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Presentació
La Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de
Tractament de Residus, d'acord amb el que s'estableix a
l'article 4.1 del Decret de creació respectiu, ha mantingut al
llarg del 2020 dues reunions ordinàries, la primera en data
4-6-2020 i la segona en data 19-11-20, ambdues en format
telemàtic a conseqüència de la situació d'emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. 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 amb 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
INFORME ANUAL 2020-P4

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 persona a qui delega la seva representació)
El/la cònsol de la parròquia d'Andorra la Vella (o persona a qui delega 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
Dos representants designats per les entitats associatives que tinguin per objecte inscrit en els
estatuts la defensa del medi ambient o altres àmbits relacionats amb la gestió de residus
Un/a representant designat per les entitats associatives veïnes de la zona (s'entén com a veïnes de la
zona, les associacions de propietaris i/o llogaters de terrenys, edificis unifamiliars o plurifamiliars
propers al centre de la instal··lació)

INFORME ANUAL 2020-P5

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

Tonatge tractat
34.909,73
8.002,93
526,41
111,09
3.538,94
920,26
1.140,00

TOTAL 49.149,36
Tant la quantitat com la tipologia dels residus rebuts i tractats al CTR s'han
vist condicionats per la pandèmia de Covid-19. Destaca l'augment dels residus
de tipus sanitari, del 76,4%.
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La vigilància de
l'aigua
Aquest any s’ha realitzat el mostreig anual simple. Igual que
pels últims anys, no ha estat possible mostrejar el punt S4 a
causa de la manca d’'aigua.
L'any 2020 els resultats es caracteritzen per no presentar,
en conjunt, canvis significatius respecte a anys anteriors.
Els valors obtinguts en les analítiques de l'aigua indiquen
que no es pot establir una influència de l'activitat del CTR
sobre les aigües de l'entorn.
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Resultat de la valorització energètica
1.414,24 tones de cendres
7.985,22 tones d'escòries
677,06 tones de ferralla

L'energia elèctrica venuda a FEDA ha estat de 19.824,65 MWh
La producció d'energia tèrmica per a la xarxa de calor ha estat de 1.514,18 MWh
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Les emissions
Els valors dels paràmetres que es mesures 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 2020 hi ha hagut 1 hores i 30 minuts d'ultrapassament, de les 60 hores anuals
permeses per la legislació. Una hora al gener pel paràmetre de partícules i 30 minuts a
l'agost per SO2.
No s'ha invalidat cap dia, dels 10 que permet la legislació.
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La comunicació
Al febrer del 2019 es va posar en marxa el nou portal web
www.vigilanciatractamentresidus.ad. Aquest 2020 s'han rebut 382 visites. S'hi han
compartit informes i reportatges relacionats amb la CIV. També s'ha fet l'enviament d'un
newsletter a l'octubre.
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