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AQUEST BUTLLETÍ SEMESTRAL PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL MES DE JUNY
I EL MES DE NOVEMBRE DEL 2010 DESTACA ELS PUNTS MÉS IMPORTANTS I
ESSENCIALS TRACTATS A LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I
VIGILÀNCIA (CIV) DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE LA COMELLA.
29/11/2010, reunió ordinària de la CIV
 El representant del CTR exposa les dades d’explotació i comenta que, a
excepció dels mesos de gener i febrer del 2010, la producció mensual de
residus sòlids urbans ha sigut inferior en comparació als mateixos mesos de
l’any anterior. No s’han rebut residus sòlids urbans de fora d’Andorra. La
planta s’ha parat únicament durant les aturades previstes, és a dir, les
aturades tècniques i l’aturada de l’estiu per falta de residus. Per a l’any 2011
es preveuen únicament dues aturades.
 Els resultats de les mesures de les emissions atmosfèriques dels paràmetres
analitzats estan tots situats per sota del límit reglamentari.
 Durant el mes de novembre el plomall va ser visible en algunes ocasions. El
representant del CTR recorda que, en certes condicions atmosfèriques, el
plomall serà sempre visible: quan la temperatura ambiental és baixa i la
humitat relativa elevada o també quan la temperatura del fum és baixa i la
seva humitat elevada. Aquesta última situació és la que es va produir durant
el mes de novembre. Tots els paràmetres de control de la contaminació
atmosfèrica eren correctes, no hi va haver cap ultrapassament. El CTRASA
redactarà un missatge a cada episodi de visibilitat del plomall amb
l’objectiu d’informar i de tranquil·litzar el públic interessat. Aquest
missatge es penjarà a la pàgina web de la CIV.





Durant la reunió de la CIV es va visitar la nova planta de triatge d’envasos.
Aquesta planta tria 5 fraccions diferents, que són les següents: el PET,
el PEAD, el film de polietilè de baixa densitat, els envasos mixtos i el
metalls.
La CIV acorda presentar, mitjançant una roda de premsa, la seva web
actualitzada per fer-la conèixer al públic en general.

