
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: 
 

Estudi d’olors 

L’expedient anterior incorporava un estudi d’olors de data abril de 2014. En ser 
una competència d’àmbit municipal, l’Ajuntament requereix un nou estudi, però 
el promotor considera desproporcionada la petició de l’ajuntament, de realitzar 
un estudi de 6 mesos. Així només s’incorpora aquest, que sorprèn pels 
resultats obtinguts. Les olors es concentraran als voltants de l’activitat, i es 
dispersaran un màxim d’uns 700 metres (a comptar des del mig del vas). En 
cap cas les males olors arribaran a cap habitatge.  
L’estudi es fa el mes de febrer a can carreres, i sobte la durada de la presa de 
mostres, que en alguns punts és de tan sols 1 minut. Els que hem patit can 
carreres sabem que les olors es dispersen més enllà de 700 metres, i 
considerem que aquest estudi, malgrat la manca de  normativa al respecte, és 
inadmissible.  
L’estudi d’olors que incorpora l’expedient de Coll Cardús es realitza durant 13 
setmanes, i conclou que les olors superen el llindar tolerable en dos punts de 
captació, ubicats en àrees habitades a una distància de 2 quilòmetres.  
Cal fer referència també a l’estudi d’olors realitzat a Can Carreras, en el qual es 
va detectar la presència de 122 compostos, alguns dels quals no es 
corresponen amb l’activitat d’abocador. 
 
Per tot això  
 
SOL·LICITO 
 

Que es requereixi a Arrins SL, la presentació d’un nou estudi d’olors més 
complet, que doni resposta al requeriment de l’Ajuntament de Rubí, efectuat en 
el marc de la tramitació d’aquest expedient d’Autorització Ambiental, i que 
encara no s’ha respost. 

Que es retirin del llistat de residus proposat pel promotor, aquells residus 
susceptibles de provocar males olors, en compliment de la normativa vigent en 
el moment de la sol·licitud de la llicència d’activitats. 

Rubí,  ……. de desembre de 2019 


