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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: 
 
Sobre la Declaració d’Impacte Ambiental 

Ni l’expedient d’autorització ambiental ni aquest PAE  inclouen una declaració d’impacte ambiental.  

Arrins assegura que el contingut detallat de l’impacte ambiental de l’activitat s’inclou a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental que es va presentar amb un altre expedient administratiu. Així, l’avaluació 
detallada de l’impacte ambiental, queda recollida en aquest expedient, presentat al mes de 
novembre del 2018, junt amb el Projecte d’Actuació Específica (PAE) per a la sol·licitud d’inici del 
tràmit del Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament a la finca coneguda com Can Balasch del 
terme municipal de Rubí. 

L’Ajuntament de Rubí,  per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2019, ha 
denegat l’aprovació prèvia del  PAE, presentat pel promotor d’aquesta autorització ambiental en 
data 6 de novembre de 2018 (RE 2018034387). En no continuar aquesta tramitació, esdevé oportú 
incorporar-lo en la tramitació  d’aquest nou expedient. 

L’avaluació d’impacte ambiental permet valorar els efectes que l’execució d’un determinat projecte 
pot causar sobre el medi ambient. En el cas de les infraestructures, aquests efectes acostumen a 
afectar extenses parts d’un territori que tenia usos diferents. L’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes constitueix l’instrument més adequat per preservar els recursos naturals i defensar el 
medi ambient. Aquesta tècnica introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els 
projectes amb una incidència important  en el medi ambient i s’ha manifestat com la forma més 
eficaç per evitar les agressions contra la natura. 

Per tot l’exposat  

SOL·LICITO 

Incloure un estudi d’impacte ambiental per continuar la tramitació d’aquest expedient,  atès que 
l’estudi  incorporat en la tramitació municipal del PAE suspès no s’inclou en el nou expedient. I, en 
el supòsit que l’autorització ambiental s’acabés resolent a favor del promotor, també mancaria 
aquest estudi d’impacte ambiental, obligatori per a les activitats incloses en l’annex I.1 de la llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

L’estudi d’impacte ambiental és prou important, per aquest motiu caldrà obrir un nou període 
d’exposició pública per garantir la participació ciutadana en el projecte. 

 

Rubí, ....... de desembre de 2019 

 


