
 
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: 
 

Accessos 

En el document 12.1 projecte Can Balasc, punt 3.1.3. Accessos, que s’està tramitant a la 
Generalitat, es descriu l’accés a les instal·lacions. 

Malgrat la importància de les vies d’accés a un abocador, i en atenció als diferents problemes que 
comporta el trànsit continu de camions de gran tonatge per zones residencials o vies inadequades, 
l’expedient no incorpora un pla de mobilitat, i només trobem aquesta petita referencia als accessos. 

El promotor descriu el camí de Rubí a Castellbisbal com un camí que connecta el polígon industrial 
de Can Calopa amb Can Serrafossà i el polígon industrial de Sant Genís, per on també es podria 
realitzar l’accés de vehicles, maquinària o personal en cas de ser necessari. Aquest punt ja va 
motivar les al·legacions oportunes en la tramitació del PEU, que van quedar sense resposta en 
suspendre’s la tramitació.  

En qualsevol cas, el camí de Rubí a Castellbisbal acaba en el carrer Avinguda de Castellbisbal de 
Rubí, que discorre pel mig de la zona residencial de Can Serrafossà, i passa per davant d’un centre 
escolar. Proposar aquest trajecte com una alternativa en cas de necessitat és inacceptable. 

Pel que fa al camí de campament, i la possibilitat de ser emprat puntualment per accedir a les 
instal·lacions, el problema és el mateix. Per accedir al camí s’ha de circular pel mig d’una zona 
residencial, alternativa que ha de ser descartada, tant per les molèsties, com per les dimensions 
dels carrers, i pel pes que aquests poden suportar. 

En aquest nou PAE ja no es proposa cap alternativa d’accés a les instal·lacions que pugui afectar 
zones residencials, malgrat que en la tramitació de l’Autorització Ambiental sí que hi consten. 

Per tot l’exposat 

SOL·LICITO 

Prohibir l’accés a les instal·lacions de l’abocador pel mig de les zones  residencials de Can 
Serrafossa, els Avets o La Perla del Vallès.  

Incloure un estudi de mobilitat, o, en el seu defecte, les dades relatives a longitud, amplada i 
material del ferm del vial d’accés al dipòsit. 

Rubí,  ..... de desembre de 2019 

 


