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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: 
 
Presència de residus a Can Balasc 
 
En el document 06.2, annex 4 de l’expedient d’autorització ambiental en tràmit 
(B1AAI180006) on es documenta la presa de mostres del sòl, es constata la presència de 
residus en el interior de la finca on es pretén ubicar l’abocador. Aquest mateix informe 
s’inclou en aquest expedient de tramitació del PAE. 
 
Que aquests residus són fragments de roca, formigó, totxos, tèxtils, plàstics, etc. 
Rebliments en quantitats que van des dels 1,30 m de fondària fins els 4,70 m.  
En l’Estudi Geotècnic, Geològic i Hidrogeològic (pàgina 64 de 239) les cates es localitzen 
en un plànol, i es destaquen en color gris aquelles on s’han trobat els residus. 
 
En l’estudi es destaca la presència de metalls pesants com cadmi i molibdè, en quantitats 
superiors a les que trobaríem de manera natural en el sòl.  
 
L’abocament de residus dins la finca, que està vallada i vigilada 24h., ja va ser denunciat 
pels veïns de la zona diverses vegades, sense que consti cap actuació per part de 
l’Administració. 
 
El 2001 es va entrar per registre a l’Ajuntament de Rubí la denuncia d’aquests 
abocaments, també en horari nocturn, i les molèsties per males olors perceptibles des dels 
habitatges pròxims. (Núm. Registre: 2001/00031555 il·legible per coincidir amb l’escrit) 
 

SOL·LICITO 
 
Que es realitzi una inspecció a la finca de Can Balasc, per tal de determinar l’origen 
d’aquests residus i l’abast d’aquests abocaments. 
 
Que, de manera cautelar, es paralitzi la tramitació de l’expedient d’Autorització Ambiental, 
fins que no es resolgui l’origen d’aquests residus, l’abast dels fets, i la responsabilitat del 
promotor. 
 
Que, en cas que el promotor i alhora propietari de la finca, sigui el responsable d’aquests 
abocaments, per acció o per omissió, li sigui denegada l’Autorització Ambiental en tràmit, al 
marge de les altres responsabilitats que se’n derivin. 
 
Rubí,  ...... de desembre de 2019 
 


