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

Tonatge
tractat
12.475,08
2.715,46
228,42
24,62
646,02
494,12
59,00

Abocament d’aigües:
 Els resultats analítics mostren
que el 98% dels paràmetres
analitzats mensualment en
aigües pluvials, el 97% en
aigües residuals sanitàries i el
95% en aigües superficials
respecten els límits
reglamentaris.
 S’estan realitzant mesures
preventives o correctores per
augmentar aquests
percentatges

Emissions del CTR:
 Els resultats de l’assaig semestral són
correctes.
 En tot l’any 2016, només 0:30 hores
d’ultrapassament de les 60 hores permeses
per la normativa i un dia invalidat dels 10
dies permesos.
 Les concentracions en dioxines i furans
analitzades són molt inferior al nivell límit.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Resultat de la incineració des del maig
del 2016 fins a l’octubre del 2016:
Producte resultant
Cendres
Escòries
Ferralla

Tonatge
497,64
2.678,44
247,02

Energia elèctrica venuda des del maig
del 2016 fins a l’octubre del 2016:
Riu del forn

6.238,23 MWh d’electricitat

Dins del Pla de millora de la instal·lació del CTR, s’han realitzat diverses millores de tipus estructural (instal·lació d’una làmpada d’UV en el sistema
d’aigua destinada al consum humà, reparació de baranes anticaiguda al centre de transferència, instal·lació d’un cabalímetres de les aigües residuals,
automatització de la vàlvula de tancament de la fossa d'aigües pluvials...) i en el funcionament de la planta (implantació d’un software de gestió per a la
traçabilitat dels residus, certificat R1 valorització energètica, millora de la senyalització de la deixalleria, remodelació de l’aula didàctica...).

