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INFORME TÈCNIC D’INSPECCIÓ 

 

Denunciant: Brigades municipals 

Denunciat: Promoció i Construcció SL 

Adreça: c/ de la Muntanya, 35, 08350 Arenys de Mar 

Tipus d’obra: rasa de connexió al clavegueram 

Emplaçament: c/ Sant Romeu, 12 – 08350 Arenys de Mar 

 

 

Fets 

 

1. El 29 d’abril 20XX, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe en què 

constataven que l’empresa constructora Promoció i Construcció SL havia fet una 

rasa de via pública de connexió al clavegueram, relatiu a l’expedient de llicència 

de primera ocupació (annex 1).  

 

2. El 18 d’octubre de 20XX, la Policia Municipal va denunciar que la rasa, situada al 

carrer Muntanya, 35, d’aquesta localitat, estava força enfonsada i hi mancava la 

capa d’asfalt, atès el perill que suposava per al trànsit de vehicles.  

 

3. El 20 d’octubre 20XX, els Serveis Tècnics Municipals van inspeccionar la rasa de 

connexió al clavegueram i van comprovar que la rasa esmentada s’havia executat 

per connectar el clavegueró de l’habitatge de nova planta a la xarxa general del 

clavegueram (fotografies annexes).  

 

 

Conclusions 

 

Considero que cal refer la rasa de la connexió al clavegueram amb les condicions 

següents: 

 

1. Fer el rebliment amb terres seleccionades, en capes de 20 cm, com a màxim, 

compactades fins a aconseguir el 95% del pròctor modificat. 

 

2. Col·locar una capa de 20 cm de formigó R-175. 

 



 

3. Retallar el perímetre de la rasa i fer-la d’unes dimensions de 20 cm per a cada 

costat, amb un ample d’1 m i un gruix de 6 cm. 

 

4. Reconstruir el ferm amb les mateixes característiques que el circumdant i segellar-

ne les juntes de dilatació. 
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