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Presentació
La Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de
Tractament de Residus, d’acord amb el que estableix
l’article 4.1 del Decret de creació respectiu, ha mantingut al
llarg del 2018 dos reunions ordinàries, la primera en data
1-6-2018 i la segona en data 28-11-2018. Els membres han
estat informats dels residus que ha rebut la planta i dels
resultats del seu tractament. La conclusió que s’extreu dels
diversos controls i de la vigilància que s’han portat a terme
és que el CTR compleix la normativa i que no té un impacte
en l’entorn ni en la salut pública.
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La Comissió
d’Informació i Vigilància
La Comissió d’Informació i Vigilància (CIV) del Centre de Tractament de Residus es va crear l'any
2006 amb l'objectiu d’informar la ciutadania sobre la vigilància de l’entorn i el medi ambient
Les seves missions són:
• Rebre informació periòdica sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i
sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus.
• Rebre informació periòdica dels plans de control i vigilància i proposar l’adopció de les mesures
correctores i de vigilància que es considerin necessàries.
• Promoure la informació als ciutadans en relació amb els impactes sobre la salut pública i el
medi ambient d’aquesta instal·lació.
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La Comissió
d’Informació i Vigilància
Els membres de la Comissió, segons estableix el decret de creació d'aquesta, són:
• El/la ministre/a responsable de medi ambient, agricultura i sostenibilitat, que la presideix
• El/la ministre/a responsable de salut (o la persona a qui delegui la seva representació)
• El/la cònsol de la parròquia d'Andorra la Vella (o la persona a qui delegui la seva representació)
• Un/a cònsol com a representant de tots els cònsols (o persona a qui delega la seva representació)
• El/la president/a de l'empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus
• Un/a representant per entitat associativa que tingui per objecte inscrit en els estatuts la defensa del
medi ambient o altres àmbits relacionats amb la gestió de residus
• Un/a representant per entitat associativa veïna de la zona (s’entenen com a veïnes de la zona, les
associacions de propietaris i/o llogaters de terrenys i d’edificis unifamiliars o plurifamiliars propers al
centre de la instal·lació)

.
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Residus tractats
Residus
Residus sòlids urbans
Residus assimilables urbans
Residus carnis
Residus sanitaris
Fangs humits
Fangs secs
Efluents

Tonatge tractat
36.724,65
7.411,37
512,02
54,27
2.720,90
1.046,68
1.307,00

TOTAL 49.777,19

INFORME ANUAL 2018-P6

La vigilància de
l’aigua
Les anàlisis de les aigües superficials i subterrànies que es
duen a terme en diversos punts a l’entorn del CTR mostren
resultats satisfactoris, i es pot afirmar que la seva activitat
no afecta el nivell de qualitat.
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Resultat de la valorització energètica
• 1.571,32 tones de cendres
• 7.924,20 tones d'escòries
• 787,10 tones de ferralla

L'energia elèctrica venuda a FEDA ha estat de 20.512,40 MWh
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Les emissions
Els valors dels paràmetres que es mesuren per avaluar les emissions del CTR es troben
molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles.
Així, l’any 2018 tan sols hi va haver un incompliment del VLE (valor límit d’emissió) diari
de diòxids de nitrogen i 2,50 hores d’ultrapassament, de les 60 hores anuals permeses
per la normativa vigent, pels paràmetres d’òxids de nitrogen, monòxid de carboni i carboni
orgànic total i només es van invalidar tres dies dels deu permesos.
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La comunicació
S’ha estat treballant en el nou portal web www.vigilanciatractamentresidus.ad per
afavorir la difusió de la informació a la ciutadania. Aquest web és operatiu des de
principis del 2019.

INFORME ANUAL 2018-P10

Comissió
d’Informació i
Vigilància
INFORME ANUAL 2018

