L’URBANISME A BÉTERA*
Situació dels sectors de Sòl Urbanitzable a Bétera
R- 1. Pendent de liquidació definitiva. Problema de fuites d’aigua, soldadures deficients a
les juntes i voreres alçades.
R- 2 No hi ha proposició presentada.
R- 3- Mercantil liquidada, aval executat, en tramitació les obres que falten per executar.
Vial de connexió a l’avinguda de la Pau.
R- 4 i 5. Pendent de subscriure el contracte. La mercantil presentarà concurs de creditors.
R- 6- Amb llicències d’obres i edificacions. Pendent de concloure’s i de resoldre’s una
retaxació de càrregues presentada.
R- 7- Pendent de resoldre la connexió amb “Cumbres de San Antonio”.
R- 8 i 9. Pendent que l’agent urbanitzador presente davant de la conselleria els documents
que requereix per a emetre l’estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació del
Pla Parcial i de l’electrificació del sector.
R- 10. Pendent de subscripció del contracte des de 2011. S’ha iniciat l’expedient per
retirar-li la condició d’agent urbanitzador.
R- 11 i 12. Similar a l’R-10, és el mateix agent urbanitzador.
R- 13. Té declarat l’incompliment contractual i se li ha imposat una sanció (vora 283.000
euros). En 2104 el ple de l’ajunrament declarà la incautació de l’aval, la directa
intervenció gestora i els danys i perjudicis a tercers.
R- 14. Té declarat un segon expedient d’incompliment contractual, imposades dues
sancions. Té pendents diferents contenciosos amb Vallehermoso, que és l’agent
urbanitzador.
R- 15. Pendende desenvolupament. No està presentat.
R- 16. En 2011 el ple declarà conclós el programa, deixant sense efecte tots els acords
dictats.
R- 17. Pendent de desenvolupament (no està presentat).
R- 18. Resolució ferma. Se li ha retirat la condició d’agent urbanitzador.
R- 19. Agrupació Interés Urbanístic. En 2013 el ple els donà per desatesos del procediment
de programació.
R- 20. En 2014 s’acordà la resolució a la mercantil.
R-21. Pendent de finalitzar les obres Fase II. En el darrer ple s’aprovà l’inici de
procediment de retirada de la condició d’agent urbanitzador.

Situació Unitats d’Execució de Sòl Urbà
1. Conarda-Est. Pendent de subscripció del contracte.
2. Conarda-Oest. Deixar per desassistits del procediment i sense efecte els acords
dictats a l’Agrupació d’Interés Urbanístic.
3. El Terrer. Acta de recepció parcial de les obres. Falta l’electrificació del sector.
4. Camí de la Pobla Centre i Sud. Resolució de la condició d’agent urbanitzador.
5. Illes de cases* CJ-056 y CJ-061, redelimitada Unitat Execució “Camí de la Pobla
Nord”. Pendent de la inscripció en el registre.
6. Illes de cases CJ-092-093-094 y 095, redelimitades en Unitat Execució “Clotxa del
Sec Sud”. Finalitzada. Acta finalització de l’obra.
7. Illa de cases redelimitada CJ-163 Unitat Execució “Lloma del Mas”. No s’ha
acabat el programa, sí les obres.
8. Illa de cases C-153. Redelimitada UE “Lloma del Mas”. Acta de recepció d’obres.
No liquidació definitiva.
9. Unitat Execució “Lloma del Mas”. Acordada la directa intervenció gestora.
Pendents de resoldre els recursos de reposició que s’han presentat contra l’acord
plenari d’aprovació del projecte de reparcel·lació.
10. Unitat Execució Montesano. Acta de recepció d’obres de 2013. Pendent de
tramitació del compte de liquidació definitiva.
11. Alts de la Jonquera. Redelimitada amb Unitat Execució Jonquera Nord. Pendent
la connexió de l’agua potable i el clavegueram. Expedient d’incompliment iniciat,
requeriment a l’agent urbanitzador de les quantitats cobrades en concepte de
càrregues d’urbanització als propietaris del sòl.
12. Camí Paterna. Es va resoldre la condició d’agent urbanitzador perquè la
mercantil està liquidada. El ple declarà la caducitat del programa. L’ajuntament
està intentant posar el clavegueram per mitjà de les contribucions especials.
13. Unitat Execució Lloma del Calderer. Es declarà nul l’acord per “sentència
judicial”, deixant sense efecte l’expedient de programació.
14. Unitat Execució La Foia. Només exposada al públic.
15. Albereda Nord. Es declarà nul l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme,
donant compliment a una sentència del Tribunal Suprem.
16. Unitat Execució Jonquera Sud. L’agent urbanitzador entrà en concurs de
creditors i està liquidat. L’Agrupació d’Interés Urbanístic està intentant
constituir-se en agent urbanitzador.
17. Unitat Execució Pinares-Brucar. En 2010 se li adjudicà a l’Agrupació d’Interés
Urbanístic. Hi ha reunions amb els veïns per executar al menys el clavegueram.
18. Massarrojos. Amb contracte subscrit.
19. “El Manisero”. No figurava en el PGOU, té aprovació provisional des de 2009. Des
d’aleshores està paralitzat a conselleria (Va amb un camp de gol inclòs).
20. Unitat Execució Avinguda de l’Exèrcit. Informe desfavorable de la conselleria i en
conseqüència es desprogramà el sòl que hi havia.
21. Illa de cases Cj-029 redelimitada en Unitat Execució Perigall Nord. Desestimada
per acord plenari perquè la conselleria denegà la cèdula d’urbanització.
22. Los Almudes. Acord del ple de 2015. Es declarà conclòs el programa i s’acordà
tornar la garantia provisional a l’Agrupació d’Interés Urbanístic. S’accepta el
desestiment de l’agrupació d’interés urbanístic.
23. Unitat Execució Vall de Flors I. EN 2016 aprovació del projecte d’abastiment
d’aigua potable. Pendent de recepció definitiva.
* ILLES DE CASES O ILLA URBANA= MANZANA (castellà). L'ús de la paraula illa
prové del concepte de grup de cases “aïllades” que aplicaven els romans quan les anomenaven domuum
insula

.

Sectors de Sòl Urbanitzable industrial
I-1. Té aprovació provisional.
I-2. Pendents de resoldre els recursos de reposició. La majoria de les empreses que estaven
implantades en eixe polígon estan tancades.
I-3. En 2008 acta de recepció definitiva, llevat d’una Illa de cases 8 que quedà fora d’eixa
recepció per una mala execució del projecte de reparcel·lació.

Sector Sòl Terciari
T-1. En 2002 aprovació definitiva. Pendent d’aprovació del projecte d’urbanització i el
projecte de construcció de la rodona d’accés.
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