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zant i, en cas que s’aprovés, s’apli-
caria també a la primavera.
Com a conseqüència d’aquest

canvi, seria innecessari tancar la
plataforma a primera hora de
la tarda, de manera que l’ús po-
dria ser ininterromput des de
dos quarts de set del matí fins a
les deu de la nit.
També s’analitza la possibili-

tat que el vial s’obri els caps de
setmana. Ara només funciona
aquests dies en cas que les neces-
sitats del trànsit ho aconsellin
per evitar congestions; per exem-
ple, durant les sortides o entra-
des d’operacions especials. En
canvi, Territori descarta que en
una mateixa franja horària un
dels dos carrils de la plataforma

sigui en sentit Barcelona i l’altre,
cap al Vallès. Aquest canvi reque-
riria obres i adaptacions dels sis-
temes de control del trànsit que
tindrien un cost que l’Adminis-
tració catalana no està disposada
a assumir.
En tots els casos, si hi ha pro-

blemes –embussos o accidents–
sempre hi ha la possibilitat de po-
sar el bus-VAO en servei en el
sentit que es consideri més ade-
quat com a mesura excepcional i
fer-ho per a tot el trànsit –com si
fossin carrils addicionals de l’au-
topista–, al marge del nombre
d’ocupants, excepte per a cami-
ons de 7,5 tones o més.c
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Aspecte exterior del complex La Barraca, al peu de la Roca Roja, en un entorn privilegiat

Part de les vistes que es deu contemplar des de la finca
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Territori estudia
que la plataforma
funcioni només
en sentit Barcelona
durant tot el dia Casetes de capde setmana
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Xerta

A peus de la Roca Roja,
amb unes vistes mag-
nífiques sobre Xerta i
la vall de l’Ebre, l’em-

presari Josep Safont s’hi va fer
construir La Barraca, un com-
plex residencial que recorda
Falcon Crest, amb pista de ten-
nis i piscina, i coronat per una
magnífica mansió de 423 m2. El
problema és que els terrenys,
en plena muntanya i prop del
parc natural dels Ports, no són
urbanitzables, i que la Generali-
tat considera les obres una in-
fracció urbanística “molt greu”.
El 2008, Política Territorial va
imposar a Safont i Asunción Ba-
dia, propietària dels terrenys,
una multa de 633.948 euros i
l’obligació d’enderrocar tot el
que havien construït. Però cinc
anys després tot continua igual,
i Safont ja sap que almenys po-
drà conservar el xalet. La justí-
cia ha reconegut un defecte de
forma en el procés sancionador
que n’invalida una part.
Safont, empresari amb arrels

a Castelló, fa anys que explota
diverses finques d’oliveres, i
fins i tot va posar en marxa un
molí d’oli propi. L’any 1999 va
demanar permís per fer obres
al tros, ampliar una antiga case-
ta de 80 m2, però a la pràctica
les actuacions van superar de
molt el permís que li va donar
l’Ajuntament. Anys després, la
Generalitat va comprovar sobre
el terreny la il·legalitat i va ini-
ciar un lent tràmit administra-
tiu que va acabar el 2008 amb
una sanció firmada pel conse-
ller dePolíticaTerritorial d’ales-
hores, Joaquim Nadal.
La sanció obligava Safont i

Badia a enderrocar no només la
casa, sinó també diversos equi-
paments al voltant de la residèn-
cia principal que queden a dins
d’un llarg mur perimetral. Sa-
font va recórrer als tribunals,
que demoment han admès par-
cialment els seus arguments i
podrà conservar l’edifici princi-
pal. Tot plegat, segons la sentèn-
cia del Tribunal Superior de
Justícia, perquè en el cas del
procediment de protecció de la
legalitat urbanística instruït per
laGeneralitat, i que afectava no-
més la casa, Política Territorial
va tardar deu dies més que el
màxim de sis mesos que esta-
bleix la llei per incoar, dictar i
notificar la resolució.
No passa el mateix amb altres

edificacions (la piscina, l’estanc,
les gosseres, entre d’altres), que
s’han d’enderrocar, segons una
altra sentència de lamateixa sec-
ció tercera del TSJC. Pel que fa
a aquestes obres, Política Terri-
torial també va incoar el proce-
diment el 4 d’octubre del 2007,
però ho va notificar el 31 de
març del 2008, quatre dies
abans que expirés el termini le-
gal. Safont ha presentat. en

aquest cas. un recurs al Tribu-
nal Suprem i espera salvar-les.
Tot i que està obligada a aca-

tar-la, la resolució judicial no
agrada a la Generalitat. “Passa
molts cops que els jutges es fi-
quen en qüestions formals, en
aquest cas la caducitat d’un pro-
cés. I de vegades, atenent qüesti-

ons menors, s’acaba traint la in-
tencionalitat de la normativa,
que és el més important”, afir-
ma el director general d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra. Josep Safont reco-
neix que va construir massa pel
permís que tenia, però troba ab-
surdes les limitacions de la nor-
mativa: “El Govern pretén que
ningú pugui viure al camp”.
La falta de recursos de finan-

çament al Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha aturat
durant mesos aquesta i altres
execucions d’enderrocs que el
Servei de Protecció de la Lega-
litat Urbanística tenia pen-
dents. “Estem gestionant cente-
nars d’expedients de disciplina
urbanística perquè els muni-
cipis no han fet el que toca-
va”, diu Agustí Serra. De mane-
ra subsidiària, si és que Josep
Safont i AsunciónBadia no assu-
meixen voluntàriament els cos-
tos de l’enrunament, el Govern
espera haver enllestit l’ender-
roc abans de l’estiu.c
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Unpalaual tros

La Generalitat va
trigar deu dies més
del termini permès
a instruir i notificar
la infracció

]La llei d’Urbanisme no-
més permet edificar en sòl
rústic magatzems i edificis
relacionats amb l’explota-
ció agrícola. A l’hora de la
veritat, durant el boom
urbanístic, aquesta norma-
tiva es va passar sovint per
alt a les Terres de l’Ebre.
Abans de la crisi, les co-
marques del sud van viure
una gran proliferació de
construccions il·legals en
finques rústiques, bona
part de les quals destina-
des a habitatge habitual o
segona residència. La força

combinada del desgavell
més la pressió d’alguns
ajuntaments va fer que
finalment la Generalitat
decidís impulsar un marc
propi per als masets i les
casetes situades al tros.
Actualment, la direcció
general d’Urbanisme ulti-
ma un pla director especí-
fic amb l’objectiu de posar
límits i normalitzar la si-
tuació. La idea és crear
noves condicions perquè
puguin ser utilitzades no
per viure-hi, però sí per a
l’oci del cap de setmana.

Un defecte de forma administratiu, reconegut pel TSJC,
evitarà l’enderroc d’una mansió a Xerta que la Generalitat
havia declarat de construcció il·legal


