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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 31 de maig del 2016.
Residus tractats des del novembre del 2015
fins a l’abril del 2016:
Residus
Residus sòlids urbans
Residus assimilables
urbans
Residus carnis
Residus sanitaris
Fangs humits
Fangs secs
Efluents

Tonatge
tractat
15.996,36
3.204,32
286,48
24,76
645,12
459,76
77,00

Emissions del CTR:
 Els resultats de l’assaig semestral són
correctes.
 En tot l’any 2015, només 2:50 hores
d’ultrapassament de les 60 hores
permeses per la normativa i cap dia
invalidat dels 10 dies permesos. Des
del gener fins a l’abril del 2016, cap
ultrapassament i un dia invalidat.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Riu del forn

Vigilància de l’aigua de l’entorn:
 El 2015, els resultats analítics han mostrat aigües,
en conjunt, poc mineralitzades i sense canvis
significatius respecte al 2014.
 En alguns punts, les aigües presenten una
concentració alta en ferro i, a vegades, alta en
manganès. Aquestes concentracions poden estar
associades a l’entorn geològic.
 Encara que els valors són baixos, es detecta una
tendència a l’alça en clorurs, i arsènic.

Vigilància de l’aire de l’entorn:
 Respecte dels valors reglamentaris o de referència.
 Al voltant del CTR, les concentracions trobades són
estables o més baixes en comparació amb anys anteriors.
 La zona d’emmagatzematge de les escòries ja no té cap
influència sobre les deposicions atmosfèriques, fet que
mostra que les mesures realitzades pel CTR són eficaces.
 No hi ha un impacte significatiu del CTR en el seu entorn.

Resultat de la incineració des del
novembre 2015 fins a l’abril del 2016:
Producte resultant
Cendres
Escòries

Tonatge
607,30
3.375,66

Energia elèctrica venuda des del
novembre del 2015 fins a l’abril del
2016:
7.931,25 MWh d’electricitat

Vigilància dels farratges de l’entorn:
Les concentracions en dioxines trobades el 2015 són inferiors als
nivells màxims i als llindars d'intervenció de la Directiva
2002/32/CE.

A les instal·lacions del CTR, l’índex d’accidentalitat del 2015 i el del 2014 són el més baixos dels últims cinc anys. Vist que els accidents són de
caràcter lleu, es mostra l’efectivitat de la formació dels operaris respecte als possibles riscos laborals.
Dins del Pla de millora de la instal·lació del CTR, s’han realitzat diverses millores de tipus estructural (instal·lació d’un dipòsit de gasoil, tancaments,
instal·lació de tubs d’extracció...) i en el funcionament de la planta (implantació d’un nou programari de gestió, certificat d’eficiència energètica...).
El CTR ha realitzat la recertificació de la ISO 14001 i la OHSAS 18001 i ha obtingut la ISO 9001.

