
PREGUNTA-PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE
L'ACCESSIBILITAT A HABITATGES

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a

l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat

Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el

Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,

presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Alcoi hi ha 12.242 persones de 65 i més anys, un 20,7% de la nostra població (dades

de 2018, portal estadístic de la Generalitat Valenciana). Un 6,76 % tenen 80 i més

anys. Tot i que la solitud és transversal a l’edat de les persones, les de major edat

tenen més probabilitat de patir de manca de xarxa de relacions socials, en gran part

per la dificultat de mobilitat. A més a més hem de tindre en compte que un 41,33% dels

habitatges principals de la ciutat han estat construïts abans de 1970, per tant es pot

intuir almenys que una bona part no tenen la garantia de ser accessibles (dades del

Cens de Població i Habitatges 2011, consulta: 22.09.2019). 

Aquestes persones tenen dificultats per a la seua sociabilitat i  per a poder tenir un

element fonamental de la seua salut: l’establiment de relacions amb altres persones

així com la participació com a ciutadanes i ciutadans amb igualtat de drets. 

La recent  creació  de l’Observatori  de l’Habitatge a la  ciutat  ha de permetre tindre

aquestes necessitats cobertes. 

Davant d’aquesta situació, preguem que: 

Es duga a terme a curt termini un cens de les persones que viuen a habitatges que no

tenen suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i



participació amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la

implementació  de  mesures  per  tal  de  pal·liar  la  situació  de  soledat  d’aquestes

persones. 

Alcoi, 30 de setembre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


