
 
Codi expedient: 195/2019 TERRITORI-E 
 
En/na......................................................................................, major d’edat,   amb domicili a 
..........................., carrer ..........................................................................., amb el DNI 
......................................, i domicili/correu electrònic a efectes de notificacions 
................................................................................................ 
 

DECLARO:  

Que una vegada estudiada la documentació, és voluntat del sota signant interposar les següents 
AL·LEGACIONS: 
 

Capacitat de tractament anual de residus 

En la documentació de l’Autorització Ambiental que s’està tramitant a la Generalitat, es fa 
referència a la capacitat de tractament anual de residus. Mentre que el 1992 aquesta capacitat és 
de 82.500 t/any, (la mateixa que consta al PAE), en aquests documents es parla d’una capacitat de 
150.000 t/any.  

Un cop més, dades diferents per un mateix concepte. Cal unificar criteris en totes les contradiccions 
que contenen els documents que integren l’expedient. En aquest cas la diferència és pràcticament 
el doble de capacitat de tractament anual. 

Si la capacitat que s’autoritza és de 150.000 t/any, això ha de repercutir necessàriament en la vida 
útil del dipòsit, que passaria dels 15 anys previstos a tan sols 7,2 anys, ja que la capacitat total del 
vas del dipòsit  autoritzada pels tribunals és la del projecte de 1992, de 1.085.150 m3, i aquesta no 
varia. 

El propi concepte també varia segons el document consultat. Així, s’anomena capacitat de gestió, 
quantitat anual de residus a dipositar prevista, capacitat de tractament anual 

En el  document 02.1 informe de verificació consta una taula amb la quantitat de residus a 
gestionar de 82.500 t/any**, s’especifica que aquesta és la previsió segons el projecte de maig de 
1992 presentat per a sol·licitar la llicència de l’activitat, però amb la situació i necessitats actuals de 
l’empresa s’estima que la capacitat de tractament anual serà de 150.000 t/any. 

Aquest document té data de 07 de març de 2017. Per tant, entenem que és aquesta quantitat, de 
150.000 t/any, la que finalment s’autoritzaria en cas d’aprovar-se l’expedient a la Generalitat, 
quantitat que difereix molt de la sol·licitada a l’Ajuntament de Rubí en la tramitació del PAE. 

Per tot l’exposat 

SOL·LICITO 

Que es determini la capacitat anual de tractament de residus en 82.500 t/any. La mateixa quantitat 
que  consta en el projecte de 1992, que és el que van resoldre les sentències. 

Que es faci constar aquesta quantitat, i sigui la mateixa en tots els documents. 

Rubí, ....... de desembre de 2019 

 


