
Al Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental
Avinguda Diagonal, 523-525
Barcelona - 08029

En  ........................................................................................................., major
d'edat, amb DNI número  .........................................,  amb domicili a la població de
.............................................................................,  codi postal  .......................,
carrer  ......................................................,  número  .......................,  EXPOSO:

1r. Que hem tingut coneixement a través del Diari Oficial de la Generalitat (núm. 6612 del
29-04-2014) de l'anunci d'informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental
amb declaració d'impacte ambiental de l’activitat de fabricació i comercialització d'òxid i
hidròxid càlcic a partir de pedra calcària, promoguda per l'empresa Cales de Pachs, SA, al
terme municipal de Pacs del Penedès (exp. B1AAI130397).

2n. Que la meva persona, com a veí afectat per dit projecte, a través d'aquest escrit em
considero  part  interessada en  aquest  expedient,  ja  que  m'afecta  i  m'afectaran  les
resolucions  administratives  que  s'hagin  pres  i  les  que  es  puguin  prendre  en  el  futur
relatives a aquesta instal·lació (article 31 de la Llei de Procediment Administratiu Comú
-LPAC-).

3r.  Que  en  aquest  sentit  ens  ampara  la  Directiva  90/313  de  llibertat  d'accés  a  la
informació en matèria de medi ambient, que estableix que les autoritats públiques estan
obligades a posar a disposició la informació relativa al medi ambient a qualsevol persona
física/jurídica o entitat que ho sol·liciti.

4t. Que de la mateixa manera i segons l'article 35 de la Llei de Procediment Administratiu
sol·licitem que se'ns notifiqui l'estat actual del projecte, i se'ns trametin les resolucions
preses i les que es derivin en el futur, amb els textos íntegres (article 58 de la LPAC), així
com se'ns faciliti tota la informació, en el cas de sol·licitar-la, del projecte presentat per
l’empresa Cales de Pachs, SA.

Per tot això exposat, SOL·LICITEM,     

Que tenint per presentat aquest escrit, sigui admès a tràmit, es tingui per part interessada
a la  meva  persona  i  que  tal  com s'expressa,  es  procedeixi  a  trametre  la  informació
sol·licitada i la informació sobre el projecte que es vagi generant en el futur.

Signatura

A  .............................................................,  .......  de  ...........................  del 2014


