
MOCIÓ PROPOSANT COMPLETAR L'ACTUACIÓ VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA AMB L'OBJECTIU DE TINDRE UNA AVINGUDA DE QUALITAT I 
RESOLDRE ELS PROBLEMES PREEXISTENTS RELATIUS A LA LÍNIA 
ELÈCTRICA I LA PRECÀRIA XARXA DE SANEJAMENT

El Grup Municipal de Projecte Oliva, a través del seu portaveu Joan Mata Cots, a 
l'empara del que disposa l'article 97 del Reial Decret 2.568/86 pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim 
Local, eleva al Ple la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant correu electrònic de data 26 de maig de 2020 el grup municipal de 
Projecte Oliva va tindre coneixement d’un escrit del cap del Servei de Carreteres de 
la Diputació de València, Fco. Javier Piedra Cabanes, registrat d'entrada en 
l'Ajuntament d'Oliva en data 28 d’abril de 2020, i que portava per títol: “Informe 
sobre la inclusión del Nuevo camino de conexión entre la playa de Oliva y la playa 
de Piles dentro del Programa de Mejora de Caminos de Interés Territorial (Fase 1)”.

En l’esmentat escrit es deia literalment:

“Dentro de los caminos de dominio público identificados en la primera fase que 
se ha llevado a cabo se encuentra el Nuevo camino de conexión entre las playas 
de Piles y de Oliva, con una longitud de 550 metros, un ancho previsto de 7,0 
metros y una estimación del coste de la inversión de 403.588,50 € (sin 
contabilizar el coste de las expropiaciones necesarias, que deberán realizar los 
ayuntamientos afectados)”.

I que anava acompanyat d'un plànol datat en abril de 2019 (sic).

Cal recordar que en la comissió informativa d’Ordenació del territori de data 22 
d'octubre de 2014 es va donar compte d'una “Memoria valorada del vial de 
conexión de los términos municipales de Oliva y Piles”, elaborada per l’oficina 
d’enginyeria TYPSA en juny de 2014 per encàrrec de l'Ajuntament d'Oliva.

En dita memòria es plantejava la prolongació de l’Avinguda dels Llauradors (des del 
límit nord-oest del Sector 19) fins la fita del terme amb Piles (el barranc de 
Beniteixir), per a connectar amb la Ronda Oest del poble veí. És a dir, un vial de 
505 m lineals (439 dels quals en Oliva i 66 en Piles), i una amplària de 16 m., sota 
el qual es contemplaven xicotets canals de futures infraestructures (clavegueram, 
línies elèctriques, línies de telefonia, gas...), i que havia de salvar tant Vall de la 
Terra nova com l’esmentat barranc de Beniteixir. Aquest vial tenia un pressupost 
estimat d'1.774.034,98€ (preu de licitació, B.I., D.G. i IVA inclosos), dels quals 
1.382.433,55€ corresponien al traçat del terme municipal d'Oliva, 234.168,13€ al 
del terme municipal de Piles, i 157.433,31€ al pont sobre el barranc de Beniteixir. 
Imports que no contemplaven l’expropiació dels terrenys.



En aquesta memòria es plantejava una secció tipus de l'esmentat vial coherent amb 
les preexistències de les actuals avingudes Llauradors i Ronda Oest. Això és:

- Canal d'1 metre d'ample per recollir les aigües de les parcel·les interiors.

- Vorera d'1,20 metres d'ample.

- Carril bici de 2 metres.

- Espai de 0,80 metres per a instal·lacions d'enllumenat.

- Calçada de 7 metres (2 carrils de 3,50 cadascun).

- Aparcament en cordó amb amplitud de 2 metres.

- Vorera de 2 metres.

A més, com que els eixos de l'Avinguda dels Llauradors (sector 19 "Platja Nord II") 
i de la Ronda Oest de Piles, són sensiblement paral·lels, però amb una separació 
entre ells d'uns 13 metres (la qual cosa fa impossible la seua unió al prolongar-los), 
es projectava la construcció d'una rotonda (glorieta de 16,50 metres de radi) a 
l'altura del Camí de la Terra nova que articulara aquesta diferència d'alineació.

Esquerra: Vial i glorieta projectats, sobre ortofofo.

Dreta: Vial i glorieta projectats, sobre plànol del PGOU (on figura grafiat un vial de 12 
metres d'amplitud).



Segons es va explicar en l'esmentada comissió, i en altres ocasions, amb dita 
infraestructura, a banda de possibilitar la connexió entre totes les platges del sud 
de la Safor, millorant els accessos a les nostres platges del nord (sectors 
residencials 6 i 19, àrea Kiko...), també es pretenia resoldre altres dos grans i 
preocupants qüestions:

Qüestió 1)

Desbloquejar el problema de la projectada línia elèctrica aèria de 20 Kv (doble 
circuit) que havia d'incrementar la potència i el subministrament en les platges de 
Piles i Miramar. Un conflicte amb Iberdrola Distribución Eléctrica SAU que s'arrastra 
des de 2007, quan aquesta empresa distribuïdora va plantejar una línia aèria de 
1.618 metres, sobre 6 torres, des de la subestació elèctrica d'Oliva (al camí Pont de 
Bolo) fins el sector Oest de la platja de Piles. Línia que travessava 63 propietats del 
terme d'Oliva, hipotecant una part molt valuosa de la nostra ciutat. Des d'aquell 
moment ha estat una qüestió litigiosa, produint-se nombrosos contenciosos-
administratius, sentències i apel·lacions.

Qüestió 2)

Resoldre la precarietat que presenta la xarxa sanitària que afecta als sectors 
residencials 6 i 19, el sanejament de les aigües residuals dels quals s'efectua en 
l'EDAR de Gandia, a través d'impulsió des de la localitat veïna de Piles. A la qual 
dites aigües residuals arriben a través d'un col·lector que, des del límit nord-oest 
del referit sector 19, presenta nombroses problemàtiques. La major de les quals, 
probablement, el fet que dita infraestructura (que inclou, fins i tot, subestacions de 
bombeig) no pot figurar a l'inventari de béns municipals, ni ser, en conseqüència, 
gestionat per l'EPSAR, perquè transcorre per parcel·les privades, d'una forma 
precària i provisional, sense que ni tan sols conste que s'inscriguera aquesta 
servitud com a càrrega en les parcel·les registrals. Aquesta xarxa sanitària va ser 
aprovada mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2006, i 
gestionada la seua implementació per part de l'Ajuntament d'Oliva, en març-abril 
de 2007.

Vist tot això, i vist que el vial inclòs dins del Programa de Millora de Camins 
d'Interés Territorial (Fase 1) de la Diputació de València té una amplitud i un 
pressupost molt inferiors als plantejats a la “Memoria valorada del vial de conexión 
de los términos municipales de Oliva y Piles” de juny de 2014; tot fa suposar que el 
vial de 7 metres d'amplitud no va a resoldre cap de les qüestions anteriorment 
esmentades, ni tampoc contempla l'execució de voreres, ni carril bici, ni 
enllumenat, ni aparcament, ni recollida d'aigües de les parcel·les interiors. És a dir, 
que allò previst és un camí rural, però no una avinguda urbana (i menys encara 
interurbana). Amb la qual cosa quedarà un tram molt més estret (i sense voreres, 
carril bici, enllumenat i aparcaments) entre dos avingudes de 16 metres que sí 
compten actualment amb voreres, carril bici, enllumenat i aparcaments.

Vist, a més, que s'ha anunciat en premsa (abans aquestes coses es comentaven en 
comissió informativa) que "el Consell ha confirmado al Ayuntamiento de Oliva que 
no será necesario la redacción de un plan especial o la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) para poner en marcha este proyecto" 
(Provincias, 10-06-2020); doncs sembla que s'ha salvat el principal obstacle per a 
l'obtenció del sòl necessari per a l'execució de dit vial. Tot i que cal anar molt espai 
amb les interpretacions verbals de l'urbanisme, que ja tenim molt males 



experiències al respecte: Document de Referència del PGOU, accessos al polígon de 
Jovades, etc.

Vist tot això, considerem que la nostra ciutat ha de comptar amb una connexió de 
qualitat amb la platja de Piles. És a dir, amb una prolongació de l'Avinguda dels 
Llauradors coherent amb el plantejament actual de la mateixa, incloent voreres, 
carril bici, enllumenat... I que, a més, és inajornable la solució a les problemàtiques 
de la línia elèctrica aèria i de la precària xarxa sanitària dels sectors 6 i 19. La 
solució de les quals (d'ambdues) passa per l'execució de canals d'infraestructures 
en domini públic, preferiblement sota vials.

Per tots aquestos motius, el Grup Municipal de Projecte Oliva proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'aprovació de la següent,

PROPOSTA D'ACORD

Única.- Adoptar el compromís de completar, amb aportació municipal, l'actuació 
del vial de 7 metres inclòs dins del Programa de Millora de Camins d'Interés 
Territorial (Fase 1) de la Diputació de València. Amb l'objectiu d'executar, sense 
retallades, el vial de prolongació de l'actual Avinguda dels Llauradors en termes 
similars als previstos en la “Memoria valorada del vial de conexión de los términos 
municipales de Oliva y Piles" elaborada per l'oficina d'enginyeria TYPSA en juny de 
2014. És a dir, un vial de 16 metres d'ample que incloga voreres, carril bici, 
enllumenat públic, recollida d'aigües de les parcel·les interiors..., i que contemple, 
també i com a mínim, canals d'infraestructures per conduir les aigües residuals de 
les platges del nord i línies elèctriques de 20 Kv o més.

Oliva, 15 de juny de 2020

Signat: Joan Mata Cots. Portaveu del Grup Municipal de Projecte Oliva

A/A ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT D'OLIVA


