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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 17 de novembre del 2011.

 El CTRASA exposa les dades d’explotació i comenta que:
o la quantitat de residus sòlids urbans (RSU) produïda continua

amb la tendència a la baixa,
o El Centre ha estat aturada durant 5 setmanes per a efectuar

tasques de manteniment i per emmagatzemar residus amb la
finalitat de no haver de parar la planta durant l’hivern 2011-
2012. De la revisió s’ha extret que tot està en perfecte estat,

o per falta d’espai d’emmagatzematge de residus, es va tenir que
exportar alguns residus durant l’aturada,

o les cendres es continuen exportant cap a Occitanis (França) i les
escòries són valoritzables, cap a Ponts (Catalunya),

o no s’ha produït incidències destacables en emissions
atmosfèriques.

 L’empresa INERIS exposa els resultats de l’auditoria del Pla de
vigilància que ha realitzat a demanda del Govern i de la Comissió
d’Informació i Vigilància

En relació amb el àmbit de l’aire, INERIS exposa que el Pla de
vigilància i el seu seguiment són correctes i proposa de:

o seguir un protocol més estricte en les anàlisis del laboratori de
manera a afinar més els resultats de la vigilància,

o posar un mostrejador en la parcel·la situada “sota el forn” ja
que permetria veure la influència del vent del Sud-est i així
complementar la vigilància,

o eliminar un dels dos punts de mostreig (punts 1 i 5) que fan les
mateixes mesures de fons.

En relació amb el àmbit dels sòls, INERIS proposa de:
o afegir un punt de mostreig en la parcel·la situada “sota el forn”.
o fer mostreigs anuals almenys en els pròxims 2 o 3 anys de manera

a ben caracteritzar el sòl. Una vegada caracteritzat, es podrà
espaiar la freqüència de mostreig a cada 2 o 3 anys,

o establir un bon protocol de mostreig per les dioxines,
o vist que el Ministeri d’Agricultura ha estat fent analítiques del

farratge de la zona, revisar els resultats obtinguts i si s’escau, fer
puntualment analítiques de dit farratge.

Finalment en l’àmbit de les aigües, INERIS exposa que el Pla de vigilància
i el seu seguiment són correctes i recomana:

o afegir un nou piezòmetre entre els piezòmetres S2 i S3,
o no analitzar més les dioxines en l’aigua ja que aquest no és el seu

medi receptacle,
o optimitzar la conservació de les mostres des del moment en que

són recollides fins a que arriben al laboratori.

 Altres punts destacables comentats en la reunió han estat:
o El departament de Medi Ambient modificarà el Pla de vigilància

seguint les recomanacions de l’INERIS,
o El departament de Medi Ambient està treballant en un document

per actualitzar el Decret de posada de funcionament del CTR.


