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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: 
 
Entorn socioeconòmic. Distàncies. 

En el document 02.3 Avaluació Ambiental vol.2 es detallen unes distàncies a sòl urbà 
o urbanitzable que no es corresponen amb la localització proposada per a instal·lar  
l’abocador. Aquestes distàncies van des dels 0,55 Km a l’estació transformadora, 0,6 
Km a la masia de Can Balasc, 1 Km al polígon industrial de Can Jardí, 1,27 Km al 
polígon industrial de Cova Solera, 1,44 Km a la Perla/ els Avets, 1,79 Km a Can 
Campanya / Compte de Sert, 2,04 Km a Can Serrafossà / Ximelis, i 2,35 Km a 
Castellbisbal. Aquestes distàncies varien en funció del document consultat. 

En l’informe de verificació de l’autorització ambiental, ja es fa una correcció de les 
distàncies anteriors, que s’estableixen en: 350m a La Perla, 450m a Can Serrafossà, 
795m a els Avets, 1,02 Km a Compte de Sert, 130M a la subestació elèctrica, 585m PI 
Can Pi de Vilaroc, 620m PI Can Jardí. Totes sensiblement inferiors a les detallades pel 
promotor, amb variacions de més d’un quilòmetre. 

En aquest entorn cal afegir una activitat que el promotor no menciona en cap 
document. A tan sols 300m de distància hi ha una granja de vedells. Segons la 
normativa, la granja no es pot instal·lar a menys de 500m d’un abocador. En 
conseqüència, un abocador no s’ha de poder instal·lar a menys de 500m d’una granja. 

Cal recordar que l’activitat autoritzada per sentència és per a un dipòsit controlat de 
residus inerts, que no havia de presentar cap risc ni per a les persones ni pel medi 
ambient, però que la sol·licitud actual és per a un dipòsit controlat de residus no 
perillosos, amb una incidència important sobre la salut de les persones i un risc pel 
medi ambient. 

En aquest sentit, l’activitat se situaria a 800m d’un centre escolar d’infantil i primària 
(amb projecte per ampliar de 0 a 3 anys i Institut). Segons el Reglament d’Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, les activitats classificades, en tot cas, les 
considerades perilloses, insalubres o nocives, només podran emplaçar-se, com regla 
general, a una distància superior a 2.000 metres, a comptar del nucli més pròxim de 
població agrupada. Distància que un dipòsit controlat de residus no perillosos hauria 
de respectar. 

De la mateixa manera, el desarrollo técnico del Real Decreto 1481/2001, relativo a las 
instal·lacions de vertido de residuos, estableix unes restriccions i unes distàncies 
mínimes entre el perímetre de l’abocador i nuclis urbans, nuclis de població, zones 
urbanitzables i zones reservades per equipaments educatius o sanitaris, de 500  
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metres per abocadors de residus inerts, 1000 metres per abocadors de residus no 
perillosos i 2000 metres per abocadors de residus perillosos. 

I afegeix que, en relació als abocadors en actiu, degudament autoritzats i legalitzats, 
les modificacions i noves aprovacions de les normes generals o particulars en matèria 
d’ordenació urbanística hauran de vetllar pel manteniment de les distàncies indicades. 

Aquest desenvolupament tècnic estableix també, a més de les restriccions,  limitacions 
a la ubicació d’un abocador, i els criteris per analitzar les alternatives d’ubicació. 

La normativa actual substitueix les distàncies establertes en aquella normativa per 
l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD), fet que considerem un autèntic 
despropòsit, ja que no es garanteix ni l’aplicació de les MTD ni el seu control per part 
de les autoritats.   

Però la Generalitat té una visió diferent de la importància de les normatives, i en 
concret de les directives europees, tal com queda reflectit en el preàmbul de la llei 
20/2009 que diu: “...Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de 
simplificació administrativa són presents, de fet, en el conjunt del sistema d'intervenció 
administrativa ambiental que regula aquesta llei, en compliment dels compromisos adquirits 
per a millorar la competitivitat de l'economia catalana i eliminar les traves administratives 
innecessàries a què ens obliga la Unió Europea. 

Per tot l’exposat 

SOL·LICITO  

Que no s’autoritzi un dipòsit controlat de residus no perillosos, atès que aquesta 
autorització s’ha de fer en execució de sentència, i en base a la sol·licitud inicial del 
1994 (projecte de 1992), per un dipòsit controlat de residus inerts. 

Modificar l’activitat a autoritzar suposa, a més d’un incompliment de les sentències, 
atorgar uns drets al promotor substancialment diferents dels que hagi pogut adquirir 
des de la sol·licitud inicial. 

Que s’apliquin els principis de precaució i de prevenció, atès que disposem de tots els 
mecanismes necessaris per poder estar suficientment informats, per poder prendre 
mesures cautelars que redueixin la possibilitat de sofrir un dany i poder prevenir-lo i 
evitar-lo. 

 

Rubí, ....... de desembre de 2019 

 


