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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 19 de novembre del 2012.

 El CTRASA exposa les dades d’explotació i comenta que:
o encara que el tonatge de residus tractats s’ha mantingut en els

últims 6 mesos, continua amb la tendència a la baixa respecte
als anys anteriors,

o la planta incineradora ha estat aturada uns dies per a efectuar
tasques de manteniment i per emmagatzemar residus. Es va
tenir que exportar residus carnis per manca d’espai en la
cambra freda,

o les cendres s’exporten cap a Occitanis (França) i des d’abril,
cap a Atlas (Catalunya),

o les escòries, que són valoritzables, s’exporten cap a Ponts
(Catalunya),

o no s’ha produït cap ultrapassament en emissions atmosfèriques,
o s’ha instal·lat un nou programa d’emissions atmosfèriques,
o s’ha constatat que 1,63% del residus rebuts a la planta

d’incineració són residus impropis (microones, TDT, peces de
vehicles, bombones de gas...).

 El Departament de Medi Ambient i d’Agricultura exposa, a
demanda de la CIV, l’històric dels aixecaments de les restriccions
de les zones afectades per l’antic forn. S’exposa que arrel de la
recerca d’aquest històric, s’ha detectat que encara hi ha una
restricció en vigor tot i que les analítiques no mostren signes de
contaminació rellevant. Per tant, es proposa de presentar amb la
col·laboració del departament de Salut, un informe tècnic per
aprovar un nou Decret i així aixecar l’última restricció encara
vigent.

 La CIV acorda canviar d’empresa de manteniment informàtica de
la web de la CIV.

 APAPMA presenta un vídeo enviat per un anònim en el que es veu un
transvasament de cendres des d’un big-bag que posseeix una obertura
a sota (en forma d’embut) cap a un camió-cisterna. CTRASA exposa
els següents punts:
o És un vídeo que s’ha gravat amb un mòbil en les instal·lacions del

CTR i sense l’autorització del CTR.
o Les cendres generades per la incineració de residus es traslladen

cap a una sitja del CTR mitjançant un sistema pneumàtic. Aquest
sistema pneumàtic no funciona unes hores abans i després d’una
aturada. És en aquest lapse de temps, que es generen aquests big-
bags de cendres.

o Occitanis (empresa que tracta les cendres) vol rebre les cendres
mitjançant camió cisterna a causa del seu sistema d’injecció cap
al seu sistema de tractament. És per aquest motiu que el CTR
havia de transvasar les cendres. Aquest procediment es realitzava
a l’interior d’una nau tancada.

o Els operaris que van realitzar l’operació portaven les proteccions
tant dèrmiques com respiratòries adequades per realitzar aquesta
tasca.

o Des d’Abril 2012, també s’exporten a Atlas (altra empresa que
gestiona les cendres). Atlas accepta les cendres en big-bags. Per
tant, aquesta operació de transvasament ja no és realitza.

o Qualsevol operació que es realitza a la planta té protocols molt
exhaustius de treball de manera a protegir el medi ambient i la
salut dels treballadors.


