LLISTAT ZONES TAULES I CADIRES
ÍNDEX DE VIES PUBLIQUES
* Zona primera:
Alborxí, plaza.
Benito Pérez Galdós (del núm. 1 al núm. 25, y del núm. 2 al núm. 34).
Blasco Ibáñez.
Calderón de la Barca.
Centro comercial PRYCA (illa cadastral número 23830).
Correos.
Faustino Blasco.
Fortaleny.
Gandia (del núm. 1 al núm 23 y 24).
Generalidad, plaza.
Hispanidad.
Lluís Suñer.
Mayor, plaza.
Mayor Santa Caterina.
Mercat, plaça.
Reino, plaza.
Santos Patrones.
Sociedad Musical.
Sucro.
Virgen María de Lujan.
* Zona segona.
Alquenència (del núm. 10 hasta el núm. 46, y del n 3 hasta el núm. 7)
Bandera Valenciana
Benito Pérez Galdós (resta de carrers no compresos en categoría primera).
Cullera.
Curtidors.
Doctor Josep González (del núm. 28 al núm. 48, y del núm. 55 al núm. 79)
Doctor Just.
Doctor Vicente Segura (del núm. 22 al núm. 28, y del núm. 25 al núm. 31)
Francesc Arbona (del núm.1 hasta el núm. 7 y del núm.2 hasta el núm.10).
Francesc Oliver.
Gandia (resta de la carrers no compresos en la categoría primera).
Favareta (del núm. 48 hasta el final, y del núm. 45 hasta el final)
Jaume d’Olid (del núm.14 hasta el núm.24, y del núm. 15 hasta el núm.45).
Joanot Martorell.
Parque (núm. 2 y 4, y del núm. 1 fins el núm. 25).
Pare Castells.
Pere Morell.
Polinyà.
Riola.
Sueca.
Tavernes de la Valldigna.
Xúquer
. * Zona tercera.
Resta de vies no mencionades en les anteriors categories, o de números de policia no
previstos en el cas de vies expressades anteriorment en algun o alguns dels seus
trams."

NOTES A TINDRE EN COMPTE EN L'APLICACIÓ D'ESTE ÍNDEX DE VIES
1. En el cas que en un carrer no s'indique numeració, tot el carrer pertany a la
categoria on figure.
2.Los números de policia que, si és el cas, s'indiquen, han d'entendre's com inclosos.
3. La situació i localització dels números de policia és la que figura en els plans
parcel·laris del cadastre urbà d'Alzira, per la qual cosa qualsevol discrepància es
resoldrà d'acord amb allò que s'ha assenyalat en la cartografia cadastral."
ANNEX II
PROCEDIMENTS ESPECIALS
En els supòsits en què l'ocupació es realitze per mitjà de carpes o tancaments, el
sol·licitant haurà d'aportar una memòria respecte als materials a utilitzar en la seua
instal·lació i un dibuix o imatge en què es determine la forma de la instal·lació, amb
l'objecte de garantir la seguretat de la instal·lació així com la seua integració i
harmonia amb l'entorn arquitectònic.
Per a estos casos, la sol·licitud de l'ocupació no exonerarà de la sol·licitud i pagament
d'altres llicències i autoritzacions, com la llicència d'obres o l'ampliació de la llicència
d'activitat.

