
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT  2-PLÀNOLS 
 

 

 



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data:

núm. plànol:

núm. exp.: escala:

A3, 1/ 5.000

1
N.M.

promotor:

Ajuntament  de

A3, 1/ 50.000

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05

situació   -   esc.:  1/ 50.000 emplaçament   -   esc.:  1/ 5.000

desembre  2014

llegenda:



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data:

núm. plànol:

núm. exp.: escala:

A3, 1/ 800

2
N.M.

promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:



N.M. N.M.

N.M
.

N.M
.

el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data:

núm. plànol:

núm. exp.: escala:
A3, 1/ 1000

3
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

A3, 1/ 250  



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, 1/500   

4
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

A3, 1/ 100  

N.M.



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, 1/500   

5
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

A3, 1/ 100  

N.M.

-  ENDERROCS

-  EXCAVACIÓ TERRES



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, 1/500   

6a
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

N.M.

embornal

reixa interceptora

nou col.lector de plujanes

col.lector existent de plujanes



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, varis

6b
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, 1/500   

7a
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

N.M.

Linia tetrapolar 4x6 mm² + Cu 35 mm²

registre 40x40 cm

nou punt de llum HSP-204 punt de connexió

punt de llum existent



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, varis

7b
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, 1/500   

8a
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:

N.M.

til.ler pierímtre 16-18 entutonat

xarxa de reg gota a gota PE Ø32 10 atm



el tècnic redactor:

narcís serra font
enginyer industrial

col.legiat núm: 17.512

títol:

-  T.M.    DE    PONTÓS  -

nom plànol:

data: núm. exp.: escala:
A3, varis

8b
promotor:

Ajuntament  de

projecte  constructiu

adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós

1421 PNT PC 05desembre  2014

llegenda:


		2014-12-16T08:46:06+0100
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