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Data:	28	de	gener	de	2019	
	
Codi	d'expedient:		370/2018	TERRITORI-E	
	
• Associació	Centre	d’Ecologia	 I	 Projectes	Alternatius-Ecologistes	de	Catalunya	 (CEPA-EdC).	

C/	Bruc	91,	4art	1a.	08009	Barcelona,	amb	NIF	G58660515.	Correu	electronic.	Josep	Lluís	
Moner.		Correu	electrònic:	cepa@cepa.cat	a	efecte	de	rebre	comunicacions.	

• Federació	Ecologistes	de	Catalunya	(EdC).	C/	Bruc	91,	4art	1a.	08009	Barcelona,	amb	NIF	
G63822977.	Correu	electrònic:	correu@ecologistes.cat	

• Agrupació	de	veïns	de	Can	Sant	Joan	de	Montcada	i	Reixac.	C/Bateria	65,	Montcada	i	reixac	
08110,	amb	NIF	G59441634.	Correu	elèctronic:	jlcaconejero@telefonica.net	

• Plataforma	Cívica	per	 la	Defensa	de	 la	Salut	 i	el	Medi	Ambient.	C/	Casa	Riera	 (La	Ràpita)	
08730	 Santa	 Margarida	 i	 els	 Monjos,	 amb	 NIF	 G62606561.	 Correu	 electrònic:	
solmestres@gmail.com	

• Asociació	de	Veïns	Trevol	de	Sant	Vicenç	dels	Horts.	C/Jacint	Verdaguer	168	Sant	Vicenç	
dels	Hoorts,	amb	NIF	G59306084.	Correu	electrònic:	lavtrevol@hotmail.com	

• PLataforma	Alternativa	a	l’Abocador	de	Cruïlles	(PAAC).	C/	De	la	Perdiu	44,	17116	Cruïlles,	
Monells	 I	 Sant	 Sadurní	 de	 l'Heura,	 amb	 NIFnG17644667.	 	 Correu	 electrònic:	
monttena@gmail.com	

• Associació	 mediambiental	 Vall	 del	 Ges.net-EdC.	 C/Major,2	 h	 2n	 08571	 Sant	 Vicenç	 de	
Torelló,	amb	NIF	G63333587.	Correu	electrònic:	valldelges@valldelges.net 

• Associació	 Els	 Verds	 de	 Badalona,	 Av	 Lloreda	 44	 Bloc	 2.	 Badalona	 08917,	 amb	 NIF	
G63030613.	Cooreu	electrònic:	elsverdsbdn@gmail.com	

• Institució	de	Ponent	per	la	Conservació	i	l’Estudi	de	l’Entorn	Natural-EdC	(IPCENA-EdC),	
Plaça	Gramàtic	2	baixos,	Lleida	25002,	amb	NIF	G25258393.	Coprreu	electrònic:	
ipcena@ipcena.org		 

• Associació	 per	 a	 la	 defensa	 I	 l’Estudi	 de	 la	 Natura	 de	 Catalunya-EdC	 (ADENC-EdC).	 Ca	
l’Estruch,	 C/	 Sant	 Isidre	 140,	 08208	 Sabadell,	 amb	 NIF	 G59074484.	 Correu	 electrònic:	
correu@adenc.cat	

• Colectivo	 de	 Vecinos	 del	 Barrio	 de	 Sant	 Josep	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts.	 C/Jacint	
Verdaguer	 168.	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts.	 Amb	 NIF	 G59306084.	 Correu	 electrònic:	
c.v.barriosantjosep@gmail.comelectrònic	

• Martorell	 Viu.	 Apartat	 de	 correus	 104.	 08760	 Martorell,	 anb	 NIF	 G63051072.	 Cooreu	
electrònic:	rdjha@coac.net	

• APQUIRA.	 C/Sant	 Pere	 Més	 Alt	 59.	 Barcelona	 08010,	 amb	 NIF	 G62331038	 .	 Correu	
electrònic:	Correu	electrònic:	apquira@gmail.com 

• Plataforma	antincineradora	del	Congost.	Torrent	de	la	Cova,	4	la	Garriga	08530,	amb	NIF	
G65073512.	Correu	electrònic:	santicutura@hotmail.com 

• REFEM	 el	 direccional.	 C/	 Serra	 de	 Galliners	 86.		 Cerdanyola	 del	 Vallès,amb	 NIF	
G66878000.		Correu	electrònic:	collectiurefem@gmail.com 

• Federació	 d´Ecologistes	 en	Acció	 de	Catalunya	 c/Emili	 Roca	 52	 (Baixos)	 08016	Barcelona	
NIF	G62110325.	Correiu	electrònic:	coordinacio@ecologistesenacció.cat	

• Francesc	Alfambra,	Avda	Lloreda	44,	Badalona	08917,	amb	CIF	46509348J.	 
• Joan	 Vàzquez	 I	 Medieta.	 Plaça	 Gramàtic	 2	 baixos,	 Lleida	 25002,	 amb	 CIF	

78067092D,	Lleida		25002.	Correu	electrònic:	ipcenaweb5@gmail.com 
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• Mercè	Gerona	I	Ribas.	Avda	Josep	Ansel	Clavé	2,	1er	2a.	Canet	de	Mar	08360,	amb	
CIF	34315437S.	Coore	electrònic:	mgirona@pangea.org. 

• Joel	Carreras	Torrent.	C/Sant	Gabriel	20,	2on	4a,	Sant	Feliu	de	Llobregat,	amb		DNI	
és	41.496.809W.	Correu	electrònic:	joelcarreras@gmail.com 

• Josep	 Lluís	 Moner	 I	 Toimà.	 C/	 Baronessa	 de	 Maldà,	 22	 1er	 1a.	 Esplugues	 de	
Llobregat	08950.	Correu	electrònic:	pep.sostenibilitat@gmail.com 

• Roger	 Lloret	 Ríos.	 C/	 Bonveíu	 19,	 08940	 –	 Cornellà	 de	 Llobregat,	 amb	 CIF	 	 36366642P.	
Correu	electrònic:	rogerver@pangea.org	

 
	
	
DECLAREM:	 Disconformitat	 a	 través	 d'aquesta	 al·legació	 dirigida	 a	 l'Ajuntament	 de	 Rubí,	 en	
relació	a	 l’acord	adoptat	per	 la	 Junta	de	Govern	Local,	en	sessió	de	data	21	de	desembre	de	
2018,	 de	 sotmetre	 a	 tràmit	 un	 Projecte	 d’Actuació	 Específica	 en	 Sòl	 No	 Urbanitzable	 (en	
endavant	 PAE)	 per	 sol·licitar	 autorització	 urbanística	 pel	 dipòsit	 controlat	 de	 residus	 no	
perillosos	 de	 Can	 Balasch,	 presentat	 per	 AJK	 INVERSIONES	 CANTABRICAS	 Y	 PORTUARIAS,	
SL.(RE	2018034387)	
	
Que	una	vegada	estudiada	la	documentació	del	PAE,	és	voluntat	dels	signants	conjuntament,	
interposar	les	següents	AL·LEGACIONS:	
	

1.-	Sobre	les	competències	en	el	planejament	de	les	infraestructures	de	gestió	de	residus. 

	
Atès	 que	 la	 Llei	 22/2011,	 de	 28	 de	 juliol,	 de	 residus	 i	 sòls	 contaminats,	 que	 transposa	 la	
Directiva	 Europea	 2008/98/CE,	 del	 Parlament	 Europeu	 i	 del	 Consell,	 de	 19	 de	 novembre	 de	
2008,	 sobre	 residus	 i	 per	 la	 qual	 es	 deroguen	 determinades	 Directives,	 coneguda	 com	
¨Directiva	 Marc	 de	 Residus,	 determinen	 les	 competències	 sobre	 el	 planejament	 de	 les	
infraestructures	 de	 gestió	 de	 residus,	 principalment	 les	 de	 valorització	 i	 eliminació.	 Així	 les	
autoritats	 competents	 són	 el	Ministeri	 amb	 competències	 en	matèria	 de	medi	 ambient,	 les	
Comunitats	 Autònomes	 i	 els	 Ens	 Locals.	 Aquests	 Plans	 i	 Programes	 de	 Residus	 hauran	 de	
localitzar	 la	ubicació	 de	 les	 infraestructures	necessàries,	 i	 només	quan	parla	de	 la	 gestió	de	
residus	 apareixen	 operadors	 públics	 o	 privats.	 El	 PTSIRM	 determina	 clarament	 que	 la	
consideració	 d’interès	 públic	 únicament	 serà	 per	 les	 instal·lacions	 municipals	 i	 les	 privades	
tindran	la	consideració	d’instal·lacions	privades	en	regim	de	lliure	concurrència.	El	PRECAT20	i	
el		PINFRECAT20	no	determinen	la	necessitat	d’un	dipòsit	controlat	al	Vallès	Occidental.	

Atès	que	es	 l’administració	únicament	qui	 fa	 les	 tasques	de	planificació,	no	es	pot	deixar	en	
mans	privades	aquesta	finalitat,	ja	que	com	a	tals	les	empreses	privades	tenen	com	a	finalitat	
el	lícit	interès	del	seu	propi	benefici	i	no	el	interès	públic	general.	

Demanem.	 Que	 no	 es	 deixi	 en	 mans	 dels	 promotors	 privats	 la	 previsió,	 planificació	 i	
localització	 de	 noves	 instal·lacions	 de	 dipòsit	 de	 residus,	 o	 d’altres	 infraestructures	 de	
tractament	de	residus,	fent	servir	les	figures	urbanístiques,	com	els	Plans	Especials	autònoms,	
o	 com	 en	 el	 cas	 que	 ens	 ocupa,	 un	 simple	 Projecte	 d’Actuació	 específica	 en	 Sòl	 No	
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Urbanitzable,	que	permeten	a	promotors	privats	 funcions	que	corresponen	a	 l’administració,	
per	infraestructures	de	gestió	de	residus,	siguin	municipals	o	industrials.	

És	en	aquest	mateix	sentit	que,	el	març	de	2013,	ja	es	van	presentar	les	al·legacions	contra	el	
Pla	 Especial	 Urbanístic	 destinat	 a	 infraestructures	 de	 gestió	 de	 residus	 Can	 Carreras	 i	 Can	
Balasc	(en	endavant	PEU),	promogut	per	la	mercantil	ARRINS	SL.	Llavors		la	Comissió	Territorial	
d’Urbanisme	de	 Barcelona	 va	 acordar	 suspendre’n	 la	 tramitació,	 que	 a	 data	 d’avui	 continua	
suspesa.		

La	Resolució	que	s'impugnà	el	2013	està	afectada	de	“frau	de	llei”,	segons	estableix	l'art.	6.4	
del	Codi	Civil	-C.C.-,	ja	que	fonamenta	l'aprovació	en	el	fet	de	que	el	tràmit	seguit	per	plantejar	
el	 PEU	 es	 l'establert	 en	 l'art.	 68	 del	 Decret	 legislatiu	 1/2010,	 del	 Text	 refós	 de	 la	 Llei	
d'urbanisme	 de	 Catalunya	 -TRLUC-	 vigent,	 quan	 aquesta	 figura	 de	 planejament,	 no	 	 es	
corresponia	a	tenor	de	la	finalitat	de	la	mateixa,	tenint	en	compte	tant	l'actual	realitat	d'ús	del	
territori	afectat,	com	de	la	seva	qualificació	urbanística,	ni	tampoc	podia	determinar		el	tràmit	
d'aquesta	 figura	 de	 planejament	 a	 la	 voluntat	 de	 les	 estratègies	 societàries	 dels	 promotors	
privats	per	una	millor	acomodació	de	 les	seves	actuals	explotacions,	que	sols	es	situen	en	 la	
pretensió	 de	 millors	 rendibilitats	 dels	 beneficis	 mercantils	 privats	 i	 en	 absolut	 en	
l'imprescindible	interès	social	i	utilitat	pública,	provocant,	a	més,	el	referit	PEU,	amb	les	seves	
modificacions	 urbanístiques	 i	 d'activitats	 implícites,	 uns	 perjudicis	 a	 l'interès	 social	 i	 uns	
efectes	negatius	a	la	utilitat	pública.		

El	PAE,	lluny	d’incorporar	la	normativa	sectorial,	i	vinculant,	en	matèria	urbanística	i	de	residus,	
redueix	els	tràmits	a	una	simple	llicència	municipal	d’obres.	Fet	que	considerem	inacceptable.	

En	 aquest	 sentit	 s’han	 	 pronunciat	 els	 tribunals	 en	 diverses	 Sentències.	 La	 Sentència	 del	
Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	núm.	330/2010,	de	21	d’abril	de	2010,	que	diu:	
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Queda	clar	que	per	a	la	instal·lació	que	es	pretén,	un	dipòsit	controlat	de	residus	no	perillosos	
classe	 II,	 qualificat	 de	 sistemes	 de	 serveis	 tècnics	 pel	 promotor,	 	 l’autorització	 no	 es	 pot	
tramitar	mitjançant	un	Projecte	d’Actuacions	Específiques	en	Sòl	No	Urbanitzable,	a	l’empara	
dels	 articles	 47	 i	 48	 del	 Decret	 legislatiu	 1/2010,	 del	 Text	 refós	 de	 la	 Llei	 d'urbanisme	 de	
Catalunya	-TRLUC-		atès	que	aquesta	via	no	s’ajusta	a	dret.		
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2.-	Sobre	l’estructura	de	la	propietat	del	sòl 
	
El	PAE	incorpora	i	esmena	certes	deficiències	de	tramitacions	anteriors,	però	amb	un	objectiu	
idèntic,	l’autorització	per	a	la	instal·lació	d’un	dipòsit	controlat	de	residus	no	perillosos,	classe	
II	en	l’àmbit	de	Can	Balasc	i	Can	Pi	de	Vilaroc,	del	terme	municipal	de	Rubí.	
Mentre	que	en	els	anteriors	documents	el	promotor	no	especificava	la	propietat	dels	terrenys	
de	l’àmbit	de	Can	Balasc,	com	si	ho	feia	per	a	l’àmbit	de	Can	Carreras,	el	PAE	incorpora	en	el	
punt	1.7	de	la	memòria	justificativa	de	l’actuació,	una	descripció	registral	de	les	finques,	a,	b	i	
c,	on	“...l’activitat	projectada	ocuparà	una	superfície	de	13,76	ha	incloses	en	el	 interior	de	les	
finques	registrals	les	quals	tenen	una	extensió	15,713	ha	...”	
	
A	continuació	es	descriuen	el	Títol	de	propietat	i	les	diverses	operacions	reals	i	mercantils	que	
s’han	portat	a		terme	per	part	del	mateix	grup	accionarial	per	arribar	a	la	situació	actual	que,	
atesa	 la	 magnitud	 de	 les	 mateixes,	 resten	 pendents	 d’inscripció	 definitiva	 al	 Registre	 de	 la	
Propietat	de	Rubí.	
	
La	 relació	 de	 parcel·les	 afectades	 es	 correspon	 amb	 les	 del	 projecte	 del	 1998,	 del	 centre	
integral	de	tractament	de	residus	municipal	i	planta	de	termòlisi,	excepte	una.	La	parcel·la	26	
del	 polígon	 14,	 Can	 Pi	 de	 Vilaroc,	 referència	 cadastral	 08183A014000260000JM,	 amb	 una	
superfície	de	77.317	m2,	i	afectada	parcialment.	
	
En	 un	 plànol	 (d’elaboració	 pròpia)	 es	 delimiten	 les	 finques	 cadastrals	 i	 l’àmbit	 afectat	 pel	
projecte,	i	diu	que	cal	esmentar	que	“...en	el	límit	situat	al	nord,	existeix	una	desviació	respecte	
a	 la	 finca	 cadastral,	 respecte	 al	 límit	 establert	 en	 l’escriptura	 del	 Registre	 de	 la	 Propietat.	
Segons	la	definició	de	la	finca,	el	límit	nord	es	troba	situat	a	13	m	en	paral·lel	a	la	línia	elèctrica	
d’alta	tensió...”	

	
	

	

	
Doncs	bé,	en	consulta	a	la	Seu	Electrònica	del	Cadastre,	la	parcel·la	26	del	polígon	14	Can	Pi	de	
Vilaroc,	de	nova	incorporació	(que	no	consta	ni	en	el	projecte	de	1994,	ni	en	el	PEU	suspès),	es	
correspon	amb	el	forat	d’una	activitat	extractiva	autoritzada	anomenada	Ampliació	de	Tejala,	
Registre	miner	núm.	2551.	

Parcel·la	26,	limita	amb	l’àmbit	
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Aquesta	parcel·la,	de	77.137	m2,	tot	i	que	consta	afectada	parcialment,	no	apareix	en	cap	dels	
plànols	del	Projecte	com	part	de	l’àmbit	de	l’activitat.	
Atès	que	una	desviació	de	13	m	en	el	 límit	nord	de	 l’àmbit	no	afecta	 l’activitat	projectada,	 i	
considerant	 aquesta	 informació	 irrellevant	 en	 aquest	 tràmit,	 ,	 demanem	 la	 eliminació	
d’aquesta	parcel·la	del	text	del	PAE,	per	no	formar	part	del	Projecte.	
	
Cal	 recordar	 que,	 en	 cas	 de	 discrepància	 entre	 la	 documentació	 gràfica	 i	 l’escrita,	 preval	
l’escrita.	
	
Es	per	aquest	motiu	que,	per	tal	d’evitar	futures	ampliacions	de	l’activitat	projectada,	tal	com	
es	desprèn	del	contingut	de	l’estudi	d’impacte	i	integració	paisatgística	punt	5.7	Visió	integral	
del	projecte,	que	diu:	
	
Minimitzar	 la	 dispersió	d’instal·lacions	 i	 activitats	 sobre	 el	 territori,	delimitant	 l’ampliació	 a	
l’àmbit	 afectat	 per	 l’activitat	 extractiva,	 situant	 les	 superficies	 en	 els	 terrenys	
immediatament	adjacents	a	l’actual	activitat	de	monodipòsit.	
	
Cal	excloure	la	parcel·la	26	del	polígon	14	Can	Pi	de	Vilaroc,	del	PAE.	
	
	

3.	sobre	la	reserva		de	sòl	per	a	futures	activitats 
	
	
El	PAE,	en	la	última	pàgina	de	la	memòria	diu:		
“...S’han	previst	les	instal·lacions	que	es	recollien	en	el	document	original	i	el	projecte	defineix	
les	 característiques	 bàsiques	 de	 la	 planta	 de	 recuperació,	 la	 qual	 estava	 prevista	 en	 una	
superfície	de	6.000	m²	en	el	projecte	com	a	reserva	per	a	una	futura	implantació...”	
	
Certament,	 el	 projecte	 original	 del	 1994	 en	 el	 punt	 4.	 Obres	 i	 Instal·lacions	 diu:	 “...	 la	 zona	
destinada	a	un	futur	a	la	possible	implantació	d’una	instal·lació	de	tractament	i	recuperació	de	
residus.	 Com	 que	 aquesta	 instal·lació	 no	 està	 definida	 en	 aquest	 projecte,	 simplement	
s’indicarà	 la	situació	 i	superfície	designada...”	[...]	“...4.11	Reserva	d’espai	per	a	 la	 instal·lació	
de	recuperació.	La	Societat	ARRINS	SA,	té	en	estudi	 la	 instal·lació	d’una	planta	de	reciclatge	 i	
recuperació	de	part	dels	 residus	 inerts	que	avui	 es	 llencen,	 simplement	per	mitjans	mecànics	
sense	cap	tractament	químic	o	similar.	Per	tal	motiu,	reserva	un	amplia	superfície	de	6000	m2	,	
ubicada	junt	a	l’entrada	a	la	finca,	per	poder-hi	ubicar	aquesta	instal·lació	en	un	futur.	L’estudi	
detallat	 de	 la	 Planta	 mètode	 de	 reciclatge,	 mesures	 correctores	 i	 demés	 serà	 objecte	 d’un	
projecte	a	part.	Aquí	només	es	deixa	constància	de	la	reserva	del	solar,	en	lloc	adequat	i	amb	la	
fi	d’aprofitar	les	instal·lacions	de	control,	que	serien	comunes...”	
	
Tornarem	 a	 fer	 referència	 al	 PEU	 de	 2013,	 on	 es	 proposava	 el	 trasllat	 a	 Can	 Balasc	 (àmbit	
d’aquest	 PAE)	 de	 les	 activitats	 d’ensacat	 de	 terres	 i	 reciclatge	 de	 palets,	 autoritzades	 a	 Can	
Carreras,	 atès	 que	 l’activitat	 prevista	 el	 1994	 tindria,	 llavors	 i	 ara,	 la	 consideració	 d’una	
activitat	industrial,	de	gestió	de	residus	sí,	però	industrial,	prohibida	en	Sòl	No	Urbanitzable.	
	
El	 PGO	 de	 Rubí	 qualifica	 els	 terrenys	 com	 sòl	 rústic	 protegit,	 de	 valor	 agrícola,	 forestal	 i	
recursos	 naturals,	 i	 el	 Pla	 Territorial	Metropolità	 de	 Barcelona	 (PTMB)	 com	 espais	 lliures	 de	
protecció	especial.	
El	 Pla	 Territorial	 	 General	 de	 Catalunya	 recomana	 instal·lar	 les	 infraestructures	
mediambientals,	 entre	 les	 quals	 estaria	 la	 planta	 de	 tractament	 de	 residus	 proposada	 en	
aquest	PAE,	en	sòl	industrial	com	a	primera	opció,	en	un	polígon	de	certa	envergadura	dins	del	
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municipi.	Rubí	disposa	de	sòl	 industrial	apte	per	a	aquestes	activitats,	 i	per	 tant,	considerem	
que	les	reserves	de	sòl	no	urbanitzable	del	projecte	del	1994,	i	desenvolupades	ara	en	aquest	
PAE	contravenen	les	recomanacions	del	Pla	General,	les	determinacions	del	PTMB	i	les	normes	
del	PGO	vigent.	
	
Cal	destacar	 també	que,	 la	part	de	 la	 finca	on	es	proposa	 la	 reserva	de	sòl	per	a	 instal·lar	 la	
planta	de	tractament	 i	 recuperació	de	residus,	està	afectada	per	 les	obres	del	TGV.	 	Aquesta	
important	 infraestructura	 de	 transport	 ferroviari	 ha	 estat	 llargament	 reivindicada	 pels	
municipis	que	conformen	el	Catalonia	Innovation	Triangle	(CIT),	Rubí,	Cerdanyola	i	Sant	Cugat.	
Per	 tant,	 mentre	 no	 es	 retiri	 aquesta	 afectació	 de	 reserva	 de	 sòl	 del	 TGV,	 entenem	 que	 el	
promotor	 no	 pot	 disposar	 d’aquest	 espai,	 ja	 qeu	 hi	 ha	 una	 reserva	 de	 sòl	 superior	 a	 la	
plantejada	pel	promotor	d’aquest	PAE.	
	
En	aquest	sentit,	hem	de	recordar	la	situació	actual	de	la	planta	de	tractament	de	residus	que	
la	mercantil	té	a	Sant	Cugat,	i	que	també	ha	estat	objecte	de	litigi.	Segons	la	Sentència	del	TSJ	
CAT	núm.	230/2015,	de	31	de	març	de	2015,	els	terrenys	on	s’ubica	la	planta	de	tractament	de	
residus	 són	 incompatibles	amb	aquesta	 infraestructura,	motiu	pel	qual	 l’Ajuntament	de	Sant	
Cugat	no	pot	concedir	una	autorització	o	llicència	definitiva.	
	
SEGUNDO.-	 La	 sentencia	 apelada	 desestimó	 el	 recurso	 contencioso-administrativo	 interpuesto	 por	 la	 apelante	
contra	la	resolución	antes	reseñada,	por	considerar:	a)	Que	no	podría	apreciarse	incongruencia	en	relación	con	la	
solicitud	de	 licencia	 ambiental	 formulada	por	 la	parte	 actora;	 b)	 El	 término	de	3	 años	 a	que	 se	 sujeta	 la	 licencia	
ambiental	se	encuentra	justificado	en	atención	a	que	el	suelo	donde	se	ubica	la	planta	de	residuos	tenía	al	tiempo	
de	concederse	la	primera	licencia	en	1995	y	tiene	a	la	fecha	de	la	resolución	recurrida	la	calificación	de	industrial	y	
sistemas	 generales,	 concretamente	 zona	 verde	 y	 viales;	 c)	 No	 puede	 entenderse	 adquirida	 por	 silencio	
administrativo	 la	 licencia	ambiental	solicitada	el	24	de	 julio	de	2003,	por	cuanto	no	puede	obtenerse	por	silencio	
administrativo	cosa	distinta	de	la	solicitada	ni	facultades	contrarias	a	las	prescripciones	de	la	normativa	urbanística.	
	
Por	consiguiente,	la	incompatibilidad	de	la	actividad	con	los	usos	admitidos	por	el	planeamiento	impide	que	pueda	
concederse	una	autorización	o	licencia	ambiental.	
	
En	este	caso,	como	así	resulta	de	la	sentencia	y	de	los	mismos	antecedentes	del	escrito	de	apelación,	el	3	de	junio	
de	 1993,	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 del	 Ayuntamiento	 de	 Sant	 Cugat	 del	 Vallés,	 concedió	 a	 Francisco	 Sánchez	
Martínez,	S.A.	 (anterior	denominación	de	 la	apelante)	una	 licencia	para	 la	ejecución	de	unas	obras	a	ubicar	en	el	
sector	 de	 Can	 Fontanals	 por	 el	 plazo	 de	 18	 meses	 hasta	 la	 ubicación	 definitiva	 de	 esa	 planta	 en	 terrenos	
municipales.	
Se	concedió	esa	licencia	provisional	debido	a	que,	como	se	recoge	en	la	sentencia	apelada	y	no	se	cuestiona	en	este	
recurso,	el	suelo	de	las	obras	y	de	la	actividad	tiene	la	calificación	de	industrial	y	sistemas	generales,	zonas	verdes	y	
vialidad,	motivo	 por	 el	 cual,	 esto	 es,	 por	 tener	 una	 licencia	 provisional	 urbanística,	 el	 23	 de	octubre	 de	 1993,	 la	
misma	Comisión	de	Gobierno	del	Ayuntamiento	de	Sant	Cugat	del	Vallés	concedió	a	la	apelante	la	licencia	municipal	
de	 actividades	 de	 centro	 de	 recogida	 y	 transferencia	 de	 residuos	 por	 un	 período	 prorrogable	 de	 cuatro	 años,	
concediéndole	nueva	prórroga	por	tres	años	mediante	acuerdo	de	24	de	octubre	de	2005.	
	
De	lo	expuesto	resulta	claramente	que	el	término	al	que	se	sujeta	la	licencia	ambiental	es	conforme	a	derecho,	en	
atención	a	que	 la	 licencia	solicitada	por	 la	apelante	no	puede	concederse	sin	 término	 final	o	 indefinidamente,	ya	
que	la	actividad	a	que	se	refiere	no	es	compatible	con	los	usos	permitidos	por	el	planeamiento,	y	se	ejerce	en	unas	
instalaciones	amparadas	por	una	licencia	urbanística	provisional,	razones	por	la	que	no	se	puede	atender	el	motivo	
de	nulidad	alegado	en	la	apelación,	ni,	en	consecuencia,	anular	el	término	de	3	años	al	que	el	acuerdo	impugnado	
sujeta	la	licencia	ambiental	
	
QUINTO.-	La	apelante	también	alegó	que	había	obtenido	la	licencia	ambiental	solicitada	el	24	de	julio	de	2003	por	
silencio	administrativo,	lo	que	fue	desestimado	por	la	sentencia	apelada,	declarando	que	no	pueden	adquirirse	por	
silencio	administrativo	facultades	contrarias	a	las	prescripciones	de	la	normativa	urbanística	
	
Alega	la	apelante	que	no	nos	encontramos	ante	una	licencia	urbanística	sino	ante	una	licencia	
ambiental,	que,	de	conformidad	con	el	artículo	32.3	de	la	Ley	3/1998,	de	27	de	febrero,	de	Intervención	Integral	de	
la	 Administración	Ambiental	 ,	 debe	 entenderse	 otorgada	 por	 el	 transcurso	 del	 plazo	máximo	de	 cuatro	meses	 a	
contar	desde	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	sin	resolución	expresa.	
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La	solicitud	de	licencia	ambiental	de	24	de	julio	de	2003	fue	resuelta	expresamente	por	el	Ayuntamiento	apelado	
mediante	acuerdo	de	24	de	octubre	de	2005,	de	prórroga	por	tres	años	de	la	licencia	municipal	de	actividades,	que	
no	 fue	 recurrido	 por	 la	 apelante,	 consintiéndolo,	 por	 lo	 que,	 siendo	 extemporánea,	 no	 puede	 admitirse	 la	
pretensión	de	anulación	del	acuerdo	para	entender	obtenida	la	licencia	en	los	términos	en	los	que	fue	solicitada.	
	
En	cualquier	caso,	como	tiene	declarado	esta	Sala	y	Sección	en	sentencia	número	400,	de	11	de	mayo	de	2010	 ,	
dictada	en	el	recurso	ordinario	número	271/2007,	en	relación	con	una	autorización	ambiental,	cualquiera	que	fuese	
el	 espacio	 temporal	 transcurrido	 desde	 su	 solicitud,	 "el	 transcurso	 de	 los	 plazos	 normativamente	 previstos	 es	
condición	necesaria,	pero	no	suficiente,	para	la	obtención	de	la	pretensión	de	que	se	trate	por	silencio	positivo,	pues	
tal	pretensión	debe	ser	acorde	con	el	ordenamiento	jurídico(...)	de	tal	suerte	que	nadie	puede	adquirir	facultades	por	
silencio	administrativo	positivo	que	no	podría	haber	obtenido	en	forma	expresa..."	
	
	
També	 la	 Sentència	 del	 TSJ	 CAT	 núm.	 120/2015,	 de	 19	 de	 febrer	 de	 2015,	 a	 més	 de	 la	
incompatibilitat	urbanística	de	l’anterior,	abunda	en	certes	irregularitats,	en	relació	fins	i	tot	a	
la	propietat	de	la	planta	de	tractament	de	residus	de	Sant	Cugat.	
	
CUARTO.-	 Según	 resulta	 del	 expediente	 administrativo,	 el	 Ayuntamiento	 adquirió	 la	 planta	 de	 transferencia	 en	
virtud	de	 resolución	de	 la	Alcaldía	de	29	de	diciembre	de	1998.	 Según	 las	 condiciones	 en	que	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
adquisición	(folio	14	del	expediente),	la	planta	seguiría	instalada	en	un	terreno	de	la	concesionaria,	y	había	de	ser	
retirada	de	dicho	lugar	el	31	de	diciembre	de	2003	(apartado	7º).	Al	 llegar	esa	fecha,	 la	actora	podía	recomprarla	
por	 el	 precio	 resultante	 de	 su	 valor	 neto	 contable	 en	 aquel	 momento,	 una	 vez	 aplicadas	 las	 correspondientes	
amortizaciones	(apartado	8º).	Además,	en	virtud	del	apartado	10º,	el	uso	y	explotación	de	la	planta	de	transferencia	
hasta	el	31	de	diciembre	de	2003	le	correspondía	a	la	empresa	concesionaria	del	servicio	de	recogida	de	residuos	
urbanos,	a	cargo	de	quien	corrían	íntegramente	los	gastos	de	explotación	y	mantenimiento.	
	
	
La	 actora	 sostiene	 que,	 llegada	 la	 fecha	 de	 31	 de	 diciembre	 de	 2003,	 procedió	 a	 la	 recompra	 de	 la	 instalación,	
aunque	 no	 pagó	 por	 ella	 precio	 alguno,	 puesto	 que	 su	 valor	 contable	 en	 aquel	 momento,	 después	 de	 las	
amortizaciones,	 era	 igual	 a	 cero.	Partiendo	de	ello,	 considera	que	 la	 reclamación	que	efectúa	en	este	proceso	 la	
realiza	en	su	condición	de	propietaria	de	la	instalación,	y	no	de	concesionaria	del	servicio.		
El	 punto	 de	 partida	 de	 esta	 argumentación	 no	 puede	 ser	 compartido	 en	modo	 alguno.	 En	 ningún	momento	 ha	
quedado	 acreditado	 que	 se	 hubiese	 procedido	 a	 la	 recompra	 de	 la	 instalación.	 Fuera	 cual	 fuese	 el	 precio	 que	
debía	ser	abonado	entonces,	la	recompra	debió	ser	documentada	debidamente,	y	aquí	no	existe	indicio	alguno	de	
que	hubiera	tenido	lugar,	y	ni	siquiera	de	que	la	recurrente	hubiese	formulado	una	petición	en	tal	sentido.	El	hecho	
de	que,	posteriormente,	se	arrogase	en	algún	escrito	 la	condición	de	propietaria	de	 la	 instalación	no	añade	nada	
sobre	este	particular.	
Per	 tot	 l’exposat	 anteriorment,	 creiem	que	 la	 reserva	de	 sòl	 per	 a	 la	 planta	de	 tractament	 i	
recuperació	de	 residus	d’aquest	 PAE	no	 respon	a	 la	 reserva	 formulada	 al	 projecte	del	 1994,	
sinó	a	la	necessitat	actual	de	trasllat	de	les	instal·lacions	que	la	mercantil	té	a	Sant	Cugat	i	que,	
com	 ja	 hem	 vist,	 opera	 amb	 una	 llicència	 provisional	 des	 dels	 anys	 noranta.	 El	 trasllat	
d’aquesta	planta,	 o	de	qualsevol	 tipus	de	planta	de	 tractament	de	 residus,	 a	 l’àmbit	 de	Can	
Balasc,	 hagi	 estat	 prevista	 el	 1994	 o	 es	 proposi	 ara	 per	 necessitats	 actuals,	 és	 incompatible	
amb	el	sòl	no	urbanitzable	de	l’àmbit,	i	el	caràcter	temporal	de	les	activitats	permeses.	
	
Demanem	que,	en	cas	que	s’autoritzi	la	planta	de	tractament	i	recuperació	de	residus,	la	seva	
ubicació	es	modifiqui,	atenent	tot	l’anterior,	i	es	determini	la	seva	ubicació	en	sòl	industrial.	
	
	
	

4.	sobre	126.326	m3	de	residus	pendents	d’ubicar 
	
El	 punt	 3.1.4	 Capacitat	 de	 tractament	 i	 vida	 útil	 (pàg.	 19	 de	 la	 memòria	 justificativa	 de	
l’actuació)	detalla	la	capacitat	total	del	dipòsit,	1.085.000	m3,	la	capacitat	de	tractament	anual	
82.500	tones/any,	i	la	capacitat	de	gestió	diària	275	tones/dia.	
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Aquesta	capacitat	total	es	correspon	amb	la	sol·licitada	al	projecte	inicial	el	1994,	que	era	de	
1.085.000	m3.		Però	que	“…una	vegada	analitzada	la	topografia	actual	del	vas	de	disposició	i	
realitzats	 els	 càlculs	 corresponents,	 ARRINS,	 SL	 determina	 que	 el	 volum	 final	 de	 residus	 no	
perillosos	 és	 de	 958.674	 m³,	 restant	 pendents	 de	 definir	 la	 seva	 ubicació	 final	 dins	 l’àmbit	
d’actuació	un	total	de	126.326	m³…”	
	
Aquestes	dades	es	representen	en	una	taula	que	adjuntem	a	continuació,	perquè	cal	analitzar-
les.	

	
	
	
La	 capacitat	 total	 del	 vas	 s’estableix	 en	 958.674	 m3,	 però	 ens	 consta	 que	 el	 forat	 és	 molt	
superior.	 Segons	 dades	 de	 google	 earth,	 la	 capacitat	 total	 és	més	 pròxima	 als	 2,5M	 de	m3	
previstos	en	el	PEU	de	2013	que	no	pas	als	números	que	presenta	aquest	PAE.	
	
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	diu	que:	“...Per	tal	de	realitzar	la	conversió	de	
la	cubicació	disponible	a	tones,	es	necessari	aplicar	una	densitat	mitja	al	residu	a	gestionar.	A	
tal	efecte	s’ha	realitzat	un	anàlisis	en	profunditat	de	les	dades	recollides	durant	l’explotació	en	
els	últims	anys	d’una	activitat	d’idèntiques	característiques	a	les	projectades,	en	un	entorn	molt	
proper	 al	 plantejat	 (municipi	 de	 Rubí)	 i	 amb	 la	 mateixa	 quantitat	 i	 tipologia	 de	 residus	
d’origen	industrial	a	admetre	anualment.	Per	tant	les	dades	obtingudes	en	aquest	estudi	són	
molt	aproximades	a	la	realitat	de	l’activitat	de	Can	Balasch	una	vegada	estigui	operativa…”	
	
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	que	diu:	
	
En	este	sentido,	es	de	ver	que	en	el	apartado	5	del	proyecto	presentado	con	la	solicitud	de	la	licencia	de	
actividad,	 que	 versa	 sobre	 los	 residuos	 admisibles	 en	 el	 vertedero,	 se	 hace	mención	 de	 que	 serán	 los	
inertes,	 químicamente	 estables	 e	 insolubles	 en	medio	 acuoso,	 recogiendo	 seguidamente	 indicación	 de	
que	los	residuos	industriales	inertes	que	serán	objeto	de	admisibilidad,	según	el	anexo	1,	de	la	Orden	de	
17	de	octubre	de	1984	de	la	Generalitat	de	Cataluña,	son	los	que	cita	a	continuación.	
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FALLO	
SEGUNDO.	Estimar	en	parte	el	recurso	de	apelación	formulado	por	Arrins,	S.L.	contra	el	citado	auto,	para	
precisar	que	los	residuos	admisibles	en	el	vertedero	autorizado	con	la	licencia	concedida	el	24	de	julio	de	
2009	son	los	inertes	referidos	en	el	proyecto	que	acompañaba	la	solicitud	de	la	licencia	de	actividad	
	
L’activitat	autoritzada	a	Can	Carreras	era	per	a	dipòsit	controlat	de	residus	no	perillosos	(classe	
II),	 mentre	 que	 els	 residus	 admissibles	 a	 Can	 Balasc	 són	 els	 inerts,	 per	 tant,	 aquesta	
comparativa	que	utilitza	el	promotor	per	determinar	la	densitat	dels	residus	a	gestionar	no	és	
vàlida.		
	
Densitat	 que	 tampoc	 es	 correspon	 amb	 la	 prevista	 al	 projecte	 del	 1994,	 que	 es	 fixa	 en	 650	
Kg/m3.	A	partir	d’aquesta	densitat	es	calcula	una	vida	útil	de	l’abocador	d’uns	8	anys,	mentre	
que	en	aquest	PAE	la	durada	de	l’activitat	s’incrementa	fins	els	14	anys.	
	
En	qualsevol	cas,	pel	que	fa	al	transport	de	residus,	les	fitxes	han	d’incloure	el	pes	en	quilos	i	el	
volum	 en	 m3	 dels	 residus	 transportats,	 i	 és	 aquí	 on	 els	 números	 exposats	 esdevenen	
impossibles.	Els	vehicles	semi-remolc	tenen	una	capacitat	de	76m3	i	els	hem	vist	abocar	a	Can	
Carreras	 plens	 fins	 al	 límit	 de	 la	 seva	 capacitat,	 però	 si	 apliquem	 la	 densitat	 dels	 residus	
referida	al	 PAE,	 ens	dona	un	pes	de	91,2	 tones	que,	 evidentment,	no	és	possible.	De	 fet	no	
podrien	ni	passar	per	la	bàscula,	ja	que	aquesta	té	una	capacitat	de	pes	màxima	de	60	tones.	
	
Després	 de	 la	 capacitat	 total	 del	 vas,	 la	 densitat	 estimada	 del	 residu	 compactat	 i	 el	 pes	 del	
residu	dipositat	en	el	vas,	trobem	la	capacitat	pendent	d’ubicar	de	126.326	m3.	Si,	com	ja	hem	
vist,	 la	 capacitat	 del	 forat	 és	 superior	 a	 la	 quantitat	 de	 residus	 sol·licitada,	 	 no	 té	 cap	 sentit	
deixar	pendents	d’ubicar	aquests	126.326	m3,	atès	que	hi	 	caben	sense	problema.	Més	quan	
en	l’informe	tècnic	que	acompanya	la	sol·licitud	de	llicència	d’obertura,	s’especifica	que	en	el	
vas	només	s’hi	abocaran	958.674	m3	de	residus,	però	com	es	reconeix	una	capacitat	superior,	
aquest	diferencial	s’omplirà	només	amb	terres	netes.	
	
Per	tal	d’evitar	que,	en	un	futur,	aquests	126.674	m3	pendents	d’ubicar	acabin	en	algun	 lloc	
fora	de	l’àmbit	del	projecte,	com	per	exemple	el	forat	de	l’activitat	extractiva	Ampliació	Tejala,	
i	atès	que	aquesta	parcel·la	també	consta	en	la	descripció	de	les	finques	afectades,	demanem	
que	no	es	deixi	aquest	volum	pendent	d’ubicar,	ja	que	no	hi	ha	cap	motiu	real,	físic	ni	tècnic,	
per	fer-ho.	
	
	

5.	sobre	els	residus	admissibles 
	
	
L’activitat	 sol·licitada	 en	 aquest	 PAE,	 dipòsit	 controlat	 de	 residus	 no	 perillosos	 classe	 II,	
tampoc	es	correspon	amb	l’autoritzada	per	sentència	el	2009	i	que	fa	referència	a	la	sol·licitud	
inicial	de	1994,	dipòsit	controlat	de	residus	inerts.		

El	 llistat	de	residus	admissibles	sol·licitat	 inicialment	el	1994,	 i	autoritzats	per	sentència	(STSJ	
CAT	 núm.	 35/2012)	 són	 els	 inerts,	 però	 el	 PAE	 incorpora	 un	 llistat	 de	 224	 residus,	
majoritàriament	 no	 perillosos	 que,	 segons	 interpreta	 el	 promotor,	 són	 assimilables	 als	
sol·licitats	el	1994.	Entre	el	llistat	actual	hi	ha	residus	del	grup	18,	residus	sanitaris	i	veterinaris,	
que	en	cap	cas	es	poden	assimilar	als	sol·licitats	el	1994.	
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Tot	i	que	alguns	dels	residus	inerts	sol·licitats	el	1994	avui	tinguin	la	consideració	de	residus	no	
perillosos,	 no	 estem	d’acord	 que	 això	 comporti	 el	 canvi	 de	 l’activitat	 que	 s’està	 autoritzant,	
atès	que	la	normativa	per	a	un	abocador	d’inerts	és	diferent	a	la	que	regula	un	abocador	classe	
II.		

L’activitat	autoritzada	en	la	llicència	municipal	és	per	a	un		dipòsit	controlat	de	residus	inerts.	
d’acord	amb	el	projecte	de	1994,	i	en	compliment	de	la	Sentència	del	TSJC	35/2012,	que	diu:		
	
“...CUARTO.-	En	el	punto	6	del	aparado	segundo	del	Decreto	dictado	el	24	de	julio	de	2009	por	el	Regidor	
Delegat	 del	 Ayuntamiento	 de	 Rubí,	 se	 dispone:	 "La	 llicència	 a	 atorgar	 és	 per	 instal·lar	 un	 dipòsit	
controlat	 de	 residus	 inerts	 d`	 acord	 la	 definició	 de	 l`	 article	 2	 del	 Real	 Decreto	 1481/2001,	 de	 27	 de	
diciembre,	por	el	que	se	regula	la	eliminación	de	residuos	mediante	depósito	en	vertedero".	
Defiende	la	parte	apelante	que	los	residuos	contemplados	en	el	proyecto	presentado	con	la	solicitud	de	
la	licencia	ambiental,	a	excepción	de	los	residuos	de	acondicionamiento	de	agua	para	servicios,	encajan	
en	los	admisibles	en	la	categoría	II,	no	especiales	o	no	peligrosos	de	los	apartados	a	)	y	b)	del	artículo	6.3	
del	citado	Real	Decreto	,	no	en	la	categoría	I,	correspondiente	a	residuos	inertes,	remitiendo	al	informe	
aportado	 al	 incidente	 de	 ejecución	 de	 sentencia,	 añadiendo	 que	 el	 órgano	 competente	 para	 la	
clasificación	 de	 los	 depósitos	 controlados	 de	 residuos	 y	 la	 fijación	 de	 las	 medidas	 adicionales	 de	
protección	es	el	sucesor	de	la	antigua	Comissió	Central	d`	Industries	i	Activitats	Clasificadas	del	RAMIN,	o	
sea	la	Ponencia	Ambiental	adscrita	al	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge.	
Tanto	 la	 referencia	 que	 se	 contiene	 en	 el	 decreto	 de	 fecha	 24	 de	 julio	 de	 2009,	 al	 artículo	 2	 del	 Real	
Decreto	1481/2001,	de	27	de	diciembre	,	por	el	se	regula	la	eliminación	de	residuos	mediante	depósito	
en	vertedero,	como	la	defensa	en	el	escrito	de	interposición	del	recurso	de	apelación	de	Arrins,	S.L.	de	la	
aplicación	al	caso	de	autos	del	citado	Real	Decreto,	no	resultan	acertadas,	ya	que	el	18	de	abril	de	1994,	
fecha	en	la	que	se	presentó	la	solicitud	de	la	licencia	de	actividad,	no	había	entrado	en	vigor	el	mismo,	y	
la	normativa	aplicable	al	procedimiento	a	seguir	para	el	otorgamiento	de	la	licencia	de	actividad	y	a	la	
propia	 licencia,	es	 la	vigente	en	esa	fecha,	no	 la	habida	con	posterioridad,	como	es	 la	contenida	en	el	
Real	Decreto	1481/2001,	de	27	de	diciembre...”	
	
El	promotor	diu	que	aquest	 llistat	té	un	caràcter	orientatiu	 i	no	restrictiu,	 ja	que	la	mercantil	
ARRINS	 SL	 es	 reserva	 el	 dret	 de	 sol·licitar	 aquells	 canvis	 o	 ampliacions	 que	 per	 normativa	
pugui.	Però	segons	la	Sentència	35/2012,		

“...En	este	sentido,	es	de	ver	que	en	el	apartado	5	del	proyecto	presentado	con	la	solicitud	de	la	licencia	
de	actividad,	que	versa	sobre	los	residuos	admisibles	en	el	vertedero,	se	hace	mención	de	que	serán	los	
inertes,	 químicamente	 estables	 e	 insolubles	 en	medio	 acuoso,	 recogiendo	 seguidamente	 indicación	 de	
que	los	residuos	industriales	inertes	que	serán	objeto	de	admisibilidad,	según	el	anexo	1,	de	la	Orden	de	
17	de	octubre	de	1984	de	la	Generalitat	de	Cataluña,	son	los	que	cita	a	continuación.	
Serán	 estos	 residuos	 y	 no	 otros	 los	 residuos,	 independientemente	 de	 su	 correspondencia	 con	 los	
residuos	inertes	sobre	los	que	versa	el	artículo	2.b)	del	Real	Decreto	1481/2001,	de	27	de	diciembre	,	por	
el	que	se	regula	la	eliminación	de	residuos	mediante	depósito	en	vertedero,	o	con	cualquier	otro	residuo	
no	peligroso	de	los	apartados	a)	y	b)	del	artículo	6.3	del	mencionado	Real	Decreto…”	
	
La	 resolució	 judicial	 és	 clara	 i	 no	 dóna	 peu	 a	 interpretacions.	 	 Els	 residus	 admissibles	 a	
l’abocador	de	Can	Balasc	“Serán	estos	i	no	otros”.	Sense	possibilitat	de	canvis	o	modificacions.	

Aquest	llistat	és	assimilable,	però	no	a	la	normativa	vigent	en	el	moment	de	la	sol·licitud,	sinó	
als	 residus	 autoritzats	 a	 Can	 Carreras,	 tant	 els	 que	 consten	 a	 l’autorització	 ambiental	
BA20060125	de	2012,	com	els	incorporats	en	les	modificacions	no	substancials	posteriors,	que	
en	definitiva	és	el	que	pretén	l’empresa,	poder	gestionar	a	Can	Balasc	els	mateixos	residus	que	
tenia	autoritzats	a	Can	Carreras,	i	que	els	tribunals	no	li	permeten.	
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Pel	 que	 fa	 a	 la	 classificació	 de	 l’activitat	 del	 punt	 3.1.1,	 tampoc	 trobem	 cap	 referència	 al	
Decreto	2414/1961,	de	30	de	noviembre	,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Actividades	
Molestas,	 Insalubres,	 Nocivas	 y	 Peligrosas	 (RAMIN).	 Segons	 	 aquest	 Decret,	 l’activitat	 haurà	
d’estar	 a	 una	 distància	 de	 2.000m	 a	 comptar	 del	 nucli	 més	 proper	 de	 població	 agrupada.	
Aquest	Decret	era	vigent	en	el	moment	de	la	sol·licitud,	però	l’activitat	inicial	no	entrava	en	la	
categoria	d’insalubre	o	perillosa,	ja	que	els	residus	eren	inerts.		

Artículo	4	Emplazamiento.	Distancias	

…[…]	En	todo	caso,	las	industrias	fabriles	que	deban	ser	consideradas	como	peligrosas	o	insalubres,	sólo	podrán	emplazarse,	como	
regla	general,	a	una	distancia	de	2.000	metros	a	contar	del	núcleo	más	próximo	de	población	agrupada.	

En	quan	residus	veterinaris,	caldria	aplicar	la	normativa	de	residus	hospitalaris,	que	d’inerts	no	
en	tenen	res,	a	mes	de	que	es	poden	abocar	isòtops	radioactius,	provinents	de	proves	varies	a	
les	mascotes	o	be	ramaderia	diversa,	com	porcs,	vedells,	avicultura,	etc,	a	més	de	cendres	
d’incineració	d’animals	morts,	o	els	animals	directament.	
Per	 tot	 això,	 demanem	 a	 l’Ajuntament	 de	 Rubí	 que	 requereixi	 a	 l’Agència	 de	 Residus	 de	
Catalunya,	 que	 faci	 una	 revisió	 acurada	 del	 llistat	 de	 residus	 sol·licitat,	 ajustant-la	 als	 que	
consten	al	projecte	de	1994,	i	eliminant-ne	els	que,	com	els	del	grup	18,	no	procedeixin	i	que	
sols	es	puguin	abocar	residus	realmente	inerts	com	runes	i	terres.	

	

6.	Impactes	al	medi	ambient	i	a	la	salut	
	
Característiques	del	terreny	i	afectacions	al	medi	aquàtic:	

	Al	Capítol	3.3.2.	Impermeabilització	del	fons	del	vas.	Pàgines	25	i	26.		

Malgrat	 tractar-se	 d’un	 terreny	 argilós	 impermeable,	 l'estudi	 geològic	 determina	 que	 hi	 ha	
presència	de	gresos	i	conglomerats	amb	porositat	secundària.	Més	endavant	es	defineixen	les	
capes	de	materials	per	aïllar	el	vas	de	l’abocador,	el	que	evidencia	la		insificient	seguretat	del	
terreny	per	la	manca	d’estanqueïtat,	el	risc	de	filtracions	i	de	moviments	de	la	base	del	terreny	
que	poden	incrementar	la	subsidència.		

Totes	 les	 referències	 bibliogràfiques,	 així	 com	 nombroses	 i	 recents	 experiències	 demostren	
arreu	que	els	impactes	més	importants	que	causen	els	abocadors	al	medi	es	concentren	en	la	
contaminació	de	les	aigües	superficials,	dels	aqüífers,	i	en	les	emissions	difoses	a	l’atmosfera.	
	
En	 el	 cas	 que	 ens	 ocupa,	 considerem	molt	 preocupant	 el	 fet	 que,	 segons	 la	 documentació	
gràfica	de	 l'expedient,	 l’àmbit	d’impacte	de	 les	 	 instal·lacions	 	de	 l'abocador	de	Can	Balasch,	
afectaria	tant	el	curs	del	Torrent	de	Mas	Jornet	i	de	la	Riera	de	ca	n'Esteper,	com	la	seva	zona	
de	servitud	(franja	de	5	m	d'amplada	a	banda	i	banda	dels	marges	de	la	llera	pública).		

A	més,	una	part	considerable	de	l'activitat	quedaria	dins	de	la	zona	de	policia	(franja	de	100	m	
d'amplada	a	banda	i	banda	dels	marges	de	la	llera	pública).	

L’ACA	 hauria	 d’aportar	 (dada	 inexistent	 a	 la	 documentació)	 les	 concessions	 de	 pous	 de	 tot	
tipus	susceptibles	de	ser	afectats,	per	incloure’ls,	prevenir	riscs	i	la	seva	contaminació.	
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Demanem	que	l’ACA,	Ajuntament,	Consell	Comarcal,	…	facin	les	analítiques	dels	pous	i	fonts	
existents	per	disposar	d’un	mapa	zero	abans	de	l’inici	de	l’activitat,	en	el	cas	que	l’abocador	
tingui	l’autoritzacó.	

La	composició	del	sòl,	majoritàriament	argiles	amb	sorres	i	graves,	no	garanteix	la	protecció	
dels	torrents	i	les	aigües	subterrànies	de	l'entorn,	que	es	veurien	en	risc	evident	de	ser	
greument	afectats	per	qualsevol	possible	filtració	en	el	sistema	d'impermeabilització	artificial	
del	dipòsit.		

Sobre	les	distàncies	

Traslladar	 els	 problemes	 històrics	 i	 actuals	 de	 l'abocador	 de	 Can	 Carreras	 al	 medi	 de	 Can	
Balasch	-recordem	que	estarà	gestionat	pel	mateix	grup	empresarial-,	no	és	cap	garantia.		Les	
molèsties	 previsiblement	 poden	 ser	 les	mateixes,	 incrementades	 amb	 noves	 afectacions	 als	
habitatges	i	activitats	properes,	als	nuclis	poblats	propers	i	als	nuclis	urbans	dels	municipis	de	
Rubí	i	Castellbisbal.		

Can	 Balasch	 es	 troba	 a	 250m	 d’una	 granja	 de	 vedells,	 200m	 del	 nucli	 habitat	 del	 camí	 de	
Campament,	600m	de	diversos	barris	de	Rubí,	 i	700	d'un	centre	escolar.	La	distància	al	nucli	
urbà	de	Rubí	és	de	tan	sols	1.750m.	També	es	veuria	afectat	el	municipi	de	Castellbisbal,	amb	
una	distància	de	900m	a	Can	Campanyà	i	1.900	al	nucli	urbà.		

	

Pla	de	restauració		

Considerem	 inacceptable	 dedicar	 l'abocador	 clausurat	 a	 ús	 agrícola.	 Doncs	 es	 tracta	 d’un	
abocador,	amb	un	risc	molt	superior	de	causar	impactes	ambientals	que	el	solicitat	l’any	1994	
com	 a	 abocador	 de	 residus	 inerts	 no	 perillosos.	 Ara	 es	 vol	 incorporar	 un	 ampli	 ventall	 de	
residus	industrials	que	poden	ocasionar	sinergismes	i	reaccions	difícilment	predictibles	com	ha	
estat	 i	està	succeint	en	 indrets	propers	 i	més	allunyats	del	nostre	país.	Els	abocadors	 ,	 tenen	
una	activitat	molt	dilatada	al	 llarg	del	 temps	que	pot	abastar	dècades,	 fet	que	ha	comportat	
l’allargament	normatiu	 dels	 controls	 una	 vegada	 finalitzada	 l’activitat.	 És	 del	 tot	 forassenyat	
dedicar	aquest	sòl	a	ús	agrícola	que	trenca	amb	el	principi	de	precaució	i	aportaria	un	risc	a	la	
salut	alimentària.	

	

Energia	

En	 cap	 moment	 anomena	 que	 s’implantarà	 l’ús	 d’energies	 renovables,	 ni	 cap	 mesura	 per	
mitigar	 els	 efectes	 causats	 per	 l’ús	 de	 combustibles	 fòssils.	 Sí	 preveu	 la	 connexió	 a	 la	 xarxa	
elèctrica	i	el	proveïment	i	ús	de	gasoil.	

	

Control	de	pols,	emissions	i	soroll:	

Capítol	3.10.	Mesures	ambientals	pàg	76.	L'ajuntament	podrà	mesurar	com	a	màxim	dos	cops	
l'any	a	 l'exterior,	 les	emissions	de	sorolls	 i	pols	o	d'altres	contaminants	a	 llocs	propers	de	sòl	
urbà.	 Considerem	 una	 usurpació	 inacceptable	 de	 funcions	 la	 pretenció	 dels	 explotadors	
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d’establir	 (ells!)	 el	 que	 pot	 fer	 i	 ha	 de	 fer	 l'administració	 competent,	 en	 aquest	 cas	
l'ajuntament	de	Rubí	o	d’altres.	

Especialment	 inquietant	 és	 la	 ignorància	 de	 cap	 referència	 a	 la	 contribució	 de	 l’activitat	
d’abocador	a	la	pèrdua	de	qualitat	de	l’aire	resultant	motivada	per	les	activitats	potencials	que	
es	volen	incloure	en	un	abocador	de	de	Classe	II.		Hi	ha	prou	normativa	vigent	sobre	la	qualitat	
de	 l’aire	 	 aplicables	 en	 les	 dates	 	 de	 l’expedient	 de	 referència,	 doncs	 a	 més	 de	 la	 pols,	 és	
esperable	 com	en	altres	 abocadors	 similars,	 la	 generació	de	pudors	manifestes	que	generen	
queixes,	conflictes	i	demandes	davant	dels	tribunals	per	part	de	la	població.	

No	s’hauria	d’ignorar	que	l’activitat	es	proposa	en	una	zona	de	municipis	declarada	per	part	de	
la	Generalitat	com	a	Zona	de	Protecció	Especial	de	 l’Ambient	Atmosfèric,	aprovat	pel	Decret	
152/2007	de	10	de	Julio,	que	va	haver	de	ser	prorrogat	(Decret	203/2009	de	22	de	desembre,	i	
per	 l’Acord	 de	 Govern	 GOV/82/2012	 de	 31	 de	 juliol	 en	 constatar-se	 que	 alguns	 dels	
paràmetres	fixats	per	la	normativa	europea	de	qualitat	de	l’aire	s’estan	imcomplint:	partícules	
PM10	i	N02	…		

Els	Plans	d’actuació	per	a	la	millora	de	la	qualitat	de	l’aire	vigents	no	poden	ser	ignorats	donat	
que	inclouen	Rubí	i	municipis	propers	d’entre	la	quarantena	de	municipis	inclosos.	La	mateixa	
Llei	 de	 prevenció	 i	 control	 integral	 de	 la	 contaminació	 preveu	mesures	 especials	 a	 l’hora	 de	
contemplar	les	activitats	desenvolupades	en	municipis	afectats	per	ZPEAA.	1	

Entre	 les	 mesures	 adoptades	 s’inclouen	mesures	 per	 disminuir	 els	 efectes	 del	 transport	 on	
s’esmenten	específicament	actuacions	per	reduir	les	aportacions	de	les	activitats	extractives	i	
les	 del	 trànsit	 de	 camions	 del	 transport	 de	 residus.	 Alhora,	 en	 les	mesures	 de	 prevenció	 es	
preveuen	 actuacions	 en	 l’aprovació	 de	 Plans	 d’Ordenació	 Urbanística;	 activitats	 extractives;	
instal·lacions	de	materials	polverulents,	entre	d’altres.	

Doncs	 no	 sembla	 respectar	 l’esperit	 ni	 l’aplicació	 de	 la	 normativa	 existents,	 ni	 del	 principi	
superior	 comunitari	 de	 precaució	 alhora	 de	 no	 considerar	 la	 limitació	 d’activitats	 que	
augmentaran	 les	 emissions	 i	 immissions	 en	 zones	 que	 ja	 superen	 alguns	 dels	 paràmetres	
exigibles	de	contaminació	atmosfèrica	i	per	tant	de	prevenció	de	la	salut. 

                                                
1 Entre d’altres , vegeu: 
LLEI	22/1983,	de	21	de	novembre,	de	protecció	de	l'ambient	atmosfèric. 

DECRET	139/2018,	de	3	de	juliol,	sobre	els	règims	d'intervenció	ambiental	atmosfèrica	dels	establiments	
on	es	desenvolupin	activitats	potencialment	contaminants	de	l’atmosfera	

DECRET	203/2009,	de	22	de	desembre,	pel	qual	es	prorroga	el	Pla	d'actuació	per	a	la	millora	de	la	
qualitat	de	l'aire	als	municipis	declarats	zones	de	protecció	especial	de	l'ambient	atmosfèric,	aprovat	pel	
Decret	152/2007,	de	10	de	juliol	

Llei	34/2007,	de	15	de	novembre,	de	qualitat	de	l'aire	i	protecció	de	l'atmosfera.	

DECRET	226/2006,	de	23	de	maig,	pel	qual	es	declaren	zones	de	protecció	especial	de	l'ambient	
atmosfèric	diversos	municipis	de	les	comarques	del	Barcelonès,	el	Vallès	Oriental,	el	Vallès	Occidental	i	el	
Baix	Llobregat	per	al	contaminant	diòxid	de	nitrogen	i	per	a	les	partícules.	

DECRET	1/1997,	de	7	de	gener,	sobre	la	disposició	del	rebuig	dels	residus	en	dipòsits	controlats	
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Estimem	una	greu	deficiència	el	fet	que	en	cap	lloc	s’han	aportat	les	previsions	o	estimacions	
d'emissions	 que	 es	 podran	 produir	 en	 aquest	 tipus	 d'abocador	 de	 residus	 industrials,	 ni	
tampoc	 els	 controls	 i	 procediments,	 ni	 els	 paràmetres	 que	mesuraran	 dels	 contaminants	 ni	
quines	actuacions	es	 faran	en	el	cas	que	fossin	més	alts	dels	 rangs	establerts.	Bàsicament	es	
parla	solament	de	la	pols.	

Caldria	 realitzar	 una	 analítica	 rigorosa	 I	 independent	 de	 la	 qualitat	 de	 l’aire	 de	 la	 zona,	 per	
evitar	que	una	vegada	iniciada	l’activitat,	si	el		projecte	es	tira	endavant,	es	pugui	al·legar	que	
la	 pudor	 prové	 de	 les	 fabriques	 o	 altres	 activitats	 o	 que	 arriba	 amb	 el	 vent,	 …	 com	 succeix	
reiteradament	en	situacions	similars.	
	
Cal	també	un	estudi	meteorològic	i	climàtic,	(temperatures,	pluja,	humitat...	També	nivells	de	
sismicitat	i	soroll	ambiental	que	poden	afectar	la	qualitat	de	vida	dels	habitatges	propers	i	de	
la	 fauna	protegida	de	 la	 zona.	 	 Així	 com,	 en	quan	 la	 capa	 vegetal,	 riscos	 increment	 incendis	
afectant	exterior	del	recinte	de	l’activitat	i	també	a	l’augment	de	captació	de	llamps,	per	si	hi	
ha	increment	d’inerts	de	tipus	metàl·lic.	(cendres,	deixalles,	etc..)	
	

Model	socioeconòmic.		

En	l'apartat	3.10.7.	Creiem	que	és	denunciable	el	fet	que	es	plantegi,	amb	una	dosi	elevada		de	
cinisme,	que	l'abocador	té	interés	social	ja	que	crea	llocs	de	treball!!	

Ans	al	 contrari	 és	ben	 clar	que	no	es	pot	 considerar	d'utilitat	pública	una	 infraestructura	de	
titularitat	 privada,	 ni	 d'interès	 general	 allò	 que	 milers	 de	 ciutadans	 rebutgen.	 Els	 criteris	
jurídics	i	el	propi	fonament	democràtic	de	la	societat	no	deixen	lloc	a	dubtes	sobre	el	fet	que	
no	és	admissible	deixar	en	mans	privades	la	planificació	i	ordenació	del	territori,	competència	
de	les	Administracions.	

Avui	 tota	 la	 legislació	 aplicable	 europea	 i	 catalana	 coincideixen	 a	 situar	 la	 construcció	
d’abocadors	com	el	darrer	esglaó	de	la	gestió	dels	residus	en	base	a	un	argument	contundent	i	
clar:	donar	més	autoritzacions	a	 infraestructures	de	 tractament	 finalista	de	 residus	es	donar	
sortida	i	facilitat	a	les	empreses	per	a	què	no	minimitzin,	ni	reutilitzin,	ni	facilita,	ni	estimula	la	
industria	 del	 país	 a	 avançar	 cap	 a	 un	 model	 d'economia	 verda	 contemplat	 en	 el	 Paquet	
d'Economia	Circular	aprovat	recentment	pel	Parlament	Europeu	i	la	nova	Directiva	de	Residus	
que	la	inclou.	

La	Generalitat	ha	de	fer	complir	el	Paquet	d'Economia	Circular,	i	la	nova	Directiva	de	Residus,	
que	estableix	nítidament	la	jerarquia	d’actuació	sobre	els	residus,	que	prioritza	la	prevenció,	la	
reutilització	 i	 el	 reciclatge	 dels	 residus,	 abans	 que	 l’últim	 esglaó	 del	 tractament	 de	 final	 de	
canonada	 com	 defineix	 l’abocament	 que	 es	 proposa	 reduir	 dràsticament.	 Recordem	 que	 la	
Directiva	estableix	un	calendari	de	compliment	que	Catalunya	ha	de	complir. 	
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Per	tot	l’exposat,	

	

SOL·LICITEM.	

Que	 s'admetin	 a	 tràmit	 aquestes	 al·legacions	 i	 que	 s’aturi	 el	 procés	 d’aprovació	
d’aquest	projecte	que	considerem	agressiu	pel	territori	i	les	persones,	i	que	reflecteix	
antigues	polítiques	de	fets	consumats	i	“d’amagar	la	brossa	sota	la	catifa”.	

Que	es	tingui	per	interposat	aquest	escrit	vàlidament	en	temps	i	forma.	

Que	per	aquesta	resolució	s’acordi	tenir	a	la	nostra	part	per	interessats	en	el	present	
expedient.	

Que	 es	 dicti	 resolució	 favorable	 al	 seu	 contingut	 i	 s’acordi	 rebutjar	 el	 projecte	
presentat	per	AJK	INVERSIONES	CANTABRICAS	Y	PORTUARIAS,	SL.	

	

Rubí,	28	de	gener	de	2019	


