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MODELdD’AL·LEGACIÓd
 
 
Honorable Sr. 
Direcció General de Carreteres 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
 
 
En Josep Maria Serra i Vall , amb D.N.I.  núm. XX.ZZZ.GGG-P en representació i en qualitat de president 
de la Salvem les Valls, associació inscrita amb el núm. 8888, secció 1ª del Registre provincial 
d’associacions de Girona, i amb seu social al Mas de la Cidera de Joanetes (Vall d’en Bas) Garrotxa,  
 
 
compare ix  i   
 
EXPOSA: 
 
Que ha tingut coneixement, per l’anunci d’exposició pública al DOGC núm. 2795, de 29 de desembre de 
1998, de l’aprovació tècnica per part de la Direcció General de Carreteres de l’estudi informatiu i d’impacte 
ambiental “Millora general. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37 de Torelló a la Vall d’en Bas per 
Bracons”  
 
Que ha consultat els estudis informatius i d’impacte ambiental del projecte suara esmentat. 
 
Que està legitimat directament per a participar en la tramitació d’aquest expedient administratiu, i defendre 
els seus legítims drets i interessos. 
 
Que al sotasignant els hi són aplicables els drets reconeguts per la Llei: 
 
1º).- Dret a una tutela efectiva dels seus drets i interessos, sense que es pugui produir indefensió (Art. 24 
en relació al 53.1 de la Constitució). 
 
2º).- Audiència en el procediment d’elaboració de les disposicions administratives que afectin els seus 
interessos (Art. 105 de la Constitució). 
 
3º) – Dret a gaudir d’un medi ambient adequat i suficient (art. 45 de la Constitució). 
 
4º).- Dret a conèixer en tot moment l’estat de la tramitació dels procediments en els que tinguin la condició 
d’interessat, i a obtenir còpia dels documents que continguin, i dret a accedir a la informació existent en 
tots els arxius i registres públics, i a obtenir còpia certificada (Art. 105 de la Constitució i Art. 35 de la Llei 
30/92) 
 
5º).- Dret a ser notificats directament sobre qualsevol acord o resolució administrativa que afecti els seus 
drets o interessos (Art. 58 i 59 de la Llei 30/92). 
 
6º).- Que l’Art. 42 de la Llei 30/92 (que recull l’obligació de l’Administració de resoldre) estableix 
literalment: 
 

La Administración está obligada a dictar resolución EXPRESA sobre cuantas solicitudes se 
formulen por los interesados así como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción 
afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado (...)” 

 
 “El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados será el que 
resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de 
procedimiento no fije plazos , el plazo máximo será de TRES MESES”. 

 
7º) Que l’Art. 41 de la Llei 30/92 (responsabilitat de la tramitació) estableix literalment: 
 

“1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos , serán responsables 
directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que 
impidan , dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a 
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sus intereses legítimos , disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la 
tramitación de procedimientos. 
2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la administración que 
corresponda”... 
 

Que en relació a l’Art 45 de la Constitució, la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 
de novembre de 1990, en vista al recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, reconeix el dret a gaudir del medi ambient com un dret fonamental dels Ciutadans. 
 
Que, per tot el que precedeix,  la tramitació de l’expedient administratiu en totes els seus trams de l’Eix 
Vic-Olot del qual forma part el tram desglossat Torelló- Vall d’en Bas, sotmès ara a informació pública, 
afecta directament el sotasignats. 
 
Que per  to t  e l  que s ’ha exposat ,  e l  sotas ignant ,  compare ix  en l ’esmentat  expedient ,  
en temps i  forma,  
 
OPOSANT-SE 
 
al projecte de construcció de la “ Nova carretera Vic-Olot “ i formula, a l’emparament del que disposen els 
Arts 23, 70 i 83 de la Llei de Procediment Administratiu, les següents 
 
AL·LEGACIONS D’INTERÈS GENERAL 
 
1. Manca de justificació de l‘eix Vic-Olot 
 
És necessari la realització d’un estudi d’impacte socio-econòmic amb l’objectiu de determinar si és 
beneficiosa la realització d’aquesta obra des d’una perspectiva social i econòmica. Sobretot tenint en 
compte que la principal justificació de l’obra és la dinamització i l’impuls del desenvolupament de les 
comarques afectades. 
 

La construcció d’un traçat de circulació ràpida entre Vic i Olot respon a la política fonamentada en 
la promoció del sector automobilístic i del sector de infrastructures. No a la necessitat real de comunicar 
una comarca que, un cop acabat l’Eix Transversal, l’Eix Pirinenc, la C-153, el desdoblament de la N-260 i 
les variants de la C-152, ja estarà prou comunicada. 
 
2 . Cost econòmic desmesurat 
 

Es fa molt difícil de creure que el balanç cost-benefici surti positiu. Estem segurs que seria 
negatiu si comptabilitzem els costos socials, econòmics i ambientals reals.  

 
18.000 milions de pessetes ens sembla un cost excessiu per a una obra d’utilitat dubtosa, un luxe 

que administrat eficientment podria resoldre molts problemes  prioritaris , per exemple la millora de la 
xarxa comarcal de carreteres, o la inversió en serveis, formació i equipaments. 
 

3. Model insostenible de desenvolupament. 
 

L'informe "Medi Ambient a Europa: Segona Avaluació" de l'Agència Mediambiental  Europea, 
reconeix que la veracitat del vincle entre desenvolupament econòmic i augment del trànsit està 
qüestionada.  El "Programa de la CE sobre política i acció en relació al medi ambient i al 
desenvolupament sostenible" de 1992 proposa reduir- o com a mínim contenir – l’impacte general 
del transport sobre el medi i limitar l'impacte del desenvolupament de les infrastructures i de 
l'ocupació del sòl. 
 
El projecte no té en compte molts elements dels estudis del Club de Roma, de les Nacions 

Unides, els acords de la Cimera de la Terra ni a les directrius de la CE per a treballar en favor del 
desenvolupament sostenible i de la conservació de la biodiversitat. Està científicament demostrat que el 
sistema més insostenible de transport és el sistema dels automòbils privats. El foment unilateral d’aquest 
sistema no té futur. 
 

La nova carretera Vic-Olot és un duplicat injustificat del tram Vic--Autopista A-7 de l’Eix 
Transversal. El trànsit i els problemes que se’n deriven no han de ser induïts, sinó que s’han de prevenir 
estimulant els mitjans de transports públics i col·lectius. Per a millorar les comunicacions el sotasignant 
entén que no fa falta obrir noves carreteres, sinó millorar les existents. 
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AL·LEGACIONS SOBRE LA CONCEPCIÓ GLOBAL DE LA TRAÇA 
 
4. Fragmentació del projecte 
 
El tram Manlleu-Torelló de l’Eix Vic-Olot , de la mateixa manera que l’actual tram Torelló-Vall d’en Bas i el 
tram següent, Vall d’en Bas-Olot,  corresponen a fragments parcials del mateix projecte: La nova carretera 
Eix Vic-Olot. 
 
No és considera l’impacte conjunt de tota l’obra, sinó que s’ha fragmentat i s’han elaborat  estudis parcials 
dels diversos trams. Aquesta fragmentació dificulta l’avaluació de l’impacte global del projecte i la 
formulació d’alternatives vàlides. Aquesta visió parcialitzada qüestiona la validesa jurídica d’aquesta 
avaluació. 
 
5.  Impacte sever de l’obra proposada 
 
L’estudi d’impacte ambiental (E.I.A.) qualifica l’impacte de SEVER. L’objectiu de l’E.I.A, tal com disposa la 
normativa vigent, és la de determinar la viabilitat d’un projecte i no la de proposar mesures correctores. En 
aquest sentit l’opció zero amb la que es podria desestimar un projecte, no entra en consideració com seria 
de desitjar. Al supòsit que ens ocupa seria un dels que es desaconsellaria la realització del projecte per 
tenir en realitat un impacte CRITIC: la situació en determinats punts és irrecuperable. 

 
Els criteris adoptats per a avaluar els trams que afecten els terrenys agrícoles són del tot 

inacceptables. El traçat, quan afecta terrenys agrícoles, es considera poc impactant, partint del criteri 
obsolet, que un bosc té més valor que el territori agrícola. Actualment es coincideix que a Europa gran part 
de la diversitat biològica és el resultat d'activitats agràries. Aquesta diversitat s’expressa en paisatges 
culturals ben estructurats com els que caracteritzen les planes d'Osona i de la Garrotxa. Les 
infrastructures viàries són elements que comprometen el manteniment d'aquests sistemes. 

 
L’E.I.A no recull els efectes indirectes, acumulatius, a mig i llarg termini del projecte. Aquests, són 

precisament els més impactants, els que apareixen un cop l’obra s’ha realitzat. 
 
6. Afavoriment dels processos especulatius 
 

La nova carretera Vic-Olot suposarà sense dubte el creixement de la pressió urbanística sobre 
els espais del voltant. A les infrastructures bàsiques – àrees de servei, benzineres…- que tota carretera 
com aquesta comporta, s’ha d’afegir l’augment de la pressió per el canvi d’ús dels terrenys. 

 
La urbanització al voltant de la via no només canviarà el caràcter rural de l’espai sinó que actuarà 

com a efecte sinèrgic, amplificador dels impactes directes de l’obra amb afectacions greus sobre el medi 
natural i humà, una pèrdua de la qualitat de vida i paisatgística. Les vies ràpides sempre comporten 
l’atracció de noves activitats edificatòries del sòl. Són eixos de consolidació de sòls industrials o 
residencials en alguns casos, de manera que les transformacions que impliquen van més enllà dels seu 
impacte directe. 
 
7 . Afectació a l’economia 
 

Els darrers estudis econòmics efectuats per diverses entitats posen de manifest la bona 
conjuntura econòmica de la Garrotxa. La construcció de la via pot perjudicar l’economia local en alguns 
dels seus sectors. Hipotecaria irreversiblement la continuïtat del turisme de qualitat basat en la demanda 
de paisatges harmònics, ordenats, tranquils, amb punts d’interès històrics, naturals i arquitectònics 
singulars. Hipotecaria irreversiblement la continuïtat de l’agricultura i la ramaderia per l’ocupació i la 
fragmentació de terrenys agrícoles. Altres sectors, com el comerç, podrien veure’s afectats negativament 
en la mesura que es guanya en proximitat amb algunes grans ciutats .  

 
La indústria i els serveis tenen cobertes les seves necessitats amb la xarxa de comunicacions 

actuals, cosa que no obstaculitza per treballar en la millora de la  N-260, la C-152 i la C-153, però no cal 
fer una via ràpida d’aquestes característiques. L’economia ha de desenvolupar-se sense dilapidar els 
recursos naturals, diversificant-se i buscant un equilibri entre tots els sectors. 
 
8. Afectació de zones agrícoles 
 

L’impacte sobre les zones agrícoles és molt greu ja que afecta no només els elements naturals 
del paisatge, sinó també els elements socials i econòmics. L’afectació és particularment greu a la Plana 
d’en Bas, de sòls profunds i molt fèrtils on es desenvolupen les activitats del sector primari, que fan de la 
Vall d’en Bas un dels municipi amb major nombre de pagesos i on s’han posat en marxa iniciatives 
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interessants de cara a la comercialització de productes de qualitat amb denominació d’origen, aprofitant el 
reclam de l’entorn natural. 

 
L’estudi no té en consideració la productivitat del sòl agrícola de la Vall d’en Bas, com contempla 

la normativa urbanística del municipi en l’art. 174. La zona agrícola-forestal es definida en el planejament 
municipal com a sòl no urbanitzable pel valor agrícola, forestal, paisatgístic o cultural, en el qual cal la 
conservació dels seus elements naturals com són el sòl, la flora, la fauna i el paisatge. Caldria valorar 
particularment la Plana d’en Bas com a espai objecte de protecció pel valor agrícola del terreny, essent 
susceptible d’incloure’s en un futur Pla Sectorial de Sòls d’Especial Interès Agrícola tal i com reconeix 
el Pla Territorial General de Catalunya. 
 
9. Efecte barrera per a la fauna i la flora 
 
Les característiques de la carretera suposa una barrera molt important per als fluxos de la flora i la fauna 
del pre-Pirineu i la Serralada Transversal, precisament en una regió amb una gran diversitat biològica. La 
fragmentació del territori per la construcció d’infrastructures, compromet la viabilitat ecològica de les 
poblacions per aïllament genètic i constitueix, per tant, una de les causes principals de pèrdua de diversitat 
biològica. Aquest efecte representa un dels impactes greus a llarg termini 
 

En aquest sentit les mesures correctores proposades són actuacions marginals i cosmètiques. 
L’estudi , poc fonamentat científicament,  pressuposa l’adequació dels hàbits animals a les construccions 
fetes per la societat i aquest és un mal punt de partença per a l’avaluació de l’impacte. 
 
10. Afectació de zones d’Especial Interès Natural 
 

La nova carretera Vic-Olot afecta dos dels espais de especial interès natural que són dels més 
importants del Sistema Transversal: el Collsacabra i el Vidranés (Serra de Milany-Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt). Com a criteris per a minimitzar l’impacte de l’obra l’estudi utilitza la afectació 
mínima dels terrenys inclosos al P.E.I.N. Els espais adjunts sense catalogar, però,  poden tenir un interès 
similar o superior. L’E.I.A no els avalua ni busca solucions per a no afectar-los, la qual cosa posa de 
manifest que tot allò que no està dins el P.E.I.N. està mancat d’interès i és susceptible de ser transformat 
sense miraments. L’obertura d’una nova carretera és incompatible amb la conservació dels espais naturals 
del Collsacabra i el Vidranés  

 
11. Afectació paisatgística i cultural. 
 
El territori per on es proposa la traça d’una nova carretera Vic-Olot és un espais d’un interès paisatgístic 
excepcional. Aquest paisatge agrícola i forestal ha inspirat obres plàstiques i literàries que formen part del 
bagatge cultural i de la història de les nostres comarques. Els artistes han atorgat un valor afegit als propis 
d’aquests paisatges. Valors afegits que desapareixen si es porta a terme el projecte que es proposa, 
concebut amb una falta evident de sensibilitat. 
 
AL·LEGACIONS SOBRE ASPECTES CONCRETS DE LA TRAÇA 
 
 L’estudi incorpora errades, imprecisions, dèficits i contradiccions que posa en dubte la qualitat i el 

contingut del document. 
 
 L’estudi infravalora la capacitat i les prestacions de la C-153 (Túnels del Capsacosta) i de la C-152 

que tenen uns IMD respectius de 3940 i 4997 vehicles. Tampoc té en compte les construccions de la 
variants de la C-152 i de la N-260.  

 
 L’estudi entra en contradicció pel que fa al trànsit de mig i llarg recorregut: els vehicles pesants.  Tal 

com posa de manifest, d’una banda s’afirma que es veurà afavorit però d’altre reconeix que les 
característiques de la traça : 8 % de pendent  mantingut al llarg de més de quatre quilòmetres no són 
les òptimes per al trànsit de vehicles pesants. 

 
 La dificultat tècnica per salvar el desnivell entre les Valls del Fornés i d’en Bas fa molt difícil la 

viabilitat del projecte dins dels límits del que seria admissible. 
 
 El valor del pendent del 8 % de la traça, tal com reconeix el mateix estudi, es troba per sobre del 

màxim de la Instrucció, per sobre del màxim de seguretat admès. Fins el punt que aquest pendent 
obliga a construir llits de frenada d’uns 20 metres per sobre el nivell del Pla. 

 
 L’estudi inclou una alternativa, la 2, ja desestimada en el projecte de 1994. En el projecte de 1994 

l’impacte ambiental d’aquesta traça es minimitzava i es definia com sever però “viable des del punt de 
vista ambiental”. L’impacte ambiental d’aquesta traça, - convertida en l’A 2 del projecte actual- és 
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defineix com a crític/sever. Les dues propostes corresponen a la mateixa traça tal com reconeix 
l’estudi informatiu “L’Alternativa 2, que correspon a la de l’estudi Informatiu de l’any 1994, s’ha 
dissenyat amb els mateixos paràmetres que llavors,…” Això demostra l’arbitrarietat i la subjectivitat 
dels criteris de diagnosi ambiental que es magnifiquen o es minimitzen segons convé als redactors 
dels projectes. Repetir una alternativa que d’entrada ja se sap desestimada  és desvirtuar la finalitat 
d’aquest procediment. 

 
 Pel que fa a la cota del túnel de Bracons, l’estudi del 1994 ja recollia una proposta (variant 3) més 

baixa: 676 metres, en front de l’alternativa 1 del projecte actual on la cota es situa per sobre dels 700 
metres. Això demostra la poca voluntat de disminuir l’impacte en les zones d’afecció al P.E.I.N. 

 
 Cap de les alternatives plantejades per l’E.IA  és vàlida, atès l’elevat nombre d’impactes severs i fins i 

tot crítics que apareixen en diferents zones dels traçats. 
 
ASPECTES NO AJUSTATS AL DRET 
 
 La denominació dels estudis informatius referents als diferents trams de l’Eix Vic-Olot, així com la 

redacció dels anuncis publicats al DOGC relacionats amb als distints trams de l’Eix Vic-Olot ha 
canviat de nom i objecte a que s’ha vist sotmès al llarg dels anys. Es pot fer la següent relació: 

 
DOGC 1968 del 4 de novembre de 1994 
Nova carretera Vic-Olot, carretera BV-5224. Tram: Manlleu-Torelló- Sant Pere de Torelló- Santa Maria del 
Corcó- Vall d’en Bas- Les Preses- Olot. 
Estudi informatiu corresponent: 
Classe d’obra: “Nova carretera” 
Títol complementari: Vic-Olot 
Carretera: BV-5224 
Designació: Tram: Manlleu-Olot 

 
DOGC 2691 del 29 de juliol de 1998  
Nova carretera Vic-Olot.Carreteres BV-4608 i BV-5254, PK 20,200 i 4,200. Tram: Manlleu-Torelló. (Clau: 
EI-N-B-9695)  
Estudi informatiu corresponent: 
Classe d’obra: “Nova carretera” 
Títol complementari: Nova carretera Vic-Olot 
Carretera: BV-4608 BV-5254 
Designació: Tram: Manlleu-Torelló 
 
DOGC 2795 del 29 de desembre de 1998 
Millora General. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37 de Torelló a la Vall d'en Bas per Bracons. Tram: 
Torelló-Sant Pere de Torelló-Santa Maria de Corcó - la Vall d'en Bas, alternativa 1(Clau: EI.NB-9679) 
Estudi informatiu corresponent: 
Classe d’obra: “Millora general” 
Títol complementari: Nova carretera Vic-Olot 
Carretera: C-37 
Designació: Torelló- la Vall d’en Bas per Bracons 
 
L’objectiu del tràmit d’exposició pública és precisament informar els ciutadans i no pas confondre’ls. Els 
objectius inclouen tant la documentació a disposició del públic com el mateix títol dels anuncis d’informació 
pública. En aquest sentit volem fer constar que l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va exposar l’anunci del 
D.O.G.C a disposició del públic onze dies desprès de la seva publicació. No és pot sostenir en un mateix 
títol una obra que és “millora general” i “nova carretera” a la vegada. Precisament una “millora general” 
seria un projecte molt menys impactant que el proposat, que en la seva immensa majoria és una “nova 
carretera”. Aquest és un aspecte que genera inseguretat jurídica, i en conseqüència, hauria de ser revocat 
de l’anunci publicat. 
 
 Les corporacions municipals afectades per cadascun dels estudis informatius referents als diferents 

trams de l’Eix Vic-Olot que apareixen en la redacció dels anuncis publicats als DOGC al llarg dels 
anys, i les localitats que defineixen cadascun dels trams no coincideixen.  

Aquest fet posa de manifest el reconeixement de l’impacte global del projecte de l’Eix Vic-Olot, 
independentment de l’afectació directa de qualsevol dels seus trams. Veiem la següent sèrie de títols: 
 
DOGC 1968 del 4 de novembre de 1994 
Nova carretera Vic-Olot, carretera BV-5224. Tram: Manlleu-Torelló- Sant Pere de Torelló- Santa Maria del 
Corcó- Vall d’en Bas- Les Preses- Olot. 
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Corporacions municipals afectades: Manlleu, Torelló, Sant Pere de Torelló,  Santa Maria del Corcó, Vall 
d’en Bas,  Les Preses i Olot. 
 
 
 
DOGC 2691 del 29 de juliol de 1998  
Nova carretera Vic-Olot.Carreteres BV-4608 i BV-5254, PK 20,200 i 4,200. Tram: Manlleu-Torelló. (Clau: 
EI-N-B-9695)  
 
Corporacions municipals afectades: Manlleu i Torelló 
 
DOGC 2795 del 29 de desembre de 1998 
Millora General. Nova carretera Vic-Olot. Carretera C-37 de Torelló a la Vall d'en Bas per Bracons. Tram: 
Torelló-Sant Pere de Torelló-Santa Maria de Corcó - la Vall d'en Bas, alternativa 1(Clau: EI.NB-9679) 
 
Corporacions municipals afectades: Manlleu,Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa 
Maria de Corcó, la Vall d’en Bas, les Preses i Olot. 
 
 Aquest plantejament de globalització del projecte confirma allò explicat pel sotasignant en referència a 

la manca de visió general de l’impacte. Si es vol executar aquest tram, s’està predefinint el traçat de 
la continuació dins de la Garrotxa, per la qual cosa no té cap sentit obviar-ho en aquest moment. El 
fet d’exposar el projecte a dos pobles on, aquest projecte que ara s’al.lega en contra, no passa, 
reforça la tesi que cal repetir el tràmit estudiant l’impate de tota la carretera. 

 
En conseqüència ,  
I  per  to t  e l  que aquí  s ’exposa f ins  ara ,  e l  sotas ignants  
 
SOL·LICITA 
 
1.-Que tingueu per rebut aquest escrit, en temps i forma, i el tingueu per comparegut i part en el tràmit 
d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Nova carretera Vic-Olot” 
publicat al DOGC núm. 2795, de 29 de desembre de 1998. 
 
2.-Que tingueu al sotasignant, com a part personada, interessada i directament afectada en qualsevol 
expedient administratiu que es trameti en l’administració pública en relació i en referència a l’Eix Vic-Olot, 
notificant-li en el domicili indicat totes les resolucions i actes administratius que es produeixin i es dictin en 
els mateixos. 
 
3.-Que tingueu per formulada l’OPOSICIÓ a l’esmentat projecte pels impactes mediambientals, 
socioeconòmic, paisatgístics i estètics crítics que representa. 
 
4.-Que es desestimi qualsevol projecte de via ràpida de nova construcció que travessi el sistema 
transversal entenent com a suficients les infrastructures existents o en construcció. 
 
5.-De forma subsidiària, si es desestima la petició anterior, que s’anul·li aquest expedient per defecte de 
forma i procediment ja que crea inseguretat jurídica a causa del canvi de nom i objecte a que s’ha vist 
sotmès al llarg dels anys la denominació dels estudis informatius referents als diferents trams de l’Eix Vic-
Olot, així com la redacció dels anuncis publicats al DOGC relacionats amb als distints trams de l’Eix Vic-
Olot.  
 
6.-Subsidiàriament, si es desestimen les sol.licituts dels punts 4 i 5 que s’anul·li l’expedient per no estudiar 
l’impacte global del projecte sencer. 
 
7.-Subsidiàriament, si es desestimen les sol·licituds dels punts 4,5 i 6 que s’elabori un estudi d’impacte 
socio-econòmic, rigorós i independent, que demostri la necessitat de la construcció de la carretera de cara 
a la dinamització i l’impuls econòmic de l’Osona i la Garrotxa incorporant les recomanacions i principis 
establerts en la Cimera de la Terra i el V Programa Comunitari de Política i Actuació en matèria de medi 
ambient. 
 
Josep Maria Serrat i Vall 
Joanetes (Vall d’en Bas), 27 de gener de 1999 
 
Honorable Sr.  
Direcció General de Carreteres 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 


