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CERTIFICO: 

Que el Tecnic Municipal, en data vint-i-quatre d'octubre de dos mil, va emetre el 
següent informe: 

" , arquitecte, donant compliment a la sollicitud d'informe 
per a la construcció d'uns habitatges en filera a la urbanització Urpasa, presentada per el 
senyor , en representació de Urpasa segons document amb Registre 
d'Entrades núm. 1856, de data 02/10/00. 
INFORMA: 
• Que aquesta zona es troba calificada per el vigent planejament amb els següents

parametres:
-Edificabilitat maxima: 1 m2/m2
-Al9ada maxima 7 ,50 metres (PB + 1)
-Ús: hoteler, comercial i residencial.
Que la distribució d'habitatges proposada no té en compte la dificil topografia de la
zona; una distribució en dos fileres paralleles a la pendent seria molt més
integradora.
Que falta topografic taquimetric de la finca on es justifiqui l'al9ada maxima de 7,50
metres de l' edificació presentada i la separació al rec existen t.
Que falta justificar la posició d'una pla9a d'aparcament per habitatge.
Que falta justificar les obres necessaries per tal de dotar dels adequats serveis de
baixa tensió i telefonía a l' habitatge projectat.

• Que s'hauria de justificar el clavegueram de les aigües residuals i pluvials de la
finca.

• Que per tal de suavitzar l' entrega de la nova edificació amb el veYns seria convenient
retrassar les escales d'accés als habitatges un mínim de 3,00 metres de l'edificació
veYna.

• Que la tanca de la parcella, tant a vial com a veYns, hauria de ser de pedra de la zona
i la seva al9ada maxima hauria de ser de 80 cm.

• Que l'aparcament hauria de disposar de carril d'entrada i sortida de vehicles i
justificar-se l'ús amb el corresponent projecte d'activitat.

• Que la piscina al ser collectiva hauria de disposar del corresponent projecte
d'activitat.

• Que s'hauria d'aportar projecte Basic i executiu visat per tecnic competent.






