
 
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: 
 
Dimensions de l’àmbit 

Atès que les dimensions de l’àmbit són difícils de determinar, ja que trobem contradiccions entre els 
diferents documents que integren l’expedient de sol·licitud d’Autorització Ambiental, farem 
referència al document consultat. 

En el document 12.1 1 projecte tècnic de Can Balasc 2018 part 01, punt 3.1.4 Coordenades UTM 
(ETRS89) diu: 

El perímetre es delimita amb les coordenades UTM, tant del límit de la zona d’abocament com de la 
situació de les infraestructures.  

Aquest límit és molt superior al sol·licitat en el projecte inicial, que és el que té aprovat per 
sentència, però coincideix amb el límit proposat en el Pla Especial Urbanístic destinat a 
infraestructure de gestió de residus Can Carreras – Can Balasc (en endavant PEU) suspès per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el mes de juliol de 2013. (suspès 
novament el novembre de 2014, i el desembre de 2016)  

L’àrea del dipòsit proposat l’any 1992 era d’una superfície de 4,8 Ha, mentre que l’àrea del PEU 
tenia una superfície de 6,4 Ha. Pel que fa a les dimensions de la finca, en el document 15.1 informe 
qualitat sòl part 01 punt 2. Dades generals de l’activitat, 2.2 domicili industrial es llisten els polígons 
i parcel·les afectats per les instal·lacions del Centre segons el Cadastre.  

Com ja vam al·legar en la tramitació del PAE, aquest llistat inclou la parcel·la 26 del polígon 14 de 
Rubí, de 77.181 m2 de superfície, i que es correspon amb una activitat extractiva anomenada 
ampliació de Tejala,  que no consta en el projecte del 1992.  

Afegir ara aquesta parcel·la al projecte eleva fins a les 22,5 Ha les dimensions de l’àmbit. Punt que 
tampoc queda clar ja que en els diferents documents trobem dimensions diverses, que van des de 
les 4,8 Ha de la zona de dipòsit, les 11 Ha, 14 Ha o 16 Ha de la finca. Però en la taula que 
incorpora aquest document, la suma de totes les parcel·les és de 225,322 m2. Gairebé el doble 
que el projecte del 1992. Per aquest motiu 

SOL·LICITO 

Que es revisin els apartats on apareixen les dimensions de l’àmbit en tots els documents de 
l’expedient, atès que les dimensions d’una finca no varien amb el pas dels anys.  

Que s’excloguin expressament d’aquest expedient aquelles parcel·les que no formaban part del 
projecte del 1992, com és el cas de la parcel·la 26 (ampliació de Tejala, de 77.181 m2) que encara 
s’inclou en l’expedient de l’autorització ambiental en tràmit a la Generalitat. 

Rubí,  …… de desembre de 2019 

 


