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INFORME DEL MINISTERIO DE AGENDA URBANA

El precio de la vivienda a final de 2021 fue un
2,5% inferior al del inicio de año
Según el último informe disponible, referente al cuarto y último trimestre del pasado año,
Alcoy ha pasado a ser la sexta población –de más de 25.000 habitantes– más barata de la
provincia de Alicante, superando de nuevo los 700 euros/m2
TEXTO ENC

A cierre del pasado año 2021, el precio medio del metro
cuadrado de la vivienda en Alcoy fue de 723 euros, según
consta en el último informe del Ministerio de Agenda
Urbana sobre el ‘Valor tasado medio de vivienda libre de
los municipios mayores de 25.000 habitantes’.
Se trata de una cifra superior a la registrada tanto en el
segundo como en el tercer trimestre del citado año, sin
embargo, es un 2,52% más baja que la del primer trimestre, cuando el valor tasado medio fue de 741,7 euros/m2,
superando de nuevo la barrera de los 700 euros, algo que
no ocurría desde el año 2015, pero que se repitió en el
primer, segundo y último trimestre del pasado año, siendo
el tercer trimestre el único en el que el valor tasado medio
estuvo por debajo de los 700, concretamente, fue de
687,8, cifra superior a la de cualquier trimestre del año
anterior, es decir, de 2020.
Así, se trata del precio más elevado en un cierre de año
desde hace prácticamente una década, concretamente,

desde 2012, cuando en el último trimestre, el citado valor medio fue de 834,4 euros/m2. Desde ese momento, este dato
ha oscilado, a nivel general, entre los 600 y 700 euros/m2.
En comparación con el año 2020, este finalizó con un precio
medio de 686,7 euros por metro cuadrado, cifra similar a la
del inicio de ese año.
De esta forma, Alcoy ha pasado de ser la tercera población
–en el tercer trimestre de 2021– más barata de la provincia
de Alicante en este sentido, a ser la sexta a final del pasado
año.
Se encuentra por detrás de Villena –621 euros/m2–; Elda
–657,1 euros/m2–; Novelda –696,2 euros/m2–; Petrer
–700,1–; y Crevillente –716,7–. En el caso del tercer trimestre del pasado año, nuestra ciudad únicamente se encontraba por detrás de Villlena y de Elda.
En cuanto a la otra parte de la balanza, es decir, las localidades más caras de nuestra provincia, son Jávea, Benidorm –ambas sobrepasando los 2000 euros/m2–, Calpe,
El Campello y Denia –las tres superan los 1500 euros por
metro cuadrado–.
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XARXA LLOGA’M

Es posa en marxa una xarxa per a atendre
les necessitats de lloguer d’habitatges
Alcoi acollirà una jornada en la qual es donarà a conéixer el funcionament de Xarxa Lloga’m, en data
encara per concretar. Es pretén facilitar lloguer a preus assequibles i regulats
Tots els habitatges inclosos en la Xarxa Lloga’m
hauran de reunir condicions dignes d’habitabilitat,
estar donats d’alta en tots els subministraments bàsics i estar disponibles per a l’ocupació immediata
per a la persona arrendatària que siga adjudicatària.

TEXTO ENC

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, va presentar a principis de maig la Xarxa Lloga’m, un servei
integral d’informació, intermediació, assessorament
i tramitació en matèria de lloguer d’habitatge a la
Comunitat Valenciana.
Aquesta és una eina que comunica demanda i
oferta d’habitatge per a atendre les necessitats de
la ciutadania; que facilita llogar a preus assequibles
i regulats. Amb l’objecte de facilitar l’accés de la
ciutadania a l’habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitats de la Comunitat, la
Vicepresidència Segona ha creat un sistema voluntari d’obtenció d’habitatges privats per a oferir-los a
preus assequibles a través de la Xarxa Lloga’m.
Per això, Alcoi, d’ací a poc temps, acollirà una
jornada en la qual es donarà a conéixer el funcionament de Xarxa Lloga’m. L’OMHA informarà de la
data i altres detalls de la jornada.
Aquesta xarxa és un dels mecanismes que posa
en marxa quatre grans línies d’actuació: el Registre
d’habitatges buits, la Borsa Habita, la Xarxa Lloga’m
i el Programa de lloguer solidari d’habitatges.
FACILITAR TRÀMITS
La Xarxa Lloga’m pretén racionalitzar els processos
de connexió entre demanda i oferta; estimular la
captació per a llogar a preus assequibles; mobilitzar el parc d’habitatges no habitats incentivant les
persones propietàries amb programes de foment del
lloguer; informar la ciutadania sobre aquesta cartera
d’habitatges, i difondre-ho, i establir un sistema de
garanties i prestacions que garantisca els drets de
les persones arrendadores i arrendatàries.
Un altre dels objectius de la Xarxa és dinamitzar
la intermediació professional i fomentar la transparència en el mercat del lloguer, col·laborant amb
professionals del sector. Per a fer-ho s’ha creat una
xarxa d’agents immobiliaris col·laboradors, amb
formació acreditada, experiència i un establiment
obert al públic que siga accessible i adequat per a
atendre la ciutadania.
Aquests agents informaran dels avantatges i els objectius de la Xarxa, tramitaran les ajudes públiques
que hi puguen correspondre, captaran habitatges
per a oferir-los a preus assequibles, actuaran com
a intermediaris en la formalització dels contractes
d’arrendament i faran un seguiment del bon ús dels
immobles, també una vegada finalitzat el contracte.

Trini Rubio (OMHA) i els regidors Maria Baca i Cristian
Santiago.

Per tot això rebran una contraprestació.
Les persones interessades a arrendar un habitatge
hauran de disposar d’uns ingressos no inferiors a 2
vegades l’IPREM, ni superiors al 4,5, i no hauran de
tindre deutes pendents per impagament de rendes
en habitatges que pertanguen a patrimonis públics.
A aquesta xarxa també s’incorporaran habitatges
dels grans tenidors (aquells amb més de 10 immobles), els quals hauran de comunicar semestralment
a la Conselleria la relació d’habitatges deshabitats
que disposen. Els grans tenidors que de forma
voluntària oferisquen habitatges deshabitats a la
Generalitat, o qualsevol altra administració pública,
es podran beneficiar d’exempcions o bonificacions
establides.

Per a accedir a la Xarxa Lloga’m
s’ha creat la web xarxallogam.
es en què s’hauran d’inscriure
els habitatges, indicant ubicació,
característiques, fotografies, rendes
màximes, despeses i contacte

PÀGINA WEB
Per a accedir a la Xarxa Lloga’m s’ha creat la
web xarxallogam.es en què s’hauran d’inscriure
els habitatges, indicant ubicació, característiques,
fotografies, rendes màximes, despeses i contacte
de l’agent immobiliari col·laborador. Les persones
interessades a arrendar s’hauran d’inscriure en
aquesta web com a sol·licitants d’habitatge. Aquesta
inscripció es realitzarà telemàticament o a través
de l’agent immobiliari que gestione l’habitatge que
interesse.
Els habitatges seran adjudicats per l’agent col·laborador per ordre estricte de les sol·licituds, amb la
comprovació prèvia que les persones proposades
reuneixen els requisits i que el lloguer no supera el
30 % dels seus ingressos bruts anuals.
Com afirma el president i coordinador de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi, Cristian Santiago, “La xarxa lloga’m és una bona i necessària
ferramenta que comunica demanda i oferta dels
habitatges. De fet, un dels principals objectius passa
per incentivar a les persones particulars a oferir els
seus immobles. I per aconseguir-ho, la Generalitat
ofereix una sèrie de beneficis com la contractació
d’assegurances que garanteixin a les persones
arrendadores el cobrament de les rendes, la defensa jurídica en relació amb l’habitatge arrendat i la
reparació de desperfectes derivats dels danys que
no siguin conseqüència del deteriorament per l’ús
o el pas del temps. Per tant, una iniciativa que ve a
dotar de més musculatura a les polítiques públiques
d’habitatge per facilitar l’accés a un habitatge digne,
no només a la nostra ciutat, també arreu del territori
i des de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi ens comprometem a fer una tasca d’acompanyament a les persones que estiguin interessades”.
La regidora d’Habitatge, Maria Baca, per la seua
banda destaca que “És una iniciativa molt positiva,
que ens ajudarà a impulsar la mobilització d’habitatge buida, donant més garanties i seguretat als
propietaris d’habitatges particulars. És una mesura
que aposta perquè les administracions puguem
donar resposta a les persones que ho necessiten,
ampliant l’oferta de lloguer a preus assequibles”.
https://www.omha.alcoi.org/novetats/
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PARTE A ASEGURADORAS

Recomiendan notificar los daños causados por
lluvias en los siguientes 5 días
Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia también indican que es necesario realizar fotografías de los
hechos y daños acaecidos y si es posible hacer grabaciones de vídeo mientras sucede el siniestro
TEXTO ENC

Durante los últimos meses, e incluso esta misma semana han
tenido lugar fuertes lluvias en
Alcoy y en la zona, que pueden
causar diferentes daños, tanto
en las viviendas como en industrias, hoteles, restaurantes,
instalaciones deportivas, etc.
Ante estas situaciones, el
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valencia (COGITI) aconseja a particulares y
empresas afectadas informar
de estos sucesos en los próximos 5 días, debido a la limitación de 7 días tras el siniestro,
que se debe cumplir según lo
previsto por la Ley 50/1980, de
8 de octubre, de Contrato de
Seguro.
Desde el citado Colegio, también señalan que es necesario realizar fotografías de los
hechos y daños acaecidos y si

es posible hacer grabaciones
de vídeo mientras sucede el
siniestro.
Al respecto, también se recomienda tratar de reducir los
daños secando, achicando
agua, limpiando, etc. y también
se apunta no tirar los restos de
elementos dañados para documentarlos.
De cara a determinar el importe
de los años, un perito de la
compañía aseguradora acude
al inmueble afectado, el cual
realizará una inspección visual
y podrá indicar si se requiere de
la intervención de otro profesional –reparadores, ingeniero especialista, etc.– para la valoración y pedirá la documentación
necesaria. Señalan que, si es
posible, conviene disponer de
facturas de compra o documentos acreditativos de la calidad
de los bienes dañados y aportar
una relación de daños.
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DECORACIÓN DE INTERIORES

Los espacios multifuncionales, hogares
sostenibles y minimalismo marcan tendencia
Una de las principales corrientes son los materiales naturales, como la piedra, las maderas claras y especialmente el ratán se
han disparado en popularidad. En cuanto a tejidos el lino, la lana y el algodón se utilizan para complementar los interiores.
TEXTO ENC

Espacios multifuncionales, hogares sostenibles,
elementos naturales, minimalismo cálido… Estas
son algunas de las tendencias en diseño de interiores iniciadas en 2021 y que continuarán empujando
con fuerza en el 2022.
Una de las principales tendencias son los materiales naturales, como la piedra, las maderas claras y
especialmente el ratán se han disparado en popularidad. En cuanto a tejidos el lino, la lana y el algodón se utilizan para complementar los interiores.
También se buscan amplios espacios sin divisiones, uniendo en un solo espacio la cocina, el salón
y el comedor, además, la pandemia ha hecho que
nuestros hogares se conviertan en algo más que
una casa, creando la necesidad de incorporar
nuevas zonas: gimnasio, zona de trabajo, zona de
recreación... buscando una hogar más ergonómico
y funcional.
Para dar más privacidad y separar los espacios se
incorporarán elementos como paneles de vidrio,
metal o estructuras decorativas.
El verde entra en nuestro hogar en múltiples formas
acercándonos a una naturaleza que tanto hemos

echado de menos y aprendido a valorar en los
largos momentos de aislamiento.
Los interiores este año van a buscar una arquitectura de líneas claras y huye del exceso,
recuperando la sencillez donde cada una de las
piezas que componen los espacios esta cuidadosamente seleccionada.

Esta corriente creará un nuevo minimalismo más
cálido y hogareño.
En VIC Projects nos gusta dotar a cada espacio
de un carácter actual y atemporal siguiendo las
últimas tendencias, siempre adaptándonos a la
personalidad y las necesidades de cada uno de
nuestros clientes.
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EDIFICIO ECOSOSTENIBLE

Viviendas ‘eco’ para
alquiler social en
el Centro de Alcoy
El proyecto, adjudicado a Estudi Biga y Martí Sardà Arquitectes, permitirá construir 13 viviendas en
unos solares propiedad de la Entidad Valenciana
de Vivienda y Suelo (Evha), en la confluencia de
las calles Sant Jaume y Ambaixador d’Irles
TEXTO ENC FOTO GVA

Este proyecto piloto que se llevará a cabo en el casco
histórico de Alcoy permitirá construir 13 viviendas sostenibles
e innovadoras que se ofrecerán en alquiler social a precios
limitados y con preferencia a personas jóvenes y mayores. Entre
los aspectos del proyecto destaca la apuesta por la construcción
modular, así como por la integración de sistemas constructivos
que promueven la bioconstrucción y los materiales kilómetro
cero.
Además, se ha reconocido la exploración de un modelo
habitacional flexible e inclusivo que permite la agregación de
unidades facilitando la generación de diferentes respuestas
de vivienda que puedan atender a las diversas unidades de
convivencia.
Asimismo, cabe destacar el planteamiento conceptual a partir
de un anillo perimetral que “define su estrategia bioclimática,
actuando estos espacios servidores como una galería de
transición que mitiga las condiciones climáticas exteriores”,
según explicó en su día la directora general de Innovación
Ecológica en la Construcción, Nuria Matarredona.
La Generalitat invertirá 1.944.945,30 euros en los proyectos
y la construcción de este edificio, que cuenta con una
superficie de 226 metros cuadrados y su edificabilidad es de
aproximadamente 1.398,12 metros cuadrados, construidos en
cuatro plantas.
La concejal de Vivienda, Maria Baca, destaca que «este
proyecto contribuirá a incrementar la oferta de vivienda pública
en alquiler a precio limitado, una necesidad importante en Alcoy
en estos momentos. Además, nos ayudará a cumplir con los
compromisos europeos y nacionales en materia de energía,
clima y digitalización, así como los objetivos asumidos en la
Agenda Urbana Española».

La Generalitat invertirá casi 2 millones de
euros en los proyectos y la construcción de
este edificio, que constará de cuatro plantas
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REFORMES

Pressupostos per a fer la reforma de la
cuina: qué cal tenir en compte?
TEXTO AMIC

Per a poder fer una reforma integral de la cuina que t’ajude a plasmar el nou estil de decoració que
vols en aquesta estada de casa,
hauries de plantejar-te recórrer a
diferents pressupostos. D’aquesta
manera pots establir una espècie
de mínim i de màxim, però hi ha
altres coses que també has de tenir
en consideració.
Entre aquestes coses, hauries de
contemplar conéixer el preu dels
materials que necessites. Hi ha
un munt de botigues a les quals
pots acudir, i que han aconseguit
abaixar realment els preus en tots
aquells accessoris necessaris per a
dur a terme qualsevol reforma.
Una vegada tingues diversos pres-

supostos en mà, i hages investigat
sobre el preu dels materials, tindràs
la major part de les dades que
necessites per a decidir. En cas
que el pressupost que t’han donat
s’ajuste a la realitat dels materials, i sigui el projecte que tenies
al cap, tan sols et queda cridar al
professional que t’ha donat aquest
pressupost, i posar-te a la feina
amb la reforma.
Però en cas que cap professional
et convença, la recomanació és
que sigues tu el que s’encarregue
dels materials. D’aquesta manera,
només hauràs de demanar-los el
pressupost per la mà d’obra i comprovar si realment podries estalviar-te uns bons diners.

Manteniment de finestres
i quina és la millor manera
de netejar persianes
A diferència de les cortines, les persianes no requereixen una neteja en
profunditat constant. Així i tot, hi ha
algunes excepcions.
No les desinstal·les. Encara que podria
resultar més senzill netejar les de tela
fora de la finestra, una mala instal·lació pot danyar el funcionament de les
persianes.
Compte amb la pols. Abans d’intentar
mullar les persianes de fusta, PVC o
alumini, primer assegura’t que aquesta
no tinga cap resta de pols que puga
convertir-se en frang. Utilitza una
tovallola humida en aigua tíbia i un
sabó suau. D’aquesta manera podràs
eliminar taques sense ser molt agressiva amb la tela. Després remulla les
persianes amb una esponja submergida en aigua freda i neta.
Revisa les instruccions. Algunes persianes de tela poden ser netejades en la
rentadora; tanmateix, això l’hauràs de

verificar en les instruccions d’ús abans
d’intentar fer-ho.
En el cas de les persianes de fusta, és
molt important llegir les instruccions, ja
que aquestes et diran quin tipus de productes pots utilitzar en elles per a evitar
danyar el vernís o desgastar el material.
Fins i tot en les persianes d’alumini,
que són molt fàcils de mantenir, podràs
trobar les recomanacions de muntatge
que podràs utilitzar per a netejar-les a
profunditat.
Manteniment de finestres de PVC
La fusteria de PVC a l’estat espanyol
es troba en “moderat creixement”. A
mesura que es generalitza aquest tipus
de finestres, és necessari generalitzar
també unes normes bàsiques de manteniment.
El PVC o policlorur de vinil és una combinació química de carboni, hidrogen
i clor. Aquesta barreja es tradueix en

una vida útil que supera els 50 anys.
Per això, si durant aquest temps es vol
mantenir les finestres de PVC en bon
estat, és convenient posar en pràctica
una sèrie de cures.
Al PVC no l’afecta la salinitat del mar,
és insensible a la humitat, i altament
recomanable en ambients agressius.
Aquestes característiques faciliten
l’estat de conservació de la fusteria de
PVC, però encara així és necessari
llevar la brutícia.
Si les finestres tenen ranures de ventilació, aquestes han de mantenir-se
netes i obertes. En cas contrari, serà

difícil que complisquen la seua funció.
Els perfils han de netejar-se amb un
drap suau, aigua i sabó neutre, almenys, una vegada al mes. Cal aclarir amb
aigua abundant per evitar que queden
restes de sabó.
Dos vegades a l’any, convé netejar els
elements metàl·lics i greixar totes les
peces mòbils amb oli exempt d’àcids.
Les juntes de tancament (gomes) s’han
de netejar amb aigua i sabó neutre.
D’altra banda, a causa del tancament
hermètic de les finestres, és recomanable ventilar l’estada un mínim de dos
vegades al dia.
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DECORACIÓ

Claus per a
encertar l’elecció
de la roba tèxtil
per a la llar
L’elecció dels llençols, catifes, tovalloles, mantes
o coixins és clau per a crear aquest ambient.
Com no sempre resulta fàcil encertar l’elecció,
compartim algunes claus
TEXTO AMIC

A l’hora de crear una llar el més
confortable possible, la roba
tèxtil que utilitzarem adquireix
un paper fonamental. L’elecció
dels llençols, catifes, tovalloles,
mantes o coixins és clau per a
crear aquest ambient. Com no
sempre resulta fàcil encertar
l’elecció d’aquesta roba tèxtil
per a la llar, compartim algunes
claus.
Si hi ha un element que és
present en pràcticament totes

■ Doble

Acristalamiento
■ Ventanas
■ Puertas
■ Cerramientos
■ Persianas
■ Mosquiteras
■ Mamparas
■ Reparaciones
■ Barandillas
■ Teléfonos:

699 07 78 69 José
664 05 00 19 Antonio

■ Dirección:

Polígono Industrial Segorb

■ Correo Electrónico:

Aluminiosjijona@hotmail.com
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Al finalizar las obras de tu casa DESINFECTAMOS
con OZONO toda la zona de trabajo

les estades de la casa, aquestes són les cortines. Són un
element que, a més d’aportar
privacitat, també aporten calidesa i són de gran ajuda a l’hora
de decorar la llar.
Si busqueu unes que no passen de moda, la solució està
en l’ús de cortines senzilles on
predominen els colors suaus i
que permeten l’entrada de llum
natura per la finestra.
Per a molts, el llit és el seu lloc
favorit de la casa. En el cas
de les fundes nòrdiques i els
cobertors, la tendència són
els color terra, pel fet que són
tonalitats que solen transmetre
sensació de calidesa.
D’altra banda, cal parlar dels
llençols, on la tendència és
l’ús de tonalitats pastel, ja que
transmet una sensació major
de calma i relaxació. Si parlem
de catifes, són elements que
aporten molta calidesa a la llar
i que poden ser el complement
ideal a l’hora de decorar. Es va
apostant per catifes de colorits
vibrants i motius cridaners, units
a formes que s’allunyen del
tradicional rectangle.
I el bany. Aquest espai sol ser
un dels grans oblidats a l’hora
de comprar els productes tèxtils.
Si volem crear un ambient ideal,
és necessari triar els productes
adequats. En aquest sentit,
el més recomanable és triar
tovalloles que estiguen fabricades en cotó de primera qualitat.
D’aquesta manera podrem
gaudir de productes molt més
suaus. També és important
l’elecció del color. En aquest
sentit, apostar per tovalloles
d’un únic color, encara que
sempre podem triar aquelles
que tinguen algun petit estampat per a trencar amb el
disseny.

El material i el color
són decisius, a més
de la qualitat del
producte

