
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 del PAE, és voluntat del sota signant 
interposar les següents AL·LEGACIONS: 
 

Sobre la densitat dels residus 

Pel que fa a la densitat dels residus, aquest PAE l’estableix en 1,20 t/m3. Mentre que 
la densitat de la FORM és de 0,5 t/m3, segons dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya i tenint en compte que la densitat de l’aigua és de 1t/m3, sorprèn la densitat 
dels residus presentada pel promotor. 
 
Per arribar a aquestes conclusions, el promotor pren com a model l’activitat que el 
mateix grup empresarial realitzava a l’abocador de Can Carreras de Rubí, que descriu 
“d’idèntiques característiques a les projectades, i amb la mateixa quantitat i tipologia 
de residus d’origen industrial a admetre anualment.” Però ni la gestió de Can Carreras 
es pot considerar com a model de gestió eficient, ni la tipologia de residus admissibles 
a Can Balasc es pot assimilar a la autoritzada a Can Carreras, atès el contingut de la 
resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la Sentència núm. 
35/2012, de 20 de gener de 2012. 

Densitat que tampoc es correspon amb la prevista al projecte del 1994, que es fixa en 
650 Kg/m3. 

SOL·LICITO: 

Que es requereixi informe a l’Agència de Residus de Catalunya, per fixar una densitat 
mitja dels residus en aquests tipus d’instal·lacions, atès que el promotor presenta 
dades molt dispars, que van dels 650Kg/m3 el 1994 als 1,2t/m3 del PAE, tot i que 
assegura que els residus admissibles són els mateixos en ambdós projectes. 

Que s’admeti aquest escrit, es tingui per formulada aquesta al·legació  dins el termini 
d’exposició pública, per tal que sigui presa en consideració en el document que se 
sotmet a tràmit. 
 

Rubí, …………… de desembre de 2019 
 


