


Increment de la infraestructura
verda urbana i millores de les
condicions d'accessibilitat i
connexió entre barris

Línia
estratègica 5



Operació: Reurbanització del carrer Na Saurina d’Entença

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 1.692.841€
Finançament FEDER: 50%
Estat: Executat (2019)
Termini execució: 11 mesos 
Contractista: CHM Obres i Infraestructures S.A.

LA5_01. Renovació de les infraestructures públiques en l'entorn
del carrer Na Saurina d'Entença



La reurbanització ha suposat la
renovació del paviment, la instal·lació
de nou mobiliari urbà, l'eliminació
d'obstacles per als vianants i
l'eixamplament de les voreres per a
donar més protagonisme al vianant i
amb l'objectiu de dinamitzar el comerç
de la zona. 

Descripció del projecte



Operació: Millores en la mobilitat, accesibilitat i seguretat del carrer Na Saurina d'Entença

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 106.882,02 €
Finançament FEDER: 50%
Estat: Executat (2019)
Termini execució: 2 mesos 
Contractista: EIFAGGE ENERGÍA S.L.U

LA5_01. Renovació de les infraestructures públiques en l'entorn
del carrer Na Saurina d'Entença



Llums “led” en passos de vianants
Nous semàfors a l'altura del mercat 
Càmares per a controlar el trànsit i
evitar accidents. 
Punts de connexió wifi gratuïta 
Sensors en les zones de càrrega i
descàrrega
Dos punts de càrrega ràpids i
semirràpids per a vehicles elèctrics
Proveïts per plaques solars situades
en la plaça L'Uixola- Enric Valor

Descripció del projecte



Operació: Obres d'adeqüació i millora dels serveis existents en l'entorn de l'estació
ferroviària d'Alcoi 

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 215.763,45 €
Finançament FEDER: 50%
Estat: Executat
Termini execució: 3 mesos (recepció d' obres: gener de 2022)
Contractista: TELMEX TECNOLOGÍA GENERAL 21.SL 

LA5_02. Renovació de les infraestructures públiques i millora de
la mobilitat urbana sostenible



S'ha dotat a la zona d'un caràcter ordenat i
urbà, totalment accesible. S'ha millorat l'accés
per als vianants a l'estació, s'han habilitat dues
places de mobilitat reduïda, zona de càrrega i
descàrrega i taxis. 
S'ha resolt també l'enllaç dels dos trams de
carril reservat per a ciclistes; s'han alineat les
voreres i el traçat de la circulació i s'ha renovat
la banda de rodadura del ferm d'asfalt.
S'han instal·lat jardineres, arbratge i nou
mobiliari urbà: bancs amb llums LED, una
marquesina metàl·lica per a la nova parada
d’autobús i papereres adossades als fanals

Descripció del projecte



Operació: Pasarela peatonal sota el pont de Cervantes per a la interconnexió en la
infraestructura verda del terme municipal d'Alcoi

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 281.487,22 €
Finançament FEDER: 50%
Estat: Licitat i en execució
Termini execució: 4 mesos des de la data de la signatura de l'acta de comprovació del
replanteig.
Adjudicatari: IMESAPI S.A. 

LA5_02. Renovació de les infraestructures públiques i millora de
la mobilitat urbana sostenible



El projecte consisteix en l'Instal·lació d'una
passarel·la metàl·lica de 45 metres per al pas de
vianants i de ciclistes, que facilite el camí per la
zona verda sense haver de desviar-se fins a
Cervantes i després tornar a baixar al llit del riu. 

El projecte inclou també la reposició del tram final
del camí de l'antiga Fàbrica del Pla

Descripció del projecte



Operació: Contractes menors per a l'execució d'obres de peatonalització i execució de 
carrils bici i ciclovies

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 328.499,38  €
Finançament FEDER: 50%
Estat: Executats entre 2014 i 2018 

LA5_02. Renovació de les infraestructures públiques i millora de
la mobilitat urbana sostenible



1. Adequació de solars en carrer Sant Vicent (8.346,40 euros) 2. Millores en carrers del P.I. Cotes Baixes (54.917,88 euros)

3. Ampliació i tractament antilliscant de voreres en l'avinguda
País Valencià (38.704,53 euros)

4. Ampliació i tractament antilliscant de voreres en C/ Mossen
Torregrosa (16.440,66 euros)



5. Repavimentació C/ Regiment Biscàia (39.930,61 euros) 6. Introducción carril bici en Zona Norte (33.067,30 euros)

7. Ciclovia baix del pont Fernando Reig (48.1580 euros) 8. Repavimentació C/ Sant Jaume (88.9340 euros)



Operació: Contractes menors per a l'aplicació del Pla Integral d'Accesibilitat (PIA) en
diferents barris d'Alcoi

Objectiu temàtic: Recolzar la transició cap a una economia de baixes emissions de
carboni. (OT4)
Pressupost: 279.350,00 € 
Finançament FEDER: 50%
Estat: Executat 

LA5_02. Renovació de les infraestructures públiques i millora de
la mobilitat urbana sostenible



Els treballs, inclosos en el Pla d'Accesibilitat d'Alcoi  
s'han dividit en quatre lots per barris: Santa Rosa i
Batoy, Zona Nord, Zona Alta i Eixample.
Bàsicament s'ha actuat en guals per als vianants,
embornals, senyalitzacions de la via i verticals,
escocells, rebaixes de plataforma, passos de
zebra, fanals, escales, papereres, places
d'aparcament, bol·lards, voreres i asfaltat de la
calçada.

Descripció del projecte


