
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI  SOBRE LA
IMPLANTACIÓ DE  LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS

Pablo González Gimeno, portaveu 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

La Llei 7/2021, de 20 de maig establix que els municipis amb més de 50.000 habitants 
hauran de tindre una Zona de Baixes Emissions amb limitacions al trànsit i s’ha 
determinat que a partir de l’1 de gener de 2023 hauria d’estar implantada. Sabem que 
són una minoria dels municipis afectats els que compliran estos terminis i que des de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies s’han plantejat queixes pels retards 
en els reglaments per poder planificar les ZBE.

Així i tot, entenem que s’ha d’haver avançat en la seua planificació en tot el possible i 
sabem que l’Ajuntament d’Alcoi ha sol·licitat diverses ajudes al respecte per al 
finançament de diferents accions relacionades.

Al respecte plantegem les següents preguntes:

 En quin estat es troba cadascuna de les actuacions previstes a les ajudes 
sol·licitades? (Ajudes concedides, terminis d’execució previstos de les 
actuacions concretes)

◦ Reurbanització i millora accessibilitat àmbit conversió en zona de vianants
◦ Aparcaments dissuasius
◦ Carril bici centre-Eixample
◦ Gestió semafòrica intel·ligent
◦ Sistema de gestió de les àrees Complementàries per a la Implantació de la 

ZBE
◦ Electrificació Transport Públic

 Quina és la planificació plantejada per a la implantació de la ZBE a Alcoi? 
◦ Es correspondrà simplement amb l'àmbit d’actuació de la conversió en zona

de vianants a alguns carrers del Centre d'Alcoi i restriccions de trànsit 



actualment implantades?
◦ Si no és així, quina serà la seua àrea?

 Es plantegen restriccions de trànsit per etiquetes ambientals en esta o altres 
àrees?

Amb tot això plantegem el següent prec:

PRIMER- Que es treballe per la ràpida implantació de les Zones de Baixes Emissions 
a Alcoi.

SEGON- Que s’estudie la possible ampliació de l’àmbit d’actuació de les Zones de 
Baixes Emissions a Alcoi a altres zones de la ciutat.

Alcoi, 2 de gener de 2023

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


