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APRESENTAÇÃOÇ
EIC s.l. , Estudio de Ingeniería Civil é uma empresa de con
constituição é a elaboração de projetos e a realização de dire
obras civis e de construção em Castilla e León.

Posteriormente, com o início do séc. XXI e na sequência da nece
as fronteiras geográficas (trabalhando a nível nacional) e técnica

Hoje, a equipa da EIC é constituída por centenas de pessoas
capacidade de trabalho da equipa e a satisfação dos clientes a

Atendendo aos compromissos social e ambiental, entende a EIC
de vida das populações.

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

nsultoria fundada em 1992 cujo objetivo principal desde a sua
eções/coordenações de empreitada e assistências técnicas para

essidade de adaptação ao mercado e aos clientes, ampliaram-se
as (engenharia industrial, ambiental, segurança, saúde,…).

s espalhadas por diversos escritórios, sendo o capital humano, a
s principais razões do crescimento da empresa.

C ser a engenharia uma ferramenta útil na melhoria da qualidade
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFIC
Escritórios

-Sede: 
L ó  (300 2)León (300m2)
Burgos (220m2)

-Filiais:
Valladolid Valladolid 
Aranda de Duero (Burgos)
Villaluenga- Ribera alta (Álava) 

Serviços Administratrivos:-Serviços Administratrivos:
Medinaceli (Soria)

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

CA
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFIC

ÂMBITO DE ACTUACÇÃO

-NACIONAL

-INTERNACIONAL 

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

CA
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ORGANIGRAMA

ÁREAS DE PRODUÇÃO

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

O
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ÁREAS DE ATIVIDADE

INFRAESTRUTURAS DE 
TRANSPORTE

DESENV
URBANO
CONSTR

CICLO INTEGRADO 
DA ÁGUA

•Estradas
•Estruturas
•Ferrovias

CONSTR

•Urbaniz
•Reurba
•Reparc

•Abastecimento
•Saneamento
•Tratamento de •Ferrovias

•Consultoria de 
Transporte e tráfego
•Zonas de logística 
de transporte

•Reparc
•Constru
pública 
•Planea
Geral

l

•Tratamento de 
águas superficiais
•Purificação de 
águas 
•Hidrologia fluvial

•Planea
desenvo

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

CONTROLO E 
FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS

VOLVIMENTO 
O E 
RUÇÃO

AMBIENTE E 
ENERGIA

OBRAS

•Direção de obras
•Assistência 
técnica

RUÇÃO

zações
anizações
celamentos

•Gestão e 
Tratamento de 
Resíduos 

•Controlo  e 
vigilância
•Coordenação de 
segurança e saúde
•Gestão de 

celamentos
ução 
 e privada

amento 

t   

(Engenharia de 
Resíduos)
•Energias 
renováveis
•Linhas de alta •Gestão de 

expropriações
amento e 
olvimento

•Linhas de alta 
tensão
•Áreas de serviço
•Estudos
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RECURSOS HUMANOS
COLABORADORES

EIC l t l iEIC s.l. conta com uma ampla equipa
multidisciplinar para poder atingir os
objetivos estabelecidos.
Presentemente, na empresa
desenvolvem a sua atividade mais dedesenvolvem a sua atividade mais de
40 pessoas.

A equipa é composta por:
Engenheiros Civis, Engenheiros
Florestais, Engenheiros Agrónomos,
licenciados em Ciências Ambientais,
Engenheiros técnicos de obras

ú i i i ipúblicas, Engenheiros Industriais,
Engenheiros Técnicos de Minas,
Arquitetos, Administrativos,
Desenhadores, Topógrafos e

h i f átiEngenheiros Informáticos.

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS
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RECURSOS MATERIAIS
INSTALACÇÕES- ESCRITÓRIOS

– Os escritórios centrais possuem uma superfícOs escritórios centrais possuem uma superfíc
atividades.

– Os escritórios de EIC s.l. estão equipados co
ligados entre si com internet de alta velocidad
EIC l t i t i f áti– EIC s.l. conta com equipamentos informáticos

– EIC s.l. possui equipamentos de topografia pró

• SOFTWARESOFTWARE

EIC s.l. dispõe tanto de programas próprios c
elect, GIS.ArcView 3.0 …

PARQUE DE VEÍCULOS

Presentemente EIC s.l. conta com um parque de
das necessidades. (executivos, utilitários, todo-terr( , ,

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

cie superior a 500 m2 para poder desenvolver as suascie superior a 500 m2 para poder desenvolver as suas

om redes Ethernet 100 M. ligadas a servidores centrais
de.

d lti ãs de ultima geração.
óprios.

como de software externo específico istram, cype, dm

mais de 20 veículos de várias tipologias em função
rreno, comerciais , etc), , )
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CLIENTES

••ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
CENTRALCENTRAL

COMUNIDADES COMUNIDADES 
AUTÓNOMASAUTÓNOMAS

••Ministério do Ministério do 
DesenvolvimentoDesenvolvimento
••Ministério do ambiente, Ministério do ambiente, 
A i lt   M i hA i lt   M i h

••Junta de Junta de CastillaCastilla e Leóne León
••Junta de comunidades Junta de comunidades 
de de CastillaCastilla La ManchaLa Mancha

Agricultura e MarinhaAgricultura e Marinha
••ADIFADIF
••AENAAENA
••TRAGSATRAGSA

••La RiojaLa Rioja
••Principado de AstúriasPrincipado de Astúrias
••Comunidade de MadridComunidade de Madrid
••Junta de GalíciaJunta de Galícia

••SEPESSEPES
••SEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTE

••GESTURCALGESTURCAL

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCALADMINISTRAÇÃO LOCAL EMPRESAS PRIVADASEMPRESAS PRIVADAS

••Direção Regional de Direção Regional de 
BurgosBurgos
••Direção Regional de Direção Regional de 
LeónLeón

••AccionaAcciona energíaenergía
••DragadosDragados
••OHLOHL

••Câmara Municipal de Câmara Municipal de 
BurgosBurgos
••Câmara Municipal  de Câmara Municipal  de 
LeónLeón

Câmara Municipal de Câmara Municipal de 

OHLOHL
••EYRAEYRA
••FCCFCC
••SOCAMEXSOCAMEX

••Câmara Municipal de Câmara Municipal de 
ÁvilaÁvila
••Câmara Municipal de Câmara Municipal de 
Aranda de Aranda de DueroDuero..
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DADOS ECONÓMICOS

VOLUME DE NEGÓCIOS
“O l d ó i d t t d“O volume de negócios compreende os montantes da
prestação de serviços correspondentes às atividades
correntes da empresa deduzidos das bonificações e outras
reduções sobre as vendas, assim como o Imposto sobre o
Valor Agregado e outros impostos diretamente relacionadosg g p
com o mencionado volume de negócios”

CAPITAL PRÓPIO

O capital próprio é obtido com a seguinte fórmula:

Capital Próprio = Capital + Reservas + Lucro do exercício.

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
EIC s.l. pertence às seguintes associações:

– TECNIBERIAC

– ACALINCO

– FAE

EIC s.l. estabelece acordos com distintas uni

Universidad de Burgos

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

S

iversidades e centros de investigação:

Universidad de León
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EIC BURGOS ELE TEM A QUALID

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADESISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
EIC BURGOS conta com a certificação de Gestão e Qualidade pe

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
EIC BURGOS t tifi ã d G tã A bi t l lEIC BURGOS conta com a certificação de Gestão Ambiental pela

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADES
EIC BURGOS conta com a certificação de Gestão de Saúde e Seg

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

DADE E AMBIENTAL SISTEMA

la norma ISO 9001:2008

ISO 14001 2004norma ISO 14001:2004

urança pela norma OHSAS 18001:2007
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COMPROMISSO COM O MEIO
• EIC s.l. tem em consideração e dá prioridade ao m

li ã d ti id d d lrealização das suas atividades e desenvolve uma po
em:

– Incluir no planeamento de todas as atividades
através dos estudos indispensáveis à redução datravés dos estudos indispensáveis à redução d
intervenções.

– Estimular o uso adequado e a economia de e
processos.

– Evitar ou, se possível, mitigar a produção de
tratá-los de acordo com os regulamentos em vi

U i l d t i i– Uso racional dos recursos materiais.

– Minimizar a produção de emissões, r
desnecessárias no ambiente operacional, minim

– Promover a sensibilização de todo o pessoal d
parceiros de negócios, na compreensão e
Ambiental.

– A empresa integrou o certificado de qualidade

OFERTA DE SERVIÇOSOFERTA DE SERVIÇOS

O AMBIENTE
meio ambiente durante a

líti bi t l b dolítica ambiental baseada

a conservação ambiental
do impacto ambiental dasdo impacto ambiental das

energia nos projetos e nos

resíduos e, ulteriormente,
igor.

ruídos e perturbações
mizando o desconforto.

do grupo, assim como dos
aceitação desta Política

e ISO 14001 na sua gestão.
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• Projeto de execução da autoestrada A-12 . Troço Hormilla - Nájera.

• Projeto de execução da autoestrada da prata A-66 . Troço Guijuelo - Sorihuela.

• Projeto preliminar da variante de Castronuevo CL-612, de Villamartín de Campos a

• Projeto de execução dos sistemas de contenção na portagem da AP-1. Bur
83+000).

• Projeto de execução de condicionamento de plataforma. CL-627, de Cervera de

• Projeto de execução do parque de estacionamento do aeroporto de León.

• Projeto preliminar do plano de mobilidade em bicicleta de León.

• Projeto de execução da plataforma. AV-922, de Mombeltrán (N-502) a LCA Casti

TRABALHOS A DESTACAR

a Zamora.

rgos-Armiñón (km 2+000 a km

ESTRADAS

e Pisuerga a LCA Cantabria.

illa La Mancha.
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ESTUDO DOS ACESSOS À CÚPULA DEL VINO

Descrição: O documento visou analisar as diferentes opções de acesso
às futuras instalações da Cúpula del Vino

TRABALHOS A DESTACAR

ESTRADASESTRADAS 
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AMBIENTE E ENERGIAAMBIENTE E ENERGIA
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PROJETOS
• Projeto do complexo de Tratamento integral de RDV em

Villanueva de la Cañada (Madrid)

• Projeto de execução de uma Estação de Tratamento de
Resíduos Volumosos em Almagro (Cidade Real)

• Projeto de execução da Estação de Tratamento Mecânico-
Biológico de Resíduos Sólidos Urbanos do Algarve (Portugal)

• Projeto de execução da expansão da capacidade da Estação
de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Almagro
(Ciudad Real)( )

• Projeto e gestão de obra de ampliação e melhoramento da
Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Zamora

• Projeto de execução e gestão da obra de ampliação e
melhoramento da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidosç
Urbanos de Segovia.

• Projeto de execução e gestão de obra do Aterro Sanitário de
Resíduos Sólidos Urbanos em Aldeanueva de Figueroa
(Salamanca)

• Projeto de execução da expansão do processo de Digestão
Anaeróbia e da capacidade da Central de Compostagem da
Complexo Regional de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
de Vallès Oriental

• Projeto de execução da Central de Compostagem de Abajas
(Burgos) Assistência Técnica da direção de obra durante a(Burgos). Assistência Técnica da direção de obra durante a
execução da mesma

• Projeto de execução da Central de Compostagem em Abajas
na província de Burgos

OUTROS PROJETOS
• Redação do Plano Integrado de Resíduos de Castilla y León

TRABALHOS A DESTACAR

RESÍDUOS
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
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DIREÇÃO DE OBRA E PROJETO MODIFICADO
• Direção de obra e projeto de execução da Estação de Tratamento de Resíd

Urbanos, depósito de rejeitados e acessos da província de Salamanca (Gomece
Esta instalação integra Digestão Anaeróbia com aproveitamento energéticoEsta instalação integra Digestão Anaeróbia com aproveitamento energético.

• Direção de obra e projeto de execução da Estação de Tratamento de Resíd
Sólidos Urbanos da província de Ávila localizadas a norte da Serra de Gredos (Urra
Miguel). Esta instalação integra Digestão Anaeróbia com aproveitame
energético.

• Direção de obra da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Palencia. Esta instalação integra Digestão Anaeróbia com aproveitame
energético.

• Direção de obra e projeto e execução da Estação de Tratamento dos Resídç p j ç ç
Sólidos Urbanos da província de Ávila localizados a sul da Serra de Gredos. (Are
de San Pedro).

• Direção da obra de ampliação e melhoramento da Estação de Tratamento
Resíduos Sólidos Urbanos de Los Huertos (Segovia).

• Direção da obra de ampliação e melhoramento da Estação de Tratamento
Resíduos Sólidos Urbanos de Zamora.

• Direção de obra e projeto de execução da Central de Compostagem de Aba
(Burgos).

TRABALHOS A DESTACAR

duos
ello).

RESÍDUOS
duos
aca
ento

RESÍDUOS
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

de
ento

duos
enas

de

de

ajas

ÉCOM APROVEITAMIENTO ENERGÉTICO
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PROJETOS

• Projeto de execução do Aterro de Resíduos Urbanos de Abajas (Burgos)

• Projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos
Urbanos do Município de Toral de lo Vados (León)p ( )

• Projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos
Urbanos de Villamayor (Salamanca)

• Projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos
Urbanos de Mansilla del Páramo e outros (León)Urbanos de Mansilla del Páramo e outros.(León)

• Projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos
Urbanos de Ledesma

• Projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidosoje o de e ecução da se age do e o Sa á o de es duos Só dos
Urbanos de Tamames (Salamanca)

TRABALHOS A DESTACAR

RESÍDUOSRESÍDUOS
ATERROS SANITÁRIOS
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DIREÇÃO DE OBRA E PROJETO MODIFICADOÇ

• Direção de obra e projeto de execução da Estação de Tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos de Palencia.

• Direção de obra e projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário
d R íd Sólid U b d Viti di (S l )de Resíduos Sólidos Urbanos de Vitigudino (Salamanca)

• Direção de obra e projeto de execução da selagem do Aterro Sanitário
de Resíduos Sólidos Urbanos de Tamames (Salamanca)

• Direção de obra e projeto execução da selagem dos Aterros SanitáriosDireção de obra e projeto execução da selagem dos Aterros Sanitários
de Resíduos Sólidos Urbanos em Villarcayo e Villasana de Mena (Burgos)

• Direção de obra e projeto de execução da selagem dos Aterros
Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos da Sierra de Gredos (Ávila)

Di ã d b j t d ã d t d l• Direção de obra e projeto de execução do encerramento, da selagem e
d tratamento paisagístico do aterro de Resíduos Sólidos Urbanos do
município de Puebla de Lillo, na província de León

• Direção de obra e projeto de execução do encerramento, da selagem e
do tratamento paisagístico do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos
Urbanos no município de Páramo del Sil

OUTROS PROJETOS

A di i t d D ó it d R j it d d V ld ñ (P l i )• Acondicionamento do Depósito de Rejeitados de Valdeseñor (Palencia)

• Estação de Transferência de Alfoz de Quintanadueñas

• Estudo e análise dos Resíduos Industriais não perigosos de Burgos no
âmbito do acordo de formação e sensibilização assinado entre aâmbito do acordo de formação e sensibilização assinado entre a
Fundação de Biodiversidade e a Câmara Municipal de Burgos financiado
em 70% pelo Fundo Social Europeu, 20% pela Fundação de
Biodiversidade e 10 % pela Câmara Municipal de Burgos.

TRABALHOS A DESTACAR

RESÍDUOSRESÍDUOS
ATERROS SANITÁRIOS
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ENERGIA
BIOMASSABIOMASSA
• Projeto Preliminar e Direção de obra da Central de Biomassa

Briviesca (Burgos)

• Estudo Preliminar para a Central de Biomassa de Almazán• Estudo Preliminar para a Central de Biomassa de Almazán
(Soria)

• Estudo Preliminar para a Central de Biomassa de Valencia
Don Juan (León)

• Estudo de viabilidade de um sistema de aquecimento a
biomassa no edifício “colégio público Frei Enrique Flórez”
(Villadiego - Burgos)



estudio de ingenieria civil s lestudio de ingenieria civil s.l. TRABALHOS A DESTACAR

ENERGIA

HIDROELÉCTRICA
• Aproveitamento Mini hidroeléctrica no rio Bernesga (León)• Aproveitamento Mini-hidroeléctrica no rio Bernesga (León)

• Aproveitamento Hidroeléctrico do Río Porma. Salto de Boñar
(León)
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ENERGIA
EÓLICA
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EÓLICA

• Projeto e direção de obra dos parques eólicos de Paramo e Arroyal (Burgos)

• Projeto de execução de parques eólicos promovidos pela Gamesa Energías Reno

• Projeto de execução da Linha de evacuação dos parques eólicos de Paramo e A

• Projeto de execução direção de obra e coordenação da higiene e saúde do pProjeto de execução, direção de obra e coordenação da higiene e saúde do p
Becerril

• Projeto de execução do parque eólico de Rodera Alta

• Projeto de execução do parque eólico de Sargentes

• Projeto de execução do parque eólico Los Zapateros (Burgos)

• Projeto de execução do parque eólico Era do Pico

ó• Projeto de execução dos parques eólicos San Lorenzo

• Projeto de execução do parque eólico La Caldera

• Projeto de execução do parque eólico Bandeleras

• Direção de obra das subestações transformadoras de Brullés e Cuatro
Picones

TRABALHOS A DESTACAR

ENERGIA

ovables

Arroyal.

parque eólico deparque eólico de
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• Plano Diretor de Infraestruturas Hidráulicas de Castilla e León.
Estabelecer os princípios e objecivos estratégicos do Ministério do Ambiente no
de abastecimento, saneamento e tratamento de águas das áreas urbanas de Ca

Avaliar as necessidades da Comunidade Autónoma de Castilla e León face às
respeitando os princípios e objetivos estratégicos indicados

Propor os objetivos e linhas de ação adequados para avançar na correção das n

Determinar as infraestruturas necessárias e regular, planificar, explorar e contro
interfaces com outros organismos tutelares destas matérias. Tudo isto tendo em vis

Estabelecer procedimentos de controle, monitorização, revisão e evolução desta

TRABALHOS A DESTACAR

ÁCICLO INTEGRADO DA ÁGUA
2007-2010
que se refere à melhoria dos serviços
astilla e León

s infraestruturas hidráulicas existentes,

necessidades detetadas

olar ações; Estabelecer protocolos e
sta atingir os objetivos estabelecidos

ferramenta de gestão.
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TRATAMENTO

• Projetos de execução das ETAR na Zona 03 da Comunidade Autónoma d
• Projeto de execução das obras da ETAR do Rio Gafo em Casielles-La

Oviedo (Astúrias)

TRATAMENTO

Oviedo (Astúrias)
• Projeto de execução das ETAR de Trijueque, Alcolea del Pinar, Atienza, Es

e outras, na província de Guadalajara.
• Projeto de execução do Emissário e ETAR em Casavieja, Gavilanes,

Navalosa y Poyales del Hoyo.
• Projeto e Assistência Técnica à Direção de Obra da ETAR de León e AlfozProjeto e Assistência Técnica à Direção de Obra da ETAR de León e Alfoz
• Valle del Sil, Emisario e ETAR. Direção de obra
• Projeto e Assistência Técnica à Direção de Obra da ETAR de El Espinar. Se
• Assistência Técnica à direção de obra de Garray, Las Batuecas.
• TRATAMENTO DA ÁREA NATURAL de Roa.

E i á i ETAR• Emissário e ETAR.
• Conceção do projeto e direção de obra de La Aguilera.
• Emissário e ETAR de Gumiel de Hizán, Tubilla del Lago e Huerta del Rey.
• Emissários e ETAR de Pozal de Gallinas.
• Emissário e ETAR de Siete Iglesias de Trabancos.
• Emissário e ETAR de La pedraja de Portillo.
• Emissário e ETAR de Villaverde de Medina.
• Emissário e ETAR de La Magdalena.
• Emissário e ETAR de Valdorros.
• Emissário e ETAR, Direção de obra de Pedrosa de DueroEmissário e ETAR, Direção de obra de Pedrosa de Duero.
• Coletor da ETAR de Roa.

TRABALHOS A DESTACAR

ÁCICLO INTEGRADO DA ÁGUA

de Aragón.
as Caldas. T.M. de

spinosa de Henares

Lanzahita, Mijares,

govia
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ABASTECIMENTO

• Projeto de execução do abastecimento na zona central de Segovia.
• Projeto de execução e Direção de Obra de ETA, unidade de

armazenamento em El Barraco e San Juan de la Nava

ABASTECIMENTO

armazenamento em El Barraco e San Juan de la Nava.
• Projeto de execução e Direção de obra da empreitada de

abastecimento da Comunidade de Almenara de Tormes. Margem
esquerda.

• Projeto de execução da ampliação do sistema de abastecimento da
comunidade Zona Cerrato Sul.

• Projeto de execução e direção de obra da ampliação da ETA de
Zamora

• Projeto de execução de Viana de Cega. Abastecimento a partir da 
ETA de Boecillo

• Projeto de execução de Calzada de Valdunciel. Tanque Regulador.j ç q g
• Projeto de execução de Arsénico e Nitratos na província de Ávila. 

Articulação de solução para a indústria de Cardeñosa.
• Assistência técnica para a direção de obra de Boecillo. 

Abastecimento.
• Projeto de execução e direção de obra da Província do rio Eresma. j ç ç

Ligação de Fuente el Olmo de Iscar, Samboal e Moraleja de Coca à 
Comunidade.

• Projeto de execução. Valencia de Don Juan, novo ponto de entrada 
para a ETA.

• Projeto de execução da ETA de Garray.
• Projeto de execução. Prádena, depósito, unidade de pesquisa desde 

a arteria?????? ao centro urbano.

TRABALHOS A DESTACAR

ÁCICLO INTEGRADO DA ÁGUA
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DESENVOLVIME

DESENVOLVIMENTO URBANO

• Projeto de execução da reabilitação e tratamento paisagístico do Paseo de la Isl

• Projeto de urbanização (emparcelamento e urbanização) da área urbanizável S-

• Projeto e direção de obra de urbanização da rua Timoteo Arnáiz e suas intersecçõ

• Projeto do tratamento paisagístico do Río Vena passando pela cidade de Burgos

• Plano especial, projetos de ocupação direta e expropriações e projeto de remod

• Projeto de remodelação total da estrada do sistema VG-17 "Ronda Sur VI" e proje

• Remodelação e Ampliação do Hospital Clínico Veterinário no Campus Universitári

TRABALHOS A DESTACAR

ÃENTO URBANO E CONSTRUÇÃO

la (Burgos)

9 "La Ventilla Oeste" (Burgos)

ões com a rua San Pedro de Cardeña e a estrada de Quinta (Burgos)

Fase 0.

elação total da estrada dos sistemas VG-8, VG-9 e VG-10.01 "Ronda Oeste" de Burgos.

eto de ocupação direta e expropriações. (Burgos)

io de Vegazana (León)
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DESENVOLV

EDIFICAÇÃO

• Projeto preliminar, execução e direção de obra do Centro do clima em Pola de G

• Projeto preliminar, execução e direção de obra da ETAP de Garray (Soria).

• Projeto de execução de Aula de río en Vegas del Condado (León).Projeto de execução de Aula de río en Vegas del Condado (León).

• Interpretação na sala de aula da energia no Río Bernesga- Puente de los Leones (

• Construção de hotel e de restaurante na área de serviço de Auto-estrada A-1. PK

• Unidade residencial e de trabalho "Doña Cinia" La Virgen del Camino (León)

• Polidesportivo em Villar de Mazarife (León)

• Edifício para exposição, venda e reparação de veículos automóveis Audi- Wolksw

• Residência para idosos (72 lugares) e creche (15 lugares) em Villamañán (León)

• 32 vivendas unifamiliares no Plano Parcial "Las Navas" U.A.2 Rioseras (Burgos)

TRABALHOS A DESTACAR

ÃVIMENTO URBANO E CONSTRUÇÃO 

Gordón (León)

(León)

K 139,800 M.I. Cilleruelo de Abajo (Burgos)

wagen no Parque Industrial de Trobajo del Camino (León)
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Projeto de execução e direção de obra do Centro do cl

Descr
existe
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confe
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TRABALHOS A DESTACAR

Í ÚEDIFÍCIOS PÚBLICOS
lima em Pola de Gordón (León)

rição: Reabilitação de dois edifícios
entes e ampliação dos mesmos na
zona intermédia a fim de construir

zona comum destinada a expor
mação sobre questões climatéricas.
ra salas de exposição, de
erências, zonas administrativas e
s exteriores associadas.
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Anteprojeto, Estudo detalhado, Projeto Base e execução do Pavil

TRABALHOS A DESTACAR

Ã ÚEDIFICAÇÃO PÚBLICA
hão Multiusos “Burgos Arena”.

Descrição: Pavilhão Multi-usos. Instalação desportiva e
cultural para a futura construção do “Burgos Arena”,
concebido como um recinto fechado e coberto que

lh dif t tá l t dacolhe diferentes espectáculos: touradas,
espectáculos musicais, eventos de entretenimento,
eventos desportivos, reuniões e feiras, pistas de
patinagem sobre gelo, etc.….
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Projeto Base, execução e direção de obra da ETA de Garray (Sori

TRABALHOS A DESTACAR

EDIFICAÇÃO PÚBLICAEDIFICAÇÃO PÚBLICA
a).

Descrição: Conjunto das instalações
da Estação de Tratamento, onde se
destaca um edifício de volumetria
única, destinado a incluir uma parte
das mesmas, assim como as áreas,
administrativas.
Ficará o município de Garray com
uma Cidade amiga do Ambiente. Este
edifício constituirá uma referência,
uma vez que está localizado noq
acesso à cidade temática. É uma
construção aberta ao público,
possuindo, por isso, acessos interiores
que possibilitam a visita às instalações.
Destacam-se os acabamentos em
madeira de pinho local, assim como o
importante aproveitamento de
energias renováveis.
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CONT

• Controlo e fiscalização das obras: “Autoestrada de Navarra (A-15). Troço:

• Melhoria do controlo e fiscalização das obras da ligação com Nudo Land

• Controlo e fiscalização da obra de aparcamentos para veículos pesa
Villagonzalo, Orbanejo e Miranda de Ebro

• Direção de obra da ETA, unidade de armazenamento em El Barraco e Sa

• Recuperação das margens do Rio Vena na passagem pela cidade de Bu

TRABALHOS A DESTACAR

TROLO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Medinaceli - Radona”

da. Autoestrada A-1. Madrid-Irún.

ados na A-1 e BU-30. Lerma, Villariezo,

n Juan de la Nava (Ávila)

urgos.
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CONT
• Controlo e fiscalização das obras: “Autoestrada de Navarra (A-15). Troço: M

TRABALHOS A DESTACAR

TROLO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Medinaceli - Radona”
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