix que l’Ordre de 15 de febrer de 1996
no és d’aplicació a les escòries siderúrgiques.
La disposició final segona regula l’entrada en vigor del Projecte de decret.
En l’annex I s’estableix les condicions tècniques de les instal·lacions de
tractament d’escòries siderúrgiques.
En l’annex II s’estableixen els paràmetres i valors límits de lixiviació per
declarar una escòria siderúrgica com valoritzable pel seu ús com a àrid en
obra civil.
En l’annex III es regula el mostreig i l’anàlisi de les escòries siderúrgiques.
L’annex IV estableix els usos admissibles de les escòries siderúrgiques
valoritzables com a àrid en obra civil.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. En referència a la temàtica del present Projecte de decret, el
CTESC valora positivament qualsevol regulació que respongui a la
valorització d’un residu, ajudant a minimitzar el seu impacte sobre l’entorn.
S’ha de tenir en compte que, desprès de la prevenció i minimització dels
residus, la valorització d’aquestes fraccions sempre és una pràctica positiva
des del punt de vista mediambiental, social i econòmic. Tanmateix, es valora
positivament que la utilització de les escòries siderúrgiques com a material
de construcció d’obra civil, substitució d’àrids, o com matèries primeres,
estigui basada en una sèrie d’anàlisis i proves per garantir la protecció de
las persones i el medi ambient. Tot i això, cal continuar aprofundint en la
recerca de les possibilitats de valorització material d’aquest tipus de residus.
Segona. El CTESC reconeix la millora que suposa que la valorització de les
escòries siderúrgiques esdevingui específica, separada de les escòries de
plantes d’incineració de residus urbans.
Tercera. El CTESC considera positiu que el present Projecte de decret
augmenti les possibilitats de valorització de les escòries siderúrgiques
respecte a les expressades a l’Ordre de 15 de febrer de 1996.
Quarta. El CTESC valora negativament que en la documentació annexa a
aquest Projecte de decret no s’inclogui l’estudi des del punt de vista de la
simplificació i reducció de costos per a les empreses, tal i com estableix la
mesura 14 (Estudi de la nova producció normativa) de l’Acord de Govern de
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17 de juliol de 2007, en el qual es va aprovar un pla de mesures per a la
facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació
administrativa.
Cinquena. El CTESC considera que als residus d’obra civil que provenen
de la valorització de les escòries siderúrgiques i que són material sobrant
d’aquesta obra civil, se’ls hauria d’aplicar un procediment de tractament
sostenible, tenint en compte el programa de gestió de residus de la
construcció a Catalunya.
Sisena. Atès que aquest dictamen és preceptiu, d’acord amb l’article 2.1 a)
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, es considera que seria convenient que en l’exposició de motius
es fes menció al present Dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. En l’article 5.3 es determina que es permet l’emmagatzematge de les
escòries per un termini no superior a 12 mesos si les anàlisis
realitzables superen els valors de l’Annex II. El CTESC considera que
seria convenient que s’especifiquessin les condicions de seguretat en
les que s’ha de fer aquest emmagatzematge. En el cas en que les
escòries no siguin valoritzables el Decret indica que hauran de ser
gestionades com a tals, el CTESC considera que, en aquest cas,
s’hauria de fer una referència general al tipus de gestió o al Decret
regulador.
2. El CTESC considera que la redacció de l’article 5.5 genera inseguretat
jurídica en la mesura que fa referència a elements contaminants que no
es recullen en l’annex II i per la indeterminació de l’expressió “en
quantitats apreciables”.
3. El CTESC considera que en l’article 6.2 s’hauria de rebaixar de 6 a 3
mesos el termini màxim de resolució de la sol·licitud de declaració
d’escòries valoritzables.
4. El CTESC considera que en l’article 8.1 el productor/a o posseïdor
també hauria d’acreditar que l’actuació proposada no afecta a la salut
de les persones.
5. El CTESC considera que en l’article 8.2 s’hauria de rebaixar de 6 a 3
mesos el termini màxim de resolució de la sol·licitud d’utilització de les
escòries valoritzables.
6. El CTESC considera que en l’article 10.1 s’hauria de concretar el
contingut del resum que el tractador/a ha de presentar a l’Agència de
Residus de Catalunya.
7. L’annex II estableix els paràmetres i valors límit de lixiviació per declarar
una escòria siderúrgica com valoritzable pel seu ús com a àrid en obra
civil. En aquest annex s’estableix el valor límit de fluorurs en 18 mg/KG.
El CTESC sol·licita que es justifiqui la fixació d’aquest llindar.
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V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques i sol·licita al Govern
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 28 d’abril del 2008

El president substitut
Joan Canals Oliva

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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