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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
 
L’objectiu principal de la Regidoria de Medi Ambient és fomentar el 
desenvolupament sostenible per a millorar la qualitat de vida, reduir els 
impactes negatius sobre el medi ambient, disminuir la contaminació i promoure 
la regeneració dels ecosistemes naturals a Alcoi. 
 
Per a això, les accions de l’àrea estan destinades principalment a millorar 
l’ambient atmosfèric, hídric, terrestre i energètic. La recollida i el tractament de 
residus, la reducció de la contaminació atmosfèrica, el control i tractament 
d’aigües, la millora de la biodiversitat i dels espais naturals i el foment de les 
energies renovables són, entre d’altres, algunes de les actuacions realitzades 
des de l’àrea. 
 
La Regidoria de Medi Ambient vol continuar apostant en 2013 per les polítiques 
actives de participació ciutadana a partir de l’educació ambiental. En aquest 
sentit, és necessari destacar que el Ministeri d’Economia i Competitivitat ha 
finançat el projecte Participació ciutadana en l’estudi i conservació de 
l’ecosistema fluvial del riu Polop, iniciativa que es desenvoluparà al llarg del 
primer semestre del 2013. A l’estat espanyol només s’han aprovat cinc 
projectes d’aquestes característiques i un d’ells és el presentat per Alcoi. 
 
Les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost del 2013 venen a 
reforçar l’interès del govern d’Alcoi per les polítiques ambientals. En concret, 
les principals línies d’actuació son les següents: 
 

• Prestació dels serveis bàsics de neteja, arreplegada i transport de 
residus aplicant sempre criteris de sostenibilitat, recuperació, 
reintroducció i minimització de la generació de residus, així com la lluita 
contra les plagues (paneroles, rates, coloms, etc).  

• Manteniment i reparació de les infraestructures i col·lectors per a la 
prestació dels serveis d’aigua i residus. 

• Promoció de la participació ciutadana en la gestió responsable del 
territori a partir del Consell Municipal de Medi Ambient i dels cinc grups 
estables de treball. 

• Promoció de l’educació ambiental, de l’oci, el turisme i el temps lliure en 
tots els grups d’edat, organitzant per a això visites, excursions, activitats 
de capacitació, jornades de voluntariat, etc. 

• Millora dels paratges i espais naturals d’Alcoi incidint en les àrees 
recreatives i zones com el Racó Sant Bonaventura-Els Canalons, Sant 
Antoni, Via Verda, Preventori, etc. 
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• Promoció del voluntariat ambiental organitzant activitats per a la 
prevenció d’incendis en els mesos d’estiu i coordinant les accions de les 
distintes entitats de voluntaris. 

• Suport mitjançant conveni de col·laboració a les entitats de l’àmbit del 
medi ambient i la natura com són FAPAS-Projecte El Canyet, Radio 
Charly-Alpha, La Carrasca i Associació per a la Polinització. 

• Promoció de les energies renovables per al foment, obtenció i ús de les 
energies sostenibles aprofitant les instal·lacions municipals. Enguany es 
realitzarà, a més, l’auditoria energètica del municipi per a complir amb 
els acords del Pacte d’Alcaldes i promoure l’estalvi energètic a Alcoi. 

• Prevenció i vigilància davant dels incendis forestals, així com 
recuperació de les zones danyades per l’incendi que va afectar el 2012 a 
la Serra de Mariola. 

• Participació activa en la gestió dels parcs naturals de la Font Roja i la 
Serra de Mariola com a membre dels seus Consells Rector i millorant 
enguany l’àrea recreativa de la Font Roja. 

• Coordinació i treball en comú per al fiançament del Centre Font Roja 
Natura en col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, l’obra social del banc Sabadell-CAM i la Universitat 
d’Alacant. 


