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COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
Centre de Tractament Tèrmic de Residus - La Comella

BUTLLETÍ SEMESTRAL
novembre 2014 > maig 2015



Residus tractats des del novembre 2014 a l’abril
2015:

Residus Tonatge
tractat

Residus Sòlids Urbans 15.256,496
Residus Assimilables
Urbans

3.245,11

Residus carnis 257,36
Residus sanitaris 23,08
Fangs humits 705,54
Fangs secs 555,92
Efluents 89

Resultat de la incineració des del
novembre 2014 a l’abril 2015:

Producte resultant Tonatge
Cendres 606,72
Escòries 3545,04

ISO 14001
OHSAS 18001

Vigilància de l’aigua de l’entorn:
 En el 2014, la qualitat de les aigües és, en

conjunt, bona i en la majoria de casos, no hi ha
variacions importants respecte als anteriors
mostrejos.

 De cara al 2015, es modificaran les analítiques
segons els acords establerts en la reunió tècnica
del 24/09/2014. Igualment s’introdueix una
analítica completa cada 5 anys.

Vigilància dels farratges de l’entorn:
Les concentracions en dioxines trobades en el 2014 són inferiors als
nivells màxims i als llindars d'intervenció de la Directiva
2002/32/CE.

Vigilància de l’aire de l’entorn:
 En el 2014, s’han respectat els valors reglamentaris o de

referència.
 Al voltant del CTR, les concentracions trobades són estables

o més baixes en comparació amb anys anteriors, excepte pel
plom. En tres punts de mostreig, s’han trobat concentracions
en plom una mica més elevades respecte als anys anteriors.
Es descarta que aquest augment estigui causat pel CTR.

 No hi ha un impacte significatiu del CTR en el seu entorn.

Emissions CTR:
 Els resultats de l’assaig semestral

realitzat per DEKRA són correctes.
 En tot l’any 2014, només hi ha

hagut 2 hores 40 min
d’ultrapassament de les 60 hores
permeses i cap dia invalidat dels 10
dies permesos.

Producció d’energia elèctrica des del
novembre 2014 a l’abril 2015:

7.968,67 MWh d’electricitat

Aquest butlletí destaca els punts més importants i essencials tractats a la reunió ordinària de la Comissió d’Informació i Vigilància
del Centre de Tractament de Residus de la Comella, del 2 de juny del 2015.

L’objectiu del CTR, pel 2015, és obtenir la ISO 9001 de qualitat.


