CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES CONTINGÈNCIES PER LA SITUACIÓ DEL
FUNCIONAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS DAVANT DEL COVID-19

Tenint en consideració la Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19 de
13 de març de 2020, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Donada de la incertesa provocada per la situació sanitària actual derivada de la pandèmia
del COVID-19, i romanent atents a la informació més actualitzada i les instruccions
provinents de les autoritats sanitàries i altres organismes competents,
Es traslladen les següents consideracions als ens titulars i operadors de les instal·lacions
de tractament de residus municipals:
-

Mantenir el funcionament normal de les instal·lacions de tractament de residus
municipals en la mesura del possible, procurant el mínim impacte i afectació sobre
el servei públic.

-

Mentre es pugui mantenir la planta en operació, cal evitar el contacte directe del
personal amb els residus. En aquest sentit, cal evitar els processos de triatge
manual, mantenint els sistemes automàtics en funcionament sempre que se’n
disposi.

-

És necessari que tot el personal treballi amb els sistemes de prevenció de riscos
adequats per la situació, i disposar de suficient stock d’aquests materials en la
instal·lació.

-

Es recomana separar els torns de treball per evitar afectacions generalitzades al
personal i assolir una major garantia de manteniment del servei.

-

En cas de rebre residus que vinguin identificats amb afectació COVID-19, o bé que
vinguin de circuits específics identificats amb aquesta afectació, aquests seran
derivats directament a processos de tractament finalista. Aquests seran de
valorització energètica sempre que sigui possible, sent la gestió directa a dipòsit
controlat l’alternativa.

-

Els materials que siguin recuperats en els processos de valorització durant el
període de pandèmia COVID-19 seran emmagatzemats un mínim de 72 hores
abans de ser expedits, evitant al màxim la seva manipulació al magatzem.

-

En aquells casos en que, per causa de les instruccions d’organismes competents, o
bé per les possibles afectacions al personal d’operació, es derivi l’afectació parcial o
total del servei, cal assegurar la transferència dels residus a altres infraestructures
autoritzades per al seu tractament.

-

Quan no sigui possible derivar els residus a gestors autoritzats per a un tractament
equivalent, es podrà derivar tots els residus directament a processos de tractament
finalista. Aquests seran de valorització energètica sempre que sigui possible, sent la
gestió directa a dipòsit controlat l’alternativa.

-

En aquest sentit, es recomana que el tractament finalista es faci en instal·lacions
autoritzades a Catalunya, preferiblement properes per tal de reduir l’impacte dels
desplaçaments.

-

Segons sigui l’evolució de la situació, es podran determinar altres mesures
extraordinàries.

Barcelona, 14 de març de 2020
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