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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA D’URBANISME 
 

Des de la Regidoria d’Urbanisme aquest any anem a encetar la redacció del 
nou PGOU: 

• El PGOU es el document urbanístic mes important de la ciutat i aquest 
any començarem a tenir un esborrany clar de quines van a ser les línies 
de una nova ciutat mes sostenible i respectuosa amb el medi ambient, 
hem de crear un entorn que serà el que tindran els nostres fills, volem 
que siga un projecte de ciutat que capti les necessitats mediambientals i 
projecte una ciutat de futur. 

• El perill que comporta l’estat d’habitatges o construccions en estat de 
ruïna ens crea la necessitat de mantenir la partida per a demolicions a 
compte de tercers, s’ha treballat molt amb aquest àmbit, però encara 
tenim feina a fer. A causa de la crisi que estem patint, molts habitatges 
de propietaris sense solvència, que no els poden reparar, comporten un 
perill per als ciutadans. Aquesta partida mes que tinga una dotació que 
als temps que estem passant es alta, hem de tenir en compte que 
retornarà al mateix Ajuntament per el fet de que el propi Ajuntament 
executarà la demolició o reparació i, seguidament, negociarà amb els 
propietaris la forma de pagament. 

• Havem incrementat una partida com la de estudis i treballs tècnics degut 
a que les últims  estudis realitzats per el accés provisional del Santiago 
Payá han de fer-se efectius d’aquesta mateixa partida. 

• Demolició d’immobles municipals: a causa del risc de molts immobles o 
part d’edificis que són municipals, aquesta partida es fa necessària per 
seguretat. 

• Ajudes a façanes: aquesta partida es va eliminar l’any 2011 per part del 
govern del PP. Enguany, amb les necessitats socials i de manteniment 
de façanes que hi ha, s’ha decidit mantenir els 10.000 euros perquè 
pugen acollir-se a aquestes ajudes el major nombre possible de 
ciutadans que ho necessiten. 

• Havem creat una partida que des de el govern ja vàrem dir que era 
necessària, el objectiu es la regeneració d’un barri històric a Alcoi, el 
barri del Partidor, havem dotat una partida per dur a terme una actuació 
que regenere un gran espai que s’ha creat degut a la despoblació del 
barri i el avançat estat de deteriorament dels habitatges que allí estaven.  

 


