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TRANSICIÓ ECOLÒGICA

En aquest document s'expliquen les diferents partides del departament.
 Apartat de subvencions es manté la dotació per a compliment conveni amb les ONG de 

caràcter ambiental, vinculades al departament.
 Recollida de residus, transport i tractament de fem i neteja viària, aportació al consorci de 

residus A2. Aquesta partida va destinada a cobrir la prestació del servei de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja viària, el transport altres fraccions com les de poda en 
urbanitzacions, contenidors de l'ecoparc i altres residus municipals. També s'inclou 
l'Auditoria i cal tindre en compte que el reciclatge del cartó, varia i a vegades ingressem i 
altres ens toca pagar-lo.

 Es completa aquest grup amb una partida de tractament de residus destinada al tractament i 
valorització de residus en plantes independents del consorci (poda, fusta, voluminosos, 
etc..). 

A continuació ho detallem:

 RECOLLIDA DE FEMS. Un total d'1.750.000 d'acord amb el nou contracte.
 TRANSPORT DE FEM. Continuem amb els 250.000 euros.
 TRACTAMENT FEM. Es manté en 80.000 euros.
 NETEJA VIÀRIA. Es redueix a 2.450.000 d'euros.
 APORTACIÓ CONSORCI. Passa a ser d'1.000.000,00 xifra que atén la previsió d'aquest 

organisme per al pagament de les fraccions de residus entregats planta Pedra Negra (resta, 
voluminosos, i bioresidus), segons despeses de l'any anterior. Ací també cal tindre en 
compte la Gestió del propi Consorci i gestió Ecoparcs mòbils i d'inversió dels nous 
Ecoparcs. 

Estudi Perímetre del Molinar
Aquesta partida es manté amb 5.000 euros. Recordem que es va crear perquè formava part del 
programa del PSOE en la passada Campanya Electoral, i així poder acabar els possibles informes 
tècnics que falten per a delimitar i declarar el perímetre de Protecció de l'Aqüífer del Molinar 
Barrancons – Carrasqueta.

Tractament Amiant Instal·lacions Municipals
Tal com es va acordar en un Ple amb el grup de l'oposició Guanyar Alcoi, es va acceptar la moció al
juliol del 2019 per a començar a localitzar i retirar Amiant en les instal·lacions municipals, encara 
que es tracte d'un Pla a llarg termini. Per a aquest any 2021, pugem de 12.000 a 18.000 euros.

Manteniment Paratge Natural del Racó Bonaventura
S'ha reduït aquesta partida, encara que es continuarà amb els treballs d'adequació i posada en valor 
el paratge.



Despeses Projecte Canyet
L'Ajuntament d'Alcoi va assumir la gestió del Canyet i per tant aquesta partida es destina als 
treballs d'aportació de menjar als voltors, treballs de neteja i manteniment, activitats de seguiment i 
investigació i d'educació ambiental.

Informes Pacte Alcaldes
Dotació anual dedicada a la recopilació de dades i elaboració d'informes dels indicadors energètics. 
Anàlisi i propostes de millora de les activitats i instal·lacions municipals des del punt de vista de 
l'eficiència energètica.

Inversions pla d'acció d'energies sostenibles. Passa a 
Enginyeria
D'acord amb la transició ecològica, aquesta partida també insisteix a detectar possibles millores a 
les instal·lacions municipals tant a l'enllumenat com als equips de generació d'energia en forma de 
calor o fred, incorporant energies alternatives o amb una millor eficiència energètica, tot encaminat 
cap a la reducció de la petjada de carboni. També s'inclouen les instal·lacions d'autoconsum 
fotovoltaic i d'aquesta forma reduir la dependència de subministrament extern.

Activitats voluntariat prevenció incendis
Realització de la campanya de Voluntariat de prevenció i vigilància d'incendis, conscienciació 
ciutadana i educació Ambiental durant l'estiu.

Protecció, conservació i millora espais forestals
Partida destinada a obres o actuacions en prevenció d'incendis i millora forestal, així com la 
instal·lació d'hidrants per a bombers en zones clau del nostre municipi, projecte d'autoprotecció i 
prevenció d'incendis del paratge Font Roja, treballs de desbrossament en franges auxiliars de 
prevenció d'incendis i altres actuacions. Treballs en àrees recreatives, camins i pistes forestals. 
Aquesta partida puja de 35.000 a 40.000.

Actuacions mediambientals
Aquesta dotació de 50.000 euros, va destinada en el programa d'activitats d'educació ambiental en 
centres educatius, realització de visites guiades al Molinar, Racó Bonaventura i altres etc. També a 
la celebració del dia mundial del medi ambient, programa de repoblacions escolar i dia de l'arbre, 
altres campanyes d'educació ambiental i difusió dels valors ambientals, investigació de l'impacte de 
l'incendi i extracció de fusta en Serelles, adquisició de material per activitats ambientals, Campanya
de Promoció Compostatge, seguiment repoblacions i altres.

Manteniment Via Verda
Aquesta partida es manté igual, pel fet que s'han realitzat millores importants en els anys anteriors 
amb la partida del via de ciclovianants.



Reparació i manteniment d'horts socials
Partida que es manté i s'incrementa, per a continuar proporcionant en condicions aquestes 
instal·lacions. Una vegada consolidats els horts socials i veure que la demanda està equilibrada amb
les instal·lacions actuals, es destina aquesta partida als treballs de manteniment necessaris als horts 
del Parc de la Zona Nord, Mascarella, Renfe i Batoi. Enguany s'han incrementat les parcel·les als 
horts socials. Passem de 5.000 a 6.000 euros.

Inversió horts socials
Partida per a construir un nou hort social en el municipi. 10.000 euros.

Manteniment ordinari dels edificis de Medi Ambient
Destinada al manteniment de totes les instal·lacions, elements
exteriors, tancaments, teulades, etc. dels edificis del paratge Font Roja i Ecoparc.

Repoblació/restauració de Barrancs i zones periurbanes
D'acord amb l'anomenada Transició ecologia i per a lluitar contra el canvi climàtic, repoblant en 
zones limítrofes a la ciutat, intentant minimitzar efectes de la contaminació per CO . Augmentem ₂
un 50% aquesta partida passant de 20.000 a 30.000 per a continuar restaurant i interconnectant 
diferents parts de la nostra ciutat.

Infraestructures Mediambientals
Es crea una partida per a actuar i millorar sobre determinades infraestructures com les conduccions 
Estany de Buidoli, passos vehicles d'Emergència pel Racó Bonaventura i altres. Es dota de 50.000 
euros.

Estudis i Projectes
S'ha creat aquesta nova partida per a poder fer memòries valorades per a diferents projectes 
mediambientals que poden encaixar en els fons de recuperació europeus. 50.000 euros.

Altres partides
La resta de partides estan destinades a treballs de manteniment ordinari com a vehicles, carburant, 
etc..
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