
 
 

 
AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA  

 
 
 Informació pública de la modificació del Pla Parcial del Sector 10 amb la 
finalitat d’ampliar i matisar els usos compatibles i incompatibles del sector. 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en sessió celebrada el 

14 de març de 2017, va adoptar l’acord que té la part dispositiva següent: 
 
“Primer. Sol.licitar l’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica de la 

Modificació del pla parcial redactada pels serveis tècnis municipals, acompanyada d’un 
esborrany de la modificació del pla i el document inicial estratègic. 

 
Segon. Sotmetre el document de l’esborrany de la modificació puntual i el 

document inicial estratègic a consultes, pel termini de vint dies hàbils, de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Servei d’Ordenació del 
Territori i de les persones interessades (...). 

 
Tercer. La documentació objecte del present acord serà accessible al públic i 

podrà ser consultada durant i una vegada superada la fase del corresponent procediment, 
d’acord amb allò disposat pels articles 49.2 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 
Valenciana, -LOTUP-. 

   
Quart. Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències de parcel.lació de 

terrenys, edificació i demolició en l’àmbit del Sector 10, Partida “La Retoria” pel que 
afecta al règim urbanístic vigent per a l’àrea de sol urbà, d’acord amb allò disposat a 
l’article 64 de la Llei 5/2014, de 25 juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana- LOTUP-.” 

 
I de conformitat amb el que estableix l’article 51.1 de la Llei 5/2014, de 25 de 

juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de  la Comunitat Valenciana 
(LOTUP), s’obri el període de consulta i informació pública per a la presentació 
d’al·legacions durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació del present acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). 

 
La documentació està a disposició del públic a les dependències de l’Ajuntament 

de l’Alcúdia, segona planta, Oficina Tècnica. 
 
L’Alcúdia, 4 d’abril de 2017. 
L’Alcalde 
Andreu Salom Porta 
 
 

  


