
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: 
 

Principi de Precaució 

Considerem que un abocador d’aquesta mena genera un risc important per al medi 
ambient i la salut local cosa que fa que calgui extremar la precaució a l’hora de valorar 
el seu impacte ambiental. En primer lloc perquè tot i que es planteja com un abocador 
de residus inerts, en realitat es pretén abocar residus d’altres classes; en segon lloc 
perquè generarà un impacte a la salut i la qualitat de vida. 

Les dades relatives a la contaminació és fan patents a través de la documentació 
publicada al DOGC en l’expedient d’autorització ambiental, en la qual consten els 
informes que ha aportat ARRINS i que demostren aquests greus fets.  

Enlloc de realitzar un anàlisis a fons d’aquests problemes, l’empresa ARRINS SL 
s’escuda dient que té una autorització basada en un projecte dels anys 90, que va ser 
aprovat per silenci administratiu, i que per tant li és aplicable encara la normativa 
d’aquella època. Fins i tot el Reglamento de Actividades Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas, una norma pre-constitucional. Pel que conec, el mateix Ajuntament a 
l’expedient ha pogut comprovar una sèrie d’incompliments greus de la normativa i un 
gran nombre de deficiències tècniques del projecte. També que ARRINS SL es nega a 
satisfer totes les crítiques que ha fet l’Ajuntament.  

Per aquest motiu considerem que el projecte no satisfà els requeriments del principi de 
cautela (abans anomenat principi de precaució) que obliga a prevenir els riscos 
ambientals i valorar tots els riscos d’una activitat evitant els majors perjudicis per la 
societat i el medi natural. 

 

Per tot l’exposat  

SOL·LICITO 

Es denegui l’aprovació del PAE, ja que no incorpora un estudi d’impacte ambiental 
actualitzat, que ponderi riscos ambiental i afectacions a la salut de les persones. 

 

Rubí, ....... de desembre de 2019 


