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AQUEST BUTLLETÍ SEMESTRAL PER AL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE EL MES DE JUNY I EL MES DE 
NOVEMBRE DEL 2009 RESUMEIX L’ANÀLISI DE LA 
SITUACIÓ I DESTACA ELS PUNTS MÉS IMPORTANTS I 
ESSENCIALS TRACTATS A LES REUNIONS DE LA 
COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA DEL CENTRE 
DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE LA COMELLA. 
 
17/11/2009, reunió ordinària de la CIV 
 Es presenten els nous membres de la CIV: 

o Sr. Vicenç Alay i Ferrer, president de la 
CIV 

o Sra. Cristina Rodríguez i Galan, ministra 
de Salut, Benestar i Treball 

 Es visiten les instal·lacions per explicar a 
tots els assistents el funcionament de la 
planta de tractament de residus. 

 El CTRASA exposa les dades d’explotació i 
comenta que hi ha hagut una davallada de la 
quantitat de residus rebuts a la instal·lació 
respecte a l’any anterior. Es comenta que per 
això s’ha entrat en una dinàmica de dos mesos 
d’incineració i un mes d’aturada del forn, 
fet que obliga a produir bales de residus per 
emmagatzemar-los. S’informa que s’han rebut 
queixes per males olors, probablement a causa 
de les bales. Tenint en compte el problema 
que generen les aturades forçoses de la 
planta, es demana al CTRASA que encomani un 
estudi sobre la viabilitat de disminuir la 
capacitat de la planta d’incineració.  

 
 
 
 
 

 El CTRASA informa que, a petició de la 
planta incineradora de Perpinyà per 
problemes tècnics, ha rebut residus 
d’aquesta instal·lació durant una setmana. 

 El CTRASA presenta les actuacions efectuades 
durant la parada tècnica.  

 Pel que fa a les emissions atmosfèriques, 
CTRASA explica que hi ha una millora 
considerable respecte a l’any anterior. Des 
de l’inici de l’any 2009 fins avui, hi ha 
hagut una suma d’ultrapassaments registrats 
d’1.30 h sobre les 60 h autoritzades. 

 En relació amb les aigües pluvials, el 
CTRASA exposa les modificacions fetes a la 
línea de tractament per eliminar l’abocament 
de les aigües de pluja al medi. 

 El Departament de Medi Ambient lliura el 
document imprès Seguiment ambiental al 
voltant del Centre de Tractament Tèrmic de 
Residus de la Comella / Any 2008 – Estat 2: 
segon any de funcionament del CTR que es va 
presentar a la CIV el maig del 2009. 

 Altres temes tractats: 
o El representant dels veïns exposa el 

problema derivat del pas de camions 
carregats de fangs procedents de les 
depuradores d’aigües residuals per la 
zona residencial de la Comella, que 
desprenen males olors i generen 
molèsties. El problema ha quedat resolt 
amb el canvi de l’horari del pas dels 
camions, que es fa durant la nit. 

o Es presenta la maqueta de la nova pàgina 
web. 


