
FETS CONSUMATS: 

1) Josep Serra Trias, propietari d'Inter-car Bas -empresa de desballestament de cotxes ubicada 
al Polígon industrial de la Serra- va comprar abans de l'estiu la Serra, una antiga masia 
envoltada de prats i boscos que separa el polígon industrial d’una zona rural -camps i masies. 

2) Aquest estiu, sense cap permís, sense cap llicència d'obres i sense cap mena d'avís, es va 
estassar i asfaltar un tros de camí públic que va del polígon industrial a la finca de la Serra, es 
van posar tanques i es va obrir un nou camí -un nou accés a través d'uns marges que puja fins 
al mas- que també es va asfaltar; es va fer un desmunt de terres i tala d'arbres per a la 
construcció d'una pista o circuit tancat de terra en el que eren els prats de l'obaga, i es va 
col·locar una càmera de videovigilància en el camí públic.  

3) Mentrestant, l'altra vessant de la finca s'omplia de cotxes.  

4) Els veïns vam avisar als forestals i ens vam queixar repetides vegades a l'ajuntament. 
Finalment vam presentar una instància per escrit el 10 d'octubre informant d'aquests fets i 
sol·licitant que es paressin les obres sense permís i que es restablís l'aspecte original de la masia.  

5) El 14 d'octubre es van suspendre les obres a la Serra i es van fer retirar tots els cotxes -més 
de cinquanta- que hi havia a la finca. 

CAL SABER QUE: 

1) La Serra forma part del Catàleg de Masies de la Vall d'en Bas i també del Catàleg de Béns pel 
seu valor històric. 

2) A la fitxa de la Serra del Catàleg de Masies diu que l'únic ús admès és el de 2 habitatges 
familiars. Que qualsevol actuació sobre l'assentament requerirà d'una intervenció paisatgística 
amb la millora i condicionament de les façanes i l'entorn immediat. Que s'arranjarà el camí 
mitjançant subbase granular, que queda prohibida la col·locació de tanques, etc. 

3) A la fitxa de la Serra al Catàleg de Béns diu: Element d'interès municipal es proposarà com a 
BCIL (Bé Cultural d'Interès Local), protecció total a proposta del Dpt. Cultura.  

4) El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Vall d'en Bas tipifica el sòl d'aquesta 
finca de no urbanitzable, qualificat com a sòl d’interès ecològic i paisatgístic de preservació 
(clau 24b), que és el que per les seves característiques geològiques, de mosaic agrícola-forestal, 
o per constituir elements significatius en el paisatge, ha de ser objecte de protecció; de forma 
que s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar les condicions naturals i rebin un correcte 
tractament que garanteixi la seva recuperació i integració en l’entorn. Els terrenys integrants 
d’aquest tipus de sòl no podran ser dedicats a usos, aprofitaments i utilitzacions que impliquin la 
seva transformació. Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades per aquest POUM. S’admet 
l’obertura de vies de desembosc i desbrossat prèvia autorització del departament DMAH i la 
corresponent llicència municipal. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les 
característiques morfològiques, no s’admet cap tipus de construcció, d’instal·lació, la tala 
d’arbrat, l’ús extractiu, els abocaments de qualsevol tipus i qualsevol modificació que desvirtuï 
les característiques de l’entorn. 

http://www.immoblesgirona.com/esp/comprar/masia-rustica/la-vall-en-bas/girona/5384987/
https://laserravalldenbas.files.wordpress.com/2014/10/instancia_valldebas_laserra_circuitdemotos_cementiridecotxes.pdf
https://laserravalldenbas.files.wordpress.com/2014/11/cataleg_masies_vallbas_laserra_fitxa73.pdf
https://laserravalldenbas.files.wordpress.com/2014/11/cataleg_bens_laserra_fitxa101.pdf
https://laserravalldenbas.files.wordpress.com/2014/11/normativa-poum_snu.pdf


5) El punt 2 de l’article 214 del POUM, Plans Especials i Actuacions aïllades en no urbanitzable, 
diu: Els plans especials que desenvolupin les determinacions del sòl no urbanitzable no podran 
alterar els criteris i objectius del POUM, llevat per regular més restrictivament les condicions 
d’edificació i d’ús o per augmentar la superfície establerta com a mínima per a les finques. 

6) El Pla territorial de les Comarques Gironines (un instrument de planejament 
supramunicipal que estableix unes determinacions generals i jeràrquicament superior al 
POUM), tan sols autoritza per aquest sòl edificacions, instal·lacions i infraestructures que 
aportin qualitat al medi natural, agrari o paisatgístic o que siguin d'interès públic. 

TAMBÉ ÉS BO SABER QUE: 

1) En una notícia publicada al Nació La Garrotxa, Josep Serra "defensa que totes les actuacions 
que ha dut a terme compten amb tots els permisos de l'ajuntament de la Vall d'en Bas i dels 
Agents Rurals", la qual cosa és mentida, doncs rurals i ajuntament sempre ens han dit i repetit 
que només havia demanat permís per desbrossar un camí. Per tant, el propietari de la Serra 
menteix descaradament. 

2) En aquesta mateixa notícia exposa el projecte d'una escola de pilots que explicaria el circuit 
de terra: "aquesta pista formarà part d'una escola d'entrenament de pilots que als propers 
mesos s'obrirà a la finca de la Serra". 

3) Alguns comentaris a aquesta notícia que només aportaven enllaços a fotografies (de les 
muntanyes de cotxes al bosc de la Serra, al polígon, etc) i a la normativa municipal (POUM) han 
estat amagats per l'acumulació de votacions negatives. També s'han amagat comentaris que 
només feien aclariments, sense faltar el respecte a ningú, mentre s'han marcat com a 
'interessants' molts dels que falten el respecte als veïns.  

I TOT AIXÒ PER QUÈ? 

Tot plegat no s'explica si no és que el nou propietari de la Serra compta amb certa permissivitat 
per part del consistori, certa política de fets consumats (deixar fer primer i legalitzar més tard).  

Tot plegat s'entén millor si un sap que: 

1) Al polígon industrial de la Serra, als mateixos carrers, s'hi han arribat a acumular centenars 
de cotxes mal aparcats que fa que quan arriben camions per a descarregar en alguna altra 
empresa hagin d'esperar a que es retirin els cotxes. Aquesta situació s'ha denunciat més d'una 
vegada sense cap resposta per part de l'ajuntament. Inter-car Bas 'resol' aquests problemes 
pagant quantioses multes any rere any. 

 2) Fa molts anys que s'acumulen piles i piles de cotxes en terrenys propers al polígon (Bosc de 
la Serra) que Inter-car ha anat comprant de mica en mica i que ultrapassen la legalitat i el 
mateix sentit comú, ètic i mediambiental.  

FINS QUAN? 

Quan ha de durar aquesta permissivitat? Podem posar-hi fre d'una vegada? O esperarem fins 
que ja serà massa tard?  

https://laserravalldenbas.files.wordpress.com/2014/11/ptcg-la-serra.pdf
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/13249/polemica/construccio/pista/trial/vall/bas
https://www.flickr.com/photos/quimestadelladou/sets/72157648865258355/
http://laserravalldenbas.wordpress.com/poum/
http://laserravalldenbas.wordpress.com/noticies/

