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Ajuntament de L’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora 
del trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

ANUNCI
L’Ajuntament de l’Alcúdía, en sessió del Ple de data 31 de gener de 
2017, aprovà inicialment la Modificació de l’Ordenança reguladora 
del trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. L’esmentada 
aprovació s’entén definitiva al no haber presentat cap reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, d’acord amb 
l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local.
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es publica el 
seu text íntegre, a l’efecte de l’entrada en vigor una vegada transco-
rregut el termini previst en l’article 65.2 de la mateixa Llei.
Contra l’esmentat acord, que és definitiu en via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Va-
lència, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemá de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Tot allò sense per-
judici de que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime 
procedent.
ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ 
DE VEHICLES I SEGURETAT VIÀRIA
Modificar l' article 35 de l' Ordenança reguladora del trànsit, circu-
lació de vehicles i seguretat viària, de forma que quede redactat de 
la següent manera: 
Article 35. Documentació.
Per obtenir l'autorització d' un gual serà necessari acompanyar la 
següent documentació:
a) Declaració amb indicació del nombre de vehicles que puga tindre 
el local, dimensió de l'entrada o pas i distancia aproximades fins al 
cantó més pròxim. En aquesta declaració l' interessat deurà deixar 
constància del compliment de la normativa en matèria de condicions 
per a l'us d'aparcament. 
b) En cas de que l'interessat tinga dret a gaudir de taxa zero d'acord 
amb allò disposat a l'article 6.2 c) de l' ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reser-
ves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de merca-
deries de qualsevol classe, serà necessària la presentació per part de 
l'interessat d'una declaració responsable en la que s'indique que el 
gual es per a us, almenys, del vehicle de titularitat del beneficiari de 
la taxa zero. 
L’Alcúdia, 4 d’abril de 2017.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
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