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Residus incinerats des de mitjans de
novembre 2013 a mitjans de maig 2014:

Residus Tonatge
incinerat

Residus Sòlids Urbans 14.592,26
Residus Assimilables
Urbans

2.474,96

Residus carnis 290,05
Residus sanitaris 24,78
Fangs humits 903,82
Fangs secs 551,76

Resultat de la incineració en el 2013:

Producte resultant Tonatge
Cendres 1.028,16
Escòries 5.787,46

ISO 14001
OHSAS 18001

Vigilància de l’aigua de l’entorn:
 Globalment, els resultats

obtinguts en el seguiment 2013
són satisfactoris

 Es realitzarà una reunió tècnica
per optimitzar el Pla de
vigilància en aigües

Vigilància del sòl de l’entorn:
Al llarg dels seguiments realitzats, s’ha mostrat que el compartiment
“Sòl” no és un bon indicador del impacte potencial del funcionament
del actual CTR. S’acorda no continuar el seguiment en el sòl.
Vigilància dels farratges de l’entorn:
Les concentracions en dioxines trobades en el 2013 són inferiors als
nivells màxims i als llindars d'intervenció de la Directiva
2002/32/CE.

Vigilància de l’aire de l’entorn:
 Respecte dels valors reglamentaris o de referència.
 La influència de la zona d’emmagatzematge de les escòries

sobre les deposicions de metalls és netament més feble que
els anys anteriors. Per tant, les mesures realitzades pel gestor
del CTR han estat eficaces.

 Fora d’aquesta zona, no hi ha un impacte significatiu del
CTR.

 S’elimina la vigilància del manganès ja que queda demostrat
que la seva presència es deguda a la pols del terreny natural.

Emissions CTR:
 Els resultats de l’assaig semestral

realitzat per ECA són correctes.
 En tot l’any 2013, només 1 hora

d’ultrapassament de les 60 hores
permeses i 1 dia invalidat dels 10
dies permesos.

Producció d’energia elèctrica en el
2013:

12.985 MWh d’electricitat

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 21 de maig del 2014.

Durant aquest últim semestre, s’han mantingut reunions tècniques de manera a modificar el Decret de posada en funcionament del Centre de tractament
tèrmic de residus de la Comella. S’acorda que el contingut actual del Decret modificat serà aprovat per Govern properament.


