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MEMORIA 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
O Concello de  Carnota  encarga  ó  Arquitecto, que  subscribe  para  ser  tomado  en 
consideración e  poder  levar  a cabo as obras, a redacción do presente proxecto: 
Pavimentación e Saneamento en Rua do Pindo Norte 
 
 
2.- OBXECTO 
O obxecto do presente proxecto é o de defini-las obras e a súa valoración a fin da dotación dunha 
infraestructura urbanistica de saneamento, pluviais ,abastecemento e pavimentación en O Pindo 
Norte. 
 
 
3.-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PROXECTO 
Este proxecto cumpre co artigo 123 “Contido dos proxectos e responsabilidade derivada da súa 
elaboración” do RD 3/2011 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público; e está polos 
seguintes documentos : 
1.- MEMORIA 
 ANEXO.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE 
 ANEXO.- XESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEXO.- PROGRAMA DE TRABALLO,  OBRA COMPLETA E ACTA DE REPLANTEO 

2.- PLANOS 
3.- NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO 
4.- PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 
5.- CADRO DE PREZOS UNITARIOS 
6.- CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS 
7.- MEDICIÓNS E PRESUPOSTO 
 
4.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Trátase de obras de conservación nunha rúa existente no Pindo Norte , substituindo as 
canalizacións existentes e o pavimento deteriorado por outro novo. As actuacións executanse no 
Solo Urbano do Pindo e en parte dentro da servidume de protección de Costas e instalaranse pozos 
de saneamento e pluviais na beira da estrada comarcal 550. Este técnico entende que para a 
execución das obras se precisa informe preceptivo, previo e vinculante do Servizo de Urbanismo da 
Xunta de Galicia, por actuarse en parte na servidume de protección de Costas e tamén necesitase a 
correspondente autorizaciónsectorial de Estradas de Galicia, do Servizo Provincial da Coruña da 
Consellería de Medio ambiente,Territorio e Infraestructuras. 
 
5.- DESCRICIÓN DAS OBRAS 
As obras consisten na substitución das canalizacións actuáis e o pavimento por canalizacións novas 
de pluviais, saneamento e abastecemento de auga en 157 ml e a pavimentación de 474 m2 da rua 
existente . 
 
 
6.- PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
Dadas as características das obras descritas anteriormente, considerase como necesario e 
suficiente para a súa total terminación, e entrega ó uso público, o prazo  de: DOUS (2). 
 
 
7.- ESTUDIO XEOTÉCNICO 
Este proxecto non inclue un estudio xeotécnico porque as obras previstas non necesitan do dito 
estudio e polo tanto cumprese co art. 123  do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Público “Contido 
dos proxectos e responsabilidade derivada da súa elaboración”  concretamente no seu punto 3 que 
lexisla sobre a obrigatoriedade dos estudios xeotécnicos. 
 
 
8.- DISPOÑIBILIDADE DE TERREOS 
A obra deste proxecto construe unhas canalizacións de saneamento e pluviais e pavimentación por 
via publica existente, polo entendo que existe a dispoñibilidade de terreos necesaria.  
 
 



 

9.- REVISIÓN DE PREZOS 
En virtude do artigo 89.1 ( Revisión de prezos: procedencia e límites ) do Real Decreto 3/2011 de 14 
de Novembro polo que se aproba o texto refundido da ley de Contrato do Sector Público, entendo 
que dado o prazo de execución desta obra NON PROCEDE a revisión de prezos no contrato 
previsto pola citada lei. 
 
 
10.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 
Dacordo coa disposición adicional sexta do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, non é 
exixible a clasificación en contratos de obras de valor inferior de 350.000,00 €. Enténdese que polas 
características das obras e a correspondente valoración das partidas non é necesaria ningunha 
clasificación específica do contratista para executalas. 
 
 
11.- PREZOS UNITARIOS UTILIZADOS 
Os prezos obtivéronse tendo en conta os elementais de xornais, materiais e maquinaria na zona de 
construcción, así coma os importes de seguros, subsidios e demais cargas fiscais que determinan 
as vixentes disposicións dictadas para estes conceptos. Ó presuposto de execución material, 
inclúeselle o 13% de gastos xerais, e o 6% de beneficio industrial, o cal suma o que denominamos 
base impoñible, sendo necesaria a aplicación do I.V.E. correspondente para a consecución final do 
Presuposto de Contrata. 
 
 
12.- PRESUPOSTO XERAL 
Ascende o Presuposto de Contrata a : CORENTA E CINCO MIL, CATROCENTOS CINCUENTA 
euros, con CORENTA E CATRO céntimos (45.450,44 €). 
 
 
13.- CONSIDERACIÓN FINAL 
Entendo que o proxecto que se presenta, consta dos documentos suficientes e regulamentarios, que 
se fai de acordo coas Normas Vixentes, e que comprende tódalas obras necesarias para ser 
entregado ó Servicio Público para o que foi previsto. 
Teño o honor de sometelo a consideración do Concello de Carnota, agardando que previos os 
oportunos trámites e dilixencias, mereza a súa aprobación para levarse a cabo. 
 
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 



 

 
 

ANEXO.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SEGURIDADE E SAÚDE 
0 - PRELIMINAR 
 
O R.D. 1627/1997 de 24 de outubro establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
aplicables en obras de construcción. 
A efectos deste R.D., a obra proxectada require a redacción do presente estudio básico de 
seguridade e saúde, por canto dita obra, dada a súa pequena dimensión e sinxeleza de 
execución, non se incluíu en ningún dos supostos contemplados no art. 4 del R.D. 1627/1997, 
posto que: 
 

- O presuposto de contrata é inferior a 450.000,00 €. 
 

- Non se prevé empregar a mais de 20 traballadores simultaneamente. 
 

- O volume de man de obra estimado é inferior a 500 días de traballo. 
 
De acordo co art. 6 del R. D. 1627/1997, o Estudio Básico de Seguridade e Saúde deberá 
precisar as normas de seguridade e saúde aplicables a obra, contemplando a identificación dos 
riscos laborais evitables e as medidas técnicas precisas para elo, a relación de riscos laborais 
que non poidan eliminarse especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas 
tendentes a controlar e reducir ditos riscos e calquera tipo de actividade a desenrolar en obra. 
No estudio básico será contemplado tamén as previsións e as informacións útiles para efectuar 
no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores, 
sempre dentro do marco da lei 31 / 1995 de prevención de riscos laborais. 
 
Este Estudio de Seguridade e Saúde establece, durante a construcción desta obra, as previsións 
respecto a prevención de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, así como os 
derivados dos traballos de reparación, conservación entretementos e mantemento, e as 
instalacións preceptivas de hixiene e benestar dos traballadores. 
Servirá para dar unhas direccións á empresa constructora para levar a cabo as súas obrigacións 
no campo da prevención de riscos profesionais, facilitando o seu desenrolo, baixo o control da 
Dirección Facultativa. 
 
 
1.- DATOS DA OBRA 
 
1.- Descrición da obra e situación: 
 
As obras consisten na substitución das canalizacións actuáis e o pavimento por canalizacións novas 
de pluviais, saneamento e abastecemento de auga en 157 ml e a pavimentación de 474 m2 da rua 
existente . 
 
2.- Presuposto de execución de contrata da obra 
  
Presuposto  Execución Material 31.565,00,00 € 
  
  
  
  
TOTAL PRESUPOSTO DE CONTRATA 45.450,44 € 
 
3.- Duración da obra e número de traballadores punta: 

 A previsión de duración da obra é de DOUS (2) meses. 
 O número de traballadores punta ascende a cinco (5). 

 Un encargado. 
 Catro operarios (oficiais e peón especialista …). 
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Todas estas persoas recibirán información dos traballos a realizar e os riscos que levan 
consigo, así como formación para a correcta adopción de medidas de seguridade para 
anulalos e / ou neutralizalos mediante a implantación de medios de protección colectiva, 
en primeiro lugar, e a utilización de equipos de protección individual, en segundo lugar. 

 
 
4.- Materiais previstos na construcción: 
Non está previsto o emprego de materiais perigosos ou tóxicos, nin tampouco elementos ou 
pezas constructivas de perigosidade descoñecida na posta en obra, tampouco se prevé o uso de 
productos tóxicos no proceso de construcción. 
 
 
5.- Centro asistencial máis próximo: 
Centro de Médico de Carnota C/ San Gregorio, s/n  - Telfn: 981 857271 
Hospital Virxen da Xunqueira C/ Bº Recheo s/n – Telfn: 981 706010 
Outros teléfonos de interese son: 
Emerxencias 112 
Ambulancias 061 
Bombeiros 080 
Policía local 092 
Policía nacional 091 
Cruz vermella 981 222222 

 

 
2.- CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

2.1.- INTERFERENCIAS E SERVICIOS AFECTADOS. 

Antes do comezo das obras, é necesario coñecer tódolos servicios afectados para estar 
previdos ante calquera eventualidade. 

 

2.2.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPOÑEN A OBRA 

- Preparación do terreo ou demolición de firmes e pavimentos. 
- Movementos de terras. 
- Apertura de zanxas, escavacións diversas. 
- Rede de augas pluviais, saneamento. 
- Recheo e compactacións. 
- Pavimentacións e firmes. 
 
 
2.2.1.- Preparación do terreo 
 
a) Descrición dos traballos. 

Actuación de saneo e limpeza da capa superficial do terreo mediante unha combinación de 
actividades destinadas a deixalo expedito para facilitar as tarefas de reformulo e baleirado 
deste, na que unha serie de aparatos e máquinas levan todo o peso do traballo, quedando a 
acción do home ao control dos devanditos equipos xa os labores accesorios de saneo e 
dirección das manobras. 

 

b) Riscos máis frecuentes. 
- Caida de operarios a distinto nivel ao ascender ou descender da maquinaria utilizada. 
- Caída de operarios a distinto nivel en xeral. 
- Caída de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra 
- Caída de obxectos ou ferramentas sobre os operarios. 
- Desprendementos de terras. 
- Caída dos materiais de escoura transportados pola maquinaria de obra. 
- Afundimentos de terreos. 
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- Atrapamientos con elementos móbiles da maquinaria utilizada. 
- Xiros de maquinaria e/ou camións. 
- Golpes. ou atrapamentos por postas en marcha involuntaria de vehlculos ou maquinaria. 
- Lesións e cortes nas mans/pés. 
- Corpos estraños nos ollos, proxección de partículas. 
- Golpe de látego por rotura do cable da maquinaria. 
- Lumbalgias por sobreesforzos ou posturas inadecuadas. 
- Lesións osteorticulares por exposición a vibracións. 
- Contaminación acústica. 
- Ambiente pulvígeno. 
 
 
c) Normas básicas de seguridade. 

 
Roza manual 

- O acopio de materiais e as terras extraidas en desmontes con cortes de profundidade 
superior a 1,30 m, disporase a distancia non menor de 2 m do bordo de corte. Cando as 
terras extraidas estean contaminadas, desinfectaranse, na medida do posible, así como a 
superficie das zonas desbrozadas. 

- .Nos cortes de profundidade superior a 1,30 m, sempre que haxa operarios traballando ao pe 
dos mesmos, manterase un de retén no exterior, o cal podria simultanear a súa actuación de 
vigilancia coa de axudante no traballo, dando a alarma caso de producirse algunha 
emerxencia. 

- Os ocos horizontais que poidan aparecer no terreo a causa dos traballos, as dimensións dos 
cales sexan suficientes para permitir a caída dun traballador, taparanse ao nivel da cota de 
traballo. 

- Sempre que a posibilidade de caída de altura dun operario sexa superior a 3 m, este utilizará 
cínturón de suxeición amarrado a punto sólido. 

- Non se suprimirán os elementos tensados ou de arriostramento en tanto non se supriman ou 
contrarresten as tensións que inciden sobre eles. 

- Procurarase non superar nunca o máximo de carga manual transportada por un só operario, 
por enriba de 25 Kg 

- Evitarase a formación de po regando lixeiramente a superficie a desbrozar así como as 
zonas de paso de vehículos rodados. 

- Procederase ao tensado daquelas árbores de gran porte ou apuntaladas e reforzados os 
elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente durante algunha parte da 
operación de saneo e retirada, ameacen con equilibrio inestable. Especialmente reforzarase 
esta medida se a situación se produce por interrupción do traballo ao finalizar a xornada. 

 
Roza mecánico 

- Antes do inicio dos traballos inspeccionarase o tallo co fin de detectar posibles gretas ou 
movementos de terreo. 

- Os operarios da maquinaria empregada nas tarefas de roza estarán habilitados por escrito 
para iso e coñecerán as regras e recomendacións que vén especificadas no manual de 
condución e mantemento subministrado polo fabricante da máquina. 

- Ditos operarios aseguraranse que o mantemento foi efectuado e que a máquina está apunto 
para realizar os traballos. 

- Antes de poñer en marcha o aparato o traballador realizará unha serie de controis, de acordo 
co manual do fabricante, tales como: 

o Mirar arredor da máquina para observar as posibles fugas de aceite, as pezas ou 
conducións en mal estado, etc. 

o Comprobar o estado dos pneumáticos en canto a presión e cortes nestes. 
o Comprobar os faros, as luces de posición, os intermitentes e as luces de stop. 

- Todos os dispositivos de seguridade das máquinas utilizadas na roza deben estar nos seus 
sitio e en perfectas condicións de eficacia preventiva. 

- Comprobaranse os niveis de auga e aceite. 
- Ao realizar a posta en marcha e iniciar os movementos coa máquina o operador deberá 

especialmente: 
o Comprobar que ningunha persoa atope nas inmediacións da máquina, e se hai 

alguén, alertar da manobra para que se poña fóra da súa área de influencia- 
o Colocar todos os mandos en punto morto- 
o Sentarse antes de poñer en marcha o motor. 
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o Verificar que as condicións dos controis son normais. 
- Antes de iniciar a roza neutralizaranse as acometidas das instalacións, de acordo coas 

Compañías subministradoras. Obturarase a rede de sumidoiros e comprobarase se se 
baleiraron todos os depósitos e tuberias de antigas construcións. 

- Cando sexa previsible o paso de peóns ou vehículos xunto ao bordo das zonas de roza se 
instalarán no soar valla ou palenques móbiles que se iluminarán cada 10 metros con puntos 
de luz portátil e grao de protección conforme á norma UNE 20.324. En xeral as devanditas 
valla ou palenques acoutarán como mínímo 1 m o paso de peóns e 2 m o de vehículos. 

- Adoptaranse medidas para protexer e conservar elementos pertencentes aos servizos 
públicos, como bocas de rego, farois, rede de sumidoiros, etc. 

- Deixaranse previstas tomas de auga para o rego co fin de evitar a formación de po durante 
os traballos. 

- Establecerase un sistema de drenaxe provisional para impedir a acumulación de augas 
superficiais que poidan prexudicar aos terreos, locais ou cimentacións de terreos lindantes. 

- Non se realizaranse abastos de terras ou de materiais amenos de 2 metros do bordo da 
escavación para evitar sobrecargas e posíbles xiros do terreo. Cando as terras extraidas 
estean contamínadas se desinfectarán na medida do posible, ao igual que a superficie das 
zonas desbrozadas. 

- Nos cortes superiores a 1.30 m, e sempre que haxa operarios traballando ao seu pé, se 
manterá un traballador de retén no exterior, o cal poderá simultanear a súa actuación de 
vixilancia coa do axudante no traballo, dando a alarma en caso de producirse algunha 
emergencía. 

- .Os ocos horizontais que poidan quedar ao descuberto sobre o terreo a causa dos traballos e 
as dimensións da cal poidan permitir a caída de persoas no seu ínteríor serán condenados 
ao nivel da cota de traballo. 

- Utilizarase cinto de suxeición amarrado aínda punto sólido sempre que exista a posibilidade 
de caída de altura de operarios que realicen tarefas esporádicas a máis de 3 metros 

- No se suprimiran os elementos tensados ou de arriostramento en tanto en canto non se 
supriman ou contrarresten as tensións que incidan sobre eles. 

- Se tensarán aquelas árbores de gran porte ou apuntaladas e reforzaranse aqueles 
elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente e durante unha parte da 
operación de saneo e retirada ameacen equilibrio inestable. Esta medida reforzarase ao final 
da xornada. 

- A maquinaria utilizada para os traballos de roza estará asentada sobre superficies de traballo 
suficíentemente sólídas, capaz de soportar sobradamente os peso propios e as cargas 
dinámicas engadidas por efecto das tarefas de demolición. Os estabilizadores e elementos 
de lastrado e asentamento estable da maquinaria estarán situados nos lugares previstos por 
os seus respectivos fabricantes. 

- A circulación nas inmediacións de gabias, noiros ou chanzos realizarase a unha distancia 
superior ou como mínimo igual á profundidade da posible zona de xiro ou caída. 

- As pendentes e as cristas dos noiros estarán limpas e despexadas. 
- O camión colocarase paralelo á pa cargadora. 
- Traballarase, sempre que sexa posible, con vento posterior para evitar que o po impida ver 

ou reduza a visibilidade do operario. 
- Sempre que sexa posible colocarase o equipo sobre unha superficie plana, preparada e 

despexada, situada o suficientemente lonxe das zonas de risco de derrubamento. Cando o 
chan estea en pendente, frearase a máquina e traballarase co equipo orientado cara á 
pendente. 

- Para desprazarse sobre un terreo en pendente, orientará o brazo cara á parte de abaixo, 
tocando case o chan. 

- Para a extracción, traballarase de cara á pendente. Ao parar, orientarase o equipo cara á 
parte alta da pendente e apoiarase no chan. 

- Unha pendente se baixa coa mesma velocidade que sobe. Non poderá baixar unha pendente 
co motor parado ou en punto morto. Sempre se baixará coa marcha posta. 

- No caso de que exístan nas proximidades tendidos eléctricos con fíos desnudos teranse en 
conta as seguintes especificacións, adoptando unha delas: 

o Retirada da linea ou conversión en subterránea 
o Aislamento dos condutores da liña. (A adopción destas dúas medidas estará 

condicionada pola autorización da Compañía propietaria da liña, quen ademais 
se encargará de levala a cabo.). 

- A fronte da escavación realizada mecanicamente non superará en máis dun metro a altura 
máxima de ataque do brazo da máquina. 

-  
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- Eliminaranse todos os birlos ou viseiras das frontes de escavación que pola súa situación 
ofrezan risco de desprendemento. 

- A fronte e paramentos verticais dunha escavación serán inspeccionados polo encargado 
sempre ao iniciar ou abandonar os traballos, sinalando os puntos que deben tocarse antes 
do inicio ou cesamento das tarefas. 

- Sinalizarase mediante unha linea (en xeso, cal, etc.) a distancia de seguridade mínima de 
aproximación ao bordo dunha escavación, considerándose como norma xeral un mínimo de 
2 metros. 

- Non se executarán traballos na proximidade de postes eléctricos, de telégrafos, etc., se a súa 
estabilidade non queda garantida antes do inicio das tarefas. 

- Eliminaranse as árbores, arbustos e matojos as raíces da cal quedaron ao descuberto, 
minguando a estabilidade propia e do corte efectuado no terreo. 

- Utilizaranse testemuñas que indiquen calquera movemento do terreo que supoñan o risco de 
desprendementos. 

- Evitaranse no posible os barrizais, en prevención de accidentes. 
- As manobras de carga a culler de camións serán dirixidas polo encargado ou persoa 

autorizada. 
- Comprobarase antes de iniciar a súa quenda ou xornada de traballo o bo funcionamento de 

todos os dispositivos de seguridade. 
- Estará terminantemente prohibido utilizar a contramarcha para o freado da manobra. 
- O operador non abandonará o posto de mando mentres teña a máquina unha carga 

suspendida. 
- Os mandos manexaranse tendo en conta o efecto da inercia, intentando evitar que os 

movementos de elevación, translación e xiro cesen con sacudidas. 
- Os interruptores ou mandos non se poderán suxeitar con cuñas ou ataduras. 
- Evitarase o xiro de equipos ou cargas suspendidas por enriba das persoas. 
- Estará totalmente prohibido subir persoas á cabina, ao igual que facer probas de sobrecarga 

a base de persoas. 
- A máquina non poderá extraer elementos encaixados nin realizar tiros nesgados que 

comprometan o seu equilibrio. 
 
 
d) Proteccións colectivas. 
- Valla metálica autónoma para contención de peóns. 
 
 
e) Proteccións individuais. 
- Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes 
- Botas impermeables de goma ou material plástico sintético 
- Casco de seguridade 
- Luvas de coiro 
- Roupa de traballo 
- Traxe impermeable de material plástico ou sintético 

 

 
 
2.2.1.1.- Demolición de firme 
 
Comprenderá as actuacións necesarias para cortar, picar e retirar os pavimentos. 
 
a) Riscos máis frecuentes 
- Caídas de persoas a distinto nivel. 
- Caídas de persoas ao mesmo nivel. 
- Pisadas sobre obxectos. 
- Golpes contra obxectos inmóbiles. 
- Golpes e contactos con elementos móviles. 
- Proxección de fragmentos ou partículas. 
- Atrapamento por ou entre obxectos. 
- Atrapamento por xiro de máquinas. 
- Sobreesforzos. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
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- Inhalación ou inxestión de substancias nocivas. 
- Explosións. 
- Atropelos, golpes e / ou choques contra vehículos. 
- Accidentes de tráfico. 
 
b) Medidas preventivas 
Resulta fundamental unha planificación axeitada da operación para evitar os riscos derivados 
desta. A grandes trazos: 
- Sinalizar convenientemente a zona de traballo. 
- Anular as instalacións existentes. 
- Cortar o pavimento mediante serra circular con subministración de auga. 
- Picar o pavimento mediante martelo hidráulico montado sobre escavadora. 
- Retirada do material mediante escavadora. 
Ademais da correcta planificación dos traballos: 
- Non permitir a presenza de persoal no radio de acción da maquinaria. 
- Non se apoiar sobre a zona que se destrúe. 
- Non deixar elementos en voladizo que presenten dúbidas sobre a súa estabilidade ao 

finalizar a xornada de traballo. 
 

c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridade de polietileno EN -397. 
- Pantalla facial ou lentes fronte á proxección de partículas de elevada enerxía EN -166 - 167 -

168. 
- Protectores auditivos EN -352. 
- Máscara antipo con filtro de retención recambiable EN -140 - 141 -143. 
- Luvas fronte a riscos mecánicos EN -388 -420. 
- Cinto antivibratorio. 
- Chaleco reflectante de elevada visibilidade EN -340 -471. 
- Traxe impermeable para ambientes chuviosos EN -340. 
- Calzado de seguridade EN -345 (SB + P), impermeable en caso de chuvia. 

Proteccións colectivas 
- Delimitación da zona de traballo da maquinaria. 
- Limpeza de entullos en zonas de paso. 

 

 
2.2.2.- Movemento de terras. 
 
a)   Descrición dos traballos. 
Os traballadores asignados a estas tareas fan, axudados por unha serie de aparatos ou 
máquinas que levan a maior parte do peso do traballo, a operación de escavación do terreo por 
debaixo da cota da rasante. 
Utilizarase pa cargadora, retroexcavadora e demáis maquinaria para o movemento de terras, 
ademáis de martelos picadores e demáis elementos ou materiais necesarios en terreos duros. 
 
b)   Riscos máis frecuentes. 
- Caídas de operarios ao subir ou baixar da máquina. 
- Caídas de operarios dende o bordo da escavación. 
- Caídas de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por uso de maquinaria. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por sobrecarga dos bordos de escavación. 
- Desprendementos de terra e/ou rochas por non empregar o noiro adecuado para garantir a 

estabilidade. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por variación da humidade do terreo. 
- Desprendemento de terras e/ou rochas por soportes próximos ao bordo da escavación 

(torres eléctricas, árbores con raíces ao descuberto ou derrubados etc.) 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por fallo das entibacións. 
- Caida de maquinaria para o movemento de terra ao fondo da instalación. 
- Caída de materiais transportados por máquinas ou camións. 
- Caída doutros obxectos sobre os operarios. 
- Choques ou golpes contra obxectos. 
- Cortes e/ou lesións en mans/pés. 
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- Corpos estraños nos ollos. 
- Sobreesforzos. 
- Lesións osteoarticulares por vibracións. 
- Atrapamentos por ausencia de resgardos nos elementos móbiles da máquina. 
- Alcance, golpes e atropelos pola maquinaria en movemento ou por camións. 
- Colisións, volcos por manobras erróneas da maquinaria para o movemento de terras 
- Contactos directos coa enerxía eléctrica (traballos próximos a torres ou asimilables) 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquínas eléctricas. 
 
c)   Normas básicas de seguridade. 
- As manobras de maquinaria dirixiranse por persoa distinta ao condutor. 
- Acoutarase de forma visible a zona de actuación das máquinas. 
- Os paramentos das escavacións protexeranse e controlarase coidadosamente o seu estado 

diariamente e especialmente despois de chover. 
- A saída á vía pública dos vehículos avisarase por persoa distinta do condutor. Indicaranse as 

saídas mediante sinais de tráfico. 
- O acceso e saída dunha gabia efectuarase mediante unha escaleira sólida, ancorada no 

bordo superior da gabia e estará apoiada sobre unha superfície sólida de repartición de 
cargas. A escaleira superará en 1 m., o bordo da gabia. 

- Quedan prohibidos os abastos (terras, materiais, etc.) a unha distancia inferior a 2 m. (como 
norma xeral) do bordo dunha gabia. 

- Cando a profundidade e o tipo de terreo dunha gabia requírao, adoptaranse as medidas 
axeitadas para evítar desprendementos. 

- Cando a profundidade dunha gabia sexa igual ou superíor aos 2 m. protexeranse os bordos 
de coroación mediante varandas situadas a unha distancia mínima de 2 m. do bordo. 

- Cando a profundidade dunha gabia sexa inferior aos 2 m. pode ínstalarse unha sinal de 
perigo. 

- Si os traballos requiren iluminación portátil, a alimentación das lámpadas efectuarase 24 v. 
Os portátiles estarán provistos de reixa protectora e de carcasa-mango illados eléctrica 
mente. 

- En réxime de chuvias e encharcamento das gabias, é ímprescíndíble a revísión das paredes 
antes de continuar os traballos. 

- Revisarase o estado de noiros a intervalos regulares naqueles casos nos que poidan recibir 
empurres dinámicos por proximidade de (camiños, estradas, rúas, etc.), transitados por 
coches; e en especial si na proximidade se establecen tallos con uso de martelos 
neumáticos, compactacións por vibracíón ou paso de maquinaria para o movemento de 
terras. 

- Efectuarase o achíque inmediato das augas que afloran (ou caen) no interíor das gabias para 
evitar que se altere a estabilidade dos noiros. 

 
d)   Proteccións colectivas. 
- Sinais de tráfico. 
- Correcta sinalización. 
- Topes final de percorrido. 
- Esteamento dos noiros en tanto non se realicen os muros de contención. 
- Valla metálica autónoma para contención de peóns. 
 
e)   Proteccións individuais. 
- Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes. 
- Botas impermeables de goma ou material plástico sintético. 
- Casco de seguridade. 
- Luvas de coiro. 
- Roupa de traballo. 
- Traxe impermeable de material plástico ou sintético. 
- Luvas para o manexo de ferramentas e útiles. 
- Cinto antivíbratorio no uso de maquinaría. 
- Cinto de seguridade de suxeición en traballos con risco de caída a distinto nivel, con cordas e 

cables salvavidas con puntos de amarre establecidos previamente. 
- Lentes de proteccíón antipartículas. 
- Proteccións auditivas e do aparato respíratorío. 
- Formación e información. 
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2.2.3.- Apertura de zanxas, escavacións diversas. 
 
a) Descrición dos traballos. 

Escavación de zanxas por medios mecánicos e manuais, seguindo o trazado previamente establecido e coas 
dimensións e profundidade definidas no proxecto. Prevense o uso de retroescavadora. O material extraído será 
acopiado para o seu posterior uso no recheo. 

 

b) Riscos máis frecuentes. 
- Caídas de operarios ao subir ou baixar da máquina. 
- Caídas de operarios dende o bordo da escavación. 
- Caídas de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por uso de maquinaria. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por sobrecarga dos bordos de escavación. 
- Desprendementos de terra e/ou rochas por non empregar o noiro adecuado para garantir a 

estabilidade. 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por variación da humidade do terreo. 
- Desprendemento de terras e/ou rochas por soportes próximos ao bordo da escavación 

(torres eléctricas, árbores con raíces ao descuberto ou derrubados etc.) 
- Desprendementos de terras e/ou rochas por fallo das entibacións. 
- Caida de maquinaria para o movemento de terra ao fondo da instalación. 
- Caída de materiais transportados por máquinas ou camións. 
- Caída doutros obxectos sobre os operarios. 
- Choques ou golpes contra obxectos. 
- Cortes e/ou lesións en mans/pés. 
- Corpos estraños nos ollos. 
- Sobreesforzos. 
- Lesións osteoarticulares por vibracións. 
- Atrapamentos por ausencia de resgardos nos elementos móbiles da máquina. 
- Alcance, golpes e atropelos pola maquinaria en movemento ou por camións. 
- Colisións, volcos por manobras erróneas da maquinaria para o movemento de terras 
- Contactos directos coa enerxía eléctrica (traballos próximos a torres ou asimilables) 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquínas eléctricas. 
 

c) Normas básicas de seguridade. 
- Antes de iniciar a apertura levarase a cabo un estudio previo do terreo co obxecto de coñecer 

a súa estabilidade e a posible existencia de conduccións. 
- Escavarase soamente a zanxa necesaria para o traballo da xornada ou da lonxitude máxima 

permitida polas Ordenanzas Municipais e deberase reencher a sección escavada no mesmo 
día. No caso en que non se poida cumprir esta limitación (de especial dificultade ou por 
imposición dos organismos competentes), tomarase as medidas necesarias provisionais para 
restitución do tráfico da zona non completada, por medio de chapas de aceiro que soporten o 
tráfico e coa sinalización necesaria que advirta da existencia de obras. 

- O acceso e saída dunha zanxa efectuarase mediante unha escaleira sólida, ancorada no 
borde superior da zanxa e estará apoiada sobre unha superficie sólida de reparto de cargas. 
As escaleiras excederán 1 m. o borde da zanxa. 

- Quedan prohibidos os acopios a unha distancia inferior a 2 m. (como norma xeral) 
- A existencia de conductores eléctricos próximos a zona de traballo será sinalada con 

antelación ao inicio dos traballos. 
- En zanxas próximas a conduccións de auga, serán aseguradas as medidas preventivas para 

impedir a súa rotura. 
- As características do terreo poden verse alteradas polas condicións climatolóxicas, debendo 

ser vixiadas en especial despois das choivas, neve, e xeo. 
- En caso de presencia de auga procederase o seu achique, bombeo ou desvío da corrente 

que a produza, xa que pode dar lugar a desprendementos. 
- En principio, as dimensións e profundidade das zanxas a realizar, non fai necesario aplicar 

métodos de sostemento das paredes. Si ben, en aqueles casos en que se necesite alcanzar 
unha profundidade superior a 1,30 metros e as condicións do terreo ou do entorno así o 
aconsellen, deberase dispor as entibacións, fortificacións e revestimentos necesarios para a 
contención das terras, a fin de obter a maior seguridade para os traballadores. 

- Queda prohibido servirse do propio entramado ou entibado para o descenso ou ascenso dos 
traballadores. 
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- Os pasos peatonales sobre a zanxa, serán feitos con pasarelas ríxidas de 1 metro de 
anchura, bordeados con varandas sólidas de 90 centímetros de altura con rodapé de 15 cm, 
listón intermedio e pasamáns que impidan o paso ou deslizamento por debaixo das mesmas 
ou a caída de obxectos sobre persoas. 

- Será evitada a acumulación de materiais ou outros obxectos pesados xunto ao borde deas 
zanxas. Os acopios de terras e escombros procedentes da escavación serán acumulados a 
unha distancia do borde da zanxa igual, como mínimo, a profundidade desta, ao obxecto de 
evitar derrubamentos. 

- Se prohibe a acumulación de materiais, ferramentas e calquera outro obxecto xunto a zanxa; 
se fará a máis de 1 ,50 metros. Si as condicións da obra non permiten manter dita distancia, 
se deberán tomar as precaucións que impidan o derrubamento das paredes e a caída ao 
fondo de ditos materiais u obxectos. 

- Se coidará que os materiais, escombros e ferramentas, no obstruían as bocas de rego, 
hidrates de incendios, boca de alcantarillado, etc. En xeral tódolos servicios presentes na 
zona deben ser facilmente accesibles. Poderán utilizarse contedores metálicos 
transportables, aparcados xunto a obra e adecuadamente sinalados. Esto é obrigado cando 
o esixe o órgano municipal correspondente. 

- Se cumprirá a prohibición de presencia de persoal na proximidade das máquinas durante o 
seu traballo. 

- Se revisará o estado de cortes ou taudes a intervalos regulares en aqueles casos nos que 
podan recibir empuxes por proximidade de camiños transitados por vehículos. 

- Se efectuará un achique inmediato das augas que afloran no interior das zanxas para evitar 
que se altere a estabilidade dos taudes. 

- As escaleiras destinadas a este obxecto serán preferentemente metálicas, de resistencia 
adecuada e permitirán que na súa utilización os traballadores podan asirse a elas facilmente 
coas mans. 

- A escaleira excederá en 1 metro polo menos, o borde da zanxa. 
- As escaleiras estarán provistas de mecanismo antideslizante no seu pe e ganchos de 

suxeición na parte superior. 
- Si os traballos requiren iluminación, se efectuará mediante torretas illadas con toma a terra 

nas que se instalarán proxectores a intemperie alimentados a través de un cadro eléctrico 
xeneral da obra. Si requiren iluminación portátil, esta se realizará mediante lámpadas a 24 
voltios. As portátiles estarán provistos de reixa protectora, e de carcasa e mango illado 
electricamente. 

- Deberán tomarse as precaucións adecuadas para permitir que os traballadores podan 
poñerse a salvo en caso de que no interior das zanxas ou túneles se produzan incendios, 
caídas de materiais ou irrupción de augas. 

- Ao realizar traballos en zanxas, manterase a distancia de seguridade entre os traballadores. 
- En zanxas de profundidade maior de 1 ,30 metros, sempre que haxa operarios traballando no 

seu interior, estará un de retén no exterior que poderá actuar como axudante no traballo e 
dará a alarma en caso de producirse algunha emerxencia. 

- En presencia de conduccións ou servicios subterráneos imprevistos serán paralizadas de 
inmediato os traballos, dando aviso urxente á dirección da obra. As tarefas se restablecerán 
tras ser estudiado o problema pola dirección e seguindo as súas instruccións expresas. 

- Sempre que sexa previsible o paso de peóns ou vehículos en horas nocturnas xunto ao 
borde do corte, se deberán dispoñer vallas móbiles que se iluminarán cada dez metros con 
puntos de luz portátiles e estancos. 

 
d) Proteccións colectivas 
- Sinalización da zona na que se van a facer os traballos 
- Se disporán entibacións sempre que exista risco de derrube. 
- Se disporán de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango íllante. 
- En caso de accidente e para evacuación do persoal, se disporán de cintos con puntos de 

amarre para poder atar a eles unha corda ou soga desde a que tirar dende o exterior. 
- Varandas ou valado de protección. 
 
e) Proteccións individuais 
- Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes. 
- Botas impermeables de goma ou material plástico sintético. 
- Casco de seguridade. 
- Luvas de coiro. 
- Roupa de traballo. 
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- Traxe impermeable de material plástico ou sintético. 
- Luvas para o manexo de ferramentas e útiles. 
- Cinto antivíbratorio no uso de maquinaría. 
- Cinto de seguridade de suxeición en traballos con risco de caída a distinto nivel, con cordas e 

cables salvavidas con puntos de amarre establecidos previamente. 
- Lentes de proteccíón antipartículas. 
- Proteccións auditivas e do aparato respíratorío. 
 

2.2.4.- Rede de augas pluviais, saneamento. 
 

a) Descrición dos traballos. 
Colocación dos distintos tubos (saneamento, pluviais …) na gabia. 

 
b) Riscos máis frecuentes. 
- Caídas ao mesmo e diferente nivel. 
- Desprendementos de cargas ou obxectos. 
- Golpes con obxectos e ferramentas. 
- Dermatose. 
- Proxección de partículas. 
- Sobresforzos. 
- Electrocución pola utilización de máquinas eléctricas. 
- Feridas por serras circulares. 
- Po. 
- Ruído 
- Vibracións 
- Atrapamentos 
 

c) Normas básicas de seguridade. 
- Antes da chegada da canalización á obra, acondicionaríanse as áreas previstas para a súa 

recepción en abasto. 
- A descarga e colocación de canalizacións farase por medios mecánicos, e tanto estes como 

o persoal deberán observar as normas de seguridade. 
- O abasto e colocación dos tubos farase prestando especial atención a que na posición que 

se coloquen non teñan posibilidade de moverse e/ou deslizarse, calzaráselles con cuñas de 
material axeitado. 

- Tanto para a descarga coma na colocación do tubo na gabia, non se permitirá que os cables 
ou eslingas vaian forrados, de forma que se poida observar antes de proceder a suspender 
as cargas, e en todo momento, o seu estado fronte á rotura. 

- Ao colocar o tubo na gabia, non se permanecerá no radio de acción da máquina e non se 
tocará, con excepción do persoal encargado de conducilo, ata que estea totalmente apoiado. 

- En caso de que o maquinista non teña acceso visual ao fondo da gabia, guiaralle a manobra 
un señalista. 

- Durante as operacións de baixada do tubo, a área da gabia afectada estará libre de persoal e 
ferramentas. 

- Non se utilizará o tubo como punto de apoio para entrar e saír da gabia, aínda que estea 
totalmente inmobilizado; utilizaranse as escaleiras dispostas ao efecto. 

 
d) Proteccións colectivas: 
- Disporanse esteamentos sempre que exista risco de caída. 
- En caso de accidente e para evacuación do persoal, disporase de cintos con puntos de 

amarre para poder atar a eles unha corda ou soga dende a que tirar dende o exterior. 
- Correcta sinalización da gabia. 
- Varandas ou valado de protección. 
 
e)    Proteccións individuais: 

- Casco. 
- Botas de seguridade. 
- Luvas. 
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- Faixa antivibratoria no uso de maquinaria. 
- Lentes de protección antipartículas. 
- Mono de traballo e no seu caso traxe de auga e botas. 
- Proteccións auditivas e do aparato respiratorio. 

 
2.2.5.- Recheo e compactación 
 
a) Descrición dos traballos. 

Recheo das explanacións e formación das subbases mediante aportación do material extraído 
ou vertido de formigón, ata cota de reposición do pavimento ou colocación de losetas para 
beirarrúas. Os medios de uso previsible son: retroescavadora, compactador de rodillos ou 
pisón neumático. 

 

b) Riscos máis frecuentes. 
- Proxección de partículas e fragmentos. 
- Caídas ó mesmo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por obxectos ou ferramentas. 
- Atrapamentos por ou entre obxectos. 
- Atrapamentos pola maquinaria. 
- Pisadas sobre obxectos. 
- Sobreesforzos. 

 

c) Normas básicas de seguridade. 
- Durante a operación de recheo, a zanxa permanecerá libre de persoal, ferramentas ou 

corpos estraños. 
- Cando as paredes da zanxa están protexidas por calquera sistema de sostemento, non se 

retirará ata a total compactación da tongada correspondente, e sempre por debaixo da cota 
da rasante de dita tongada. 

- O persoal que manexe os medios mecánicos deberá contar con experiencia no seu uso. 
- Serán regados periodicamente as cargas e caixas de camión, para evitar a formación de po 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles ou estradas). 
- Cumprirase a prohibición de presencia de persoal na proximidade das máquinas durante o 

seu traballo. 
- Tódalas manobras de vertido en retroceso serán dirixidas polo encargado. 
- Si os traballos requiren iluminación actuarase de forma análoga á descrita na apertura de 

zanxas. 
- Nas labores nas que o maquinista necesite axuda, esta será prestada por outro operario. 

Este último irá protexido contra os ambientes de po por medio dunha mascarilla para a 
protección das vías respiratorias, con posibilidade de dispor inmediatamente de máis en caso 
de que ensucie, e con gafas contra partículas en suspensión, que ademais sirvan contra 
impactos. 

 

d) Proteccións individuais. 
- Casco de seguridade contra choques e impactos, para protección da cabeza. 
- Botas de seguridade con sola e punteira reforzada. 
- Botas de auga de seguridade con sola e punteira reforzada. 
- Guantes de traballo. 
- Mascarillas de protección para ambientes de po. 
- Roupa de protección para o mal tempo. 
- Gafas de protección contra proxección de partículas. 
 

2.2.6.- Pavimentacións e firmes 
 
a) Descrición dos traballos. 

Asfaltado de superficies (formigón ou regos asfáticos) ou colocación de baldosas en 
beirarrúas. Faceranse os pavimentos seguindo as indicacións do director da obra, o plasmado 
no proxecto e nas condicións especificadas no prego de prescricións técnicas. 



 

SEGURIDADE E SAÚDE 
 

Esta unidade de obra comprende entre outras operacións o varrido e limpeza da zona e 
retirada de restos ó vertedoiro. 

b) Riscos máis frecuentes. 
- Proxección de partículas e fragmentos. 
- Caídas ao mesmo nivel. 
- Atrapamentos por partes móbiles da maquinaria. 
- Atropelos pola maquinaria. 
- Ambiente ruidoso. 
- Cortes. 
- Ambiente de po. 
 

c) Normas básicas de seguridade. 
- Antes do inicio dos inicios dos traballos establecerase un plan de traballo, coas ordes de 

execución das distintas fases, maquinaria a empreñar, previsións respecto ao tráfico de 
vehículos e cantas medidas sexan necesarias para a adecuada execución dos traballos. 

- Si se trata de vías públicas en servicio, será retirada toda a maquinaria ao terminar a xornada 
laboral, determinando un lugar para estacionala. Os materiais, maquinaria, útiles e 
ferramentas necesarias para a execución das obras, serán situadas nun emprazamento, que 
minimice a súa incidencia no tráfico peatonal e de vehículos, aproveitando zonas non 
utilizadas regularmente por este. Serán ordenados, valados e sinalados coidadosamente, 
reducindo ó imprescindible o espacio ocupado en planta, non permitindo a súa estancia máis 
que o tempo necesario para a súa utilización ou posta en obra. 

- Toda sinalización utilizada para delimitar a obra deberá manterse ata a total finalización da 
mesma. 

- Os vehículos e máquinas serán manexados unicamente polos operarios asignados. Ditos 
vehículos e máquinas deberán ser revisados periodicamente. 

- Os movementos de vehículos e máquinas serán regulados, si fose preciso, por persoal 
auxiliar que axudará ós conductores na execución das manobras e impedirá a proximidade 
de persoas axeas a estes traballos. 

- Disporanse das medidas necesarias para que os vehículos e máquinas non se poñan en 
marcha accidentalmente. 

- En traballos en proximidade de liñas eléctricas, serán respectadas as distancias de 
seguridade contempladas no Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta e Baixa 
Tensión. 

 

d) Proteccións individuais. 
- Casco de seguridade homologado. 
- Botas de seguridade con sola e punteira reforzada. 
- Botas de auga de seguridade con sola e punteira reforzada. 
- Guantes de traballo. 
- Mascarillas antipó. 
- Roupa de protección para o mal tempo. 
- Gafas de protección contra proxección de partículas. 
 

 

3.- INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE OBRA. 
3.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA. 
a) Descrición dos traballos. 

Previa petición de abastecemento a Empresa Eléctrica, indicando o punto de entrega do 
abastecemento de enerxía reflexado no plano correspondente, procederase á instalación 
eléctrica da obra. 

Simultaneamente á petición de abastecemento solicitarase, naqueles casos necesarios, o 
desvío das liñas aéreas ou subterráneas que afectan á edificación da obra. 

A acometida feita pola empresa suministradora será subterránea ou aérea, segundo as 
especificacións da citada empresa, e terá un armario de protección e medida directa feito en 
material íllante, con protección para a intemperie e con entrada e saída de cables pola parte  
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de dentro; a porta terá unha fechadura de resbalón con chave de triángulo con posibilidade de 
colocación de cadeado; a profundidade mínima do armario será de 25 cm. 

O armario de protección e de medida situarase no límite do solar, cá conformidade da 
empresa suministradora. 

Seguidamente situarase o cadro xeral de mando e protección dotado de seccionador xeral de 
corte automático, interruptor omnipolar e protección contra faltas a terra e sobrecargas, e 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos e diferencial de 300 mA. O cadro 
estará construído de forma que impida o contacto cos elementos baixo tensión. 

Deste cadro partirán os circuítos secundarios de alimentación ós cadros secundarios para 
máquinas, os cales alimentarán á grúa, montacargas,maquinillo, vibrador, etc., dotados de 
interruptor omnipolar, interruptor xeral magnetotérmico, estando cada unha das saídas 
protexidas mediante interruptores magnetotérmicos e diferenciais de 30mA. 

Por último, do cadro xeral partirá un circuíto de alimentación para os cadros secundarios de 
onde se conectarán, nos diferentes tallos as ferramentas portátiles, estes cadros serán de 
instalación móbil, segundo as necesidades de obra, e cumprirán as condicións para 
instalacións á intemperie, estando colocados estratexicamente, co fin de diminuír no posible o 
número de liñas e a súa lonxitude. 

Tódolos conductores empregados na instalación estarán illados para unha tensión de 1.000 
voltios. 

 

b) Riscos máis frecuentes. 
- Caídas en altura. 

- Caídas ó mesmo nivel. 

- Descargas eléctricas de orixe directo ou indirecto. 

 

c) Normas básicas de seguridade. 
Calquera parte da instalación considerarase que está baixo tensión, mentres non se 
comprobe o contrario con aparellos destinados ó afecto. 

Os tramos aéreos entre o cadro xeral de protección e os cadros secundarios para máquinas, 
serán tensados con pezas especiais sobre apoios; se os conductores non puideran soportar a 
tensión mecánica prevista, empregaranse cables fiables cunha resistencia de rotura necesaria 
para  soportar a tensións mecánicas, fixando a estes os conductores con abrazadeiras. 

Os conductores, si van polo chan, non serán pisados nin se colocarán materiais sobre eles; ó 
atravesar zoas de paso estarán protexidos adecuadamente. 

Na instalación do alumeado, estarán separados os circuítos de valla, acceso a zoas de 
traballo, escaleiras, almacéns, vestiarios, etc. 

Os aparellos portátiles que sexan necesarios usar, serán estancos á auga e estarán illados. 

As derivacións portátiles non estarán sometidas a atraccións mecánicas que poidan orixinar a 
súa rotura. 

As lámpadas para o alumeado xeral e os seus accesorios, situaranse a unha distancia mínima 
de 2,50 ms do chan; as que se poidan alcanzar con facilidade estarán protexidas cunha 
cuberta resistente. 

Existirá unha sinalización á vez sinxela e clara, prohibindo a entrada a persoas non 
autorizadas ós locais de onde está instalado o equipo eléctrico, así cono o manexo de 
aparellos eléctricos e persoas non designadas para elo. 

Substituiranse inmediatamente as mangueiras que presentan algún deterioro na capa íllante 
de protección. 

Igualmente daranse instruccións sobre as medidas a adoptar no caso de lume ou accidente 
de orixe eléctrico. 
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d) Proteccións persoais. 
- Casco homologado de seguridade, dieléctrico no seu caso. 
- Guantes illantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Ferramentas manuais con illamento. 
- Botas illantes e chaqueta en manobras eléctricas. 
- Tarimas, alfombreillas e pértegas illantes. 

 

e) Proteccións colectivas. 
Mantemento periódico de toda instalación eléctrica, en todo o que se refira ó estado das 
mangueiras, cadros distribuidores, enchufes, tomas de terra, etc. 

 

3.2.- INSTALACIÓNS DE PRODUCCIÓN DE FORMIGÓN 
a)  Riscos máis frecuentes 
- Dermatoses, dado ó contacto da pel co cemento. 
- Neumoconiosis, dado á aspiración de po de cemento. 
- Golpes e caídas por falta de sinalización dos accesos, e no manexo e circulación de 

carretillas. 
- Atrapamentos por falta de protección dos órgano motores da formigoneira. 
- Contactos eléctricos. 
- Rotura de tubería por desgaste e vibracións. 
- Proxección violenta do morteiro a saída da tubería. 
- Movementos violentos no extremo da tubería. 

 

b) Normas básicas de seguridade 
 

 En operacións de bombeo: 
- Nos traballos de bombeo, o comezo usaranse leitada fluídas, a maneira de lubricantes no 

interior das tuberías para un mellor desprazamento do material. 
- Os formigóns a empreñar serán de granulometría adecuadas e de consistencia plástica. 
- Si durante o funcionamento da bomba sucede algún taponamento pararase esta para así 

eliminar a presión e poder destaponala. 
- Revisión e mantemento periódico da bomba e tuberías así como dos seus ancoraxes. 
- Os codos que se usen para chegar a cada zona, para bombear o formigón serán de radios 

amplos, estando ancorados na entrada e saída das curvas. 
- O acabar as operacións de bombeo, limparase a bomba. 

 

 No uso de formigoneiras: 
Aparte do formigón ou morteiro procedente da central implantada en obra; para poder cubrir 
pequenas necesidades de obra, empregaremos tamén formigoneiras de eixe fixo ou móbil, as 
cales deberán reunir as seguintes condicións para un uso seguro. 

- Comprobarase de forma periódica o dispositivo de bloqueo da cuba, así como o estado dos 
cables, pancas e accesorios. 

- Ó acabar  a operación de formigado ou ó acabar os traballos, o operador deixará a cuba 
repousando no chan ou en posición elevada, e completamente inmobilizada (segundo sexa a 
formigoneira de eixe horizontal ou vertical). 

- A formigoneira estará provista de toma de terra e con tódolos órganos que poidan dar lugar a 
atrapamentos convenientemente protexidos; o motor con carcasa e o cadro eléctrico illado e 
cerrado permanentemente. 

 

 En operacións de vertido manual dos formigóns: 
- No vertido con carretillas, a superficie por onde teñen que circular as mesmas estará limpa e 

sen obstáculos. Neste tipo de operacións é frecuente a aparición de danos ó persoal dado a 
sobreesforzos e caídas por transportar cargas excesivas. 

 

c) Proteccións persoais. 
- Mono de traballo. 
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- Casco de seguridade certificado CE. 
- Botas de goma para a auga. 
- Guantes de goma. 
- Roupa de augas, no seu caso. 

 

d) Proteccións colectivas. 
- O motor da formigoneira e os seus órganos de transmisión estarán perfectamente protexidos 

con elementos de seguridade. 
- As partes eléctricas estarán tamén protexidas. 
- Os camións-formigoneira efectuarán pola obra as circulacións e as operacións de vertido do 

formigón con extrema precaución. 
 

e) Principios xerais aplicables durante a execución. 
- Coidarase especialmente o mantemento da limpeza e orden, acopiando en lugares 

determinados as táboas, encofrados, puntais, ferramentas, etc, necesarios na realización 
desta fase de obra, de forma que, salvo nos lugares de acopio, o resto esté libre. 

- As áreas de traballo teñen que estar limpas de escombros ou outros materiais ou obxectos 
que non están utilizando na execución do traballo, co fin de non impedir os desprazamentos 
ou circulacións necesarias. 

- O almacenamento de posibles restos ou escombros, faceranse nun lugar determinado, de 
forma que non entorpezan a libre circulación do persoal, evacuando periodicamente para 
evitar acumulacións grandes. 

- En función da evolución da obra, segundo o caso, adaptaranse os tempos dos distintos 
traballos ou fases da obra. 

- Terase en conta para a súa solución, as posibles incompatibilidades ou interaccións con 
calquera outra actividade ou traballo que se esté realizando en obra ou cerca dela, e que 
poidan interferir no proceso constructivo. 

 

3.3.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS NA OBRA. 
As causas que poidan propiciar a aparición de incendios nun edificio en construcción non son 
distintas das que o xeran noutro lugar: existencia dunha fonte de ignición (fogueiras, 
braseiros, traballos de soldadura, conexións eléctricas, cigarros, etc.) xunto a unha sustancia 
combustible (elementos de madeira, carburante para maquinaria, pinturas e vernices, etc.) 
posto que o comburente – osíxeno- está presente en tódolos casos. 

Por todo eso, facerase unha revisión e comprobación periódica da instalación eléctrica 
provisional, así como o correcto copio de sustancias combustibles cos envases perfectamente 
pechados e identificados, situando estes acopios na planta baixa, e almacenando nas plantas 
superiores os materiais de cerámica, sanitarios, etc. 

Os medios de extinción serán os seguintes extintores portátiles: 

- 1 extintor de po seco antibrasa de 6 kg. (eficacia 8 A) na oficina de obra. 
- 1 extintor de CO2 de 12 kg. (eficacia 21 B) xunto ó cadro xeral de protección eléctrico. 

Así mesmo consideramos que deben terse en conta outros medios de extinción, que poderán 
utilizarse no caso necesario, e que existen na obra, como son: auga, area, palas, rastreiros, 
etc. 

Os camións de evacuación estarán libres de obstáculos; aquí a importancia de manter o 
orden e a limpeza en tódolos tallos, e fundamentalmente nas escaleiras do edificio. Existirá a 
adecuada sinalización, indicando os lugares de prohibición de fumar (copio de líquidos 
combustibles) , situación dos extintores, camiños de evacuación, etc. 

 
4.-  MAQUINARIA  
4.1.- Maquinaria en xeral. 
a)    Riscos máis frecuentes 
- Xiros. 
- Afundimentos. 
- Choques contra obxectos. 
- Choques contra persoas. 
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- Formación de atmosferas agresivas ou molestas. 
- Ruído. 
- Explosión e incendios. 
- Atropelos. 
- Caídas a calquera nivel. 
- Atrapam ientos. 
- Cortes. 
- Golpes e proxeccións. 
- Contactos coa enerxía eléctrica. 
- Os inherentes ao propio lugar de utilización. .Los inherentes ao propio traballo a executar. 
- Sobreesfuerzos. 
 
b)   Normas básicas de seguridade. 
- Os motores con transmisión a través de eixes e poleas estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamentos (cortadoras, serras, compresores, etc.). 
- Os motores eléctricos estarán cubertos de carcasas protectoras que eviten o contacto 

eléctrico. Prohíbese o seu funcionamento sen carcasa ou con deterioracións nesta. 
- Prohíbese a manipulación de calquera elemento compoñente dunha máquina accionada 

mediante enerxía eléctrica, se esta atopa conectada á rede de subministración eléctrica. 
- As engrenaxes de calquera tipo de accionamento, estarán cubertas con carcasas 

antiatrapamentos. 
- As máquinas avariadas ou de funcionamento irregular serán retiradas de inmediato para 

reparación. 
- As máquinas avariadas que non se poidan retirar serán sinalizadas con carteis de aviso tipo: 

MÁQUINA AVARIADA, NON CONECTAR, estando o devandito cartel ben visible para o 
persoal que intente manipular coa máquina. 

- Prohíbese a manipulación, axuste, arranxo e mantemento ao persoal non especializado 
especificamente na máquina. 

- A mesma persoa que instale o letreiro de MÁQUINA AVARIADA, será a encargada de 
retiralo, en prevención de conexións ou postas en servizo fóra de control. 

- Como precaución adicional para evitar a posta en servizo de máquinas avariadas ou de 
funcionamento irregular, bloquearanse os arrincadores ou retiraránselle os fusibles eléctricos. 

- Só o persoal autorizado será o encargado de utilizar unha determinada máquina ou máquina 
ferramenta, seguindo as instrucións do fabricante. 

- As máquinas que non sexan de sustentación manual serán apoiadas sobre elementos 
nivelados e firmes. 

- A elevación ou descenso de obxectos a máquina efectuarase lentamente, izándoos 
verticalmente. Prohíbense os tiróns inclinados. 

- Os ganchos de colgue nos aparatos de izar estarán libres de carga durante a fase de 
descenso. 

- Os ángulos sen visión da traxectoria da carga supliranse mediante operarios que utilizando 
sinais preacordados suplan a visión do citado traballador. 

- Prohíbese o paso ou a estanza do persoal en zonas por debaixo da carga suspendida. .Los 
aparatos de izar a empregar nesta obra estarán equipados con limitador do percorrido '- 

- do carro e dos ganchos, carga punta xiro por interferencia- 
- Os motores eléctricos de grúas e montacargas estarán provistos de limitadores de altura e 

peso a desprazar, cortando automaticamente a subministración ao motor cando se chegue 
ao punto no que se debe deter o xiro ou desprazamento da carga. 

- Os cables de izado e sustentación a utilizar nos aparatos de elevación e transporte de carga 
nesta obra, estarán calculados expresamente en función do solicitado anteriormente. 

- A substitución de cables deteriorados efectuarase mediante man de obra especializada en 
función das instrucións do fabricante. 

- Os lazos dos cables estarán sempre protexidos interiormente mediante forrillos gardacabos 
metálicos, para evitar deformacións e cizalladuras. 

- Os cables empregados directa ou auxiliarmente para o transporte de cargas suspendidas 
inspeccionaranse como mínimo unha vez á semana polo Servizo de Prevención, que logo de 
comunicación a xefe de obra, ordenará a substitución daqueles que teñan máis  de 110% de 
fíos rotos. 

- Os ganchos de suxeición ou sustentación serán de aceiro ou de ferro fo~ado, provistos de 
ferrollo de seguridade. 

- Prohíbese nesta obra a utilización de enganches artesanais construídos a base de redondos 
dobrados. 
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- Todos os aparatos de izado levarán impresa a carga máxima que poden soportar- 
- Todos os aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoiados segundo as 

normas do fabricante. 
- Prohíbese nesta obra o izado ou transporte de persoas en toda máquina que non sexa 

específica para tal fin. 
- Todas as máquinas con alimentación a base de enerxía eléctrica, estarán dotadas de toma 

de terra. 
- Os carrís para desprazamentos de grúas estarán limitados, a unha distancia de 1 m. do seu 

termo, mediante topes de seguridade de final de carreira. 
- Semanalmente, o Servizo de Prevención, revisará o bo estado dos contraventos existentes 

na obra, dando conta diso ao Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da 
obra. 

- Os traballos de izado, transporte, e descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrompidos baixo réxime de ventos superiores aos sinalados para iso polo fabricante. 

- Prohibese nesta obra, o mantemento de cargas, máquinas, ferramentas, etc., suspendidas, á 
fin da xornada. 

- Seguiranse estritamente as instrucións e recomendacións dos fabricantes no mantemento da 
maquinaria por parte do persoal especializado e encargado para tal efecto, quedando 
prohibida a manipulación por parte de persoas non encargadas. 

- As máquinas a utilizar nesta obra, estarán conforme á normativa vixente en canto a 
certificados de calidade, posta en funcionamento, etc. 
 
 

c)  Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridade. 
- Luvas de coiro. 
- Lentes de seguridade antiproxeccións. 
- Formación e información. 
- Proteccións auditivas. 
- En situacións con pouca visibilidade, uso de chalecos reflectantes. 

 

 
4.2.- Maquinaria para o movemento de terras en xeral. 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Xiros. 
- Atropelos. 
- Atrapamentos. 
- Os derivados de operacións de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.). 
- Vibracións. 
- Ruído 
- Po ambiental. 
- Caídas ao subir e baixar da máquina. 
- Sobreesforzos. 

 

 
b)   Normas básicas de seguridade. 
- As máquinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra, estarán dotadas de faros 

de marcha cara a diante e de retroceso, retrovisores en ambos os dous lados, pórtico de 
seguridade antixiro e antiimpactos e un extintor. 

- As máquinas para movemento de terras a utilizar nesta obra, serán inspeccionadas 
diariamente polo persoal especializado para tal efecto, controlando o bo funcionamento do 
motor, sistemas hidráulicos, freos, dirección<A[dirección|enderezo]>, luces, bucina, 
retroceso, transmisións, cadeas e pneumáticos- 

- Prohíbese traballar ou permanecer dentro do radio de acción da maquinaria de movemento 
de terras, para evitar os riscos por atropelo. 

- Prohíbese nesta obra o transporte de persoas nas máquinas para o movemento de terras, 
para evitar os riscos de caídas ou de atropelos. 
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- Prohíbense os labores de mantemento ou reparación da maquinaria co motor en marcha, en 

prevención de riscos innecesarios. 
- Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido, ante a coroación dos cortes de noiros 

ou terrapléns, aos que debe aproximarse a maquinaria empregada no movemento de terras, 
para evitar os riscos por caída da máquina. 

- Sinalizaranse os camiños de circulación interna mediante corda de bandeirolas e sinais de 
tráfico normalizados. 

- Prohíbese nesta obra a realización de replanteos ou de medicións nas zonas onde se atope 
traballando a maquinaria. Antes de proceder ás tarefas enunciadas, será preciso parar a 
maquinaria ou afastala a outros tallos. 

- Prohíbese o abasto de terras amenos de 2 m. do bordo da escavación. .La maquinaria para 
movemento de terras a utilizar nesta obra, será utilizada unicamente polo persoal encargado 
e especializado para tal efecto, e sempre seguindo as instrucións do fabricante, quedando 
totalmente prohibida a súa utilización por persoal distinto ao anteriormente citado. 
 
 

c)   Proteccións colectivas. 
- Non permanecer persoas no ámbito da máquina durante as manobras. .Al descender en 

rampla a culler estará situada na parte traseira. 
- Se se descarga material na proximidade de gabias ou pozos de cimentación, aproximarase a 

unha distancia dun metro. 
- Durante o tempo de parada das máquinas sinalizarase o seu ámbito con sinais de perigo, 

para evitar os riscos por fallo de freos ou por atropelo durante a posta en marcha. 
- Sinalizaranse os camiños de circulación interna mediante corda de bandeirolas e sinais 

normalizados de tráfico. 
- Delimitarase a cuneta dos camiños que transcorran próximos aos cortes da escavación para 

evitar a caída da maquinaria por sobrecarga do bordo dos noiros. 
 

 

d)   Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina). 
- Lentes de seguridade. 
- Luvas de coiro. 
- Roupa de traballo. 
- Traxes para tempo chuvioso. 
- Botas de seguridade. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma ou de P.V.C. 
- Cinto elástico antivibratorío. Máscaras antipo. 
- Formación e información. 

 
 

4.3.-  Escavadora - Retroescavadora 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo. 
- Xiro da máquina. 
- Choque contra outros vehlculos. 
- Queimaduras (traballos de mantemento). 
- Atrapamentos. 
- Caídas de persoas dende a máquina. 
- Golpes. 
- Ruído. 
- Vibracións. 
- Sobreesforzos. 
- Ambientes pulverulentos. 

 
b)   Normas básicas de seguridade. 
- Os camiños de circulación interna da obra coidaranse para evitar blandones e 

embarramentos excesivos que mingüen a seguridade da circulación da maquinaria. 
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- Non se admitirán nesta obra máquinas que non vingan coa protección de cabina antixiro ou 
pórtico de seguridade. 

- Prohibido que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 
- Prohibido que os condutores abandonen a máquina coa culler izada e sen apoiar no chan. 
- A culler durante os transportes de terras, permanecerá o máis baixa posible para poder 

desprazarse coa máxima estabilidade. 
- Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas. A 

circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
- Prohibido transportar persoas no interior da culler. 
- Prohibido izar persoas para realizar traballos puntuais na culler. 
- As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces de marcha cara a diante e 

retroceso, bucina de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados. 
- Prohíbese arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na área de 

operación da pa. 
- Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se atopen 

no interior de pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación. 
- Queda prohibida a manipulación da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal 

efecto. 
- Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a seguinte normativa 

preventiva, antes do inicio dos traballos. 
 

c)   Normas de actuación preventiva para os maquinistas: 
- Para subir e baixar da máquina, utilice os chanzos e asideiro dispostos para tal función, 

evitará lesións por carda. 
- Suba e baixe da máquina de forma frontal, asíndose con ambas as dúas mans; é máis 

seguro. 
- Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
- Non trate de realizar axustes coa máquina en movemento ou co motor en funcionamento, 

pode sufrir lesións. 
- Non permita que persoas non autorizadas accedan á máquina, poden provocar accidentes 

ou lesionarse. 
- Non traballe coa máquina en situación de avaría ou semiavaría. Repárea primeiro e logo 

reinicie o traballo. 
- Para evitar lesións, apoie no chan a culler, pare o motor poña o freo de man e bloquee a 

máquina; a continuación realice as operacións de servizo que necesite. 
- Non libere os freos da máquina en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización nas rodas. 
- Vixíe a presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo fabricante 

da máquina. 
 

d)   Proteccións colectivas. 
- Sinalar as zonas de traballo da maquinaria. 
- Prohibición de permanencia do persoal na zona de acción da maquinaria. 
- Avisos sonoros e acústicos en calquera manobra da maquinaria. 
- O conductor conducirá sempre co cinto de seguridade posto. 
- Manter o orden nas zonas de traballo. 
- Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas. 

 
e)   Proteccións individuais. 
- Lentes antiproxeccions. 
- Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina). 
- Roupa de traballo. 
- Luvas de coiro. 
- Luvas de goma ou de P.V.C. 
- Cinto elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante de seguridade. 
- Botas impermeables (terreo embarrado). 
- Máscara antipo. 
- Proteccións auditivas. 
- Formación e información. 
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4.4.-  Motoniveladora 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo dos traballadores. 
- Atropelo por envorco da máquina. 
- Atrapamentos por partes móbiles da maquinaria. 
- Incendio. 
- Proxección de partículas. 
- Caída de persoas. 
- Sobreesforzos. 
- Ambiente ruidoso. 

 

b) Normas básicas de seguridade. 
- Mantemento da iluminación adecuada e do claxon. 
- Sinalar , prohibir o acceso a persoas mediante letreiros e valar o acceso ás zonas de traballo 

das máquinas. 
- Iluminar a zona de traballo. 
- Regar a zona de traballo sen producir fangos para evitar o po. 
- Prohibir a subida ás máquinas ó persoal alleo a súa conducción. 
- Non traballar en pendentes superiores ó 50%. 
- Coñecer e examinar con todo detalle a zona de traballo. 
- Analizar as manobras a realizar na zona de traballo. 
- Limitadores de velocidade. 
- Cabina de seguridade antivolco. 
- Cabina de seguridade cerrada e antiimpacto. 
- Resgardos e tapas de seguridade colocados. 
- Realizar os traballos de mantemento coa máquina parada. 
- Comprobar os elementos de seguridade da máquina antes de efectuar calquera tipo de 

manipulación. 
- Non fumar durante a carga de combustible. 
- Revisión periódica do sistema eléctrico. 
- Non gardar materiais inflamables dentro da máquina. 
- Non colmar o cullerón por encima do seu borde superior. 
- Non executar movementos bruscos. 
- Formación e información do conductor. 
- Mantemento adecuado do motor e do escape. 
- Asento da máquina antivibratorio, ben axustado en altura e como complemento cinto 

antivibratorio, si é que o asento non cumpre o anterior. 
- Extintor en cabina e de fácil acceso. 
- Peldaños antideslizante. 
- Varandas nas plataformas de risco de caída superior a 2 metros. 
 

f) Proteccións colectivas. 
- Sinalar as zonas de traballo da maquinaria. 
- Prohibición de permanencia do persoal na zona de acción da maquinaria. 
- Avisos sonoros e acústicos en calquera manobra da maquinaria. 
- O conductor conducirá sempre co cinto de seguridade posto. 
- Manter o orden nas zonas de traballo. 
- Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas. 
 

g) Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno (cando se sae da máquina). 
- Botas de seguridade, segundo os casos. 
- Calzado antideslizante, segundo os casos. 
- Roupa de traballo adecuada. 
- Asentos anatómicos en maquinaria. 
- Cinto elástico antivibratorio. 
- Guantes de coiro. 
- Mandil de coiro en operacións de mantemento. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipó. 
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4.5.-  Pa cargadora 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo. 
- Xiro da máquina. 
- Choque contra outros vehículos. 
- Queimaduras (traballos de mantemento). 
- Atrapamentos. 
- Caídas de persoas dende a máquina. 
- Golpes. 
- Ruído. 
- Vibracións. 
- Sobreesforzos. 
- Ambientes pulverulentos. 

 
b)    Normas básicas de seguridade. 
- Os camiños de circulación interna da obra coidaranse para evitar blandons e embarramentos 

excesivos que mingüen a seguridade da circulación da maquinaria. 
- Non se admitirán nesta obra máquinas que non vingan coa protección de cabina antixiro ou 

pórtico de seguridade. 
- Prohíbese que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 
- Se prohibe que os condutores abandonen a máquina coa culler izada e sen apoiar no chan. 
- A culler durante os transportes de terras, permanecerá o máis baixa posible para poder 

desprazarse coa máxima estabilidade. 
- Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas. 
- A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. .Se prohibe transportar 

persoas no interior da culler. 
- Se prohibe izar persoas para realizar traballos puntuais na culler. 
- As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces de marcha cara a diante e 

retroceso, bucina de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados. 
- As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de cinto de seguridade, antucas, 

limpaparabrisas, gatos de apoio, desconectador de bater[a, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridade e tiras antideslizantes para acceso á cabina. 

- Prohibido arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na área de 
operación da pa. 

- Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se atopen 
no interior de pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación. 

- Queda prohibida a manipulación da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal 
efecto. 

- Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a seguinte normativa 
preventiva, antes do inicio dos traballos. 
 

c)    Normas de actuación preventiva para os maquinistas. 
- Para subir e baixar da máquina, utilice os chanzos e asidero dispostos para tal función, 

evitará lesións por carda. 
- Suba e baixe da máquina de forma frontal, asíndose con ambas as dúas mans; é máis 

seguro. Non suba utilizando as cubertas, cadeas e gardalamas, evitará accidentes por caída. 
- Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
- Non trate de realizar axustes coa máquina en movemento ou co motor en funcionamento, 

pode sufrir lesións. 
- Non permita que persoas non autorizadas accedan á máquina, poden provocar accidentes 

ou lesionarse. 
- Non traballe coa máquina reinicie o traballo. 
- Non libere os freos da máquina en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización nas rodas. 
- Vixíe a presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo fabricante 

da máquina. 
-  
d)  Proteccións individuais: 
- Lentes antiproxeccions. 
- Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina). 



 

SEGURIDADE E SAÚDE 
 

- Roupa de traballo. 
- Luvas de coiro. 
- Luvas de goma ou de P.V.C. 
- Cinto elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante de seguridade. 
- Botas impermeables (terreo embarrado). 
- Máscara antipo. 
- Proteccións auditivas. 
- Formación e información. 

 

4.6.-  Camión de transporte – basculante 
a) Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo dos traballadores. 
- Envorco do camión. 
- Atrapamentos por partes móbiles do vehículo. 
- Contacto con liñas eléctricas. 
- Caída de persoal o subir e baixar. 

 
b) Normas básicas de seguridade: 
- Os camións dedicados ó transporte de materiais estarán en perfectas condicións de 

mantemento e conservación. 
- A caixa será baixada inmediatamente despois de efectua-la descarga e antes de emprende-

la marcha. 
- As entrada e saídas da obra faranse con precaución, auxiliado polas sinais dun membro da 

obra. 
- Prohíbese cargar os camións por encima da carga máxima sinalada polo fabricante, para 

previr os riscos de sobrecarga. O conductor permanecerá fora da cabina durante a carga. 
- Queda terminantemente prohibido o manexo ou manipulación dos camións por persoal 

distinto ó encargado a tal efecto. 
- No caso de existir liñas eléctricas aéreas na zona de influencia do camión, estas balizaranse 

convenientemente, e a operación de descarga será vixiada por un operario que controle 
unicamente ese risco. 

- Si entra en contacto cunha liña eléctrica, pida auxilio coa bocina e espere a recibir 
instruccións. Non intente abandonar a cabina anque o contacto coa enerxía eléctrica parara, 
pode sufrir lesións. Sobre todo, non permita que ninguén toque o camión, pode estar cargado 
electricamente. 

- As ramplas para acceso do camión non superarán inclinación do 20% como norma xeral 
(salvo características especiais do camión en concreto), en prevención dos riscos de 
envorco. 

- Subir e baixar do camión polos lugares previsto para elo. Evitará as caídas. 
- Prohibido facer  manobras en espacios angostos. Axuda dun finalista. 
- Limpar os zapatos do barro ou grava que poidan ter antes de subir á cabina.  
- Utilizar sempre as prendas de protección que están indicadas na obra. 

 
c) Proteccións colectivas. 
- Cabina protexida fronte a caída de materiais. 
- Extintor en cabina de fácil acceso. 
- Peldaños antideslizantes. 
- Asideiros de acceso a cabina. 

 
d) Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno cando sexa necesario descender do camión. 
- Calzado antideslizante. 
- Casco de seguridade. 
- Guantes de coiro. 
 
4.7.-  Dumper 

Este vehículo adoita utilizarse para a realización de transportes de pouco volume (masas, 
entullos, terras). É unha máquina versátil e rápida. 
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Tomar precaucións, como que o condutor estea previsto de carné de conducir clase B como 
mínimo, aínda que non deba transitar pola vía pública. É máis seguro. 

 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Xiro da máquina durante a vertedura. 
- Xiro da máquina en tránsito. 
- Atropelo de persoas. 
- Choque por falta de visibilidade. 
- Caída de persoas. 
- Golpes coa manivela de posta en marcha. 
- Sobreesforzos. 
- Po. 
 
b)  Normas básicas de seguridade. 
- Co vehículo cargado deben baixarse as ramplas de costas á marcha, devagar e evitando 

freadas bruscas. 
- Prohibirase circular por ramplas superiores ao 20% en terreos húmidos e ao 30% en terreos 

secos. 
- Establecer unhas vías de circulación cómodas e libres de obstáculos, sinalizando as zonas 

perigosas. 
- Nas ramplas polas que circulen estes vehículos existirá polo menos un espazo libre de 70 

cm. sobre as partes máis saíntes destes. 
- Cando se deixe estacionado o vehículo pararase o motor e accionarase o freo de man. Se 

está en pendente, ademais calzaranse as rodas. 
- Na vertedura de terras ou outro material xunto a gabias e noiros, deberá colocarse un tope 

que impida o avance do dumper máis alá dunha distancia prudencial ao bordo do desnivel, 
tendo en conta o ángulo natural do noiro. Se a descarga é lateral, dito tope prolongarase no 
extremo máis próximo ao sentido de circulación. 

- Na posta en marcha, a manivela debe collerse colocando o polgar no mesmo lado que os 
demais dedos. 

- Revisarase a carga antes da súa posta en marcha, observando a súa correcta disposición e 
que non provoque desequilibrio na estabilidade do dumper. 

- Nunca se parará o motor utilizando a panca do descompresor. 
- A manivela terá a lonxitude axeitada para evitar golpear partes próximas a ela. Deben 

retirarse do vehículo, cando se atope estacionado, os elementos necesarios que impidan o 
seu arranque, en prevención de que calquera outra persoa non autorizada poida utilizalo. 

- As cargas serán apropiadas ao tipo de caixa abatible dispoñible, e nunca dificultarán a visión 
do condutor. 

- En previsión de accidentes, prohíbese o transporte de pezas (puntais, taboleiros e similares) 
que sobresaian lateralmente do forno do dumper. 

- Prohíbese expresamente nesta obra conducir os dumper a velocidades superiores aos 20 
Km. por hora. 

- Os condutores dos dumper nesta obra estarán en posesión do carné de conducir de clase B 
para poder ser autorizados para a súa condución. 

- O condutor do dumper non permitirá o transporte de pasaxeiros sobre este, estará 
directamente autorizado por persoal responsable para a súa utilización e deberá cumprir as 
normas de circulación establecidas no recinto de obra, e en xeral, aterase ao código de 
circulación. 

- En caso de calquera anomalía observada no seu manexo, se porá en coñecemento do seu 
inmediato superior, co fin de que se tomen as medidas necesarias para emendar a devandita 
anomalía. 

- A revisión xeral do vehículo e o seu mantemento, deben seguir as instrucións polo fabricante. 
É aconsellable a existencia dun manual de mantemento preventivo no que se indiquen as 
verificacións, lubricación, limpeza, etc., a realizar periodicamente no vehículo. 

 

c)   Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno. 
- Roupa de traballo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridade. 
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- Botas de seguridade impermeables (zonas embarradas). 
- Traxes para tempo chuvioso. 
- Máscara antipo en zonas con levantamento de po. 
- Formación e información. 

 
 

4.8.- Rulo compactador ou pisón neumático 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo dos traballadores. 
- Atropelo por envorco da máquina. 
- Atrapamentos por partes móbiles da maquinaria. 
- Incendio. 
- Proxección de partículas. 
- Caída de persoas. 
- Sobreesforzos. 
- Ambiente ruidoso. 
 

b)   Normas básicas de seguridade. 
- Mantemento da iluminación adecuada e do claxon. 
- Sinalar , prohibir o acceso a persoas mediante letreiros e valar o acceso ás zonas de traballo 

das máquinas. 
- Iluminar a zona de traballo. 
- Comprobar a eficacia do sistema inversor de marcha atrás e do sistema de freado. 
- Extremar a precaución en desprazamentos con desniveis por posibles volcos. 
- Estremar as precaucións ó traballar ó borde de taúdes. 
- Prohibir a subida ás máquinas ó persoal alleo a súa conducción. 
- Prohibir a subida de persoas ó cullerón. 
- Deixar a máquina parada, sen chaves, co cullerón tocando o solo e calzada. 
- Non traballar en pendentes superiores ó 50%. 
- Coñecer e examinar con todo detalle a zona de traballo. 
- Analizar as manobras a realizar na zona de traballo. 
- Nos compactadores con posibilidade de traballo en dúas gamas de velocidade, seleccionar 

estas coa máquina parada e en terreo horizontal. 
- Cabina de seguridade antivolco. 
- Cabina de seguridade cerrada e antimpacto. 
- Resgardos e tapas de seguridade colocados. 
- Realizar os traballos de mantemento coa máquina parada. 
- Comprobar os elementos de seguridade da máquina antes de efectuar calquera tipo de 

manipulación. 
- Non fumar durante a carga de combustible. 
- Revisión periódica do sistema eléctrico. 
- Non gardar materiais inflamables dentro da máquina. 
- Non executar movementos bruscos. 
- Formación e información do conductor. 
- Mantemento adecuado do motor e do escape. 
- Asento da máquina antivibratorio, ben axustado en altura e como complemento cinto 

antivibratorio, si é que o asento non cumpre o anterior. 
 

c)    Proteccións colectivas 
- Sinalar as zonas de traballo da maquinaria. 
- Prohibición de permanencia do persoal na zona de acción da maquinaria. 
- Avisos sonoros e acústicos en calquera manobra da maquinaria. 
- O conductor conducirá sempre co cinto de seguridade posto. 
- Manter o orden nas zonas de traballo. 
- Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas. 

 

d)    Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno (cando se sae da máquina). 
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- Botas de seguridade, segundo os casos. 
- Calzado antideslizante, segundo os casos. 
- Roupa de traballo adecuada. 
- Asentos anatómicos en maquinaria. 
- Cinto elástico antivibratorio. 
- Guantes de coiro. 
- Mandil de coiro en operacións de mantemento. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipó. 

 
4.9.- Camión formigoneira 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Atropelo dos traballadores. 
- Colisión con outras máquinas. 
- Volco do camión. 
- Caída no interior dunha gabia. 
- Caída de persoas dende o camión. 
- Golpes polo manexo das canaletas. 
- Caída de obxetos sobre o conductor durante as operacións do vertido ou de limpeza. 
- Golpes polo cubilote do formigón. 
- Atrapamentos durante o montaxe e desmontaxe das canaletas. 
- As derivadas do contacto co formigón. 
- Sobreesforzos. 

 

b)   Normas básicas de seguridade. 
- As rampas de acceso aos tallos non superarán a pendente do 20%, como norma xeral, en 

prevención de riscos pola realización de traballos en zonas próximas. 
- As operacións de vertido ao largo de cortes no terreo serán efectuados sen que as rodas dos 

camións sobrepasen a liña de seguridade (a 2 m. do borde). 
- Cando o operario teña que salir da cabina do camión deberá utilizar o casco de seguridade. 

 

c)    Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno (cando se sae da máquina). 
- Botas de seguridade, segundo os casos. 
- Calzado antideslizante, segundo os casos. 
- Roupa de traballo adecuada. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Mandil impermeable (limpeza de canaletas). 

 

 
4.10.- Amasadora eléctrica ou de gasolina 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Descargas eléctricas. 
- Atrapamentos por órganos móbiles. 
- Atropelos nas operacións de cambio de emprazamento. 
- Po ambiental. 
- Ruido ambiental. 
 

b) Normas básicas de seguridade. 
- A máquina estará situada sobre superficies chans e consistentes. 
- Estarán protexidas con carcasas as partes móbiles e de transmisión. 
- Baixo ningún concepto, o persoal introducirá o brazo no tambor cando este a máquina en 

funcionamento. 
 

c) Proteccións colectivas. 
- Zona de traballo claramente delimitada e identificada perfectamente. 
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- Correcta conservación e mantemento da alimentación eléctrica. 
 

d)    Proteccións individuais. 
- Casco de seguridade homologado. 
- Mono de traballo. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma. 
- Mascarilla  homologada. 
 

4.11.- Vibrador 
a)   Riscos máis frecuentes. 
- Descarga eléctrica. 
- Caídas en alturas. 
- Salpicaduras ós ollos. 

 

b)    Normas básicas de seguridade. 
- As operacións de vibrado faranse sempre dende posicións estables do operador. 
- A mangueira de alimentación dende o cadro eléctrico estará protexida, especialmente si 

discorre por zonas de paso. 
 

c)    Proteccións colectivas. 
- As mesmas que para estructura de formigón. 
 
d)    Proteccións individuais. 
- Casco de seguridade homologado. 
-  Mono de traballo. 
- Guantes de dieléctricos 
- Gafas de seguridade antipartículas. 
- Botas de auga. 
 

 

4.12.- Cortadora de material cerámico 
a)   Riscos máis frecuentes. 
- Proxección de partículas e po. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura de disco. 
- Cores e amputacións. 
 

b)    Normas básicas de seguridade. 
- A máquina terá en todo momento colocada a protección do disco e da transmisión. 
- Antes de empeza-lo traballo comprobarase o estado do disco, procedendo á suspensión do 

mesmo si estivese en mal estado. 
- Non se debe presionar a peza a cortar contra o disco, para evitar que se poida bloquear. Así 

mesmo a peza non presionará ao disco en oblicuo ou polo lateral. 
 

c)    Proteccións colectivas 
- A máquina estará colocada en zonas que non sexan de paso ou circulación e en áreas ben 

ventiladas, no caso de que esta non sexa do tipo de corte baixo chorro de auga. 
- Conservación e mantemento adecuado da alimentación eléctrica. 
 

d)   Proteccións persoais. 
- Casco de seguridade homologado. 
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-  Mono de traballo. 
- Guantes de coiro 
- Gafas de seguridade antipartículas. 
- Mascarilla con filtro. 

 

4.13.- Serra circular de mesa 
Trátase dunha máquina versátil e de grande utilidade en obra, con alto risco de accidente, e que 
adoita utilizar calquera que a necesite. 

 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Cortes e amputacións por contacto co disco. 
- Golpes por proxección de obxectos. 
- Atrapamentos. 
- Proxección de partículas. 
- Emisión de po. 
- Contacto coa enerxía eléctrica. 
- Rotura do disco. 
- Sobreesforzos. 
- Incendios por caídas de faíscas sobre a labra resultante do corte da madeira. 
 
b)   Normas básicas de seguridade. 
- As máquinas de serra circular a utilizar nesta obra estarán dotadas dos seguintes elementos 

de protección: 
- Carcasa de cubrición do disco. 
- Coitelo divisor do corte. 
- Empuxador da peza a cortar e guía. 
- Carcasa de protección das transmisións por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de terra. 
- Prohíbese expresamente nesta obra deixar en suspensión do gancho da grúa as mesas de 

serra durante os períodos de inactividade. 
- O mantemento das serras de mesa desta obra será realizado por persoal especializado para 

tal mester, en prevención dos riscos por impericia. 
- A alimentación eléctrica das serras de mesa a utilizar nesta obra realizarase mediante 

mangueiras antihumidade, dotadas de caravillas estancas a través do cadro eléctrico de 
distribución, para evitar os riscos eléctricos. 

- Prohíbese situar a serra circular sobre lugares encharcados, para evitar os riscos de caídas e 
os eléctricos. 

- Limparase de produtos procedentes dos cortes as inmediacións das mesas de serra circular, 
mediante varrido e amoreado para a súa carga, co fin de evitar riscos de incendios por 
caldas de faíscas sobre a labra resultante de cortar a madeira. 

- Recoméndase paralizar o traballo en caso de chuvia e cubrir a máquina con material 
impermeable. Unha vez finalizado o traballo colocala nun lugar abrigado. 

- O interruptor debería ser de tipo embutido e situado lonxe das correas de transmisión. A 
máquina debe estar perfectamente nivelada para o traballo. 

- Non poderá utilizarse nunca un disco de diámetro superior ao que permite o resgardo 
instalado e recomendado polo fabricante. 

- A súa situación na obra será a máis idónea, de maneira que non existan interferencias con 
outros traballos, de tránsito nin de obstáculos. 

- Non debe ser utilizada por persoal distinto ao profesional que a teña ao seu cargo, e se é 
necesario dotaráselle de chave de contacto. 

- A utilización correcta dos dispositivos protectores deberá formar parte da formación que teña 
o operario. 

- Antes de iniciar os traballos debe comprobarse o perfecto afiado do útil, a súa fixación, a 
profundidade do corte desexado e que o disco xire cara ao lado en que o operario efectue a 
alimentación. 

- É conveniente aceitar a serra de cando en vez para evitar que se desvíe ao atopar corpos 
duros ou fibras retorcidas. 

- .Para que o disco non vibre durante a marcha colocaranse "guías-follas" (chumaceiras planas 
nas que roza a cara da serra). 
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- Nunca se empurrará a peza cos dedos polgares das mans estendidos. 
- Comprobarase a ausencia de corpos pétreos ou metálicos, nós duros, vetas ou outros 

defectos na madeira. 
- O disco será desbotado cando o diámetro orixinal se reduza 1/5. 
- O disco utilizado será que corresponda ao número de revolucións da máquina. 
- Disporase de carteis de aviso en caso de avaría ou reparación, do tipo MAQUINA 

AVARIADA, NON CONECTAR. Unha forma segura de evitar un arranque repentino é 
desconectar a máquina da fonte de enerxía e asegurarse de que ninguén poida conectala. 

- Nesta obra entregaráselle ao persoal encargado da utilización da serra de disco (ben sexa 
corte de madeira ou cerámico) a seguinte normativa de actuación. O xustificante do recibín 
entregarase ao Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. 
 
 

c)    Normas de Seguridade para o manexo da serra de disco. 
- Antes de poñer a máquina en servizo comprobe que non está anulada a conexión a terra, en 

caso afirmativo, avise o Servizo de Prevención. 
- Comprobe que o interruptor eléctrico é estanco, en caso de non serio, avise o Servizo de 

Prevención. 
- Utilice o empuxador para manexar a madeira; considere que de non o facer pode perder os 

dedos das súas mans. Desconete da súa destreza. Esta máquina é perigosa. 
- Non retire a protección do disco de corte. Estude a forma de cortar sen necesidade de 

observar tríscaa. O empuxador levará a peza onde vostede desexe xa a velocidade que 
vostede necesita. Se a madeira non pasa, o coitelo divisor está mal montado. Pida que lleso 
axusten. 

- Se a máquina se detén, retírese dela e avise o Servizo de Prevención para que sexa 
reparada. Non intente realizar nin axustes nin reparacións. 

- Comprobe o estado do disco, substituíndo os que se atopen fisurar ou carezan dalgún dente. 
- Para evitar danos nos ollos solicite provéaselle duns lentes de seguridade antiproxección de 

partículas e úseas sempre cando teña que cortar- 
- Extraa previamente todos os cravos ou partes metálicas fincadas na madeira que desexe 

cortar. Pode fracturarse o disco ou saír despedida a madeira de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

- No corte de pezas cerámicas: 
o Observe que o disco para corte cerámico non está fisurar, de ser así, solicite ao 

Servizo de Prevención que se cambie por outro novo. 
o Efectue o corte a ser posible á intemperie (ou nun local moi ventilado), e sempre 

protexido cunha máscara de filtro mecánico recambiable. 
o Efectue o corte a sotavento. O vento afastará de vostede as partículas perniciosas. 
o Molle o material cerámico antes de cortar, evitará grande cantidade de po. 

 
d) Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno. 
- Lentes de seguridade antiproxeccions. 
- Máscara antipo con filtro mecánico recambiable. 
- Roupa de traballo. 
- Botas de seguridade. 
- Luvas de coiro, preferiblemente moi axustadas. 
- Formación e información. 
 

Para cortes en vía húmida utilizarase: 

- Luvas de goma ou P.V.C. preferiblemente moi axustados. 
- Traxe impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridade de goma ou P.V.C. 
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5.-  FERRAMENTAS 
5.1.- Máquinas ferramenta en xeral. 

Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevención apropiados para a 
utilización de pequenas ferramentas accionadas por enerxía eléctrica: Trades, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, serras, etc. dunha forma moi xenérica. 

 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Cortes. 
- Queimaduras. 
- Golpes. 
- Proxección de fragmentos. 
- Caída de obxectos. 
- Contacto coa enerxía eléctrica. 
- Vibracións. 
- Ruído. 
- Sobreesforzos. 
- Incendios. 
 
b)    Normas básicas de seguridade. 
- As máquinas-ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estarán protexidas electricamente 

mediante dobre illamento. 
- Os motores eléctricos das máquina-ferramentas estarán protexidos pola carcasa e resgardos 

propios de cada aparato, para evitar os riscos de atrapamentos, ou de contacto coa energía 
eléctrica. 

- As máquinas en situación de avería ou de semiavería entregaranse ao Servizo de 
Prevención para a súa reparación. 

- As transmisións motoras por correas, estarán sempre protexidas mediante bastidor que 
soporte unha malla metálica, disposta de tal forma, que permitindo a observación da correcta 
transmisión motora, impida o atrapamento dos operarios ou dos obxectos. 

- As máquinas-ferramenta con capacidade de corte, terán o disco protexido mediante unha 
carcasa antiproxeccions. 

- As máquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre 
illamento, terán as súas carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas á 
rede de terras en combinación cos disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeral da obra. 

- En ambientes húmidos a alimentación para as máquinas-ferramenta non protexidas con 
dobre illamento, realizarase mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Prohibido deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan, ou en 
marcha aínda que sexa con movemento residual en evitación de accidentes. 

- As zonas de traballo atoparanse en perfecto estado de orde e limpeza, para evitar accidentes 
por pisadas sobre obxectos punzantes, riscos de incendio por acumulación de labra, etc., e 
libres de obstáculos. 

- Disporanse carteis de aviso en caso de avaría ou reparación, do tipo MÁQUINA AVARIADA, 
NON CONECTAR. Unha forma segura de evitar o risco de arranque repentino é desconectar 
a máquina da fonte de energia, e asegurarse de que ninguén máis a pode conectar. 

- Prohíbese expresamente nesta obra deixar en suspensión do gancho da grúa todo tipo de 
máquina ferramenta durante o tempo de inactividade. 

- Recoméndase paralizar os traballos en caso de chuvia e cubrir as máquinas ferramentas con 
material impermeable. Unha vez finalizado o traballo, colocala nun lugar abrigado. 

- As masas metálicas das máquinas estarán unidas a terra, e a instalación eléctrica disporá de 
interruptores diferenciais de alta sensibilidade. 

- As máquinas debe estar perfectamente nivelada para o traballo. 
- A súa situación na obra será a máis idónea, de maneira que non existan interferencias 

doutros traballos, de tránsito nin de obstáculos. 
- A utilización correcta dos dispositivos protectores deberá formar parte da formación que teña 

o operario. 
  
c)    Proteccións individuais: 
- Casco de polietileno. 
- Roupa de traballo. 
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- Luvas de seguridade. 
- Luvas de goma ou de P.V.C. 
- Botas de goma ou P.V.C. 
- Botas de seguridade. 
- Lentes de seguridade antiproxeccions. 
- Protectores auditivos. 
- Máscara filtrante. 
- Máscara antipo con filtro mecánico ou específico recambiable. 
- Formación e información. 
- Cinto de seguridade (naqueles traballos nos que exista risco de caídas en altura). 

 
5.2. -  Ferramentas manuais 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Golpes nas mans e os pés. 
- Cortes nas mans. 
- Proxección de partículas 
- Caídas ao mesmo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Sobreesforzos. 
- Ruído. 

 

b)    Normas básicas de seguridade. 
- As ferramentas manuais utilizaranse naquelas tarefas para as que foron concibidas. 
- Antes do seu uso revisaranse, desbotándose as que non se atopen en bo estado de 

conservación. 
- Manteranse limpas de aceites, graxas e outras substancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes ou riscos análogos, colocaranse en portaferramentas ou estantes 

axeitados. 
- Durante o seu uso evitarase o seu depósito arbitrario polos chans. 
- Os traballadores recibirán instrucións concretas sobre o uso correcto das ferramentas que 

haxan de utilizar. 
 

c)    Proteccións individuais. 
- Cascos. 
- Botas de seguridade. 
- Luvas de coiro ou P.V.C. 
- Roupa de traballo. 
- Lentes contra proxección de partículas. 
- Cintos de seguridade. 
- Cinto portaferramentas. 
- Formación e información. 
- Proteccións auditivas. 
 
5.3.- Ferramentas punzantes 
a)    Causas dos riscos 
- Cabezas de ciceis e punteiros floreados con rebabas. 
- Material de calidade deficiente. 
- Uso prolongado sen axeitado mantemento. 
- Maltrato da ferramenta. 
- Descoñecemento ou imprudencia de operario. 
 

b)    Normas básicas de seguridade. 
- Transportaranse en fundas ou caixas, e depositaranse nelas cando non se utilicen. Non se 

transportarán nunca nos petos. 
- Comprobarase a dureza do material para  elixir a ferramenta axeitada. 
- En ciceis e punteiros comprobar as cabezas antes de comezar a traballar e desbotar aqueles 

que presenten rebabas, regañas ou fisuras. 
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- Non se lanzarán as ferramentas, senón que se entregarán na man. 
- Para un bo funcionamento, deberán estar ben afiadas e sen rebabas. 
- Non cicelar, tradear, marcar, etc. Nunca cara a un mesmo nin cara a outras persoas. Deberá 

facerse cara a fóra e procurando que ninguén estea na <A[dirección|enderezo]> do cicel. 
- Non se empregarán nunca os ciceis e punteiros para afrouxar roscas. 
- A vásteza será o suficientemente longo como para poder collelo coa man ou ben utilizar un 

soporte para suxeitar a ferramenta. 
- Non mover a broca, o cicel, etc. hacia os lados para así  agrandar un burato, xa que pode 

partirse e proxectar estelas. 
- Por tratarse de ferramentas mornas non convén que collan temperatura co traballo xa que  

tornan quebradizas. No afiado deste tipo de ferramentas terase presente este aspecto, 
debéndose adoptar precaucións fronte aos desprendementos de partículas e estelas. 

- Cando se traballe en altura con ferramentas estas transportaranse de modo que non 
entorpezan a elevación, usando cordas ou bolsas para elevalas. Terase coidado para 
dispoñelas en lugares onde non poidan caer e danar a terceiros. 

 
c)    Proteccións individuais. 
- Lentes anti-impactos de seguridade. 
- Pantallas faciais protectoras. 
- Protectores de goma para asir a ferramenta e absorber o impacto falido. 

 

5.4.- Ferramentas de percusión 
a)    Causas dos riscos 
- Cabezas de ciceis e punteiros fIoreados con rebabas. 
- Inadecuada fixación ao mastro ou mango da ferramenta. 
- Material de calidade deficiente. 
- Uso prolongado sen axeitado mantemento. 
- Maltrato da ferramenta. 
- Utilización inadecuada por neglixencia ou comodidade. 
- Descoñecemento ou imprudencia de operario. 

 

b)    Normas básicas de seguridade. 
- Transportaranse en fundas ou caixas portaferramentas, e depositaranse nelas cando non se 

utilicen. 
- Non se transportarán nunca nos petos. 
- Comprobarase a dureza do material para elixir a ferramenta axeitada. 
- En ciceis e punteiros comprobar as cabezas antes de comezar a traballar e desbotar aqueles 

que presenten rebabas, regañas ou fisuras. 
- Non se lanzarán as ferramentas, senón que se entregarán na man. 
- Para un bo funcionamento, deberán estar ben afiadas e sen rebabas. 
- Non cicelar, tradear, marcar, etc. nunca cara a un mesmo nin cara a outras persoas. Deberá 

facerse cara a fóra e procurando que ninguén estea na dirección do cicel. 
- Non se empregarán nunca os ciceis e punteiros para afrouxar roscas. 
- A vásteza será o suficientemente longo como para poder collelo comodamente coa man ou 

ben utilizar un soporte para suxeitar a ferramenta. 
- Non mover a broca, o cicel, etc. cara aos lados para así agrandar un burato, xa que pode 

partirse e proxectar estelas. 
- Por tratarse de ferramentas mornas non convén que collan temperatura co traballo xa que 

tornan quebradizas e fráxiles. No afiado deste tipo de ferramentas terase presente este 
aspecto, debéndose adoptar precaucións fronte aos desprendímientos de partículas e 
estelas. 

- Cando se traballe en altura con ferramentas estas transportaranse de modo que non 
entorpezan a elevación, usando cordas ou bolsas para elevalas. Terase coidado para  
dispoñelas en lugares onde non poidan caer e danar a terceiros. 

 

c)    Proteccións individuais. 
- Lentes anti-impactos de seguridade. 
- Pantallas faciais protectoras abatibles. 
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6.- MEDIOS AUXILIARES 
Os medios auxiliares que máis utilizados (ainda que no presente proxecto pódese dar o caso 
que non se utilicen algúns deles) son os seguintes: 

- Estadas de servizo e torres de elevación usados como elemento auxiliar nos traballos de 
cubertas, estrutura e cerramentos. 

- Estadas de borriquetas ou cabaletes, constituídos por un taboleiro horizontal de tres 
taboleiros, colocados sobre dous pés de forma Te invertida- 

- Torres ou casteluchos de formigonado, construídos en aceiro normalizado. 
- Escaleiras fixas, constituídas polo peldañeado provisional a efectuar nas ramplas de 

escaleira do edificio. O material máis idóneo para a formación dos chanzos é o formigón, 
porque no mesmo bastidor de madeira podemos facer todos os tramos. 

- Escaleiras de man, que poden ser metálicas e de madeira, para traballos en alturas 
pequenas e de pouco tempo ou para acceder a algún lugar elevado sobre o nivel do chan. 

- Puntais telescópicos. Guíndola de soldador. 
 

a)    Riscos máis frecuentes. 
- Estadas de servizo: 

o Xiros por falta de ancoraxes. 
o Caídas ao baleiro. 
o Atrapamentos durante a montaxe. 

 
- Estadas de borriquetas: 

o Xiros por falta de ancoraxes. 
o Caídas de persoal por non usar tres taboleiros como taboleiro horizontal. 

 

- Torres ou casteluchos de hormígonado: 
o Caídas ao vacío. 
o Golpes polo alcatruz da grúa. 
o Sobreesforzos orixinados polo transporte para nova situación. 

 
- Escaleiras fixas: 

o Caídas do persoal. 
 

- Escaleiras de man: 
o Caídas a nivel. 
o Rotura dalgún dos chanzos. 
o Deslizamento da base por excesiva inclinación ou estar o chan mollado. 

 
- Puntais telescópicos: 

o Caídas en altura do persoal durante a instalación. 
o Caídas en altura dos puntais durante as manobras de transporte elevado. 

Deslizamento por mala disposición do acuñamento. Rotura por fatiga do material. 
 

- Guíndola de soldador: 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caída da plataforma. 
o Cortes por rebarbas e similares. 

 
b)    Normas básicas de seguridade. 
- Estadas de servizo: 

o Non se depositarán pesos violentamente sobre as estadas. 
o Non se acumulará demasiada carga, nin demasiadas persoas nun mesmo punto. 
o As andamiada estarán libres de obstáculos e non se realizarán movementos bruscos 

con elas. 
 

- Estadas de borriquetas: 
o En lonxitudes de máis de 3 metros empregaranse 3 cabaletes. Terán varanda e 

rodapé cando os traballos se efectuen a unha altura superior a dous metros. 



 

SEGURIDADE E SAÚDE 
o  
o Nunca se apoiará a plataforma de traballo noutros elementos que non sexan os 

propios cabaletes ou borriquetas. 
 

- Casteluchos de formígonado: 
o Apoiaranse sobre 4 pés cunha lonxitude superior en 1 ,00 metro á da altura na que 

se decida situar a plataforma de traballo. 
o Rixirase o conxunto mediante cruces de Santo Andrés Andrés dispostas nos catro 

laterais, a base a nivel do chan e a base da plataforma de traballo. 
o Rodeando a plataforma en tres dos seus lados soldaranse aos pés dereitos barras 

metálicas compoñendo unha varanda de 90 cm. de altura, dotada de rodapé e 
pasamáns. 

o O ascenso e descenso efectuarase mediante unha escaleira colocada na cara sen 
varanda. Prohíbese a súa utilización para transporte de persoas ou cousas. 
 

- Escaleiras de man: 
o Colocaranse apartadas de elementos móbiles que poidan derrubalas. Estarán fóra 

das zonas de paso. 
o Os longueiros serán dunha soa peza, cos chanzos ensamblados. O apoio inferior 

realizarase sobre superficie plana, levando na base elementos que impidan o 
deslizamento. 

o O apoio superior farase sobre elementos resistentes e planos. Os ascensos e 
descensos realizaranse fronte a elas. 

o Prohibese manexar nas escaleiras pesos superiores aos 25 kg. Nunca se efectuarán 
traballos, sobre as escaleiras, que obriguen ao uso das 2 mans simultaneamente. 

o As escaleiras dobres ou de tesoira, estarán provistas de cadea ou cable que impida 
que se abra ao utilizala e a súa inclinación será de 750 aproximadamente. 

o  
- Puntais: 

o Se acopiarán de forma ordenada por capas horizontais en gaiola. 
o Transportaranse cos pasadores e mordazas en posición de inmobilidade. 
o Os puntais sempre apoiarán de forma perpendicular á cara de taboleiro, acuñándose 

tan só os puntais que deban traballar inclinados. A repartición das cargas sobre as 
superficies apuntaladas realizarase uniformemente repartido. 

 

c)  Proteccións colectivas. 
- Delimitarase a zona de traballo. evitando o paso de persoas por debaixo de estadas. 
- Evitarase que as estadas coincidan con zonas de abasto de materiais. 

 
d)   Proteccións individuais. 
- Mono de traballo. 
- Casco de seguridade. 
- Botas de sola antideslizante. 
- Cinto de seguridade (en traballos en altura). 

 
 

7.- VARIOS 
7.1.- Manexo de cargas por medios manuais 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Sobreesforzos. 
- Caídas do material transportado sobre o traballador 
- Golpes a terceiros coa carga transportada. 
 

b)    Normas básicas de seguridade. 
Co fin de evitar lesións por sobreesforzos ao manipular manualmente as cargas seguiranse os 
seguintes pasos: 

- Achegarse o máis posible á carga. 
- Asentar os pés firmemente. 
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- Agacharse dobrando os xeonllos. 
- Manter as costas dereitas. 
- Agarrar o obxecto firmemente- 
- O esforzo de levantar débeno realizar os músculos das pernas. 
- Durante o transporte, a carga debe permanecer o máis preto posible do corpo. 
- Levar a carga manténdose dereito e cando sexa posible de forma simétrica. 
- Soportar a carga co esqueleto, aproximándoa ao corpo. 
- Se é posible, facer rodar ou deslizar a carga. 
- Intentar utilizar medios auxiliares como pancas, correas, planos inclinados. 
- Cando o transporte se realice entre varios, designarase a un deles como director de 

manobra. 
- Unha vez levantada a carga, conservar os brazos pegados ao corpo. 
- Os pés deben estar separados. un máis adiantado que o outro e apuntando á dirección na 

que se pretende ir. 
- As costas debe manterse recta en todo momento. 
- Utilizar as palmas das mans e as falanxes dos dedos para levar a carga, nunca coa punta 

dos dedos xa que supón o dobre de esforzo. 
- A carga será transportada sen que lle impida a visión dianteira e de forma que estorbe o 

menos posible á súa forma de andar natural. 
- Utilizarase un equipo de protección individual axeitado, composto por casco, calzado de 

seguridade (con punteira reforzada), e luvas. 
- En caso de que sexa necesario realizar o transporte de pezas longas por unha soa persoa 

actuarase segundo os seguintes criterios preventivos: 
- Levará a carga inclinada por un dos seus extremos, ata a altura do ombro. 
- Avanzará desprazando as mans ao longo do obxecto, ata chegar ao centro de gravidade da 

carga. 
- Colocarase a carga en equilibrio sobre o ombro.. 
- Durante o transporte, manterá a carga en posición inclinada, co extremo dianteiro levantado. 
- É obrigatoria a inspección visual do obxecto pesado a levantar para eliminar arestas afiadas- 
- Prohibido levantar máis de 50 Kg por unha soa persoa, se se supera este peso, solicitar 

axuda aínda compañeiro. 
-  Á hora de descargar materiais é obrigatorio tomar as seguintes precaucións: 

o Empezar pola carga ou material que aparece máis superficialmente, é dicir o primeiro 
e máis accesible. 

o Entregar o material. non o tirar. 
o Colocar o material ordenado e en caso de amoreado estratificado, que este se 

realice en pilas estables, lonxe de corredores ou lugares onde poida recibir golpes ou 
se esborrallar. 

c)   Proteccións individuais. 
- Luvas de traballo. 
- Botas de seguridade con punteira metálica e plantillas metálicas. 
 
 
7.2.- Abastos de terras e áridos 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Indución de corrementos de terras escavacións próximas. 
- Corrementos de terras do propio abasto. 
- Accidentes de tráfico por mala situación do abasto. 
- Danos ambientais e ou  invasión de propiedades 
- Ambiente pulvígeno 
 

b)    Normas básicas de seguridade. 
Os abastos de terras e áridos deben efectuarse seguindo as seguintes normas: 

- Si o abasto supera os 2 m de altura, será necesario o valado ou delimitación de toda a zona 
de abasto. 

- Os abastos han de facerse unicamente para aqueles tallos nos que sexan necesarios. 
- Oos montóns nunca se situarán invadíndo camiños ou viais, pero en caso de ser isto 

inevitable, serán correctamente sinalizados. 
- Non se deben acopiar  terras ou áridos xunto a escavación ou desniveis que poidan dar lugar 

a deslizamentos e/ou vertidos do propio material acopiado 
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- Non deben situarse montóns de terras ou áridos xunto a dispositivos de drenaxe que poidan 
obstruilos, como consecuencia de arrastres no material acopiado ou que poidan obstruilos 
por simple obstrución da descarga do dispositivo. 

 

c)   Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno. 
- Lentes antiproxeccions. 
- Máscaras antipo con filtro recambiable. 
- Botas de seguridade. 
- Roupa de traballo. 
 

7.3.- Abastos de tubos, ferralla, elementos prefabricados … 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Indución de corrementos de terras escavacións próximas. 
- Caída do propio abasto. 
- Esmagamento de articulacións. 
- Accidentes de tráfico por mala situación do abasto. 
- Danos ambientais e/ou invasión de propiedades. 
- Sobreesforzos.  
- Torceduras. 
-  
b) Normas básicas de seguridade. 

Nos abastos de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla 
 observaranse as seguintes normas de seguridade: 

- O abasto de canalizacións realizarase de forma que quede asegurada a súa estabilidade, 
empregando para iso calzos preparados ao efecto. 

- Otransporte de canalizacións realizarase empregando útiles axeitados que impidan o 
deslizamento e caída dos elementos transportados. Estes útiles revisaranse periodicamente, 
co fin de garantir o seu perfecto estado de emprego. 

- A ferralla acopiarase xunto ao tallo correspondente. evitando que faga contacto con chan 
húmido para paliar a súa posible oxidación e conseguinte diminución de resistencia. 

 

c)   Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno. 
- Lentes de seguridade. 
- Botas de seguridade. 
- Roupa de traballo. 

 

7.3.- Almacenamento de pinturas, [desencofrante, combustibles... 
 
a)    Riscos máis frecuentes. 
- Inhalación de vapores tóxicos. 
- Incendios ou explosións. 
- Dermatose e irritación dos ollos por contacto ou proxección de substancias. 
- Afeccións ambientais por fugas ou derramo. 
 
b) Normas básicas de seguridade.  
- Haberá de preverse un almacén cuberto e separado para os produtos combustibles ou 

tóxicos que haxan de empregarse na obra. A estes almacéns non poderá accederse 
fumando nin poderán realizarse labores que xeren calor intensa, como soldaduras. Se 
existan materiais que desprendan vapores nocivos, deberán vixiarse periodicamente os 
orificios de ventilación do recinto.  Ademais, os traballadores que accedan a estes recintos 
haberán dispoñer de filtros respiratorios. 

- Se os produtos revisten toxicidade ecolóxica intensa, o punto de almacenamento non se 
situará en cavorcos ou terreos extremadamente permeables para minimizar os efectos dun 
derramo ocasional. 
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- Os almacéns estarán equipados con extintores adecuados ao produto inflamable en cuestión 
en número abondo e correctamente mantidos. En calquera caso, haberá de terse en conta a 
normativa respecto a substancias tóxicas e perigosas, no referente á obrigatoriedade de 
dispoñer de un conselleiro de seguridade nestes temas. 
 

c)   Proteccións individuais. 
- Casco de polietileno 
- Lentes antiproxeccions 
- Máscara 
- Botas de seguridade 
- Roupa de traballo 

 
 

8.- SINALIZACIÓN 
 
Nas vías de circulación de vehículos afectadas polos traballos realizados, segundo o ditado nos 
subapartados seguintes, colocaranse sinais de: 
 

SINALIZACIÓN USO / RISCO / 
CARACTERÍSTICAS PANEL NORMA DE 

ESTRADAS OBSERVACIÓNS 

Indicación de obra Triangular. 
Lado mín. =90 cm. 

 

8.3 - IC TP-18 

En ambos os dous 
sentidos. 

Recolocar ou aumentar a 
súa cantidade se o esixe 

o tránsito. 

Vel. máx. 80 Km / h. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 En ambos os dous 
sentidos. 

Vel. máx. 60 Km / h. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 En ambos os dous 
sentidos. 

Vel. máx. 40 Km / h. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 En ambos os dous 
sentidos. 

Vel. máx. 20 Km / h. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 En ambos os dous 
sentidos. 

Estreitamento calzada. Triangular. 
Lado mín. =90 cm. 

 

8.3 - IC TP-17 En ambos os dous 
sentidos. 

Stop / sentido 
obrigatorio. 
(manual) 

Octogonal / circular. 
Ø mín. =30 cm. 

 

8.3 - IC TM-3 / 
TM-2 

En ambos os dous 
sentidos. 

Non utilizar de noite salvo 
circunstancias especiais. 
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Sentido obrigatorio. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-400 En ambos os dous 
sentidos. 

Panel direccional alto. Rectangular. 
195 x 95 cm. 

 
8.3 - IC TB-1 En ambos os dous 

sentidos. 

Panel direccional 
estreito. 

Rectangular. 
160 x 45 cm.  8.3 - IC TB-2 En ambos os dous 

sentidos. 

Prohibido o paso. 
(entrada prohibida) 

Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-101  

Valla peonil. Limitar acceso. 
Delimitar zona traballo. 

 
 Metálicas, etc... 

Conos de sinalización. Balizamento reflectante. 
Altura mín. =50 cm. 

 

8.3 - IC TB-6  

Luces xiratorias. Dispositivo luminoso 
rotativo en vehículos. 

 

 

Sinalización de 
advertencia para 

vehículos que traballen en 
vías públicas. 

Luces intermitentes. Dispositivo luminoso de 
advertencia. 

 

8.3 - IC TL-2 Sinalización nocturna ou 
mentres se traballa. 

Advertencia semáforo. 
Triangular con luces 

destellantes. 
Lado mín. =90 cm. 

 

8.3 - IC TP-3 En ambos os dous 
sentidos. 

Semáforo. Dispositivo luminoso. 
Regulación tráfico. 

 

8.3 - IC TL-1 En ambos os dous 
sentidos. 

Fita de sinalización. Balizamento. 
Limitar zona.  

  

Carteis informativos. 
Indica distancia ao 

comezo do perigo ou 
prescrición.  

8.3 - IC TS-800 

En ambos os dous 
sentidos. 

Utilizar con TP-18 para 
indicar distancia. 

Prohibido adiantar. Circular. 
Ø mín. =60 cm. 

 

8.3 - IC TR-305 En ambos os dous 
sentidos. 
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Paleta manual. 
Indica a obriga de 

deterse ou a 
dispoñibilidade do carril. 

 

8.3 - IC TM-2 En ambos os dous 
sentidos. 

Marcas viais. 

Delimitación de carrís de 
forma horizontal. 

Liña sinxela continua 
agás en separación de 

sentidos que será dobre. 
Anchura =10 cm.  

8.3 -IC TB-12  

Captafaros. 

Delimitación de carrís. 
8 x 10 cm. 

Separación máxima de 
10 m.  

8.3 -IC TB-10 Sobre TB-12. 

 
Cintas de sinalización 
En caso de sinalizar obstáculos, etc... delimitarase con fitas de tea ou materiais plásticos con 
franxas alternadas oblicuas. 
 
Sinais óptico-acústicas de vehículos de obra 
As máquinas autoportantes utilizadas nos traballos de realización de escavacións mecánicas a 
ceo aberto deberán dispoñer de: 
- Unha bucina ou bucina de sinalización acústica. 
- Sinais sonoros ou luminosos, previsiblemente ambas as dúas á vez, para indicar a manobra de marcha atrás. 
- Na parte máis alta da cabina disporán dun sinalizador rotativo luminoso destellante de cor ámbar, amarelo piloto, 

para alertar da súa presenza en circulación viaria. 
- Dous focos de posición e cruzamento na parte dianteira e dúas pilotos luminosos de cor vermella detrás, a non ser 

que unicamente realicen operacións no interior do recinto da obra e solo de día. 
- Dispositivos de balizamento de posición e presinalización; lamas, conos, triángulos, fitas, mallas, lámpadas 

destellantes, etc... 
 

Principio xeral 
Como norma xeral procurarase pechar, especialmente ao tráfico rodado, a zona obxecto dos 
traballos, efectuando des vin vos provisionais pertinentes da forma mais clara posible. 
 

 
8.1.- Obras en cuneta ou beiravía 
 
Definición 
Non se afecta aos carrís de circulación de vehículos. Requírese que a obra sexa percibida polos 
condutores de vehículos e polos peóns. Se existe risco de caída de peóns, debe terse en conta o 
previsto na situación  ZONAS PEONÍS. 

 
Sinalización e balizamento 
Zona urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. Só no sentido da obra e na beiravía obxecto desta. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- Valla de cerramento para peóns. 
Zona non urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. Só no sentido da obra e en ambas as dúas beiravías. 
- TB -1: Panel direccional. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
SEGURIDADE E SAÚDE 

 
Esquema 

 

 
Observacións 
- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na vía pública. 
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da vía todos os sinais. 
- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas. 

 

 
8.2.- Obras con ocupación parcial dun carril de circulación 
 
Definición 
Aféctase a un dos carrís de circulación de vehículos, deixando libre neste un mínimo de tres 
metros de anchura para a circulación dos vehículos por este. Requírese advertir os condutores e 
balizar as obras. 
 
Sinalización e balizamento 
Zona urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. No sentido afectado pola obra. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- Valla de cerramento para peóns. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 

 
Zona non urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da vía. 
- TR -305: Prohibición de adiantamento. A ambos os dous lados da vía no sentido que estea permitido adiantar. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. No sentido afectado pola obra. 
- TP -301: Limitación de velocidade a 80, 60 e / ou 40 Km / h. En ambos os dous sentidos. 



 

- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra. 
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- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- TB -5: Panel. 
- TR -500: Indicación de final de prohibicións. En ambos os dous sentidos. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 
 
 
Esquema 

 

 
Observacións 

- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na vía pública. 
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da vía todos os sinais. 
- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas. 
- Poderá balizarse mediante fita de sinalización suxeita a valla peonís, só se estamos en zona urbana. 
- Utilizar sinalización luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminación. 

 
 

8.3.-.- Obras con ocupación dun carril e circulación alternativa noutro. 
 
8.3.1.- Corte Mediante Señalistas 
Definición 
Aféctase totalmente a un dos carrís de circulación de vehículos, ou parcialmente non deixando 
libre neste un mínimo de tres metros de anchura para a circulación dos vehículos por este. 
Requírese advertir os condutores, balizar as obras e ordenar a circulación nun e outro sentido 
alternativamente a través do carril libre, mediante señalistas. 

 
Sinalización e balizamento 
Zona urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos. 
- TR -305: Prohibición de adiantamento. En ambos os dous sentidos. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos. 



 

- TP -301: Limitación de velocidade a 40 e 20 Km / h. En ambos os dous sentidos. 
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- TM -2 -3: Señalista con sinal manual dobre cara (paso - stop). En ambos os dous sentidos. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- Valla de cerramento para peóns. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 

 

Zona non urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da vía. 
- TR -305: Prohibición de adiantamento. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da vía. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos. 
- TP -301: Limitación de velocidade a 80 e 40 Km / h. En ambos os dous sentidos. 
- TM -2 -3: Señalista con sinal manual dobre cara (paso - stop). En ambos os dous sentidos. 
- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- TB -5: Panel. 
- TR -500: Indicación de final de prohibicións. En ambos os dous sentidos. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 

 
 

Esquema 

 

 
Observacións 
- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na vía pública. 
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da vía todos os sinais. 
- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas. 
- Poderá balizarse mediante fita de sinalización suxeita a valla peonís, só se estamos en zona urbana. 
- Utilizar sinalización luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminación. 
- Solicitar os medios auxiliares ao almacén de Santiago. 
- Solicitar tempos de ordenación da circulación a Santiago, segundo Instrución 8.3 - I.C. 
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8.3.2.- Corte Mediante Semáforos 
 
Definición 
Aféctase totalmente a un dos carrís de circulación de vehículos, ou parcialmente non deixando 
libre neste un mínimo de tres metros de anchura para a circulación dos vehículos por este. 
Requírese advertir os condutores, balizar as obras e ordenar a circulación nun e outro sentido 
alternativamente a través do carril libre, mediante semáforos. 

 
Sinalización e balizamento 
Zona urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos. 
- TR -305: Prohibición de adiantamento. En ambos os dous sentidos. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos. 
- TP -3 e TL -2: Advertencia de semáforo regulador do tráfico, con luminosos intermitentes. 
- TP -301: Limitación de velocidade a 40 e 20 Km / h. En ambos os dous sentidos. 
- TL -1: Semáforos portátiles programables. En ambos os dous sentidos. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- Valla de cerramento para peóns. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 

 
Zona non urbana 
- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da vía. 
- TR -305: Prohibición de adiantamento. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da vía. 
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos. 
- TP -3 e TL -2: Advertencia de semáforo regulador do tráfico, con luminosos intermitentes. 
- TP -301: Limitación de velocidade a 80 e 40 Km / h. En ambos os dous sentidos. 
- TL -1: Semáforos portátiles programables. En ambos os dous sentidos. 
- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra. 
- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como máximo 10 m. en curva e 20 m. en recta. 
- TB -5: Panel. 
- TR -500: Indicación de final de prohibicións. En ambos os dous sentidos. 
- Dispositivo luminoso rotativo nos vehículos que estean na obra. 
 
Esquema 
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Observacións 
- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na vía pública. 
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da vía todos os sinais. 
- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas. 
- Poderá balizarse mediante fita de sinalización suxeita a valla peonís, só se estamos en zona urbana. 
- Utilizar sinalización luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminación. 
- Solicitar os medios auxiliares ao almacén de Santiago. 
- Solicitar tempos de ordenación da circulación a Santiago, segundo Instrución 8.3 - I.C. 

 

 
8.4.- Zonas Peonís 
 
Definición 
Requírese en zonas clasificadas ou habilitadas só para o paso de transeúntes, beirarrúas, 
descanso, área de xogos, etc... 

 
Sinalización e balizamento 
Zona urbana 
- Valla de cerramento para peóns. 
- TL -2: Luz ámbar intermitente, para a noite, se existen riscos de pouca ou nula visibilidade da zona afectada pola 

obra. 
 

Colocación 
- Valar completamente toda obra que coincida nunha beirarrúa, paseo ou calquera área peonil, para impedir o acceso 

á área de traballo e evitar accidentes. 
- Cando a obra "impida totalmente" o paso de peóns, habilitar, sempre que sexa posible e seguro, un paso mediante 

pranchas de aceiro, paneis de madeira, etc... que estará totalmente rodeado de valla peonís que eliminen calquera 
risco de caídas, golpes, etc... 

- Protexer a obra durante a noite, tomando en consideración os criterios anteriores, en caso de non a finalizar no 
mesmo día. 

 

 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO.- XESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

XESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1. INTRODUCIÓN 
 
O presente estudo de xestión de residuos de construción e demolición (EGR) deriva da 
aplicación do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión 
dos residuos de construción e demolición.  
O citado Real Decreto establece como obrigación do produtor de Residuos de Construción e 
Demolición (RCD´s) da obra, a elaboración dun estudo de xestión de RCD´s que deberá conter 
uns requisitos mínimos expostos no artigo 4 do mesmo documento. 
 
 
 
2. FICHA TÉCNICA DA OBRA 
 
As obras consisten na substitución das canalizacións actuáis e o pavimento por canalizacións novas 
de pluviais, saneamento e abastecemento de auga en 157 ml e a pavimentación de 474 m2 da rua 
existente . 
En canto aos RCD´s que se xeran en obra, podemos desglosarlos en residuos xerados en 
procesos de demolición e en procesos construtivos. 
En canto aos primeiros debemos sinalar que estarán compostos maioritariamente polo pavimento 
de linóleo que se retira, bloques de vidro, madeira, mentres que nos segundos o principal residuo 
procederá de restos xerados durante a escavación.  
O prazo de execución da obra ascende a dous meses. 
 
 
 
3. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES 
 
A continuación achégase unha imaxe representativa do organigrama do persoal que se adscribirá 
a devandita obra. 
 
 

 
 
 
4. INVENTARIO DE RESIDUOS XERADOS 
 
A este efecto identifícanse dúas categorías de Residuos de Construción e Demolición (RCD):  
 
RCDs de Nivel I.- Residuos xerados como o resultado dos excedentes de escavación dos 
movementos de terras xerados no transcurso das obras. Trátase, polo tanto, das terras e 
materiais pétreos non contaminados.  
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RCDs de Nivel II.- Residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da 
construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de servizos. Deberán de 
estar marcados na Lista Europea establecida na Orde MAM/304/2002. Son residuos non 
perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou biolóxicas significativas.  
Como paso previo á cuantificación dos residuos, identificaremos aqueles procesos ou unidades 
de obra que xeren residuos, especificando os residuos xerados en cada un deles. A continuación 
exponse devandita listaxe en orde cronolóxica de execución.  
a) Demolicións:  
b) Construción:  
 
Unha vez identificados os residuos xerados, procédese a cauntificar o volume e o peso dos 
mesmos, sen ter en consideración no cómputo xeral os materiais que non superen 1m3 de 
achegue e non sexan considerados perigosos. 
  
Para estimar as cantidades de residuos que se poden xerar na obra observouse o volume de 
residuos que xeran outras obras cunha envergadura similar á que estamos estudando. Ás 
cantidades estimadas de residuos, se adiccionarán as que aparecen recollidas no propio 
proxecto .  
 
Tendo isto en conta, pásase a cuantificar a cantidade de residuos que se espera obter durante a 
execución da obra:  
 
A continuación márcanse as casillas cos residuos a xerar na obra:  
 
 

RCDs  Nivel  I 
 Tn ρ V 
Evaluación teórica do peso por tipoloxía de RCD Toneladas de 

c/tipo de RCD Densidade tipo m3 volumen de 
residuos 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN    
 17 05 04 Terras e pedras distintas das especificadas no 

código 17 05 03 3.30 1,5 4,75 

 17 05 06 Lodos de drenaxe distintos dos especificados no 
código 17 05 05    

 17 05 08 Balasto de vías férrea distinto do especificado no 
código 17 05 07    

  Outros    
TOTAL estimación 3.30  4,75 

 
 RCDs  Nivel  II 

 Tn ρ V 
Evaluación teórica do peso por tipoloxía de RCD Toneladas de c/tipo 

de RCD Densidade tipo  m3 volumen de 
residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas ás do código  

17 03 01 1,04 1,30 0,80 

 17 02 01 Madeira 0,80 0,60 1,33 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón    
 17 04 02 Aluminio    
 17 04 03 Plomo    
 17 04 04 Zinc    
 17 04 05 Ferro e aceiro    
 17 04 06 Estaño    
 17 04 07 Metales mezclados    
 17 04 11 Cables distintos dos especificados no código 17 04    
 20 01 01 Papel    
 17 02 03 Plástico 2,75 0,12 32,91 
 17 02 02 Vidro 1,50 1,00 1,50 

 17 08 02 Materiais de construción a partir de xeso distintos
do código 17 08 01    

  Outros    
TOTAL estimación 6,09  36,54 
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RCD: Naturaleza pétrea 
 01 04 08 Residuos de grava e rocas 0,51 1,50 0,34 
 01 04 09 Residuos de area e arcilla    
 17 01 01 Formigón 0,52 1,90 0,27 



 

 17 01 02 Ladrillos    
 17 01 03 Tellas e materiais cerámicos    

 17 01 07 
Mezclas de formigón, ladrillos, tellas e 
mateiraiscerámicos distintas das especificadas no 
código 17 01 06 

   

 17 09 04 RCDs mezcla distintos aos dos códigos 17 09 01, 
02 e 03    

  Outros    
TOTAL estimación 1,03  0,61 
 
Basuras  

 20 02 01 Residuos biodegradables    
 20 03 01 Mezcla de residuos municipais    
  Outros    

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
 

 17 01 06 Mezcla de formigón, ladrillos, tellas e mateirais 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP´s)    

 17 02 04 Madeira, vidro ou plástico con sustancias 
periogosas ou contaminadas por elas.    

 17 03 01 Mezclas bituminosas que conteñan alquitrán    
 17 03 03 Alquitrán de hulla e productos alquitranados    

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
perigosas    

 17 04 10 Cables que contén hidrocarburos, alquitrán de 
hulla e outras SP´s.    

 17 06 01 Materiais de aillamento que contén amianto    

 17 06 03 Outros materiais de aillamento que conten 
sustancias perigosas    

 17 06 05 Materiais de construción que contén amianto    

 17 08 01 Materiais de construción a partir de xeso 
contaminados con SP´s    

 17 09 01 Residuos de construción e demolición que contén 
mercurio    

 17 09 02 Residuos de construción e demolición que contén 
PCB´s    

 17 09 03 Outros residuos de construción e demolición que 
contén SP´s    

 17 06 04 Materiais de aillllamentos distintos dos 17 06 01 e 
03    

 17 05 03 Terras e pedras que conteñen SP´s    

 17 05 05 Lodos de drenaxe que conteñen sustancias 
perigosas    

 17 05 07 Balastro de vías férreas que conteñen sustancias 
perigosas    

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, …)    

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, 
…)    

 16 01 07 Filtros de aceite    
 20 01 21 Tubos fluorescentes    
 16 06 04 Pilas alcalinas e salinas    
 16 06 03 Pilas botón    
 15 01 10 Env. vacíos metal o plást. contaminado    
 08 01 11 Sobrantes de pintura ou barnices    
 14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados    
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes    
 15 01 11 Aerosoles vacíos    
 16 06 01 Baterías de plomo    
 13 07 03 Hidrocarburos con auga    

 17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 e 
03    

  Outros    
TOTAL estimación    
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5. XESTIÓN INTERNA  

 
5.1.- Xestión, reutilización e valorización  
 
A continuación achégase unha táboa na que se exponde o destino final dos residuos xerados: 
 

Codigo 
LER Descripción Tratamiento Operación 

17 05 04 Terras e pedras distintas das especificadas no 
código 17 05 03 Empresa Constructora Gestión 

17 02 01 Madera Gestor Autorizado RCD´s Valorización 
17 02 03 Plástico Gestor Autorizado RSU´s Reciclaje 
17 01 01 Hormigón Gestor Autorizado RCD´s Valorización 

 
Como se deduce do cadro anterior, as terras extraídas utilizaranse na propia obra como recheo. 
Este recheo executarase a condición de que as mesmas considérense tolerables de acordo coas 
condicións especificadas no proxecto, e segundo o criterio do Director da obra. 
O material que non se poidan reutilizar como recheo, serán recollidas e xestionadas por un xestor 
autorizado de residuos de construción, do mesmo xeito que os restos de madeira, formigón e 
zahorra. 
Por outra banda, tanto os plásticos procedentes das embalaxes como de restos de canalizacións, 
e a mestura de R.S.U. serán tratados por un xestor de residuos urbanos, procedendo á súa 
reciclaxe ou xestión.  
 
 
5.2.- Criterios de segregación 
 
En base ao artigo 5 do RD 105/2008, os residuos de construción e demolición deberán separarse 
en fraccións, cando, de forma individualizada para cada unha de devanditas fraccións, a 
cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as seguintes cantidades:  
 

1   Formigón: 80 t  
2   Ladrillos, tezas, cerámicos: 40 t  
3   Metal: 2 t  
4   Madeira: 1 t  
5   Vidro: 1 t  
6   Plástico: 0,5 t  
7   Papel e cartón: 0,5 t  

 
Para cada un dos tipos de residuos obtidos nos distintos procesos de execución habilitaranse 
zonas específicas e separadas para o seu almacenamento en puntos/zonas que faciliten a súa 
provisión e posterior retirada. 
 
Residuos de construción e demolición (RCDs)  
 
Para a provisión dos residuos de construción e demolición habilitaranse colectores ou zonas 
cercadas sinalizadas mediante carteis que indiquen o tipo de residuo a amorear en cada zona ata 
a súa retirada a vertedoiro.  
Non se mesturarán con outros residuos, en especial con residuos perigosos.  
Estes RCDs depositaranse nun vertedoiro autorizado e o seu transporte e almacenamento 
realízao un xestor autorizado.  
A xustificación da entrega dos residuos a vertedoiro farase mediante o albarán do transportista.  
 
Residuos urbanos  
 
Os residuos urbanos depositaranse en colectores adecuados e identificados e procederase á súa 
retirada de forma periódica.  
Os residuos procedentes das subcontratas deberán ser retirados polos subcontratistas.  
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Residuos perigosos  
 
Os residuos perigosos depositaranse en zonas habilitadas non abandonándoos nin tirándoos na 
obra.  
Habilitarase unha zona para a provisión de residuos perigosos de fácil acceso e de pouco valor 
ambiental evitando zonas próximas a ríos e zonas con vexetación abundante. A área estará 
debidamente acondicionada para a preservación do chan e auga, disporá de:  

1 Soleira de formigón  
2   Murete perimetral (para a contención de verteduras)  

 
O prazo máximo de almacenamento é de 6 meses.  
 
Cada residuo perigoso amoreado atoparase separado do resto de residuos perigosos e 
debidamente identificado con etiquetas. Nas etiquetas, que estarán fixadas sobre o envase e 
permanecerán visibles, poderase ler:  

1 Código de identificación do residuo que contén.  
2 Nome, dirección e teléfono do titular. 
2 Natureza dos riscos que presenta o residuo (mediante un pictograma).  

 
 
5.2.- Operacións de xestión de residuos realizadas na propia obra  
 
As medidas a realizar, para reducir os residuos na obra son as que se reflicten a continuación:  
1 Para os residuos urbanos utilizaranse colectores pechados para protexer os residuos da 
choiva.  
2 Non se separará a embalaxe ata que se vaia a empregar o produto.  
3 Intentarase utilizar materiais sen embalaxe ou que vingan envolvidos en embalaxes recicladas 
ou reciclables. 
4 Non se realizarán verteduras incontroladas de residuos inertes fóra da zona delimitada para 
iso. 
5 Os restos de formigón reutilizaranse como zahorra artificial en firmes, cando fose posible.  
6 Controlarase o consumo de materias primas e auxiliares nas distintas etapas de execución da 
obra, por exemplo: evitar derrames, utilizar envases retornables, etc.  
7 As subministracións de materiais serán os estritamente necesarios así se evitará a xeración de 
residuos por caducidade de materias primas ou por uso incorrecto e reduciranse os custos 
económicos.  
8 Consumiranse as materias perigosas nos envases o máis grandes posible, para evitar a 
xeración de envases contaminados (sempre que sexa adecuado ao consumo).  
9 Almacenaranse as materias primas e auxiliares de maneira que se minimice a posibilidade de 
rotura e derrame procurando manter os colectores e bidóns correctamente pechados. O 
almacenamento farase seguindo as instrucións do fabricante evitando a proximidade de produtos 
incompatibles. 
10 Establecerase un programa de mantemento preventivo que inclúa a inspección periódica da 
maquinaria segundo as recomendacións establecidas polo fabricante. Evitaranse así avarías 
innecesarias que contribúan a xerar novos residuos 

 
 
 

6. XESTIÓN EXTERNA 
 
6.1.- Acreditacións e certificados de destino do xestor  
 
Tanto os transportistas, como os xestores dos residuos de construción e demolición deberán 
estar acreditados adecuadamente ante o organo ambiental competente da Consellería de Medio 
Ambiente da Xunta de Galicia.  
Por outra banda, é obrigación do contratista proporcionar á Dirección Facultativa da obra e á 
Propiedade dos certificados dos colectores empregados así como dos puntos de vertedura final, 
ambos os emitidos por entidades autorizadas e homologadas pola Comunidade Autónoma.  
Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos de construción e demolición efectúe 
unicamente operacións de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no documento 
de entrega deberá figurar tamén o xestor de valorización ou de eliminación ulterior ao que se 
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estinarán os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relación coa cesión 
dos residuos de construción e demolición por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo 
establecido no artigo 33 da Lei 10/1998, de 21 de abril.  
 
 
 
7. ACCIÓNS DE FORMACION, COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACION  
 
Para manter actualizada a formación do persoal e fomentar a sensibilización ambiental dos 
traballadores, estableceranse as seguintes medidas: 
Formación dos empregados: Os empregados recibirán ao comezo da obra, a instrución na que 
se recolle a identificación dos residuos xerados e o seu correcto almacenamento e xestión, e un 
manual de boas prácticas no sector da construción.  
Carteis informativos: Nas oficinas e instalacións da obra colocaranse paneis informativos nos que 
se indican as boas prácticas ambientais así como o procedemento para realizar unha correcta 
xestión dos residuos xerados. Ademais instalaranse, nas inmediacións da obra, carteis paneis 
informativos que poñan de manifesto a xestión ambiental que se está aplicando na obra.  
Da mesma xeito solicitarase a todos os provedores e/ou subcontratas por escrito, o compromiso 
de cumprimento coa lexislación vixente en materia Ambiental. Así mesmo elaborarase un 
“Manual de boas prácticas ambientais en obra” que se entregará a todos os provedores e/ou 
subcontratas que participen na mesma.  
Antes do inicio da obra será aconsellable, a realización dunha charla-coloquio cos traballadores 
recalcando os seguintes aspectos:  

1 A importancia da orde e limpeza na obra.  
2 Utilización dos colectores  
3 Separación de residuos.  
4 Eliminación de verteduras fóra da zona de obra.  
5 Intentar non ocupar o espazo público con materiais, residuos, etc, a non ser que sexa 
realmente necesario.  
6 Prohibición de execución de queimas ou fogueiras, se estás non aparecen reflectidas no 
proxecto.  
7 Provisión dos materiais en zonas indicadas  
8 Emprego dos aseos  
9 Non realizar o mantemento da maquinaria en obra. 
10 En caso de vertedura accidental avisar ao encargado.  
11 Utilizar maquinaria e equipos en bo estado.  
12 Non manter acendidos os vehículos e resto da maquinaria cando non sexa necesario.  
13 Evitar o desperdicio de auga.  
14 Utilizar os accesos ás obras autorizados ou xa habilitados.  

 
 
 
8. VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN 

 
O custo previsto da xestión de residuos ascende á cantidade de 369,50  € 
 
 

CARNOTA,02/02/2017 

 

 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO.- PROGRAMA DE TRABALLO - OBRA COMPLETA - ACTA REPLANTEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE TRABALLO 
 
 

      Pavimentación e Saneamento  
en Rua do Pindo Norte 

 
 
 
  

CAPÍTULOS 
    1º MES     2º MES 

0-
10 

11-
20 21-30 0-

10 
11-
20 

21-
30 

DEMOLICIÓNS 2.367,50   

CANALIZACIÓNS  9.000,00    8.383,00 

PAVIMENTACIÓNS      9.470,00 

VARIOS ( SEG.SAUDE 
/CONTROL CALIDADE 
/XESTION 
RESIDUOS/OBRAS 
IMPREVISTAS) 

1.172,25 1.172,25 

IMPORTE MENSUAL      12.539,75    19.025,25 

 
 
 
 
 
 
EXECUCIÓN MATERIAL 31.565,00€
  
 
PRESUPOSTO CONTRATA 45.450,44€ 
 
  
PRAZO DE EXECUCIÓN 2MESES
  
 
 
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 
 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

OBRA COMPLETA 
 
 
 

 
JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS 
DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO PROXECTO  “Pavimentación e Saneamento en 
Rua do Pindo Norte”, INFORMO QUE DITO PROXECTO É OBRA COMPLETA E  
SUSCEPTIBLE DE  TER UN USO INDEPENDENTE Ó SEU REMATE. 
 
 
 
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ACTA DE REPLANTEO 
 
 
 
 
JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS 

DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO PROXECTO QUE SE INDICA, VISITOU O 

LUGAR DAS OBRAS COMPROBANDO QUE É FACTIBLE INICIALAS TAL COMO FIGURAN 

NO PROXECTO. 

 
 
 
 
PROXECTO :    Pavimentación e Saneamento en Rua do Pindo Norte 
   
 
 
SITUACIÓN : O Pindo  (CONCELLO DE CARNOTA) 
 
 
 
 
PRESUPOSTO DE CONTRATA : 45.450,44 € 
 
 
 
 
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

INFORME AUTORIZACIÓN SECTORIAL 
 

 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS 
DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO PROXECTO  “Pavimentación e Saneamento en 
rúa do Pindo Norte”, ENTENDE QUE TRÁTASE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN NUNHA RÚA 
EXISTENTE NO PINDO NORTE , SUBSTITUINDO AS CANALIZACIÓNS EXISTENTES E O 
PAVIMENTO DETERIORADO POR OUTRO NOVO. AS ACTUACIÓNS EXECUTANSE NO SOLO 
URBANO DO PINDO E EN PARTE DENTRO DA SERVIDUME DE PROTECCIÓN DE COSTAS E 
INSTALARANSE POZOS DE SANEAMENTO E PLUVIAIS NA BEIRA DA ESTRADA COMARCAL 
550. ESTE TÉCNICO ENTENDE QUE PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS SE PRECISA 
INFORME PRECEPTIVO, PREVIO E VINCULANTE DO SERVIZO DE URBANISMO DA XUNTA 
DE GALICIA, POR ACTUARSE EN PARTE NA SERVIDUME DE PROTECCIÓN DE COSTAS E 
TAMÉN NECESITASE A CORRESPONDENTE AUTORIZACIÓNSECTORIAL DE ESTRADAS 
DE GALICIA, DO SERVIZO PROVINCIAL DA CORUÑA DA CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE,TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2.- PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

 
 
 
 
 
 

3.- NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO 

 
 
1.- TEXTOS XERAIS 
 
 Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei de Contratos do Sector Público Decreto 3410/1975, do 25 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Contratación do Estado. (BOE do 27 e 29 de decembro), na 
parte non derrogada pola Lei 13/1995, do 18 de maio de Contratos das Administracións 
Públicas, e as afliccións correspondentes. 

 Decreto 3854/1970, do 31 de decembro, polo que se aproba o Prego de Cláusulas 
Administrativas Xerais para a contratación de obras do Estado. (BOE do 16 de febreiro de 
1971). 

 Lei de Expropiación Forzosa do 16 de decembro de 1954. (BOE do 17). 
 Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Expropiación 

Forzosa. (BOE do 20 de xuño). 
 Real Decreto lexislativo 1/1992, do 26 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da lei 

sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana. 
 Lei de ordenación dos transportes terrestres (LOTT) e o seu regulamento. 
 Real Decreto sobre supresión de pasos a nivel. 
 Lei 25/1988, do 29 de xullo, de Estradas (BOE do 30) a Lei  13/1996, do 30 de decembro, de 

Medidas Fiscais, Administrativas e da Orden Social (BOE do 31) e a Lei 66/1997, do 30 de 
decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e do Orden Social (BOE do 31) modifican 
algúns dos artigos de la Lei 25/1988. 

 Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, (BOE do 23) polo que se aproba o Regulamento 
Xeral de Estradas, modificado polo Real Decreto 1911/1997, do 19 de decembro (BOE 10 de 
xaneiro de 1998). 

 Orden do 16 de decembro de 1997 do Ministerio de Fomento pola que se aproban os 
Accesos as estradas do Estado, as vías de servicio e a construcción de instalacións de 
servicios (BOE do 24 de xaneiro de 1988). 

 Lei 8/1972 do 10 de maio, sobre construcción, conservación e explotación das autopistas en 
réxime de concesión (BOE do 11) a Lei 13/1996, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais 
Administrativas e do orden Social (BOE do 31) e a Lei 66/1997, do 30 de decembro, de 
Medidas Fiscais, Administrativas e do Orden Social (BOE do 31) modifican algún dos artigos 
de la Lei 8/1972. 

 Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, polo que se aproba o Prego de Cláusulas xerais para a 
construcción, conservación e explotación das autopistas en réxime de concesión. (BOE do 
16 de febreiro). O Real Decreto 114/1988, do 30 de xaneiro, modifica a cláusula 84. 

 Lei 13/1985, de xuño (BOE do 29), do Patrimonio Histórico Español, desenvolta parcialmente 
polo Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro (BOE do 28). 

 Lei de prevención de riscos laborais. 
 Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de 

seguridade e saúde nas obras de construcción (BOE do 25 de outubro). 
 Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 xuño (BOE do 30), de Avaliación de Impacto 

Ambiental. 
 Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro (BOE do 5 de outubro polo que se aproba o 

Regulamento para a execución do Real Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, 
Avaliación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1317/1989, do 27 de outubro (BOE do 3 de novembro), polo que se establecen 
as Unidades legais de medida. 

 Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE do 24) 
 Real Decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da lei 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial. Reformado pola Lei 
5/1997, do 24 de marzo (BOE do 25). 

 
 Lei 59/1997, do 19 de decembro, pola que se engade un parágrafo terceiro ó articulo 67.1 do 

texto articulado da lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, 
aprobado por Real Decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo. 

 Real Decreto 13/1992, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 
Circulación, para a aplicación e desenrolo do texto articulado da lei sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor e Seguridade Vial (BOE do 31). 



 

 Real Decreto 490/1997, do 14 de abril, polo que se modifica o Código da Circulación e se 
determinan os peso e dimensións máximos dos vehículos (BOE do 17). 

 Real Decreto 772/1997, do 30 de maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 
Conductores (BOE do 6 de xuño). 

 Real Decreto 116/1998, do 30 de xaneiro, polo que se adaptan á Lei 5/1997, do 24 de marzo, 
de reforma do texto articulado da lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e 
Seguridade Vial, o Regulamento xeral de Circulación e o regulamento de Procedemento 
sancionador en materia de tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial (BOE 
do 18 de febreiro). 

 Real Decreto 2282/1998, do 23 de outubro, (BOE do 6 de novembro) polo que se modifican 
os artigos 20 e 23 do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo Real Decreto 
13/1992, do 17 de xaneiro. 

 
 
2.- TRAZADO 
 
2.1.- NORMAS XERAIS 
 Instrucción 3.1-IC  sobre características xeométricas e trazado, aprobada por Orden 

Ministerial do 22 de abril de 1964 (BOE do 23 de xuño), vixente na parte non modificada pola 
Orden Ministerial do 12 de marzo de 1976 (BOE do 9 de abril). 

 Norma complementaria da 3.1-IC sobre trazado de autopistas, aprobada por Orden 
Ministerial do 1-2 de marzo de 1976 (BOE do 9 de abril). 

 
2.2.- SECCIÓN TRANSVERSAL 
 A Norma 3.1.-IC sobre Trazado versión provisional da Instrucción de Estradas de decembro 

de 1996, engloba toda esta normativa e será substituída cando entre en vigor. 
 
 
3.- DRENAXE 
 
3.1.- OBRAS DE DRENAXE 
 Instrucción 4.1.-IC sobre obras pequenas de fábrica, aprobada por Orden Ministerial do 8 de 

xullo de 1964 (BOE do 11 de xaneiro de 1965). Aínda que está en desuso non foi 
formalmente derrogada. 

 Colección de pequenas obras de paso 4.2.-1C, aprobada por Orden Ministerial do 3 de xuño 
de 1986 (BOE do 20). 

 
3.2.- CALCULO DO DRENAXE 
 Instrucción 5.2.-IC sobre drenaxe superficial, aprobada por Orden Ministerial do 14 de maio 

de 1990 (BOE do 23). 
 Instrucción 5.1.-IC sobre drenaxe, aprobada por Orden Ministerial do 21 de xuño de 1965 

(BOE do 17 de setembro), vixente na parte non modificada pola “Instrucción 5.2.-IC sobre 
drenaxe superficial”, aprobada por Orden Ministerial do 14 de maio de 1990 (BOE do 23). 

 
 
4. OBRAS DE PASO: PONTES E ESTRUCTURAS 
 
4.1.- ACCIÓNS E COMBINACIÓNS 
 Instrucción sobre as accións a considerar no proxecto de pontes de estrada (IAP) aprobada 

por Orden (Ministerio de Fomento) do 12 de febreiro de 1998 (BOE do 4 de marzo). 
 Norma de construcción sismorresistente: Parte Xeral e Edificación (NCSE-94), aprobada por 

Real Decreto 2543/1994, do 29 de decembro (BOE do 8 de febreiro de 1995). 
4.2.- ELEMENTOS DE FORMIGÓN 
 Instrucción para o formigón estructural EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998, do 11 de 

decembro. 
 

 Real Decreto 996/1999, do 11 de xuño polo que se modifica o anterior Real Decreto. 
4.3.- ELEMENTOS METÁLICOS 
 Estructuras de aceiro en edificación EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/1995, do 10 de 

novembro (BOE do 18 de xaneiro de 1996). 
 
 
5.- FIRMES E PAVIMENTOS 
 



 

5.1.- DESEÑO 
 Instrucción 6.1 e 2-IC sobre seccións de firmes, aprobada por Orden Ministerial do 23 de 

maio de 1989 (BOE do 30 de xuño). 
 Instrucción 6.3-IC sobre reforzo de firmes, aprobada por Orden Ministerial do 26 de marzo de 

1980 (BOE do 31 de maio), salvo a parte modificada por Orden Circular 323/97 T do 24 de 
febreiro  de 1997. 

 
 
6.- SINALIZACIÓN, BALIZAMENTO E DEFENSA 
 Orden Circular 8.1-IC sobre sinalización (vertical), do 25 de xullo de 1962. Existe un borrador 

de Instrucción 8.1-IC/990, de xuño de 1990, coio contido pode e debe ser tido en conta na 
redacción de proxectos. 

 Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial do 16 de xullo de 1987 
(BOE do 4 de agosto e 29 de setembro). 

 Instrucción 8.3-IC sobre sinalización de obras, aprobada por Orden Ministerial do 31 de 
agosto de 1987 (Boe do 18 de setembro) sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e 
terminación de obras fixas fora de poboado. Esta Orden foi modificada parcialmente polo 
Real Decreto 208/1989, do 3 de febreiro (BOE do 1 de marzo), polo que se engade o artigo 
21 bis e modifícase a redacción do artigo 171.b) A do Código da Circulación. 

 O.M. do 14 de marzo de 1960 sobre sinalización de obras en canto non se opoña á O.M. do 
31 de agosto  de 1987 sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e terminación de 
obras fixas fora de poboado. 

 
 
7.- PLANTACIÓNS E PANTALLAS AMORTIGUADORAS DE ROÍDO 
 
 Instrucción 7.1-IC sobre plantacións na zona de servidume das estradas, aprobada por 

Orden Ministerial do 21 de marzo de 1965 (BOE do 8 de abril). 
 
 
8.- ESTACIÓNS, ZONAS E AREAS DE SERVICIO 
 
 Orden Ministerial do 16 de decembro de 1997 pola que se regulan os accesos as estradas do 

Estado, as vías de servicio e a construcción de instalacións de servicios (BOE 24.1.98- 
corrección de erros no BOE 20.1.98) 

 
 
9.- PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 
 
9.1.- PRESCRICIÓNS TÉCNICAS  XERAIS 
O Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes da Dirección Xeral de 
Estradas (PG-3175) foi aprobado por Orden Ministerial do 6 de febreiro de 1976, coa aprobación 
do Consello de Ministros na súa reunión do mesmo dís (BOE do 7 de xullo). Conferiuse efecto 
legal por Orden Ministerial do 2 de xullo de 1976 (BOE do 7) publicado polo Servicio de 
Publicacións do Departamento. 
O tempo transcorrido e os conseguintes avances tecnolóxicos propiciaron a revisión dun certo 
número de artigos do Prego, que culminarán na aprobación dunha nova edición do mesmo, coia 
redacción foi autorizada pola Orden Ministerial do 21 de xaneiro do 1988 (BOE do 3 de febreiro). 
A partir de 1986 foron poñéndose en práctica estas prescricións a medida que se liban 
actualizando en proxectos concretos, mediante a obrigatoriedade da súa inclusión no Prego de 
Prescricións Técnicas Particulares. 
A situación, actualmente, é a seguinte: 
 Incluídos como anexos a Instrucción sobre seccións de firmes en autovías, aprobada por 

Orden Ministerial do 31 xullo 1986 (BOE do 5 setembro), revisáronse os artigos seguintes: 
 500 “Zahorra natural” (Antes sub-bases granulares). 
 501 “Zahorra artificial” 
 516 “Formigón compactado” (novo). 
 517 “Formigón magro”. 

A derrogación da anterior Instrucción pola Orden Ministerial do 23 de maio 1989 (BOE do 30 de 
xuño), pola que se aproba a Instrucción 6.1 e 2-IC sobre firmes, débese entender como aplicable 
á Instrucción en sí, pero non ós artigos do Prego contido nos seus anexos, que poidan seguir 
sendo incluídos nos Pregos de prescricións técnicas particulares de proxectos concretos. 



 

 Por Orden Ministerial do 21 de xaneiro de 1983 (BOE do 3 de febreiro), posteriormente 
modificada por Orden Ministerial do 21 do 8 de maio de 1989 (BOE do 18), revisáronse os 
artigos seguintes, relativos a ligantes hidrocarburos: 
 210 “Alcatráns”. 
 211 “Betumes asfálticos”. 
 212 “Betumes fluidificados”. 
 213 “Emulsións asfálticas”. 
 214 “Betumes fluxados”. 

 Por Orden Ministerial do 21 de xaneiro de 1988 (BOE do 3 de febreiro), posteriormente 
afectada pola Orden Ministerial do 28 de setembro de 1989 (BOE do 9 de outubro), 
revisáronse os seguintes artigos, relativos a elementos metálicos para formigón armado ou 
pretensado: 
 240 “Barras lisas para formigón armado”. 
 241 “Barras corrugadas para formigón armado”. 
 242 “Mallas electrosoldadas”. 
 243 “Alambres para formigón pretensado”. 
 244 “Torzais para formigón pretensado”. 
 245 “Cordóns para formigón pretensado”. 
 246 “Cables para formigón pretensado”. 
 247 “ Barras para formigón pretensado”. 
 248 “Accesorios para formigón pretensado”. 

 Por Orden Ministerial do 28 de setembro de 1989 (BOE do 9 de outubro), revisouse o artigo: 
 104 “Desenrolo e control das obras”. 

 A Orden Circular 294/87T, do 23 de decembro de 1987, sobre regos con ligantes 
hidrocarbonados revisou os seguintes artigos: 
 530 “Regas de imprimación”. 
 531 “Regas de adherencia”. 
 532 “ Regas de curado”. (Antes “Tratamentos superficiais”). 

E suprimido os seguintes artigos: 
 533 “Macádam por penetración con ligantes bituminosos viscosos”. 
 534 “ Macádam bituminoso por penetración con ligantes fluídos”. 

 A Orden Circular 299/89T, do 23 de febreiro de 1989, revisou o artigo: 
 542 “Mesturas bituminosas en quente”. 

 A Orden Circular 311/90CVE, do 20 de marzo, revisou o artigo: 
 550 “Pavimentos de formigón vibrado”. 

 A Orden Circular 322/97, do 24 de febreiro do 1997, revisou os seguintes artigos novos: 
 215 “Betumes asfálticos modificados con polímeros”. 
 216 “Emulsións bituminosas modificadas con polímeros”. 
 543 “Mesturas bituminosas descontinuas en quente para capas de rodadura de pequeno 

espesor”. 
 A Orden Circular 325/97T, do 30 de decembro de 1997, revisou os seguintes artigos: 

 Artigo 700 Marcas viais. 
 Artigo 701 Sinais e carteis verticais de circulación retrocreflectantes. 
 Artigo 702 Captadoras retrorreflectantes de emprego en sinalización horizontal. 
 Artigo 703 Elementos de balizamento retrorreflectantes 
 Artigo 704 Barreiras de seguridade. 

Que acompañan como anexos á presente Orden Circular, en substitución dos Artigos 278, 289, 
700 e 701 do vixente Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes 
(PG3/75). 
Está realizándose unha revisión completa do Prego (PG3/98) que englobará todos estes artigos e 
os substituirá. 
 
 
 
9.2.- CEMENTOS 
 Instrucción para a recepción de cementos (RC-97), aprobada por Real Decreto 776/1997 do 

30  de maio (BOE nº141 do 13 de xuño de 1997). 
 
9.3- CAL 
 Instrucción para a recepción de cal en obras de estabilización de solos (RCA-92), aprobada 

por Orden Ministerial do 18 de decembro de 1992. 
 



 

 
10.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 Lei do Solo (texto Refundido de 09/04/76), Reglamentos e disposicións concordantes. 
 Lei 11/1989 da Xunta de Galicia de Adaptación da Lei de Solo de Galicia. 
 Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento das catro provincias galegas. 
 Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia, coas 

modificacións derivadas da Lei 15/2004 de 29 de decembro. 
 Ordenanzas de Planeamento Municipal. 
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1.- DEFINICIÓN E ALCANCE DO PREGO 
    
 
1.01.- OBXECTO DO PREGO 
 O presente Prego de Prescricións Técnicas, ten por obxecto definir as obras, fixar as 
condicións técnicas e económicas dos materiais e a súa execución, así como as condicións 
xerais que han de rexer na execución das obras deste proxecto. 



 

 O presente Prego de Prescricións Técnicas, rexerá en unión coas disposicións que con 
carácter xeral e particular se indican no capítulo II deste. 
 
1.02.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN AS OBRAS 
 
 O presente Proxecto consta dos seguintes Documentos: 
  

1.- Memoria 
2.-  Programa de traballo, obra completa, acta replanteo 
3.- Estudio seguridade e saúde 
4.- Planos 
5.- Normativa obrigado cumprimento 
6.- Prego de prescricións 
7.- Cadro de prezos unitarios 
8.- Cadro de prezos descompostos 
9.- Medicións e presuposto 

 
1.03.- COMPATIBILIDADE E RELACIÓN ENTRE os DEVANDITOS DOCUMENTOS 
 En caso de contradicións e incompatibilidade entre os documentos do presente Proxecto, 
débese ter en conta o seguinte: 
Os planos teñen prelación sobre os demais documentos do proxecto no que a dimensións se 
refire, en caso de incompatibilidade entre estes. 
O prego de prescricións técnicas ten prelación sobre os demais, no que se refire aos materiais 
a empregar, execución, medición e valoración das obras. 
Os cadros de prezos ten prelación sobre calquera outro documento no que se refire a prezos da 
unidade de obra. 
 En calquera caso, os documentos do Proxecto teñen preferencia respecto aos Pregos de 
Condicións Xerais que se mencionan no capítulo 2 deste Prego. 
 O mencionado no Prego de Prescricións Técnicas Particulares, e omitido nos Planos, ou 
viceversa, haberá de ser considerado coma se estivese exposto en ambos os dous documentos, 
sempre que a unidade de obra estea perfectamente definida nun ou outro documento, e que 
aquela teña Prezo de Presuposto. 
 As omisións en Planos e Pregos de Prescricións Técnicas, ou as descricións erróneas nos 
detalles das obras que sexan manifestamente indispensables para levar a cabo o espírito ou 
intención exposto nos Planos e Pregos de Prescricións Técnicas, ou que, por uso e costume, 
deben ser realizados, non só non exime ao Contratista da obriga de executar estes detalles de 
obra omitidos ou erroneamente descritos, senón que pola contra, deberán ser executados coma 
se fosen completa e correctamente especificados nos Planos e Pregos de Prescricións Técnicas. 
 
1.04.- DESCRIPCIÓN DAS OBRAS 
 As obras de referencia quedan suficientemente descritas nos correspondentes apartados 
da Memoria, á cal nos referimos. 
 
1.05.- REPRESENTANTES DA PROPIEDADE E O CONTRATISTA 
 
Director das obras 
 O Concello designará o Director das obras que, por si mesmo, ou por aqueles que actúen 
na súa representación, será responsable da inspección e vixilancia da execución do contrato, e 
asumirá a representación da Propiedade fronte ao Contratista. 
 
Inspección das obras 
 O contratista proporcionará ao Director ou aos seus subalternos ou delegados, toda clase 
de facilidades para os replanteos, recoñecementos, medicións e probas de materiais de todos os  
 
traballos co obxecto de comprobar o cumprimento de condicións establecidas neste Prego de 
Prescricións Técnicas, permitindo e facilitando o acceso a todas as partes das obras. 
 
Representantes do contratista 
 Unha vez adxudicadas definitivamente as obras, o Contratista designará unha persoa que 
asuma a dirección das obras que se executen e que actúe como representante seu ante a 
Propiedade a todos os efectos que se requiran, durante a execución das obras. 
 
 O devandito representante deberá residir nun punto próximo aos traballos e non poderá 
ausentarse sen poñelo en coñecemento do Director de obra. 
 



 

 
 A Propiedade, esixirá que o Contratista designe para estar á fronte das obras, un Técnico 
competente con autoridade abonda para executar as ordes do Director, relativa ao cumprimento 
do contrato. En todo caso previo ao nomeamento do seu representante, o Contratista deberá 
sometelo á aprobación da Propiedade. 
 
1.06.- ALTERACIÓN E/OU LIMITACIÓNS DO PROGRAMA DE TRABALLOS 
 
 Cando o programa de traballos, dedúzase a necesidade de modificar calquera condición 
contractual, dito programa deberá ser redactado contraditoriamente polo Contratista e o Director, 
acompañándose a correspondente proposta de modificación para tramitación regulamentaria. 
 
 
 
2.- DISPOSICIÓNS TÉCNICAS A TER EN CONTA 
 
 
2.01.- NORMAS, REGULAMENTOS, DISPOSICIÓNS E INSTRUCIÓNS DE CARÁCTER 

XERAL E PARTICULAR 
 Na presente execución das obras, ás que se refire o presente Prego, serán de aplicación 
as condicionantes técnicas referentes aos materiais e unidades de obra, así como á súa 
medición e abono, contidas nos documentos que se relacionan a continuación: 
- Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación das obras de Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1970 do 31 de Decembro (B.O.E. nº 40 do 16-2-71). 
- Lei de Contratos do Sector Público 30/2007, do 30 de outubro. 
- Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da Dirección 

Xeral de Estradas e Camiños Veciñais "P.G. 3/75", aprobado por O.M. do 6/2/76. 
- Normas UNEN de obrigado cumprimento no M.O.P.U. 
- Disposicións vixentes sobre protección á Industria Nacional, Seguridade e Hixiene no 

Traballo, Traballo e Seguridade Social. 
- Instrución de estradas. 
- Instrución de formigón estrutural (EHE). 
- R.D. 996/1999, do 11 de Xuño, polo que se modifican o Real Decreto 1177/1992, do 2 de 

Outubro, polo que se reestrutura a Comisión permanente do Formigón e o Real Decreto 
2661/1998, do 11 de Decembro, polo que se aproba a instrución de Formigón Estrutural 
(EHE). 

-         Prego de Prescricións Técnicas Xerais para a recepción de cementos. (RC-03). 
- Instrución para a fabricación e subministración de formigón preparado, (EH PRE-72), Orde 

da Presidencia do Goberno do 5 de Maio de 1972. 
- Norma de estradas 8.3-IC. Sinalización de obras. 
- Ordenanzas Municipais do Concello no cal se realicen as obras 
- Real Decreto 2543/1994, do 29 de decembro polo que se aproba a Norma de Construción 

Sismorresistente: Parte Xeral e Edificación (NCSE-94). 
- Regulamento de liñas eléctricas de alta tensión (Decreto 3151/1968 do 28 de Novembro de 

1968). 
- Orde do 23 de Xuño de 1998 por a que se actualizan diversos ITC MIE-RAT do 

regulamento sobre condicións técnicas e parámetros de Seguridade en Centrais Eléctricas, 
subestacións e Centros de Transformación. 

- Normas para a instalación de subestacións e centros de transformación (Marzo de 1.971). 
- Regulamento electrotécnico de baixa tensión e instrucións técnicas complementarias 

(Decreto 2413/1973 do 20 de Setembro, e RD 2295/1985). 
- N.T.E. de instalacións eléctricas postas a terra (B.O.E. 26.3.73). 
Prego de Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de saneamento de poboacións, 

aprobado en O.M. do 15 de Setembro de 1.986. 
- Prego de Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de Abastecemento de Auga (O. 

do M.O.P.U. de 28/7/74). 
- Regulamento de Explosivos (R.D. 230/1998 do 16 de Febreiro de 1.998). 
- Prego de Prescricións Técnicas Xerais para a recepción de bloques de formigón nas obras 

de construción (RB 90). Orde do 4 de Xullo de 1.990. 
- Instrución E.M. 62 do Instituto Eduardo Torroja para estruturas metálicas. 
- Disposicións en materia de retencións xerais. 
- 
 



 

 Normas tecnolóxicas de depuración e verteduras de augas residuais (O.M. vivenda 9.1.74) 
N.T.E.I.S.A./73 Instalacións de salubridade e rede de sumidoiros (B.O.E. 17.3.73). 

- Código alimentario 
- Restantes normas e instrucións que se aproban polo M.O.P.U. e que afecten ás obras 

incluídas en proxecto. 
 Cando exista algunha diferenza, contradición ou incompatibilidade entre algún concepto, 
sinalado expresamente no Prego de Prescricións Técnicas e o mesmo concepto sinalado 
nalgunha ou algunhas das disposicións xerais relacionadas anteriormente, prevalecerá o 
disposto naquel, salvo autorización expresa por escrito do Director da obra. 
 No caso de que se presenten discrepancias entre algunhas condicións impostas nas 
Normas sinaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte do Proxectista, 
sobreentenderase que é válida a máis restritiva. 
 As condicións esixidas no Presente Prego deben de entenderse como condicións mínimas. 
 
 
 
3.- MATERIAIS E os SEUS CARACTERÍSTICAS EXECUCIÓN, CONTROL, 
MEDICIÓN E ABONO DE UNIDADES DE OBRA 
 
 
3.01.- MATERIAIS E AS SÚAS CARACTERÍSTICAS 
 
PROCEDENCIA 
 Non se establece unha concreta procedencia dos materiais a empregar nas obras do 
presente proxecto, sendo de aplicación ao respecto a Cláusula 34 do Prego de Clausulas 
Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do Estado aprobado por Decreto 
3854/1970, do 31 de Decembro. 
 Isto non libera o Contratista da obriga de que os materiais cumpran as condicións esixidas, 
comprobándose isto mediante os ensaios correspondentes. 
 
MATERIAL DE RECHEO 
 Os materiais a empregar en recheos de gabias, obteranse dos materiais das escavacións 
realizadas na propia obra ou de empréstitos adecuados, utilizando, en todo caso, as mellores 
terras dispoñibles. En ningún caso se admitirán contidos de materia orgánica superiores ao 4%. 
O material a empregar de recheo será seleccionado, estará exento de pedras e grava de tamaño 
superior a 2 cm. 
 
AUGA 
 Cumprirá as condicións esixidas na "Instrución para o Proxecto e Execución de Obras de 
Formigón en masa ou armado".(EHE). 
- O emprego das augas selenitosas limitarase, logo de autorización de Enxeñeiro encargado 

de obra, a elaboración de morteiros de xeso. 
 As condicións máis importantes a cumprir polas augas, serán: 
- Acidez (pH) superior a cinco (5). (Para a determinación do pH poderá utilizarse papel 

indicador universal do pH coa correspondente escala de cores de referencia). 
- Substancias disoltas en cantidade inferior a quince gramos/litro (15 gr/l.) 
- Contido en sulfato, expresado en SO4, inferior a un gramo/litro (1 gr/l.) 
- Glícidos (azucres ou carbohidratos), nin aínda en cantidades mínimas. 
- Graxas ou aceites de calquera orixe en cantidade inferior a quince gramos/litro (15 gr/l.) As 

características da auga a empregar en morteiro e formigóns comprobaranse, antes da súa 
utilización, mediante execución das series de ensaios que estime conveniente o Enxeñeiro 
encargado das obras. 

 
CEMENTO 
 Cumprirán as condicións fixadas na "Instrución para a recepción de cementos". (RC-03). 
 Así mesmo se considerarán obrigatorias as recomendacións e prescricións contidas na 
Instrución para o Proxecto de Obras de formigón armado ou en masa, e todas aquelas que sexan 
aprobadas a partir deste momento polo Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo con carácter 
oficial. 
- No caso dos cementos portland, a súa almacenaxe efectuarase en sitios ventilados, 

defendidos da intemperie e da humidade, tanto do chan coma das paredes. 
 
- 



 

 Un mes antes do seu emprego ensaiarase o material por medio de probas de fraguado, 
estabilidade á auga quente e resistencia do morteiro aos sete (7) días. 

 
 - O tipo de cemento a empregar será Portland composto tipo II, clase 35 sempre que non 

sexan de temer ambientes agresivos de terreos ou augas selenitosas. O emprego doutro 
tipo de cemento deberá ser aprobado polo Enxeñeiro encargado das obras. 

 
ÁRIDO FINO PARA MORTEIROS E FORMIGÓNS 
 A utilización destes áridos rexerase polo expresado na Instrución citada no Art. anterior. 
- Defínese como tal a fracción de árido mineral de tamaño inferior a sete (7) milímetros, que, 

aproximadamente, corresponde coa fracción que pase polo baruto de 1/4" ASTM (6,35 
mm.). 

  
A súa granulometría axustarase ao seguinte: 
 
TOTAL MATERIAIS QUE PASAN POR OS PORCENTAXE 
BARUTOS DE LABORATORIO MALLA cadrada EN PESO 
 
 7 mm .......................................  100 
 Núm. 4 ....................................  95-100 
 Núm. 8 ....................................  80-95 
 Núm. 16 ..................................  65-85 
 Núm. 30 ..................................  30-50 
 Núm. 50 ..................................  8-25 
 Núm. 100 ................................  0-10 
 Núm. 200 ................................  0-5 
 
- O árido fino a empregar en morteiros e formigóns será area natural, ou procedente da 

insistencia, ou unha mestura de ambos os dous materiais ou outros produtos o emprego 
dos cales fose sancionado pola práctica. 

- As areas naturais estarán constituídas por partículas estables e resistentes e, no caso de 
ser artificiais, procederán de áridos grosos que cumpran os requisitos pedidos a estes. 

 As impurezas como compoñentes dos áridos finos non pasarán dos valores que a 
continuación se indican: 
- Terróns de arxila: Un por cento (1%) máximo, do peso total da mostra. 
- Finos que pasan polo baruto 0,080 UNE 7.050: cinco por cento (5%) máximo do peso total 

da mostra. 
 - Material retido polo baruto 0,63 UNE 7.050 e que flotan nun líquido o peso específico do 

cal é dous (2), cinco décimas por cento (0,5%) máximo do peso total da mostra. 
- Composto de xofre expresado en SO3 e referidos ao árido seco: Un por cento (1%) 

máximo do peso total da mostra. 
 O árido fino non levará substancias a reacción cos álcalis de cemento das cales sexa 
prexudicial. 
- Serán rexeitados aqueles áridos finos, no ensaio dos cales se observe cor máis escuro 

que o da mostra patrón, consecuencia dun alto contido de materia orgánica. 
- As perdas do árido fino sometido á acción de solucións de sulfato sódico ou magnésico, en 

cinco (5) ciclos, será inferior ao dez por cento (10%) e ao quince por cento (15%) 
respectivamente. 

- No caso particular das areas haberá de terse en conta a conveniencia de que sexan de río 
ou procedentes de insistencia e unicamente se utilizará a de mina en morteiros e 
formigóns de pouca resistencia, salvo que uns ensaios acrediten unha calidade suficiente 
para utilización en formigóns de calquera resistencia. 

- As areas destinadas a morteiros e recebos, así como para rexuntados de fábrica de 
ladrillo, non terán grans de diámetro superior a tres (3) milímetros e nos casos de  

 utilización en obras que estean en contacto con augas negras deberán ser de natureza 
silícea. 

 Os ensaios, en número mínimo, necesarios para este tipo de árido son: 
  - Un (1) ensaio granulométrico. 
  - Un (1) ensaio de determinación da materia orgánica. 
  - Un (1) ensaio de finos que pasan o baruto 0,08 UNE 7.050 
 
 
 
 
ÁRIDO PARA MORTEIROS 



 

 
 Cumprirá as condicións xerais esixidas ao árido fino anteriormente descrito. A súa 
granulometría adaptarase ás seguintes condicións: 
 

 BARUTO ASTM Nº NUM. % PASA O BARUTO CORRESPONDENTE 
 
   8 2,380      100 
  16 1,190 95 - 100 
  30 0,590 55 -  75 
  50 0,297 15 -  40 
 100 0,149  0 -  10 
 200 0,074  0 -   5 
 
 
ÁRIDO GROSO PARA MORTEIROS E FORMIGÓNS 
 Rexerá o disposto na vixente Instrución para Proxecto e Execución das Obras de Formigón 
armado ou en masa. 
- Haberá de posuír un coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Angeles, inferior a 

trinta e cinco (35). 
- No caso en que os materiais procedan de depósitos non aconsellados no Proxecto, será 

preciso efectuar ensaios de Los Angeles, segundo norma NUT 149/58. 
- Considerarase como tal a fracción de árido de tamaño superior a sete (7) milímetros, que, 

aproximadamente, corresponde coa fracción retida polo baruto 1/4" ASTM (6,35 mm.). 
 
 A granulometría e tamaño do árido groso haberá de axustarse aocadro seguinte: 
 
 DIMENSION MEDIA % PESO DO MATERIAL QUE PASA OS BARUTOS 
 ARIDO (MM.) DE LABORATORIO DE MALLA cadrada (MM.) 
  76 63 51  38 26 19 12  9 Núm.4. 
 51 -100 95-100 35-70 10-30 0-5 
 
- O árido groso a empregar en formigóns será grava natural, grava procedente da insistencia 

e trituración de pedra de canteira ou grava natural e outros produtos o emprego dos cales 
fose mencionado pola práctica. 

- O árido, calquera que sexa a súa procedencia, comporase de elementos limpos, sólidos e 
resistentes, de uniformidade razoable, sen exceso de pezas planas, alongadas, brandas 
ou doadamente desintegrables, po, sucidade, arxila e outras materias estrañas. 

- Admitirase a cantidade de substancias prexudiciais que a continuación 
 indícanse: 
- Terróns de arxila: vinte e cinco centésimas por cento (0,25%) do peso total como máximo. 
- Partículas brandas: cinco por cento (5%) máximo, do peso total da mostra. 
- Finos que pasan polo baruto 0,080 UNE 7.050, un por cento (1%) máximo do peso total da 

mostra. 
- Non deberá ir acompañado por substancias a reacción cos álcalis do cemento das cales 

sexa prexudicial. 
- Sometido á acción de solucións de sulfato sódico ou magnésico, en cinco (5) ciclos, as 

perdas serán inferiores ao doce por cento (12%) e ao dezaoito por cento (18%). 
- Todas as características serán comprobadas antes da súa utilización, mediante a 

execución das series completas de ensaios que o Enxeñeiro encargado considere 
necesario. 

- En todos os casos se deberá realizar, á parte do anteriormente exposto, e por cada cen 
(100) metros cúbicos ou fracción de árido groso a empregar: 

- Un (1) ensaio granulométrico. 
 
CAL 
- O cal deberá proceder de calcaria pouco arxilosa e completamente calcinada e será 

susceptible de apagarse en po e non dará de ocos máis do cinco por cento (5%) do seu 
volume antes de apagarse. 

- Para a confección dos morteiros empregarase o cal en po impalpable, separándoo as 
substancias estrañas que puidese conter. Conservarase en terrón ou en po, pero sempre 
ao abeiro da humidade. 

- O cal apagarase por un procedemento que dea lugar á formación de pasta que non 
conteña parte sen apagar. 

 



 

PRODUTOS DE curado 
 
- Utilizaranse produtos filmógenos, e outros análogos, fabricados a base de siliconas, que 

deberán asegurar unha perfecta conservación do formigón, mediante a formación dunha 
película continua sobre a superficie deste, que impida a evaporación de auga durante o 
seu fraguado e primeiro endurecemento e que permaneza intacto durante sete (7) días, 
polo menos, despois da súa aplicación. 

- Non reaccionarán prexudicialmente co formigón nin desprenderán en forma ningunha 
vapores nocivos. 

 
- Serán de cor clara, preferiblemente branca e de doado manexo e admitirán sen 

deteriorarse un período de almacenamento non inferior trinta (30) días. 
- En calquera caso, non se utilizará ningún produto de curado sen aprobación previa e 

expresa do Enxeñeiro encargado das obras. 
 
AIREANTES PARA FORMIGÓNS 
 Defínense como tal, os produtos que durante o amasado orixinan multitude de pequenas 
burbullas de aire ou gas, en xeral de tamaño comprendido entre dez e mil microns, que quedan 
no interior da masa unha vez endurecida. 
- A aceptación dun produto aireante, así como o seu emprego, será decidida polo director de 

obra á vista dos resultados dos ensaios previos a realización dos cales ordene. 
- Non poderá autorizarse o emprego destes produtos se non se cumpren as condicións 
seguintes: 
 - A porcentaxe de exudación de auga do formigón aireado non excederá do sesenta e 

cinco por cento (65%) da exudación que produce o mesmo formigón sen airear. 
 - O formigón aireado deberá presentar unha resistencia característica superior ao 

oitenta por cento (80%) da que presenta un formigón análogo, pero sen airear. 
 - En ningún caso, a proporción de aireante excederá do catro por cento (4%), en 

peso, do cemento utilizado no formigón. 
 - Non se empregarán axentes aireantes con formigóns excesivamente fluídos. 
 - A proporción de aire debe ser controlada de xeito regular en obra. 
 - Estará prohibida a mestura con outro tipo de aditivos sen a previa autorización do 
Director. 
 
PLASTIFICANTES PARA FORMIGÓNS 
 Defínense como tales, aqueles produtos que se engaden durante o amasado, co fin de 
poder reducir a cantidade de auga correspondente á consistencia desexada. 
 A aceptación dun produto plastificante, así como o seu emprego, será decidida polo 
Director das obras, á vista dos resultados dos ensaios previos a realización dos cales ordene, 
especialmente no caso de formigóns curados ao vapor. 
 
ADITIVOS PARA FORMIGÓNS 
 Cumprirán as especificacións prescritas no art. 29º da EHE. 
 O Director da Obra poderá pola súa parte impoñer o uso de aditivos no caso de que con 
eles se obteñan para os formigóns as condicións prescritas. 
 Non poderá utilizarse aditivo ningún sen a autorización do Director de Obra. 
 
ACEIRO NORMAL EN REDONDO 
 Cumprirá as condicións fixadas, na vixente Instrución para o Proxecto e Execución de 
Obras de Formigón armado ou en masa. 
- Pódense efectuar soldaduras a tope, sempre que as resistencias non se prexudiquen. As 

lapelas efectuaranse con gancho, nas condicións que fixa a Instrución. 
Consideraranse suxeitos a estas normas todos os redondos laminado, en barras lisas, de aceiro 

ordinario e 22 (UNE 36082). 
- Aqueles aceiros en redondos, que se haxan de empregar en estruturas, haberán de 

cumprir as condicións mínimas seguintes: 
- O límite elástico característico, será como mínimo de tres mil quilogramos por centímetro 

cadrado, menos corenta veces o seu diámetro expresado en milímetros e nunca inferior a 
dous mil trescentos quilogramos por centímetro cadrado (2.300 Kg/cm2.). 

- O seu módulo de elasticidade inicial será superior a un millón oitocentos mil quilogramos 
por centímetro cadrado (1.800.000 Kg/cm2.). 

- O alongamento repartido de rotura non será inferior ao catro por cento (4%) e a tensión 
máxima de rotura será maior do cento vinte e cinco por cento (125%) do valor do límite 
elástico característico. 



 

 
ACEIRO DE ALTA RESISTENCIA EN REDONDO 
 Cumprirá as condicións fixadas na citada Instrución para o Proxecto e Execución de Obras 
de Formigón armado ou en masa. 
- Os aceiros especiais e de alta resistencia irán marcados convenientemente, co fin de evitar 

confusións no seu emprego. 
 
- Para que poidan ser considerados como aceiros de alta resistencia, o límite elástico 

característico haberá de ser superior ao das barras lisas de igual diámetro nun vinte e 
cinco por cento (25%) como mínimo. 

- No caso de que se utilicen barras corrugado que non se axusten ás prescricións indicadas, 
deberá xustificarse o seu axeitado comportamento nas condicións particulares en que 
vaian ser utilizadas. 

 
ACEIRO moldeado 
 
- Os aceiros moldeados deberán ser dunha contextura completamente homoxénea, sen 

escorias na masa ou outros defectos. 
 
- A resistencia á rotura por tracción será, polo menos de corenta e cinco quilogramos por 

milímetro cadrado (45 Kg/mm2.) e o alongamento mínimo de quince por cento (15%) en 
barrotes de douscentos milímetros (200 mm.). 

 
ACEIRO EN PERFÍS laminados 
 O aceiro en perfís laminados cumprirá as condicións da Norma E.M. 62 do I.E.T.C.C. 
- Os aceiros laminados, pezas perfiladas e chapas deberán ser de gran fino e homoxéneo 

sen presentar gretas ou sinais que poidan comprometer a súa resistencia, estarán ben 
calibrados, calquera que sexa o seu perfil e os extremos escuadrados sen rebadas. 

- A chapa poderá ser traballado ou limado a buril e perforado, curvado, embutido e 
requentado, segundo as prácticas seguidas ordinariamente nos talleres, sen fenderse nin 
se agretar. 

- Os ensaios a tracción, deberán botar cargas de rotura de trinta e seis quilogramos por 
milímetro cadrado (36 Kg/mm2.) 

- O alongamento mínimo no momento da rotura será do vinte e trés por cento (23%), 
operando en barrotes de douscentos milímetros (200 mm.). 

- Será de aplicación para os aceiros de armaduras, o prescrito na vixente "Instrución para o 
Proxecto e Execución de Obras de Formigón". 

 
MADEIRA DE ENCOFRADO 
- Será sa e con poucos nós, debendo ser secada ao aire durante un mínimo de dous (2) 

anos, protexida do sol e da chuvia. 
- Empregarase madeira de serra con arestas vivas de fibra recta paralela á maior dimensión 

da peza, sen gretas, fendas, nin nós de espesor superior á sétima (1/7) parte da menor 
dimensión. 

- Terá prioridade de emprego a táboa de dous e medio (2,5) centímetros e, nos paramentos 
vistos que a Dirección da Obra determine, será tabloncillo de catro e medio (4,5) a cinco 
(5) centímetros. 

- Admitiranse tolerancias de dous centímetros (2 cm.) en serenidades e aliñacións, e dous 
por cento (2%) en menos e cinco por cento (5%) en máis, en espesores e escuadrías. En 
elementos vistos admitirase un máximo dun (1) centímetro. 

 
LADRILLOS OCOS 
 Deberán cumprir as seguintes condicións: 
- Ser homoxéneos, de gran fino e uniforme e de textura compacta, con resistencia mínima a 

compresión de douscentos quilogramos forza por centímetro cadrado (200 Kg/cm2). Esta 
resistencia enténdese medida en dirección ao groso, sen descontar os ocos, e de acordo 
coa norma UNE-7059. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, queimados, gretas, coqueras, planos de exfoliación e 
materiais estraños que poidan diminuír a súa resistencia e duración. Darán son claro ao 
ser golpeados cun martelo e serán inalterables á auga. 

- Ter suficiente adherencia aos morteiros. 
- A súa capacidade de absorción de auga será inferior ao catorce por cento (14%) en peso, 

despois dun día de inmersión. O ensaio de absorción de auga realizarase de acordo coa 
norma UNE-7061. 



 

 
- Salvo especificación en contrario nos planos e prego de prescricións técnicas particulares, 

as dimensións dos ladrillos ocos serán as seguintes: 
 Ladrillo oco sinxelo: vinte e catro centímetros de soga, once centímetros e medio de 

tizón e catro centímetros de groso. 
 Ladrillo oco dobre: vinte e catro centímetros de soga, once centímetros e medio de tizón 

e nove centímetros de groso. 
 Ladrillo: vinte e catro centímetros de soga, once centímetros e medio de tizón e dous 

centímetros con setenta e cinco centésimas de groso. 
- Aceptaranse tolerancias, en máis ou menos, de ata oito milímetros na súa soga, seis 

milímetros no seu tizón e soamente tres milímetros no seu groso, salvo nos ladrillos ocos 
dobres, nos que se admitirán cinco milímetros. 

- Admitirase unha desviación máxima de cinco milímetros respecto da liña recta nas arestas 
e diagonais superiores a once centímetros e medio e de tres milímetros nas inferiores. 

 
LADRILLOS MACIZOS 
 Os ladrillos macizos, cumprirán todas as especificacións que a eles se refiren da norma 
MV-201- 1972 e as do art. B-IV-1, referentes a este tipo de ladrillos. 

- Subministraranse en pales, admitíndose só os de primeira calidade, verificándose ao 
recibirse a homoxeneidade dimensional, sendo motivo abondo para o seu rexeitado non 
cumprir as tolerancias; utilizaranse as partidas por zonas. A Dirección Facultativa poderá 
rexeitar as partidas para fábrica vista que sexan homoxéneas en cor coas xa recibidas. 

 
TUBERÍA DE P.V.C./P.E. 
 As canalizacións de P.V.C./P.E. que se haxan de empregar nas obras definidas neste 
Proxecto, deberán cumprir o "Prego Xeral de Condicións Facultativas de Canalizacións para 
Abastecemento de Auga" aprobado por O.M. do 22 de Agosto de 1.963 (B.O.E. do 13 de 
Setembro) ou o "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de Abastecemento a 
Poboacións" aprobado por O.M. do 15 de Setembro de 1.986, segundo o caso. 
 Esixirase todo o que en canto a calidades e probas así como montaxe se fixa nos 
devanditos Pregos. 
 
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 
 Serán de aplicación as prescricións deste Prego e as do Prego de Canalizacións de 
Abastecemento do M.O.P.U. 
 A canalización deberá reunir as seguintes características principais: 
- En xeral deberá cumprir as especificacións que concreta a normativa ISO 2531 de tubos, 

unións e pezas accesorias de ferro fundido dúctil para canalizacións a presión. 
- Conformarase mediante coada de fundición dúctil (grafito esferoidal) por centrifugación en 

molde metálico. 
- Conterá a cantidade suficiente de grafito en estado esferoidal para que se cumpran as 

características mecánicas seguintes: 
 - Resistencia mínima á tracción, 42 Kg/mm2. 
 - Alongamento mínimo á rotura, 10%. 
 - Dureza Brinell máxima, 230. 
 - A lonxitude dos tubos será de 6 m. 
 - A densidade da fundición dúctil será de 7,05 e poderá ter 1 Tn. de ±5%.  
 
Todos os tubos se someterán en fábrica a unha proba hidráulica que irá en función da constante 

de fabricación "K" e segundo marcan as expresións que figuran na normativa ISO 2531. 
- Interiormente revestiranse cun capa de morteiro de cemento especial, mediante 

centrifugación a gran velocidade. En xeral cumprirá as especificacións recomendadas pola 
normativa ISO 4179, sobre o revestimento interno con morteiro de cemento centrifugado 
para canalizacións a presión de canalización de fundición dúctil. 

- Exteriormente recubriranse con verniz exento de fenois, polo procedemento Smit ou 
análogo. 

- Os tubos poderán ser cortados, tradeados ou mecanizados, sen que por iso se altere 
ningunha das propiedades anteriormente prescritas. 

- As xuntas serán automáticas flexibles, que constará dun anel de goma bilabiado para que 
a presión favoreza a compresión da devandita goma contra a superficie metálica e que se 
aloxará no oco que para o efecto terá o enchufe do tubo. Esta xunta permitirá desviacións 
angulares os valores das cales oscilarán en función do diámetro nominal, entre 5° e 1° 30'. 

 
TUBERÍAS DE FORMIGÓN VIBROCOMPRIMIDO 



 

 As canalizacións de formigón vibro comprimido que haxan de utilizarse, calquera que sexa 
o seu tipo, haberán de cumprir as condicións esixidas polo vixente Prego de Prescricións 
Técnicas para canalizacións de abastecemento de auga. 
- Os tubos deben fabricarse en instalacións especialmente preparadas, cos procedementos 

que considere máis convenientes o contratista. Non obstante, deberá informar a Dirección 
Técnica sobre a ferramenta e procedementos empregados. 

- A lonxitude dos tubos fabricados en taller xustificarase en relación co tipo de tubo, proceso 
e medio de fabricación, medios de transporte e forma de posta en obra, aceptándose como 
máximo a lonxitude de 6 m. 

- Salvo nos casos en que as xuntas empregadas aconsellen outra cousa, as curvas 
horizontais e verticais de gran radio poderán facerse en tubos rectos, sempre e cando o 
ángulo que formen os eixes de dous tubos consecutivos non sexa superior a dous graos e 
a máxima apertura de xuntas non sexa superior a 15 mm.  

- As pezas especiais de unión e derivación como cóbados, tes, conos, bridas, etc., deberán 
ser, no posible, da mesma natureza que os elementos aos cales estean conectados. As 
xuntas e unións deberán ser totalmente estancas. 

 
TUBERÍAS DE SANEAMENTO 
- A resistencia característica mínima a compresión será de 250 Kg/cm2, e a dosificación 

mínima de cemento PA-350 será de 350 Kg/mm3. 
- As dimensións da sección recta normal, en calquera punto da peza serán as teóricas, 

admitíndose variacións máximas de ±1%. 
- Non se admitirá unha variación superior a ±10%, do espesor nominal da parede, en 

calquera punto da sección recta. 
- A lonxitude dos tubos será uniforme, non admitíndose variacións sobre as lonxitudes 

teóricas superiores a ±0,5%. 
 
PEZAS ESPECIAIS 
 A forma e dimensións das pezas especiais, serán as que se marcan como normais e 
correntes nos catálogos de casas especializadas na súa construción e de suficiente garantía a 
xuízo do Enxeñeiro Director das Obras. 
 O Contratista obrígase a colocar aquelas pezas especiais que lle ordene o Enxeñeiro. 
Cumprirán, no que sexan aplicables, as condicións que se especificaron para a fundición. 
 
VÁLVULAS 
 As válvulas serán da mellor calidade existente no mercado, e garantidas, tanto en 
procedencia coma en modelo. 
 As súas condicións mínimas esixidas son: 
- Serán probadas a unha presión dobre da utilización e cun valor mínimo de dez (10) 
atmosferas. 
- As válvulas terán os corpos, tapas, comportas, domos e prensaestopas de fundición gris 

da especificada neste Prego, e torneadas con precisión, perfectamente pintadas e 
embetumadas, exterior e interiormente. 

- Os asentos serán de bronce, situados dous no corpo e dous na comporta, irán torneados e 
despois axustados a man ata lograr un peche absolutamente hermético. 

  
Os fusos serán de bronce, forxados con martelo poste e torneados para formar a rosca e así 

mesmo serán de bronce as roscas dos fusos. 
- O prensaestopa debe ter os parafusos que o unan á carcasa da válvula non roscados, 

senón do tipo denominado parafusos de martillón que permitan o seu cambio, en caso 
necesario, con toda facilidade. 

- A cámara de empaquetadura debe ter amplitude abonda e as roscas de fuso e o seu 
aloxamento na cuña, terán dimensións relacionadas coas fixadas para os fusos. 

 
 
 
GOMAS PARA XUNTAS 
 En xeral, axustaranse ao especificado na normativa ISO 4633, que se refire ás xuntas 
estancas de caucho e complementos de xuntas de canalizacións de abastecemento e 
saneamento. 
- Os materiais non deben conter substancias que teñan un efecto nocivo sobre o fluído 

transportado ou sobre a durabilidade da vida da xunta, do tubo e do accesorio. 
 



 

- As xuntas de estanquidade de caucho para unións en canalizacións deben ser 
homoxéneas e non deben presentar porosidades ou irregularidades que puidesen afectar a 
súa función. As rebadas deberán ser reducidas a un mínimo razoable. 

- Os aneis e arandelas de goma que se destinen a canalizacións de auga fría terá como 
temperatura para réxime continuo, 60° C. 

 Todos os determinantes e ensaios destes materiais se acollerán ao especificado nas 
distintas normativas ISO ao respecto. 
 
DRENS SUBTERRANEOS 
 Estes drens consisten en tubos perforados, de material poroso, ou con xuntas abertas, 
colocados no fondo de gabias recheas de material filtrante axeitadamente compactado e que, 
tras un recheo de terras localizado, están illadas normalmente das augas superficiais por unha 
capa impermeable que ocupa e pecha a súa parte superior. 
 Ás veces omítese a canalización, en cuxo caso a parte inferior da gabia queda 
completamente rechea de material filtrante, constituíndo un dren cego ou dren francés. Nestes 
drens o material que ocupa o centro da gabia é pedra grosa. 
 A súa execución inclúe as operacións seguintes: 
 - Execución do leito de asento da canalización 
 - Colocación da canalización 
 - Colocación do material filtrante 
- Os tubos a empregar en drens subterráneos poderán ser de formigón poroso, 

fibrocemento, cerámica, plástico ou calquera outro material sancionado coa experiencia. O 
prego de prescricións técnicas particulares definirá en cada caso, o tipo de material e as 
súas características.  

- No caso de que se utilice formigón poroso deberá prescindirse da porcentaxe de árido fino 
necesario para asegurar unha capacidade de filtración aceptable, considerándose como tal 
a de cincuenta litros por minuto, decímetro cadrado de superficie e quilogramo por 
centímetro cadrado de carga hidrostática. 

- En todo caso os tubos obtidos serán fortes, duradeiros e libres de defectos, gretas e 
deformacións. 

- A forma e dimensións dos tubos a empregar en drens subterráneos, así como as súas 
correspondentes perforacións e xuntas, serán as indicadas nos planos e pregos de 
prescricións técnicas particulares ou, no seu defecto, as que sinale o director. 

- Os tubos estarán ben calibrados, e as súas xeratrices serán rectas ou terán a curvatura 
que lles corresponda nos cóbados ou pezas especiais. A frecha máxima, medida polo lado 
cóncavo da canalización, será dun centímetro por metro. 

- A superficie interior será razoablemente lisa, e non se admitirán máis defectos que os de 
carácter accidental ou local, sempre que supoñan mingua da calidade dos tubos nin da 
súa capacidade de desaugadoiro. 

 
APARATOS PARA ELEVACIÓN DE AUGAS 
- As bombas empregadas para elevación de augas deben dar o caudal contratado, coa 

altura manométrica que se fixa no cadro de Prezos e sempre que a velocidade do motor 
sexa, así mesmo, a fixada. 

- As bombas protexeranse, en todo caso, con válvulas de retención provistas de by-pass. 
- Os motores pola súa parte, xirarán á velocidade debida, sempre, que se son eléctricos, a 

corrente que se lles subministre teña as características que figuran no Cadro de Prezos. 
Estes motores eléctricos serán para arranque en carga e cumprirán así mesmo as  

 
 condicións de rendemento e temperatura garantidas, tanto para as bobinas coma para as 

chumaceiras, e a súa instalación e a alimentación e accesorios axustaranse nun todo aos 
Regulamentos vixentes para as instalacións eléctricas. 

- Nas canalizacións de impulsión considérase presión de servizo para os efectos de probas 
as que teña en conta o golpe de ariete. 

- É obriga do Contratista dispoñer todo o preciso para as probas e facilitar os aparatos de 
medidas necesarios para realizar estas. 

- As características mecánicas a pedir serán as que a continuación se indican e que virán 
esixidas en concepto e calidade. 

- Acoplamento flexible ata enchufar coas canalizacións de entrada e saída, coas 
correspondentes bridas de unión estandarizadas. 

- Tapóns de purga e baleirado na cabeza de impulsión. 
- Impulsores, difusores e camisas de eixe intercambiables. 
 
- Material do corpo que será de fundición, das pezas de bronce e do eixe en aceiro. 
- Estanquidade do eixe asegurada por medio de caixa de prensaestopas. 



 

- Accesorios necesarios de engraxe. 
 As características hidráulicas e de funcionamento, teñen que vir convenientemente 
xustificadas dende o punto de vista de rendemento da bomba no caudal e altura tratados. 
 
EQUIPOS MECÁNICOS 
 Serán os descritos nos Cadros de Prezos e Presupostos, podéndose admitir variantes que 
terán que ser aprobados previamente pola Dirección de Obra. 
 O Contratista estará obrigado a presentar as marcas, tipos e descrición dos equipos 
previamente á súa colocación, para a súa selección e oportuna aprobación pola Dirección da 
Obra. 
 
EQUIPOS ELÉCTRICOS 
- O cobre para condutores eléctricos será puro, cunha condutibilidade mínima do noventa e 

oito por cento (98%), referida ao patrón internacional. 
- A carga de rotura non será inferior a vinte e catro (24) quilogramos por milímetro cadrado e 

o alongamento permanente, no momento de producirse a rotura, non será inferior ao vinte 
(20) por cento. 

- As tolerancias admitidas na sección real serán do tres (3) por cento en máis e dun e medio 
(1,5) por cento en menos, entendéndose por sección a medida da media en varios puntos 
e nun rolo. 

- Se nun só punto a sección é un tres (3) por cento menor que a normal, o condutor non 
será admitido. 

- Os fíos e cables sinxelos serán de cobre estañado, cun illamento mínimo de dúas capas 
de goma vulcanizada ou caucho puro, aparte dos trenzados de algodón ou protección 
exterior. 

- Serán todos procedentes directamente da fábrica, desbotándose os que acusen 
deterioración por mal trato, picaduras ou outros defectos na súa envoltura exterior. 

- Os fíos flexibles serán de dúas clases: os que han de levar aparatos suspendidos sen que 
o flexible teña contacto coas partes metálicas dos mesmos e os destinados a aloxarse no 
interior de aparatos metálicos ou en longo contacto con eles. Os primeiros, poderán ter 
unha soa capa de goma vulcanizada ou material plástico, pero os segundos terán que 
levar dous (2) de goma vulcanizada, aparte da cuberta protectora e os espirais de algodón. 

 - O illamento de goma vulcanizada, material plástico ou papel, será de espesor uniforme, 
non tolerándose diferencias maiores dun dez (10) por cento. 

- A protección do condutor contra a humidade debe ser tal, que somerxido un anaco, 
previamente cubertos de parafina os seus extremos, durante un día e en auga potable a 
vinte (20) graos, o peso do condutor, descontando o de cobre e ben enxugada a superficie, 
non aumente máis dun dez (10) por cento. 

- En interiores os tubos para aloxar os condutos eléctricos serán de tipo Bergman. Serán 
circulares con tolerancia do cinco (5) por cento no diámetro. 

- O diámetro dos tubos será tal que os condutores non ocupen máis da metade (½) da 
sección do tubo e poidan substituirse con facilidade. 

- En exteriores os condutores irán aloxados en tubo de material plástico do diámetro 
necesario. 

- As caixas de derivación ou paso, serán de chapa ou ferro fundido. Todos os puntos de luz 
levarán unha caixa que poida ser aberta, á cal se adaptará o gancho de suspensión. Estas 
caixas deixarán as bornas para a unión do aparato e poderán servir como caixas de paso 

  ou derivación. As caixas de enchufes e pequenos interruptores encaixados, así como a de 
puntos de luz, poderán ser de chapa chumbada se a solidez da fixación o require. 

- O Contratista presentará modelos das caixas, manguitos, etc., que vaia empregar para a 
súa aprobación pola Dirección da Obra. 

- Os fusibles irán colocados sobre material illante incombustible e estarán construídos de 
forma que non poidan proxectar metal ao fundirse. Non se admitirán os portafusibles soltos 
dentro das caixas, debendo estar colocado ordenadamente, solidarios ás mesmas, ou os 
fusibles dispostos directamente sobre regretas axeitadas. 

- Os interruptores instalaranse fixos, cortarán a corrente sen dar lugar á formación de arco 
permanente e non poderán tomar unha posición intermedia entre as de apertura e peche 
do circuíto. Estarán provistos dunha tapa protectora de material non metálico. 

- O Contratista deberá presentar modelos dos portafusibles e interruptores que vaia 
empregar, para a súa aprobación polo Enxeñeiro Director. 

 
- Os cadros serán de chapa de aceiro pintada ao Duco e cos seus correspondentes perfís 

de marco e reforzo. 
- Os elementos accesorios eléctricos como contactores, relés térmicos, equipos de 

protección, pulsadores, lámpadas, relés de tempo, conmutadores, bornas de conexión, 



 

interruptores, material de instalación, regretas de iluminación, luminarias, tomas de 
corrente, cortacircuítos fusible, armarios de distribución, transformadores e resto de 
aparellaje eléctrico serán en canto a calidade do tipo Siemens ou similar homologable. 

- Os condutores terán unha calidade semellante aos tipos Sintenaz, Pirepeoll ou Subteflex 
en canto a constitución e protección. 

 
EQUIPO MANDO, CONTROL E PROTECCIÓN GRUPO ELECTROBOMBA 
 O equipo estará formado por: 
 Armario fabricado en módulos de halyester, de dimensións axeitadas, no interior da cal e 

tapa, debidamente conexionado, iríran todos e cada un dos elementos que se describen 
nos cadros de prezos. 

 Bornas todos os servizos, unións judo para entrada e saída de cables, material 
complementario para conexión entre armario e motores, así como pica de posta a terra, 
quedando a instalación lista para servizo. 

 
TAPAS, ESCALAS E PATES REXISTRO 
- As tapas metálicas para rexistro irán provistas de reforzos, bisagras, e fechos, debendo 

axustarse ben aos seus marcos. 
- As tapas de formigón armado deberán ter un dispositivo para o seu doado levantamento, e 

presentar bo axuste sobre os seus marcos. 
- As tapas serán de fundición dúctil, presentará a súa fractura gran fino, regular, homoxéneo 

e compacto. Deberá ser doce, tenaz e dura, podendo non obstante, traballarse á lima e ao 
buril, e susceptible de ser cortada e tradeada doadamente. No seu moldeo non presentará 
poros, sopraduras, bolsas de aire ou ocos, gotas frías, gretas, manchas, pelos, nin outros 
defectos debidos a impurezas que prexudique á resistencia ou á continuidade do material 
e ao bo aspecto da superficie do produto obtido. As paredes interiores e exteriores das 
pezas deben estar coidadosamente acabadas, limpadas e desbarbadas. 

- Os seus tipos, dimensións, características e calidades serán as que se reflicten nos 
detalles dos Planos do Proxecto.  

- Axustaranse perfectamente aos seus cercos e soportarán unha carga puntual no seu 
centro de dez toneladas. As que se vaian colocar en calzadas ou en zonas accesibles a 
vehículos, terán cercos que poidan soportar vehículos pesados. 

- As escalas de baixada comporanse de platinas e ferro forxado, suxeitaranse fortemente ás 
fábricas. 

- Os pates para baixada confeccionaranse con barras redondas de aceiro que se 
encaixarán nas fábricas. 

 
PINTURAS 
- A pintura para as superficies metálicas comporase de minio de ferro, finamente pulverizado 

e aceite de liñaza, claro, puro, cocido con litarxirio e peróxido de manganeso, ata alcanzar 
un peso específico máximo de novecentas trinta e nove milésimas (0,939). 

- O minio conterá setenta e cinco por cento (75%) polo menos, de óxido férrico e estará 
exento de xofre. 

  
 O Enxeñeiro encargado poderá prescribir as pinturas que haberán de empregarse nos 

demais casos, pero quedará prohibido o emprego dos brancos de cinc, de Holanda, de 
barita, os ocres e os compostos de ferro distintos dos óxidos. 

- Os materiais colorantes deberán acharse finamente pulverizados. 
- A pintura deberá ter fluidez abonda para aplicarse con facilidade ás superficies, pero será 

suficientemente espesa para que non se separen as súas compoñentes e poidan formarse 
capas bastante grosas de espesor uniforme. 

- Salvo indicación contraria entenderase que todas as pinturas son ao óleo, empregando 
aceites de liñaza completamente puros, cocidos con litarxirio. 

- As cores serán os que designe o Enxeñeiro encargado, entendéndose que o Contratista 
queda obrigado a empregar materiais de primeira calidade. 

 
FUNDICIÓN 
- A fundición empregada para a fabricación das tapas dos rexistros e calquera outro 

accesorio deberá ser fundición gris con grafito laminar ou con grafito esferoidal 
- A fundición presentará na súa fractura gran fino, regular, homoxéneo e compacto. Deberá 

ser doce, tenaz e duro, podendo, non obstante, traballarse á lima e ao buril e susceptible 
de ser cortada e tradeada doadamente. No seu moldeo non presentará poros, sopraduras, 
bolsas de aire ou ocos, gotas frías, gretas, manchas, pelos nin outros defectos debidos a 



 

impurezas que prexudiquen a resistencia ou a continuidade do material e o bo aspecto da 
superficie do produto obtido. A resistencia mínima á tracción será de 15 Kg/mm2. 

 
BETUMES ASFÁLTICOS 
- O betume asfáltico deberá ser homoxéneo, libre de auga e non formar escuma cando se 

quente 77º C. 
- Cumprirán as esixencias que se indican no cadro nº 1. 
- As características dos betumes asfálticos comprobaranse antes da súa utilización 

mediante a execución dos ensaios a frecuencia da cal e tipo sinálanse a continuación, 
entendéndose que as cifras que se dan son mínimas e se refiren a cada unha das partidas 
recibidas. 

- Por cada vinte e cinco toneladas (25 tm) ou fracción de betume asfáltico a empregar: 
                   un ensaio de peso específico 
                   un ensaio de penetración 
                   un ensaio de punto de abrandamento 
- A frecuencia destes ensaios reducirase ata efectuar os arriba indicados cada cen 

toneladas (100 tn) ou fracción se o betume asfáltico corresponde a unha partida 
identificable e o adxudicatario das obras achega a correspondente "Folla de resultados de 
ensaios". 

 
BETUMES FLUIDIFICADOS 
- Os betumes fluidificados deberán ser homoxéneos, libres de auga e non presentarán 

signos de coagulación antes do seu emprego. De acordo coa súa designación cumprirán 
as condicións que se sinalan nos cadros 2 e 3. As características dos betumes fluidificados 
comprobaranse antes da súa utilización, mediante a execución das series completas de 
ensaios que considere pertinentes a Dirección de Obra. 

- Con independencia do anteriormente establecido, realizaranse series reducidas de ensaios 
a frecuencia da cal e tipo sinálanse a continuación, entendéndose que as cifras que se dan 
son mínimas e se refiren a cada unha das partidas recibidas.  

- Por cada 25 toneladas ou fracción de betume fluidificado a empregar: 
                   unha determinación do contido de auga. 
                   un ensaio de viscosidade. 
                   un ensaio de destilación. 
                   un ensaio de penetración sobre o residuo de destilación. 
                   unha determinación de peso específico (se se emprega en fabricación de mesturas 
asfálticas) 
 
EMULSIÓNS ASFÁLTICAS  
 Son suspensións de pequenas partículas dun produtos asfáltico en auga ou nunha 
solución acuosa. Deberán ser homoxéneas e, despois de ben mesturadas, non mostrar 
separación das súas compoñentes dentro dos trinta días seguintes, a non ser que a separación 
fose motivada por xeadas. 

  
Co obxecto de mellorar o seu características, as emulsións asfálticas poderán conter adicións 
tales como estabilizantes, activantes ou anticonxelantes, sempre e cando o produto resultante 
reúna as condicións esixidas neste Prego. 
- As características das emulsións comprobaranse antes da súa utilización mediante a 

execución das series completas de ensaios que estime conveniente a Dirección de Obra. 
- Con independencia do anteriormente establecido realizaranse series reducidas de ensaios 

a frecuencia da cal e tipo sinálanse a continuación: 
- Por cada vinte e catro toneladas (24 tm) ou fracción de emulsión asfáltica a empregar: 
                   un ensaio de viscosidade. 
                   un ensaio de residuo de demulsibilidade. 
                   un ensaio de penetración sobre residuo de destilación. 
 
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
 O tipo, tamaño máximo do árido e características dos aglomerados asfálticos a utilizar 
serán os definidos pola Dirección Técnica. En calquera caso e salvo xustificación en contrario, os 
aglomerados asfálticos estarán entre os tipos, condicións e límites que se indican nos cadros 5 e 
6. 
 
ALCATRÁNS DE HULLA 



 

 Deberán ser homoxéneos e preparados a partir de crus do alcatrán, producidos como 
resultado da carbonización a altas temperaturas do carbón de hulla en retortas e fornos de coke. 
De acordo coa súa designación cumprirán as esixencias do cadro nº 7. 
 
ÁRIDO GROSO A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
- Defínese como árido groso a empregar en aglomerados asfálticos, a fracción de árido 

mineral da que queda retido no baruto =8 ASTM, un mínimo de 85% (oitenta e cinco por 
cento) en peso. 

- O árido groso a empregar nos aglomerados asfálticos procederá en xeral da insistencia e 
trituración de pedra de canteira ou grava natural, en cuxo caso, o rexeitamento do baruto 
=4 ASTM deberá conter, como mínimo, un 75% (setenta e cinco por cento) en peso, de 
elementos machucados que presenten dous ou máis caras de fractura. 

- O árido comporase de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoable, 
sen exceso de pedras planas, alongadas, brandas ou doadamente desintegrables, exentos 
de po, sucidade, arxila ou outras materias estrañas. 

- O coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Angeles, será inferior a trinta (30) se 
se vai empregar en capas de rodadura e a trinta e cinco (35) se se vai empregar noutras 
capas. 

- As perdas do árido sometido á acción de solucións de sulfato sódico e magnésico en cinco 
(5) ciclos, serán inferiores ao dezaoito por cento (18%) ou ao doce por cento (12%), 
respectivamente. 

- A adhesividade dos áridos cos ligantes bituminosos deberá ser suficiente, a xuízo da 
Dirección Técnica de Obras, salvo indicación en contra deste, considerarase que a 
adhesividade é suficiente cando en mesturas de tipo macadam ou de estrutura aberta, a 
porcentaxe ponderal do árido totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersión en 
auga, sexa superior ao setenta e cinco por cento (75%), sempre que no vinte e cinco por 
cento (25%) restante non haxa máis do quince por cento (15%) do total que presente caras 
totalmente descubertas ou cando, nos restantes tipos de mestura, a perda de resistencia 
no ensaio de inmersión -comprensión non supere o vinte e cinco por cento (25%). 

- Se a adhesividade non é suficiente, non se poderá utilizar o árido, salvo que a Dirección 
Técnica das Obras autorice o emprego dunha adición axeitada, estipulando as condicións. 
Poderá mellorar a adhesividade do árido elixido mediante a adición de activantes ou 
calquera outro produto sancionado pola experiencia, ou o seu envolvimiento previo cun 
ligante bituminoso de baixa viscosidade. En tales casos, a Dirección Técnica das Obras, 
establecerá as especificacións que terán que cumprir as devanditas adicións e os produtos 
resultantes. 

 
ÁRIDO FINO A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
- Defínese como árido fino a empregar en aglomerado asfálticos a fracción de árido mineral 

da que queda retido polo baruto =8 ASTM un máximo do quince por cento (15%) en peso. 
- O árido fino a empregar en aglomerados asfálticos será area natural, area procedente de 

insistencia, ou unha mestura de ambos os dous materiais exentar de po, sucidade, arxila 
ou outras materias estrañas. 

- As areas naturais estarán constituídas por partículas estables e resistentes. 
- As areas de insistencia obteranse de pedras que deberán cumprir os requisitos fixados no 

apartado anterior para o árido groso a empregar en aglomerados asfálticos. 
- En todo caso, a mestura de áridos e filler deberá ter un equivalente de area superior a 

corenta e cinco por cento (45%) se se vai empregar nunha capa intermedia ou de 
rodadura, ou superior corenta (40) se se vai empregar noutras capas. 

- As perdas do árido, sometido á acción de solucións de sulfato sódico e magnésico, en 
cinco (5) ciclos, serán inferiores ao doce por cento (12%) en peso ou ao dezaoito pr cento 
(18%), respectivamente. 

- A adhesividade dos áridos cos ligantes bituminosos será suficiente, a xuízo da Dirección 
Técnica das Obras. Salvo indicación en contra desta, admitirase que a adhesividade, 
medida polo ensaio Riedelweber, é suficiente, non se poderá utilizar o árido, salvo que se 
autorice o emprego dunha adición axeitada estipulando as condicións da súa utilización. 

- Poderá mellorarse a adhesividade do árido elixido mediante a adición de activantes ou 
calquera outro produto sancionado pola experiencia, ou o seu envolvimiento previo cun 
ligante bituminoso de baixa viscosidade. En tales casos, a Dirección Técnica das Obras, 
deberá establecer as especie fixacións que terán que cumprir as devanditas adicións e os 
produtos resultantes. 

 
FILLER A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS 
 Defínese como filler a empregar en aglomerados asfálticos o produto mineral, finalmente 
dividido, que se suma aos devanditos aglomerados. 



 

- O filler a empregar en aglomerados asfálticos consistirá en po mineral, natural ou artificial, 
a natureza da cal e compactación acéptese pola Dirección Técnica das obras, logo de 
realización de ensaios que considere pertinentes. 

- A curva granulométrica de filler estará comprendida dentro dos seguintes límites: 
 Baruto ASTM Pendido ponderal acumulado (%) 
 
 =  30      100 
 = 100 90 - 100 
 = 200 65 - 100 
- En todo caso, a mestura de áridos e filler deberá ter un equivalente de area superior a 

corenta (40) se se trata dunha capa de base ou de regulación, ou superior a corenta e 
cinco (45) se se trata dunha capa intermedia ou de rodadura. 

 
MATERIAIS PARA REGOS DE IMPRIMACION 
- Como xustificación en contrario, o ligante bituminoso a empregar estará incluído entre os 

que a continuación se indican: 
 Alcatráns:  Tipos BQ-5 e BQ-30 
 Betumes asfálticos fluidificados: Tipos MC0, MC1 e MC2 
 Emulsións asfálticas directas:  Tipos EAR1, ECR1, EAL e ECL 
 os cales cumprirán as condicións que se lles esixen no presente Prego. 
- O árido a empregar en regos de imprimación será area natural, area procedente de 

insistencia ou unha mestura de ambos os dous materiais, exentos de po, sucidade, arxila 
ou outras materias estrañas. 

- Se o ligante empregado é unha emulsión asfáltica e os áridos conteñen po, regaranse con 
auga, en abasto ou sobre camión, previamente á súa utilización. 

- No momento da súa extensión, o árido non deberá conter máis dun dous por cento (2%) 
de auga libre. Este límite poderá elevarse ao catro por cento (4%) se se emprega emulsión 
asfáltica. 

- A totalidade do material deberá pasar polo baruto =4 ASTM. 
 
MATERIAIS PARA REGOS DE ADHERENCIA 
- Salvo xustificación en contrato, o ligante bituminoso a empregar estará incluído entre os 

que a continuación se indican: 
 Alcatráns: Tipo BQ-38 
 Betumes asfálticos fluidificados: Tipos RC0, RC1, RC2 
 Emulsións asfálticas directas: Tipos EAR1 e ECR1 
 os cales cumprirán as condicións que se lles esixen no presente Prego. 
 
BORDOS DE PEDRA 
 Deberán cumprir as seguintes condicións: 
- Ser homoxéneos, de gran fino e uniforme, de textura compacta. 
- Carecer de gretas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas e restos orgánicos. 
- Darán son claro ao golpealos cun martelo. 
- Ter adherencia aos morteiros. 
- A forma e dimensións dos bordos de pedra serán as sinaladas nos planos e pregos de 

prescricións técnicas particulares. 
 A calidade atenderá ás seguintes especificacións: 
 Peso específico neto: non será inferior a dous mil cincocentas quilogramos por metro 
cúbico. 
 
 Resistencia a compresión: non será inferior a mil trescentos quilogramos forza por 

centímetro cadrado. 
 Coeficiente de desgaste: será inferior a trece centésimas de centímetro. 
 Resistencia á intemperie: sometidas as lastras a vinte ciclos de conxelación, ao final 

deles non presentarán gretas nin alteración visible ningunha. 
 
LASTRAS 
 Defínense como tal as pedra labradas en forma de madeiro de pirámide, de base 
rectangular, para a súa utilización de pavimentos. 
 Deberán cumprir as seguintes condicións: 
 - Ser homoxéneos, de gran firme e uniforme, de textura compacta. 
 - Carecer de gretas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas e restos 

orgánicos. Darán son claro ao golpealos cun martelo. 
 - Ter adherencia aos morteiros. 



 

- A forma e dimensións das lastras serán as sinaladas nos planos e prego de prescricións 
técnicas particulares. 

- A súa cara superior será plana e os seus bordos non estarán rotos nin desgastados, terán 
unhas medidas de dezaoito a vinte centímetros de longo e novo a once centímetros de 
ancho. O tizón será de catorce a dezaseis centímetros. A cara inferior terá como medias as 
cinco sextas partes das homólogas da superior; as caras laterais estarán labradas de 
maneira que as xuntas producidas ao executar o pavimento non sexan superiores a oito 
milímetros de ancho. 

- Os ángulos de fractura presentarán arestas vivas. 
- A calidade atenderá ás seguintes especificacións: 
 Peso específico neto: non será inferior a dous mil cincocentas quilogramos por metro 
cúbico. 
 Resistencia a compresión: non será inferior a mil trescentos quilogramos forza por 

centímetro cadrado. 
 Coeficiente de desgaste: será inferior a trece centésimas de centímetro. 
 Resistencia á intemperie: sometidas as lastras a vinte ciclos de conxelación, ao final 

deles non presentarán gretas nin alteración visible ningunha. 
 
BALDOSA DE PAVIMENTO DE BEIRARRÚAS 
- As baldosas terán forma cadrada de 30 cm. de lado e 4 de espesor. A cara superior 

deberá ser muxe, lustroso, con debuxos formados por medio de rañuras ou cantos 
biselados e o deseño da cal será aprobado pola Dirección de Obra. 

- Ensaiadas, un mínimo dun por cento (1%) das pezas e nunca menos de cinco (5), deberán 
ter as resistencias seguintes: 

 a) Flexión por peza completa sobre catro apoios de 18 cm. de luz, carga puntual 
mínima no centro de 380 Kg. 

b) Resistencia ao desgaste na máquina Dorry, máximo de 2 m/m. 
 c) Elasticidade, ningunha das baldosas ensaiadas, deberá presentar na cara de 

pegada, sinais de rotura ou deterioración. 
 
3.02.- EXECUCIÓN E CONTROL DAS OBRAS 
 
CONDICIÓNS XERAIS 
 Todas as operacións, dispositivos e unidades de obra, serán adecuadas na súa execución 
e características ao obxecto do Proxecto e enténdese que serán dun calidade adecuada, dentro 
da súa clase, polo que deberán garantirse unhas características idóneas de durabilidade, 
resistencia e rematado. 
 En consecuencia, aínda que non sexan obxecto de mención específica no presente Prego, 
todas as unidades de obra se executarán seguindo os criterios construtivos esixentes, podendo 
requirir o Enxeñeiro Director cantas probas e ensaios de control estime pertinentes ao efecto. 
 Todas as especificacións relativas a definición, materiais, execución, medición e abono das 
diferentes unidades de obra, virán reguladas pola correspondente unidade do Prego de 
Prescricións Técnicas Particulares. 
 
 As dosificacións que se salientan nos distintos Documentos do Proxecto, teñen carácter 
meramente orientativo. As dosificacións e sistemas de traballo a empregar na obra deberán ser 
aprobadas, antes da súa utilización polo Director das Obras, quen poderá modificalas á vista dos 
ensaios e probas que se realicen, sen que as devanditas modificacións afecten aos prezos das 
unidades da obra correspondente. 
 Os traballos nocturnos só poderán ser realizados con autorización do Director das Obras e 
cumprindo as súas instrucións en canto ao tipo e intensidade do equipo de iluminación que o 
Contratista debe instalar neste caso, sen menoscabo do disposto nas disposicións vixentes de 
calquera índole que puidesen ser de aplicación. 
 
ESCAVACIÓN EN GABIA 
 As escavacións en gabia haberán de cumprir o disposto no art. 321 do PG-3/75 e as 
gabias terán o ancho base, profundidade e laterais que figuren nos Planos ou indique a Dirección 
de Obra. 
 A execución de gabias para localizacións das canalizacións axustarase ás seguintes 
normas: 
01) Marcarase sobre o terreo a súa situación e límites que deberán exceder dos establecidos 

no Proxecto. 
02) Os produtos da escavación non aproveitables transportaranse a vertedoiro, ou os que 

poidan utilizarse no recheo das gabias amorearanse, sempre que sexa posible, a un só 
lado da gabia e a unha distancia mínima de 1 m. e sen formar cordón continuo, se isto non 



 

fose posible o Contratista aterase ás ordes da Dirección de Obra, quen en cada caso 
determinará o procedemento a seguir. 

03) Tomaranse as precaucións precisas para evitar que as augas inunden as gabias 
abertas. 
04) Se entibarán todas as edificacións e gabias que poidan facer ter unha avaría. Os gastos 

serán por conta do Contratista. 
05) Os esgotamentos que sexan necesarios faranse reunindo as augas en pocillos construídos 

fóra da liña de sumidoiro, os gastos que orixinen serán por conta do Contratista. 
06) Alcanzada a profundidade prevista e regularizada ata obter a rasante, efectuarase 

recoñecemento pola Dirección da Obra. Se esta considera necesario aumentar a cota de 
escavación para establecer alicerces suplementarios non previstos, o Construtor non terá 
dereito a novo prezo para tal escavación, a cal executará o mesmo prezo que a anterior. 

07) A reparación do fondo das gabias requirirá as operacións seguintes: rectificación do perfil 
lonxitudinal, recorte das partes saíntes que se acusen tanto en planta coma en alzado, 
recheo de area das depresións e apisoado xeral para preparar o asento da obra posterior. 

08) Durante o tempo que permanezan abertas as gabias establecerá o Contratista, sinais de 
perigo especialmente pola noite. 

09) Os apeos e esteamentos non se erguerán sen orde escrita da Dirección de Obra. 
10) As escavacións que haxan de executarse polo procedemento indicado, iniciaranse logo de 

orde escrita de Dirección de Obra, levándose con todo coidado para evitar a caída da 
fábrica, e corrixindo calquera iniciación deste mediante codais, apeos e demais 
disposicións que lle dite ao Contratista a súa experiencia construtiva. En todo caso, a 
representación dunha caída superior a catro por cento, dará lugar á suspensión das 
escavacións e inmediato aviso á Dirección de Obra, para que esta adopte as disposicións 
pertinentes. 

 
ESCAVACIÓN EN POZOS 
 Enténdese por escavación en pozos, cámaras ou sumidoiros a efectuada dende a 
superficie do terreo natural, ou modificado polas operacións de explanación. Cumprirán o 
especificado no Art. 321.3 do PG3/75. 
 O Contratista empregará o sistema que considere oportuno para a execución destas 
escavacións, adoptando todas as medidas de seguridade necesarias, non solo mediante 
esteamentos precisos, senón revestindo provisionalmente, gunitando, etc., se o terreo o require, 
co fin de que se manteña este debidamente suxeito ata que se cegue o pozo cando este sexa 
provisional. Os traballos realizados a tal fin, calquera que sexa a súa natureza, se entenden 
comprendidos no prezo correspondente a esta unidade. 
Os produtos da escavación, salvo prescrición en contra do Director da obra, serán trasladados a 
vertedoiro ou lugar de emprego a medida que se vaian obtendo. 
 
 
RECHEO DE GABIAS 
 Consiste na extensión e compactación de materiais seleccionados, procedentes de 
escavación ou empréstitos. 
 Executaranse con maquinaria axeitada e, se é preciso, con medios manuais, seguindo as 
normas prescritas polo Director das Obras. O recheo deberá compactarse como mínimo ao 95% 
da densidade obtida en laboratorio no ensaio do Próctor Modificado. Nos recheos que haxan de 
formar parte da infraestrutura dos viais, a densidade de compactación non será inferior á esixida 
para os terrapléns. 
 As gabias para canalizacións cubriranse comezando por botar unha capa de material 
seleccionado ata vinte centímetros por enriba da xeratriz superior do tubo, coidando que esta 
capa non conteña pedras e outros obxectos duros que puidesen ser causa de roturas, esta capa 
compactarase e retacará axeitadamente. Unha vez feito isto, procederase ao recheo do resto da 
gabia, en tongadas non superiores a 20 cm., compactándoas ata alcanzar o 95% do Próctor. 
 Os recheos xunto a obras de fábrica non poderán realizarse, salvo autorización do Director 
de Obra, antes de que transcorreran catorce días dende a terminación da fábrica contigua. 
 
TERRAPLÉNS 
 Unha vez limpa a superficie de todo elemento vexetal, se o terraplén é de altura inferior a 
un metro, escarificarase o terreo a unha profundidade de quince centímetros, que se 
compactarán da mesma forma que o resto do terraplén. Nos terrapléns de altura superior a un 
metro non é necesario escarificar e abondará con limpar a superficie de todo elemento vexetal. 
 Unha vez preparado o alicerce do terraplén, procederase á construción deste por 
tongadas, empregando as terras que cumpran os condicionantes do capítulo anterior. As 
tongadas estenderanse con espesor uniforme, en xeral, non superior a vinte e cinco centímetros. 



 

As terras de cada tongada han de ser de calidade uniforme e se non o fosen o adxudicatario 
debe dispoñer dos medios necesarios para o seu mesturado. 
 Unha vez estendidos por tongadas, procederase á súa compactación mecánica e non se 
estenderá ningunha nova capa ata asegurarse que a anterior está ben compactada. 
 Cando o contratista xustifique, de xeito exhaustivo que as terras empregadas en terrapléns 
son de tal natureza, que non é factible conseguir as densidades esixidas, nin cos equipos, nin 
coas técnicas previstas no contrato, se pode utilizar a humectación e compactación adicionais. 
 Nas zonas onde, por o seu pouca extensión ou excesiva pendente non poida empregarse 
o equipo que normalmente se utiliza na compactación de terrapléns, utilizaranse pisóns 
mecánicos ou vibradores, de modo que se alcancen as densidades axeitadas. 
 Considérase que o contido de humidade máis axeitado é o óptimo correspondente ao 
ensaio Proctor Normal. A tolerancia no contido de humidade será fixada pola Dirección Técnica, 
tendo en conta a calidade das terras e o equipo utilizado. 
 Rematada a execución dos terrapléns, procederase ao refino dos noiros de acordo coas 
indicacións dos planos. 
 Nos cincuenta centímetros superiores do terraplén, esixirase como mínimo unha 
densidade igual ou maior que o cen por cento (100%) do ensaio Proctor. 
  
DESMONTES 
 Nos desmontes procederase de análoga forma que nos terrapléns de pouca altura, 
escarificando ata unha profundidade mínima de 15 cm. baixo o firme e volvendo compactar da 
mesma forma que a capa superior do terraplén. 
 A terra vexetal que se atope nas escavacións removerase e se acopiará para a súa 
utilización posterior en protección de noiros ou superficies erosionables. 
 As escavacións en rocha faranse de forma que non se dane o alicerce da futura explanada 
da vía. 
 Se as terras que compoñen o alicerce do firme non cumpren as condicións expostas no 
artigo correspondente, se desmontará ata unha profundidade de 50 cm. baixo o firme e 
substituiranse por outras que as cumpran. Rematada a execución dos desmontes, procederase 
refínoa dos seus noiros, de acordo coas instrucións do Director Técnico. 
 As transicións dos distintos tipos de noiros para os desmontes, deberán ser feitas de forma 
gradual e sen cambios bruscos, debendo ser lisas as superficies e coas dimensións sinaladas 
nos planos. Nos casos en que non poidan manterse os noiros indicados nos planos, a Dirección 
Técnica fixará os novos noiros ou, se o estimase, ordenará a execución de muros de contención. 
 
EXPLANADAS MELLORADAS 
 A explanada mellorada non se estenderá ata que se comprobe que a superficie sobre a 
que ha de asentarse, ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos planos, coas 
tolerancias establecidas en presénteas prescricións. 
 Se na devandita superficie existen irregularidades que exceden das mencionadas 
tolerancias, corrixiranse de acordo co que se prescribe. 
 Unha vez comprobada a superficie do asento da tongada, procederase á extensión desta. 
Os materiais serán estendidos, tomando as precaucións necesarias para evitar a súa 
segregación ou contaminación, en tongadas de espesor uniforme, non inferior a dez centímetros 
(10 cm.) e o suficientemente reducido para que, cos medios dispoñibles, se obteña en todo o 
mesmo grao de compactación esixido.  
 Despois de estendida a tongada, procederase, se é preciso, ao seu humectación. O 
contido de humidade óptimo determinarase en obra, á vista da maquinaria dispoñible e dos 
resultados que se obteñan dos ensaios realizados. 
 No caso de que fose preciso engadir auga, esta operación efectuarase de forma que a 
humectación dos materiais sexa uniforme. 
 Conseguida a humectación máis conveniente, procederase á compactación da tongada, a 
cal se continuará ata alcanzar unha densidade igual, como mínimo, á que corresponda ao 
noventa e cinco por cento (95%) da máxima obtida no ensaio modificado de compactación. 
 As zonas que, pola súa reducida extensión, o seu pendente ou a súa proximidade a obras 
de fábrica, non permitan o emprego do equipo que normalmente se estivese a utilizar para a 
compactación da explanada mellorada, compactaranse cos medios axeitados para o caso; de 
forma que as densidades que se alcancen non sexan inferiores ás obtidas no resto da explanada 
mellorada. 
 A compactación executarase lonxitudinalmente, comezando polos bordos exteriores, 
marchando cara ao centro e solapándose en cada percorrido ur. ancho non inferior a un terzo 
(1/3) do elemento compactador. 
 Extraeranse mostras para comprobar a granulometría e, se esta non fose a correcta, 
engadiranse novos materiais ou mesturaranse os estendidos ata que cumpran a esixida. 



 

 Non se estenderá ningunha tongada en tanto non fagan sidos realizadas a nivelación e 
comprobación do grao de compactación a precedente. 
 Cando a explanada mellorada se compoña de materiais de distintas características ou 
procedencias, estenderase cada un deles nunha capa de espesor uniforme, de forma que o 
material máis groso ocupe a capa inferior e o máis fino a superior. O espesor de cada unha 
destas capas será tal que, ao mesturarse todas elas, se obteña unha granulometría que cumpra 
as condicións esixidas. Estas capas mesturaranse con niveladores, rastros, graos de discos, 
mesturadoras rotatorias ou outra maquinaria aprobada, de maneira que non se perturbe o 
material das subxacentes. A mestura continuarase ata conseguir un material uniforme, o cal se 
compactará conforme ao exposto anteriormente. 
 Cando a superficie sobre a que se vai efectuar o rego se considere en condicións 
aceptables, inmediatamente antes de proceder á extensión do ligante elixido, limparase a 
superficie que haxa de recibilo de po, sucidade, barro seco, materia seca ou que poida ser 
prexudicial utilizando varredoras mecánicas sopradoras. 
 Nos lugares inaccesibles aos equipos mecánicos utilizarán vasoiras de man. Coidarase 
especialmente de limpar os bordos exteriores da zona a tratar, sobre todo xunto a eventuais 
abastos de áridos, que deberán ser retirados, se é preciso antes do varrido, para non o 
entorpecer e evitar a súa contaminación. 
 O distribuidor de árido avanzará marcha atrás, para evitar o contacto das rodas co ligante 
sen cubrir. 
 Cando o rego de imprimación se efectue por franxas, o árido estenderase de forma que 
quede sen cubrir unha banda duns vinte centímetros (20 cm.) da zona tratada, co obxecto de que 
se poida conseguir o lixeiro soán da aplicación do ligante ao que se fixo referencia anteriormente. 
 O rego de imprimación aplicarase cando a temperatura ambiente, á sombra, e a da 
superficie sexan superiores aos quince graos centígrados (15º C) e existe fundado temor de 
precipitacións atmosféricas. Non obstante, se a temperatura ambiente ten tendencia a aumentar, 
poderá fixarse en dez graos centígrados (19º C) a temperatura límite inferior para poder aplicar o 
rego. Se a humidade relativa ambiente é superior ao setenta e cinco por cento (75%) para poder 
aplicar o ligante requirirase a autorización da Dirección Técnica. 
 Sobre a capa recén tratada de prohibirse a actuación de todo tipo de tráfico polo menos 
durante as catro horas seguintes á extensión do árido e, preferentemente, durante as vinte e 
catro horas que sigan á aplicación do ligante, prazo que define o seu período de absorción. Se  
iso non é factible a velocidade máxima dos vehículos debe reducirse a trinta quilómetros por hora 
(30 Km/h). 
 Dentro do programa de traballo, o rego de imprimación debe efectuarse tan pronto como 
sexa posible, coordinando a súa aplicación coa extensión das capas posteriores, extensión que 
non se de atrasar tanto que o rego de imprimación perdera a súa efectividade como elemento de 
unión con aqueles. 
 
MORTEIRO DE CEMENTO. 
 Defínense os morteiros de cemento como a masa constituída por árido fino, cemento e 
auga. Eventualmente, pode conter algún produto de adición para mellorar as súas propiedades; a 
utilización da cal deberá ser previamente aprobada polo Enxeñeiro encargado. 
 Para o seu emprego nas distintas clases de obras establécense os seguintes tipos e 
dosificacións de morteiro de cemento Portland composto, II-35 
a) Para fábricas de ladrillo, recebo ordinario, aceirados, rexuntado de lastras e bordos, 

catrocentos cincuenta (450) quilos de cemento Portland compesto, II-35, por metro cúbico 
de morteiro. 

b) Para recebo brunido, catrocentos cincuenta quilogramos de cemento Portland compesto, 
II-35, por metro cúbico de morteiro. 

 As dosificacións de cemento do morteiro serán as que se indican anteriormente, non 
obstante, o Enxeñeiro encargado poderá modificar tal dosificación en máis ou en menos, cando 
as circunstancias da obra o aconsellan, xustificándoo debidamente, mediante un novo estudio e 
os ensaios oportunos. 
 A mestura poderá realizarse a man ou mecanicamente; no primeiro caso, farase sobre un 
piso impermeable. 
 O cemento e a area mesturaranse en seco, ata conseguir un produto homoxéneo de cor 
uniforme. A continuación engadirase a cantidade de auga estritamente necesaria para que, unha 
vez batida a masa, teña a consistencia axeitada para a súa aplicación en obra. 
 Soamente se fabricará o morteiro preciso para uso inmediato, rexeitándose todo aquel que 
empezara a fraguar, e o que non se empregara dentro dos corenta e cinco (45) minutos que 
sigan ao seu amasado. 
 
FORMIGÓNS HIDRAULICOS. 



 

 A execución dos formigóns realizarase conforme ás normas establecidas na Instrución 
para o Proxecto de Obras de Formigón en Masa ou Armado do Ministerio de Obras Públicas e 
Urbanismo e ás prescricións que dite o Enxeñeiro Director das obras. 
 A dosificación dos diferentes materiais destinados á fabricación do formigón farase 
obrigatoriamente por peso, salvo autorización expresa da Dirección das obras, con excepción 
dos áridos a dosificación dos cales se poderá facer por volume aparente. 
 A posta en obra do formigón non deberá iniciarse ata que se estude e aprobara a súa 
correspondente fórmula de traballo, prescricións técnicas particulares e á vista das circunstancias 
que concorran na obra. A devandita fórmula sinalará exactamente: A granulometría dos áridos 
combinados, incluído o cemento, polos barutos ASTM 6", 4", 3", 1", 3/4", 0,5", 3/8", #4, #8, #16, 
#30, #50, #100 e #200. 
 As dosificacións de cemento, auga libre e eventualmente adicións, por metro cúbico (m3.) 
de formigón fresco. Así mesmo se fará constar a consistencia. 
 A devandita consistencia definirase polo escorremento da masa de sacudidas; para os 
efectos de control, poderanse utilizar outros procedementos de medida, fixando a Dirección 
Facultativa a correlación entre estes e a mesa de sacudidas. 
 A fórmula de traballo haberá de ser reconsiderada, se varía algún dos seguintes factores: 
  - O tipo de conglomerante. 
  - O tipo, absorción ou tamaño máximo do árido groso. 
  - O módulo granulométrico do árido fino máis de dúas décimas. 
  - A natureza ou proporción de adicións. 
  - O método de posta en obra. 
 A dosificación de cemento non superará os catrocentos cincuenta quilogramos por metro 
cúbico (450 Kg/m3.) de formigón fresco. Salvo xustificación especial, cando o formigón haxa de 
estar sometido á intemperie, non será inferior a douscentos cincuenta quilogramos por metro 
cúbico (250 Kg/m3.), e cando o formigón se teña que poñer en obra baixo a auga, non será 
inferior a trescentos cincuenta quilogramos por metro cúbico (350 Kg/m3.). 
 
 A consistencia dos formigóns frescos será a máxima compatible cos métodos de posta en 
obra, compactación e rematado que se adopten. 
 Non se permitirá o emprego de formigóns de consistencia tal, que o escorremento na mesa 
de sacudidas sexa superior ao cento trinta por cento (130%); este límite rebaixarase ao setenta 
por cento (70%) cando se utilice como aglomerante cemento Portland composto, tipo II-25. 
 Tampouco se permitirá o emprego de formigóns de consistencia tal, que o seu 
escorremento na mesa de sacudidas sexa inferior ao corenta por cento (40%) cando se utilice 
como conglomerante cemento siderúrxico sobresulfatado. 
 En todo caso, a dosificación elixida deberá ser capaz de proporcionar un formigón que 
posúa a consistencia e resistencia características mínimas esixidas. Para confirmar este extremo, 
antes de iniciarse as obras fabricarase coa devandita dosificación un formigón de proba, 
determinándose a súa consistencia e as súas resistencias a comprensión aos sete días (7 d.) e 
vinte e oito días (28 d.). Se o Enxeñeiro Director o considera pertinente, efectuaranse, así 
mesmo, ensaios de resistencia a flexo-tracción, ou outros. As consistencias e resistencias 
obtidas aumentaranse e diminuirán, respectivamente, nun quince por cento (15%), para ter en 
conta a diferenza de calidade dos formigóns executados en laboratorios e en obra, e 
comprobaranse cos límites que se prescriben. 
  Se os resultados son favorables, a dosificación pode admitirse como boa, sen prexuízo de 
que despois, no transcurso da execución da obra, a dosificación se modifique, de acordo cos 
resultados que se vaian obtendo na rotura das probetas fabricadas durante a construción desta, 
co fin de que a resistencia característica non baixe do valor mínimo esixido nas prescricións 
técnicas particulares. 
 No formigón fresco, dodificado conforme á fórmula de traballo, admitiranse as seguintes 
tolerancias: 
- Consistencia: ±15% do valor que representa o escorremento na mesa de sacudidas. 
- Aire ocluído: ±0,5% do volume de formigón fresco. 
- Adicións: A fixar en cada caso polo Enxeñeiro Director. 
- Relación auga libre/cemento: ±0,04. 
- Granulometría dos áridos combinados (incluído cemento): 
 - Barutos superiores a #4 ASTM: ±4% en peso. 
 - Barutos entre #8 e #100 ASTM: ±3% en peso. 
 - Baruto #200 ASTM: ±1,5% en peso. 
 A instalación de formigonado será capaz de realizar unha mestura regular e íntima dos 
compoñentes, proporcionando un formigón de aspecto e consistencia uniforme, dentro da 
tolerancia establecida. 



 

 Na formigoneira deberá colocarse unha placa, na que se faga constar a capacidade, e a 
velocidade, en revolucións por minuto (r.p.m.), recomendadas polo fabricante; as cubas nunca 
deberán superarse. A formigoneira estará equipada sempre cun dispositivo que permita medir a 
auga de amasadura cunha exactitude superior ao un por cento (1%). 
 As paletas da formigoneira deberán estar en contacto coas paredes da cuba, sen deixar 
oco apreciable. Por iso, se se utilizan formigoneiras as paletas das cales non sexan solidarias 
coa cuba, será necesario comprobar periodicamente o estado desas paletas, ou proceder á súa 
substitución cando, polo seu uso, se desgasten sensiblemente. 
 Os dispositivos para a dosificación por peso dos diferentes materiais deberán ser 
automáticos, coa exactitude superior ao un por cento (1%), en máis ou menos, para o cemento, e 
ao dous por cento (2%), en máis ou menos para os áridos, e constataranse, polo menos unha 
vez cada quince días (15 d.). 
 Poderá ser de tipo pechado, con tambor xiratorio, ou de tipo aberto, provisto de paletas. 
Ambos os dous tipos poderán empregarse como mesturadores e/ou axitadores. 
 En calquera caso, serán capaces de proporcionar mesturas uniformes, e de descargar o 
seu contido sen que se produzan segregacións, e estarán equipados cun contarrevolucións. 
 Cando se utilicen centrais para dodificar en seco as amasadas, e estas haxan de ser 
despois transportadas ata a formigoneira, dito transporte realizarase en vehículos provistos de 
varios compartimentos, independentes, un (1) por amasada, ou dous (2) por amasada (un para 
os áridos e outro para o cemento). 
 Para facilitar a limpeza, os recipientes empregados no transporte do formigón fresco serán 
metálicos, e de esquinas redondeadas. 
 Os áridos grosos subministraranse fraccionados. O número de fraccións deberá ser tal, 
que sexa posible, co método de fabricación que se utilice, cumprir as tolerancias esixidas na 
granulometría do árido combinado, e, no caso de que o formigón se vaia empregar en 
pavimentos ríxidos, dito número non será inferior a dous (2). 
 
 Cada fracción será suficientemente homoxénea, e deberá poder se acopiar e manexar sen 
perigo de segregación, se se observan as precaucións que se detallan a continuación. 
 Cada fracción do árido se acopiará separada das demais, mesmo por particións estancas 
e resistencias, para evitar intercontaminacions. Se os abastos se dispoñen sobre o terreo natural, 
non se utilizarán os dez centímetros (10 cm.) inferiores destes. Os abastos constituiranse por 
capas de espesor non superior a un metro e medio (1,5 m.), e non por montóns cónicos. As 
cargas de material colocaranse adxacentes, tomando as medidas oportunas para evitar a súa 
segregación. 
 Agás para formigóns en tempo frío, a temperatura da auga de amasado non será superior 
a corenta graos centígrados (40°C). Ao fixar a cantidade de auga que debe engadirse á 
amasada, será imprescindible ter en conta a que conteña o árido fino, e, eventualmente, os 
demais áridos. 
 Salvo indicación en contra do Enxeñeiro Director, cargarase primeiro a formigoneira cunha 
parte non superior á metade (0,5) da auga requirida para a amasada, a continuación, engadirase 
simultaneamente, o árido fino e o cemento, posteriormente, o árido groso, completándose a 
dosificación de auga nun período de tempo que non deberá ser inferior a cinco segundos (5 s.), 
nin superior á terceira parte (1/3) do período batido, contando a partir da introdución do cemento 
e os áridos. Cando se incorpore á mestura auga quentada, a cantidade deste líquido 
primeiramente verquida na cuba da formigoneira non excederá da cuarta parte (1/4) da dose 
total. 
 Como norma xeral, os produtos de adición, agás os colorantes, que adoitan incorporarse 
directamente á amasada, engadiranse á mestura disoltos nunha parte da auga de amasado. 
Cando a adición conteña cloruro cálcico, poderá engadirse en seco, mesturada cos áridos, pero 
nunca en contacto co cemento. Non obstante, sempre será preferible agregala en forma de 
disolución. 
 Antes de volver cargar de novo a formigoneira baleirarase totalmente o seu contido. Non 
se permitirá volver amasar, en ningún caso, formigóns que fraguaran parcialmente, aínda que se 
engadan novas cantidades de cemento, áridos e auga. 
 Cando a formigoneira estea parada máis de trinta minutos (30 min.)  limparase 
perfectamente antes de volver verquer materiais nela. Así mesmo, limparase perfectamente a 
formigoneira antes de comezar a fabricación de formigón con novo tipo de conglomerante. 
 Cando a mestura se faga en central, tanto o árido fino como o árido groso e o cemento, 
pasaranse automaticamente por separado. 
 Os produtos de adición engadiranse á mestura utilizando un dosificador mecánico, que 
garanta a distribución uniforme do produto no formigón. 
 O período de batido será necesario para lograr unha mestura íntima e homoxénea da 
masa, sen disgregación. Salvo xustificación especial, en formigoneiras de tres cuartos de metro 



 

cúbico (0,75 m3.) ou capacidade menor, o período de batido á velocidade de réxime, contado a 
partir do instante en que se remate de depositar na cuba a totalidade do cemento e dos áridos, 
non será inferior a un minuto (1 min.) nin superior a tres minutos (3 min). Se a capacidade da 
formigoneira fose superior á indicada, aumentaranse os citados períodos, por cada catrocentos 
litros (0,4 m3.) a fracción de exceso, en quince segundos (15 s.) para o límite inferior e en 
corenta e cinco segundos (45 s.) para o superior. 
 Cando a mestura se faga en camión mesturador a velocidade de mesturado dos 
mesturadores do tambor xiratorio será superior a catro revolucións por minuto (4 r.p.m.), e a 
velocidade de funcionamento das paletas das mesturadoras abertas non será inferior a catro 
revolucións por minuto (4 r.p.m.), nin superior a dezaseis revolucións por minuto (16 r.p.m.). 
 A velocidade de axitación, para ambos os dous tipos de mesturador, non será inferior a 
seis revolucións por minuto (6 r.p.m.). 
 A capacidade da mesturadora será fixada polo fabricante do equipo, e o volume da 
mestura en ningún caso será superior ao sesenta por cento (60%) da devandita capacidade, se 
se utiliza como mesturador, nin superior ao oitenta por cento (80%) da mesma capacidade, se se 
usa como elemento de transporte con axitación. 
 As operacións de mesturado nos mesturadores sobre camión comezarán dentro dos trinta 
minutos (30 min.) que sigan á incorporación do cemento aos áridos. 
 Cando o formigón se fabrique nun mesturador sobre camión á súa capacidade normal, o 
número de revolucións do tambor ou as paletas, á velocidade de mesturado, non será inferior a 
cincuenta (50) nin superior a cen (100), contados a partir do momento en que todos os materiais 
se introduciron no mesturador. Todas as revolucións que superen as cen (100) se aplicarán á 
velocidade de axitación. 
 A descarga do formigón en obra deberá facerse dentro da hora e media (1,5 h.) que siga á 
carga do mesturador. Este período de tempo deberá reducirse se a temperatura ambiente é 
elevada, ou existen circunstancias que contribúan a un fraguado rápido do formigón. Pola contra, 
 o Enxeñeiro Director poderá autorizar a súa ampliación se se empregan produtos retardadores 
de fraguado, na contía que considere conveniente á vista dos produtos empregados. A entrega 
do formigón deberá regularse de maneira que a súa posta en obra se efectue dun xeito continuo, 
e, polo tanto, os intervalos de entrega de amasadas destinados a obras iniciadas, non deberán 
ser tan amplos como para permitir un fraguado do formigón colocado, e en ningún caso 
excederán dos trinta minutos (30 min.). 
 Cando a mestura se faga en formigoneira a execución da mestura en obra farase da 
mesma forma que a sinalada para a mestura en central, salvo na dosificación, que poderá non 
ser automática. 
 Cando o volume de formigón a fabricar sexa inferior a quince metros cúbicos (15 m3.) 
poderase permitir a dosificación dos áridos polo seu volume aparente. 
 En tales casos, o Enxeñeiro Director transformará as cantidades correspondentes da 
fórmula de traballo a unidades volumétricas, e comprobará que existen os elementos de 
dosificación precisos para conseguir unha mestura da calidade desexada. Os recipientes que se 
usen para dodificar serán de altura maior do dobre do lado, e as súas nivelacións corresponderán 
exactamente aos pesos de cada tipo de árido que han de verquerse en cada amasada. 
 A fabricación do formigón a man só autorizarase, excepcionalmente, en casos de 
recoñecida emerxencia. 
 En tales casos, a mestura realizarase sobre unha plataforma impermeable, na que se 
distribuirá o cemento sobre a area, e se verquerá a auga sobre o morteiro anhídrido amoreado en 
forma de cráter. Constituído o morteiro hidráulico, engadirase árido groso, revolvendo a masa ata 
que adquira un aspecto e cor uniforme. 
 O transporte dende a formigoneira realizarase tan rapidamente como sexa posible, 
empregando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de auga ou 
intrusión de corpos estraños na masa. 
 Non deberá ser transportada unha mesma amasada en camións ou compartimentos 
diferentes. Non se mesturarán masas frescas conglomeradas con distintos tipos de cemento. 
 Ao cargar os elementos de transporte non debe formarse coas masas montóns cónicos de 
altura tal, que favoreza a segregación. 
 A máxima caída vertical das masas, en calquera punto do seu percorrido, non excederá 
dun metro (1 m.), procurándose que a descarga do formigón na obra se realice o máis preto 
posible do lugar da súa situación definitiva, para reducir ao mínimo as posteriores manipulacións. 
 Cando a fabricación da mestura se realice nunha instalación central, o seu transporte a 
obra poderá realizarse empregando camións provistos de axitadores, ou camións sen elementos 
de axitación. 
 No primeiro caso, utilizaranse camións mesturadores a velocidade de axitación dos cales 
estará comprendida entre dúas revolucións por minuto (2 r.p.m.) e seis revolucións por minuto (6 
r.p.m.), a súa capacidade de transporte non será superior ao oitenta por cento (80%) da total 



 

fixada polo fabricante do equipo. O período de tempo comprendido entre a carga do mesturador 
e a descarga do formigón en obra será inferior a unha hora e media (1,5 h.), e, durante todo o 
período de transporte e descarga, deberá funcionar constantemente o sistema de axitación. 
 Se se empregan camións que non vaian provistos de axitadores este período de tempo 
deberá reducirse a trinta minutos (30 min.), e deberá comprobarse que non se producen 
segregacións inadmisibles. 
 Cando se utilicen centrais para dodificar en seco as amasadas, e estas haxan de ser 
despois transportadas ata a formigoneira, porase especial coidado para evitar que, durante o 
percorrido, poidan producirse perdas de cemento. Para iso, cando os áridos e o cemento vaian 
xuntos nun mesmo compartimento, ao encher este, verquerase primeiro unha parte do árido, logo 
o cemento, e, finalmente, o resto do árido. Se o cemento se transporta illado, deberá cubrirse 
axeitadamente. 
 No caso de formigonado en tempo caloroso, coidarase especialmente de que non se 
produza desecamento das amasadas durante o transporte. A tal fin, se este dura máis de trinta 
minutos (30 min.), adoptaranse as medidas oportunas, tales como cubrir os camións ou amasar 
con auga arrefriada, para conseguir unha consistencia adecuada en obra sen necesidade de 
aumentar a cantidade de auga. 
 Como norma xeral, non deberá transcorrer máis dunha hora (1 h.) entre a fabricación do 
formigón e a súa posta en obra e compactación. O Enxeñeiro Director poderá modificar este 
prazo se se empregan conglomerantes ou adicións especiais, podéndose aumentar, ademais, 
cando se adopten as medidas necesarias para impedir a evaporación da auga, ou cando 
concorran favorables condicións de humidade e temperatura. En ningún caso se tolerará a 
colocación en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación ou 
desecamento. 
 Non se permitirá a vertedura libre do formigón dende alturas superiores a un metro (1 m.), 
quedando prohibido botalo con pas a gran distancia, distribuilo con anciños, ou facelo avanzar 
máis dun metro (1 m.) dentro dos encofrados. Calquera indicio de segregación será corrixido 
mediante unha nova amasada. 
 Tampouco se permitirá o emprego de canaletas e trompas para o transporte e vertedura 
do formigón, salvo que a Dirección Facultativa o autorice, expresamente, en casos particulares. 
 No formigón de bóvedas por capas sucesivas ou doelas, deberán adoptarse precaucións 
especiais, co fin de evitar esforzos secundarios, ao efecto dos cales se seguirán as instrucións da 
Dirección Facultativa. 
 No formigón ciclópeo coidarase que o formigón envolva os cachotes, quedando entre eles 
separacións superiores a tres (3) veces o tamaño máximo do árido empregado, sen contar 
cachotes. 
 O formigón poderá poñerse en obra baixo a auga, se o autoriza a Dirección Facultativa 
 Se se empregan vibradores internos, deberán somerxerse lonxitudinalmente na tongada, 
de forma que a súa punta penetre na tongada subxacente, e retirarse tamén lonxitudinalmente, 
sen desprazalos transversalmente mentres están mergullados no formigón. A agulla introducirase 
e retirará lentamente, e a velocidade constante, recomendándose, a este efecto, que non se 
superen os dez centímetros por segundo (10 cm/s.). 
 A distancia entre os puntos sucesivos de inmersión non será superior a setenta e cinco 
centímetros (75 cm.), e será a adecuada para producir en toda a superficie da masa vibrada unha 
humectación brillante, en poucos puntos prolongadamente. Non se introducirá o vibrador a 
menos de dez centímetros (10 cm.) da parede do encofrado. 
 Se se verque formigón nun elemento que, simultaneamente, se está a vibrar, o vibrador 
non se introducirá menos dun metro e medio (1,5 m.) da fronte libre da masa. 
 Autorizarase o emprego de vibradores firmemente ancorados aos moldes. 
 Se se avaría un ou máis dos vibradores empregados, e non se pode substituír 
inmediatamente, reducirase o ritmo do formigonado, e/ou o Contratista procederá a unha 
compactación por apisoado abondo para rematar o elemento que se está a formigonar, non 
podéndose iniciar o formigonado doutros elementos mentres non se repararan ou se substituíran 
os vibradores avariados. 
 As xuntas poderán ser de formigonado, contracción ou dilatación. 
 Coidarase que as xuntas creadas polas interrupcións do formigonado queden normais á 
dirección dos máximos esforzos de compresión, e onde os seus efectos sexan menos 
prexudiciais. Cando sexan de temer os efectos debidos á retracción, deixaranse as xuntas 
abertas durante algún tempo, para que as masas contiguas poidan deformarse libremente. O 
ancho de tales xuntas deberá ser o necesario para que, no seu día, poidan formigonarse 
correctamente. 
 Ao continuar os traballos, limparanse as xuntas de toda sucidade, calea ou árido que 
quedara solto, e humedecerase a súa superficie, sen exceso de auga, antes de verquer o novo 
formigón. En elementos de certa altura, especialmente soportes, retirarase a capa superior de 



 

formigón nuns centímetros, antes de rematar o fraguado, para evitar os efectos do refluxo da 
pasta segregada do árido groso. 
 Durante o primeiro período de endurecemento, someterase o formigón a un proceso de 
curado, que se prolongará ao longo do prazo que fixe o Enxeñeiro Director, segundo o tipo de 
cemento utilizado e as condicións climatolóxicas do lugar. 
 En calquera caso, deberá manterse a humidade do formigón, e evitarse todas as causas 
externas, como sobrecargas ou vibracións, que poidan provocar a fisuración do elemento 
formigonar. Unha vez endurecido o formigón, manteranse húmidas as súas superficies, mediante 
arpilleiras, esteiras de palla ou outros tecidos análogos de alto poder de retención de humidade, 
durante tres días (3 d.) se o conglomerante empregado fose cemento Portland P-250, 
aumentándose este prazo polo Enxeñeiro Director, no caso de que o cemento utilizado fose de 
endurecemento máis lento. 
 Estes prazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse nun cincuenta por cento 
(50%) en tempo seco, ou cando as superficies das pezas haxan de estar en contacto con augas 
ou infiltracións agresivas. 
 O curado por rego poderá substituirse pola impermeabilización da superficie, mediante 
recubrimentos plásticos ou outros tratamentos especiais, sempre que tales métodos ofrezan as 
garantías necesarias para evitar a falta de auga libre no formigón durante o primeiro período de 
endurecemento. 
 No caso de utilizar a calor como axente de curado para acelerar o endurecemento, o 
Enxeñeiro Director deberá aprobar o procedemento que se vaia utilizar, sendo aconsellable que a  
temperatura non supere os oitenta graos centígrados (80°C), e que a velocidade de quentamento 
non exceda de vinte graos centígrados por hora (20°C/h.). 
 Cando para o curado se utilicen produtos filmógenos, as superficies do formigón 
recubriranse, por pulverizacións, cun produto que cumpra as condicións estipuladas nas 
presentes prescricións. 
 A aplicación do produto efectuarase tan pronto como quedara acabada a superficie, antes 
do primeiro endurecemento do formigón. 
 Ao proceder ao desencofrado, recubriranse tamén, por pulverizacións do produto de 
curado, as superficies que permanecesen ocultas. 
 Se o rigor da temperatura o require, o Enxeñeiro Director poderá esixir a colocación de 
proteccións suplementarias, consistentes nunha capa de area, palla ou materiais análogos, que 
proporcionen o debido illamento térmico. 
 A superficie do formigón deberá quedar rematada de forma que presente bo aspecto, sen 
defectos nin rugosidades que requiran a necesidade dun recebo posterior, o cal, en ningún caso, 
poderá aplicarse sen previa autorización do Enxeñeiro Director. 
 Se non se prescribe outra cousa, a máxima frecha ou irregularidade que deben presentar 
os paramentos planos, medida respecto dunha regra de dous metros (2 m.) de lonxitude, 
aplicada en calquera dirección, será a seguinte: 
 - Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.) 
 - Superficies ocultas: vinte e cinco milímetros (25 mm.) 
 As tolerancias nos paramentos curvos serán as mesmas, pero mediranse respecto dun 
escantillón de dous metros (2 m.), a curvatura dos cales sexa a teórica. 
 O formigonado suspenderase, como norma xeral, sempre que se prevexa que, dentro das 
corenta e oito horas (48 h.) seguintes, a temperatura ambiente poida descender por debaixo dos 
cero graos centígrados (0°C.). PARA estes efectos, o feito de que a temperatura rexistrada ás 
nove horas (9 h.) da mañá (hora solar) sexa inferior a catro graos centígrados (4°C.) pode 
interpretarse como motivo abondo para prever que o límite prescrito será alcanzado no citado 
prazo. 
 As tolerancias anteditas poderán rebaixarse en tres graos centígrados (3°C.) cando se 
trate de elementos de gran masa, ou cando se protexa eficazmente a superficie do formigón 
mediante sacos, palla ou outros recubrimentos illantes do frío, con espesor tal que poidan 
asegurar que a acción da xeada non afectará ao formigón recén construído, e de forma que a 
temperatura da súa superficie non baixe dun grao centígrado baixo cero (-1°C.). 
 As prescricións anteriores serán aplicables ao caso en que se empregue cemento 
Portland. Se se utiliza cemento siderúrxico ou puzolánico, as temperaturas mencionadas deberán 
aumentar en cinco graos centígrados (5°C.) e ademais, a temperatura da superficie do formigón 
non deberá baixar de cinco graos centígrados (5°C.). 
 Con formigóns de cemento Portland, os límites de temperatura, fixados nos dous primeiros 
parágrafos deste artigo, poderá rebaixarse en tres graos centígrados (3°C.), se se utiliza unha 
adición que conteña cloruro cálcico. 



 

 Nos casos en que, por absoluta necesidade, e logo de autorización de Enxeñeiro Director, 
se formigonar a temperaturas inferiores ás anteriormente sinaladas, adoptaranse as medidas 
necesarias para que o fraguado das masas se realice sen dificultade, quentando os áridos e/ou a 
auga, sen superar os sesenta graos centígrados (60°C.). O cemento non se quentará en ningún 
caso. 
 Se non pode garantirse a eficacia das medidas adoptadas para evitar que a xeada afecte o 
formigón, se realizarán os ensaios necesarios para comprobar as resistencias alcanzadas, 
adoptándose, se é o caso, as medidas que prescriba a Dirección Facultativa 
 O formigonado suspenderase, como norma xeral en caso de chuvias, adoptándose as 
medidas necesarias para impedir a entrada da auga, ás masas de formigón fresco. 
Eventualmente, a continuación dos traballos, na forma que se propoña deberá ser adoptada polo 
a Dirección Facultativa. 
 Se é necesario poñer en contacto o formigón con outros morteiros e formigóns que difiren 
del na especie do conglomerante, evitarase a circulación de auga entre eles, ben sexa mediante 
unha capa intermedia moi compactada de morteiro fabricada con calquera dos dous 
conglomerantes, ben esperando que o morteiro ou formigón primeiramente fabricado estea seco, 
ben impermeabilizado superficialmente o formigón máis recente. Exercerase especial vixilancia 
no caso de formigóns fabricados con cementos aluminosos ou cementos siderúrxicos 
sobresulfatados. 

  
Comprobarase sistematicamente a calidade do formigón posto en obra, moldeándose con el as 
probetas que estime conveniente a Dirección Facultativa, en número superior a doce (12) por 
semana. A metade delas utilizaranse para a determinación da resistencia característica do 
formigón, e a outra metade manterase en ambiente análogo ao da obra, defendidas da humidade 
e desecamento mediante unha funda impermeable, utilizándose para avaliar a resistencia do 
formigón para os efectos de descimbramiento, ou para valorar o dano causado por eventuais 
xeadas. 
 Se a resistencia característica do formigón das probetas correspondentes non alcanza a 
especificada nestas Prescricións Técnicas Particulares se extraerán directamente probetas dos 
elementos defectuosos, sempre que a devandita extracción non comprometa a estabilidade ou 
resistencia dos devanditos elementos. 
 Ensaiadas as devanditas probetas, calcularase a resistencia característica, por medio das 
curvas de endurecemento correspondentes, habida conta das temperaturas rexistradas dende o 
momento do formigonado. Se a Dirección Facultativa o autoriza, poderanse empregar métodos 
de auscultación dinámica, ou outros, sancionados suficientemente pola experiencia. 
 Se a resistencia característica así determinada segue sendo inferior á especificada, a 
Dirección Facultativa adoptará as medidas que considere máis convenientes. 
 Unha vez que se comprobe que o formigón alcanzou a resistencia característica 
especificada, procederase á realización de probas, para comprobar a estabilidade e bo 
funcionamento da obra, adoptándose as precaucións necesarias para evitar un posible accidente. 
Nestas probas, os elementos máis característicos deberán ser sometidos a unhas sobrecargas 
equivalentes ás previstas no Proxecto, distribuídas da forma conveniente para crear as máximas 
solicitudes nas seccións consideradas como críticas. Os esforzos dinámicos poderán ser 
substituídos pola sobrecarga estática equivalente. 
 As sobrecargas aplicaranse por sucesivos incrementos, en prazos sensiblemente iguais, e 
con intervalos entre eles superiores a quince minutos (15 min.), e unha vez alcanzada a 
sobrecarga total, deixaranse pasar doce horas (12 h.) antes de retiralas observándose calquera 
defecto ou fisura que puidese aparecer. A deformación remanente, ao retirar a sobrecarga, 
deberá ser inferior á terceira parte (1/3) da deformación producida pola sobrecarga total, no caso 
contrario, volverá aplicarse a sobrecarga, debendo ser a nova deformación remanente, medida 
aos quince minutos (15 min.) de retirada a sobrecarga, inferior á quinta parte (1/5) da 
deformación producida por esta segunda aplicación da sobrecarga. 
 En caso de aparecer algún defecto que a Dirección Facultativa considere perigoso, 
estudaranse as causas posibles do mesmo, e o modo de corrixilo, adoptándose, en 
consecuencia, as medidas que a citada  Dirección Facultativa considere oportunas. 
 Serán de abono ao Contratista os formigóns executados conforme ás condicións 
establecidas e con suxeición aos Planos deste Proxecto, ou ás modificacións introducidas pola 
Dirección Facultativa no reformulo ou durante a execución das obras que constarán en planos de 
detalle e ordes escritas. Abonaranse polo seu volume xeométrico, de acordo co que se especifica 
nos correspondentes prezos unitarios que figuran no Cadro de Prezos nº 1. 
 En ningún caso se aboarán os excesos de obras de formigón que pola súa conveniencia 
ou outra causa execute o Adxudicatario. Os prezos unitarios dos formigóns figurados no Cadro 
de Prezos, comprenden absolutamente todos os custos, materiais, man de obra, medios 
auxiliares para a execución total, mesmo o custo de material e execución de xuntas, 



 

esgotamentos, e esteamentos que fosen precisos durante a posta en obra do formigón ou o seu 
curado. 
 
FORMIGÓNS EN MASA E ARMADOS 
 Os formigóns a empregar nas obras son os definidos pola súa resistencia característica 
nos Planos. Enténdese por resistencia característica a de rotura a compresión do formigón 
fabricado en obra, obtida na forma e cos métodos de ensaio que determina a EHE, e será 
rexeitado todo formigón que non posúa, en cada caso, a esixida no Proxecto, aínda cando a súa 
fabricación se realizase con dosificacións salientadas nalgún o seu documento, xa que estas só 
teñen carácter meramente orientativo, polo que o Contratista está obrigado a realizar os ensaios 
previos necesarios para conseguir a dosificación máis axeitada, e non poderá reclamar 
modificacións nos prezos contratados por diferenzas en máis ou en menos sobre as dosificacións 
supostas. 
 Para todos os formigóns que se haxan de empregar na execución das obras deberán 
rexer, mesmo no que se refire aos seus ensaios e admisión ou rexeitamento todas as 
prescricións da EHE. 
 A posta en obra do formigón axustarase ao especificado nos art. do 70 ao 78 do EHE. 
 Non se poderá verquer libremente o formigón dende unha altura superior a un metro con 
cincuenta centímetros (1,50 cm.), nin o distribuír con pa a gran distancia, nin o angazar. Queda 
prohibido o emprego de canaletas ou trampas para o transporte e posta en obra do formigón, sen 
autorización do Director da Obra, quen poderá prohibir que se realicen traballos de formigonado 
sen a súa presenza ou a dun facultativo ou vixiante ás súas ordes. 
 Non se poderá formigonar cando a presenza de auga poida prexudicar a resistencia e 
demais características do formigón, a menos que o autorice o Director da Obra logo de adopción 
das precaucións e medidas axeitadas. 
 Nunca se colocará formigón sobre chan que encontre xeado. 
 Durante os tres primeiros días seguintes ao formigonado, protexerase o formigón dos raios 
solares con arpillería mollada e como mínimo durante os sete primeiros días, manteranse as 
superficies vistas continuamente húmidas. A temperatura da auga empregada para o rego non 
será inferior en máis menos vinte graos á do formigón. 
 En obras de formigón armado coidarase especialmente de que as armaduras queden 
perfectamente envolvidas e se manteñan os recubrimentos previstos, removendo á fin 
enerxicamente o formigón despois da súa vertedura, especialmente nas zonas en que se reúna 
grande cantidade de aceiro. 
 
ENCOFRADOS 
 Os encofrados que haxan de utilizarse nas obras cumprirán as condicións do art. 65 e 75 
da EHE, mesmo no que se refire ao desencofrado e descimbramiento. 
 Tanto as superficies dos encofrados como os produtos que a ela poidan aplicarse para 
facilitar o traballo, non conterán substancias agresivas para o formigón. 
 Os enlaces entre os distintos elementos ou panos dos moldes serán sólidos e sinxelos, de 
modo que a súa montaxe e desmontaxe verifíquese con facilidade, sen requirir golpes ou tiróns. 
Os moldes xa usados que haxan de servir para unidades repetidas serán coidadosamente 
rectificados e limpos antes de cada emprego. 
 
ARMADURAS 
 As armaduras para o formigón armado deberán limparse coidadosamente sen que queden 
sinais de calamina de óxido non adherente, de pintura, de graxa, de cemento ou de terra, 
cumprindo todas as prescricións impostas nos Art. 66 e 67 da EHE. 
 Unha vez limpadas, as barras enderéitanse ou dobrarán sobre o equipo en frío ata darlles 
a forma debida. 
 As unións, ancoraxes, lapelas e condicións de adherencia das armaduras ateranse ao 
especificado nos Art. 66 e 67 da EHE.   
 As armaduras terán exactamente as dimensións e formas proxectadas e ocuparán os 
lugares previstos nos planos de execución. As desviacións toleradas na posición de cada 
armadura non deberán superar de 1 cm. Para obter este resultado, colocaranse dentro dos 
encofrados suxeitándose provisionalmente por medio de arames ou separadores comerciais. 
 Sobre as barras principais axustaranse, atadas con arames, as armaduras secundarias 
previamente dobradas e limpas. 
 
 FABRICA DE LADRIL 
 Os ladrillos colocaranse segundo o aparello previsto nos planos, ou que indique o Director 
de Obra. Antes da súa colocación, remollaranse en auga e deslizaranse sobre o morteiro 
preméndoos fortemente. Terán trabazón en todos os sentidos, sempre que o espesor da fábrica 
o permita. 



 

 As xuntas deben desprazarse dunha fiada a outra, polo menos cinco centímetros. O 
espesor da xunta será ao redor de 1 cm. 
 As fiadas de ladrillo faranse a nivel, evitando asentos desiguais. Despois dunha 
interrupción, ao continuarse o traballo, regarase abundantemente a fábrica e varrerase e 
restituirá o morteiro deteriorado. 
 
RECEBOS, RECEBOS E RASANTES DE OBRAS DE ALBAÑILERIA 
 
 Todas estas obras e acabados de albanelaría se executarán con materiais que cumpran as 
condicións expostas neste Prego de Condicións, de acordo coas recomendacións do director 
técnico e as correspondentes para este tipo de obra que atopan contidas no Prego Xeral de 
Condicións para a edificación, do Centro Experimental de Arquitectura. 
 
 Os recebos sobre formigóns executaranse cando estes estean aínda frescos, resgando 
previamente a superficie para obter unha boa adherencia, ao tempo de aplicar o morteiro á  
superficie que se enluzca, acharase esta húmida pero sen exceso de auga que poida deslavar os 
morteiros. 
 Os recebos manteranse húmidos por medio de regos moi frecuentes durante o tempo 
necesario, para que non haxa de temer pola formación de gretas de desecamento. 
 
POZOS DE REXISTRO 
 
 Os pozos serán da forma, dimensións e materiais que se indican nos planos, indo sempre 
apoiados sobre unha lousa de formigón. 
 En toda a altura do pozo e ancorado nas súas paredes colocaranse chanzos ou pates de 
dezaseis milímetros de diámetro, distanciados entre si trinta centímetros. 
 
CAMARAS DE DESCARGA 
 
 Construiranse de fábrica de formigón coa forma e dimensións dos planos. 
 Levarán recebo interior que garanta a súa impermeabilidade e estará provisto dos seus 
dispositivos de descarga automática do tipo representado nos planos. 
 
TUBERIA DE FUNDICION 
Transporte de canalizacións 
 Deberá efectuarse nas condicións sinaladas no art. 10.1 do Prego de Prescricións 
Técnicas Xerais para canalizacións de abastecemento de auga. 
 
Montaxe de canalizacións 
 Serán de aplicación as normas xerais dispostas nos art. 10.3 e 10.4 do Prego de 
Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de abastecemento de auga. 
 
* Xunta automática flexible. 
 A montaxe farase do seguinte xeito: 
- Limpar coidadosamente, cun cepillo metálico e un trapo, o interior do enchufe, en particular 

o aloxamento da arandela de goma. Limpar igualmente a espiga do tubo a unir, así como a 
arandela de goma. 

- Recubrir con pasta lubricante o aloxamento da arandela. 
- Introducir a arandela de goma no seu aloxamento, cos labios dirixidos cara ao fondo do 

enchufe.  Comprobar se a arandela se atopa correctamente colocada en todo o seu 
ámbito. 

- Recubrir con pasta lubricante a superficie exterior da arandela e a espiga. 
- Trazar sobre o corpo do extremo liso do tubo a colocar, un sinal a unha distancia do 

extremo igual á profundidade do enchufe, diminuída nun centímetro. 
- Centrar o extremo de unión do enchufe e manter nesta posición, facéndolle repousar sobre 

terra apisoada ou sobre dados provisionais. 
- Introducir a espiga no enchufe, mediante tracción ou pulo adecuados, comprobando a 

aliñación dos tubos a unir, ata que o sinal trazado no extremo liso do tubo chegue á vertical 
do extremo exterior do enchufe. Non exceder esta posición, para evitar o contacto de metal 
contra metal no tubos e asegurar a mobilidade da xunta. 

- Comprobar se a arandela de goma quedou correctamente colocada no seu aloxamento, 
pasando polo espazo anular comprendido entre a espiga e o enchufe, o extremo dunha 
regra metálica, que se fará tropezar contra a arandela, debendo a devandita regra 
introducirse en todo o contorno á mesma profundidade. 



 

- Inmediatamente despois, encher con materiais de terraplén a parte inferior do tubo que se 
acaba de colocar, ou executar os apoios definitivos, para manter ben centrado o enchufe. 

 
Corte dos tubos 
 O corte dos tubos, cando sexa necesario, farase con discos abrasivos, non permitíndose 
facelo con autóxena ou electrodos. 
 O corte abondará facelo na parte metálica, ata alcanzar o revestimento interior de morteiro 
de cemento que romperá mediante un simple golpe. 
 
 Ancoraxe de canalizacións e pezas especiais 
 Unha vez montados os tubos e as pezas especiais, procederase á suxeición e apoio dos 
cóbados, cambios de dirección e cantas outras pezas o precisen por estar sometida a presións 
que poidan orixinar desviacións prexudiciais para a estabilidade da canalización. 
 Estes apoios ou suxeicións axustaranse á disposición e dimensións establecidos en 
Planos. 
 Os apoios, salvo prescrición taxativa contraria, deberán ser colocados de tal forma que as 
xuntas das canalizacións e accesorios sexan accesibles para a súa reparación. A prohibe en 
absoluto o emprego de cuñas de pedra ou madeira. 
 Cando as pendentes sexan excesivamente fortes ou poidan producir deslizamento, 
efectuaranse as ancoraxes precisas da canalización mediante formigón armado. 
 
Montaxe de válvulas 
 A unión das válvulas, a base de bridas, coa canalización, efectuarase intercalando un 
carrete de ancoraxe por un lado e un carrete de desmontaxe polo outro. 
 Colocaranse sempre diante, hidrantes, bocas ou series de bocas de rego e nas tomas ou 
acometidas. 
 Nas conducións e arterias situaranse a distancias non superiores a cincocentos metros. 

Na rede de distribución, mallada ou ramificada estarán pegadas de tal maneira que 
deberán permitir illar sectores ou mallas para os efectos de reparación ou conservación. 

 A válvula redutora de presión, levará á saída unha válvula de seguridade. 
 Todas as válvulas se aloxarán en arquetas de fábrica de ladrillo das medidas especificadas 
en Planos. 
 
Desaugadoiros 
 En todos os sectores ou tramos de conducións que poidan illarse, se colocarán 
desaugadoiros nos puntos baixos para o baleirado ou limpeza destes. 
 Formaranse mediante unha T, coa saída de brida situada na parte inferior da canalización, 
á que se pegará, mediante a intercalación das correspondentes pezas especiais, unha válvula de 
comporta a partir da cal se instala a canalización de desaugadoiro ata conectar coa rede de 
saneamento. 
 
TUBERÍA DE ABASTECEMENTO. 
 Antes da súa colocación limparase o interior dos tubos, de modo que non quede neles 
materia estraña. 
 Antes de axustar as xuntas comprobarase a exacta colocación dos tubos en planta e perfil, 
sen que existan garrotes nin defectos. 
 Os tubos colocaranse sobre o fondo, aliñándoos coidadosamente tanto en horizontal como 
en vertical, non admitíndose variacións da aliñación teórica superiores a cinco (5) milímetros. 
 Os tramos de canalización probada terán unha lonxitude inferior a cincocentos metros (500 
m.) lineais e os cóbados estarán suxeitados e ancorados mediante os macizos previstos nos 
Planos de obra. 
 As probas executaranse conforme ao establecido no Prego Xeral de Condicións 
Facultativas para canalizacións para abastecemento de auga do Ministerio de Obras Públicas e 
Urbanismo. 
 Executado un tramo de canalización cubrirase con terras elixidas, segundo o prevén este 
Prego de Condicións, ata unha altura de vinte (20) centímetros, sen tapar as xuntas, 
seguidamente procederase á proba da canalización. 
 O Contratista estará obrigado a refacer toda xunta ou substituír o tubo que acuse o fluxo 
nas probas da canalización, ou durante o prazo de garantía. 
 Rematada satisfactoriamente a proba, autorizarase o recheo da gabia, na forma prescrita 
neste Prego de Condicións. 
 Rematada completamente a rede, inmediatamente antes da súa posta en servizo 
esterilizarase esta. 
 
TUBERÍA DE SANEAMENTO 



 

 No transporte, manipulación e colocación das conducións cumpriranse todas as 
prescricións contidas no capítulo 10 do vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para 
canalizacións de abastecemento de auga" do Ministerio de Obras Públicas, así como todas 
aquelas que formule a Dirección Técnica. 
 
 En xeral a canalización de fibrocemento irá colocada no fondo da gabia, sobre unha capa 
de area. 
 Executado un tramo de canalización cubrirase con terras elixidas ata unha altura de 20 
cm., sen tapar as xuntas. Seguidamente procederase á proba da canalización e á presión de 
réxime, aumentando nun 50% para comprobar que non hai escapes de auga nin resudaciones 
nin ningunha outra clase de perda nas xuntas, nin nos tubos. 
 
INSTALACIÓNS DE COMPORTAS, VÁLVULAS, APARATOS E MECANISMOS 
 A instalación de comportas, válvulas e outros aparatos ou mecanismos que han de formar 
parte das obras, faranse de modo que poidan cumprir satisfactoriamente o fin a que se destinan. 
 Cando no presuposto non se consigne unha partida especial para o abono dos gastos da 
instalación, entenderase que se achan incluídos nos prezos das referidas comportas, válvulas, 
aparatos e mecanismos que formen parte da obra. 
 
BASES DE MACADAM. 
 Unha vez comprobada a superficie da tongada procederase á construción desta. O árido 
groso será estendido en tongadas de espesor uniforme, comprendido entre dez centímetros (10 
cm.) e vinte centímetros (20 cm.), sen que o devandito espesor supere o dobre do tamaño 
máximo do árido utilizado. 
 Despois de estendida a tongada do árido groso procederase á súa compactación. Esta 
executarase lonxitudinalmente comezando polos bordos exteriores, marchando cara ao centro e 
solapándose en cada percorrido un ancho non inferior a un terzo (1/3) do elemento compactador. 
A compactación continuarase ata que o árido groso quedara perfectamente trabado e non se 
produzan corrementos, ondulacións ou desprazamentos diante do compactador. 
 Unha vez o árido groso quede perfectamente encaixado procederase ás operacións 
necesarias para encher os seus ocos co material aceptado como recebo. A extensión do recebo 
realizarase coa dotación aprobada polo Enxeñeiro Director, e inmediatamente despois 
procederase á súa compactación. 
 O acabado final da base de macadam efectuarase utilizando rolos estáticos. 
 Dispostas estacas de refino niveladas ata milímetros conforme aos Planos, no eixe e 
bordos de perfís transversais, a distancia dos cales non exceda de dez metros (10 m.) 
compararase a superficie acabada coa teórica que pase pola cabeza das devanditas estacas. A 
superficie acabada non deberá superar a teórica en ningún punto, nin diferir dela en máis da 
metade do espesor de tongada utilizado ou dun quinto do espesor previsto nos Planos para a 
base de macadam. A superficie acabada non deberá varia en máis de dez milímetros (10 mm.) 
cando se comprobe cunha regra de tres metros (3 m.) aplicada tanto normal como paralelamente 
ao seu eixe. 
 A execución suspenderase cando a temperatura ambiente, á sombra, sexa inferior a dous 
graos centígrados (2°C). 
 Sobre as capas en execución prohibirase a acción de todo tipo de tráfico ata que non se 
complete a súa compactación. 
 
PAVIMENTOS 
 Compactación da subrasante: 
a)Definición: defínese como compactación da subrasante, a obra que comprende as operacións 
seguintes: 
 1) Escarificado da subrasante ou capa superior da explanada. 
 2) Compactación e rasanteo desta. 
b) Equipo necesario para a execución da obra: 
 O equipo necesario para a execución das obras, será aprobado polos seus directores e 
haberá de manterse en todo momento, en condicións de traballo satisfactorias. 
 
REGOS DE IMPRIMACIÓN 
 Comprobarase que a superficie sobre a que se vai efectuar o rego de imprimación cumpre 
as condicións de calidade e compactación especificadas para a unidade de obra 
correspondentes e non se acha amolecida por un exceso de humidade. 
 Se a superficie existente presenta irregularidades que excedan das tolerancias 
establecidas nas presentes prescricións para a unidade de obra correspondente, será preciso 
que a imprimación vaia precedida dun escarificado e recompactación da superficie, ou doutro 



 

sistema de reparación previsto no contrato ou, no seu defecto, aprobado pola Dirección Técnica 
das obras ata que se cumpran as devanditas tolerancias. 
 
REGOS DE ADHERENCIA 
 Seguiranse as mesmas prescricións establecidas para os regos de imprimación. 
 Se o rego se vai aplicar sobre un pavimento bituminoso antigo, eliminaranse os excesos de 
betume existentes na superficie deste en forma de manchas negras localizadas. A temperatura 
de aplicación do ligante será tal, que a súa viscosidade estea comprendida este vinte e cen 
segundos SayboltFurol (20 -100 SSF). 

  
Sobre a capa recén tratada debe prohibirse a acción de todo tipo de tráfico ata que remate a 
rotura do betume fluidificado ou emulsión. 
 Dentro do programa de traballo, a aplicación do rego de adherencia debe coordinarse coa 
extensión das capas posteriores, extensión que non debe atrasarse tanto que o rego de 
adherencia perdera a súa efectividade como elemento de unión daqueles. 
 
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
 Os áridos subministraranse fraccionados. O número de fraccións deberá ser tal que sexa 
posible, coa instalación que se utilice, cumprir as tolerancias esixidas na granulometría da 
mestura. Cada fracción será suficientemente homoxénea e deberase poder copiar e manexar sen 
perigo de segregación, obsérvanse as precaucións que se detallan a continuación. 
 Cada fracción do árido copiarase separado das demais participacións estancas e 
resistentes para evitar intercontaminacions. Se os abastos se dispoñen sobre o terreo natural, 
non se utilizarán os quince centímetros (15 cm.) inferiores destes. Os abastos construiranse por 
capas de espesor non superior a un metro e medio (1,5 m.) e non por montóns cónicos. As 
cargas do material colocaranse adxacentes, tomando as medidas oportunas para evitar a súa 
segregación. 
 Nas operacións de carga tomaranse as precaucións necesarias para evitar segregacións 
ou contaminacións. Ademais no caso de aglomerados en quente a carga dos silos en frío 
realizarase de forma que estes estean sempre cheos entre o cincuenta por cento (50%) e o cen 
por cento (100%) da súa capacidade, sen superar e as aberturas das saídas dos silos en frío 
axustarase de forma que os silos en quente manteñan o seu nivel por enriba do mínimo de 
calibrado, sen superar. Por outra banda, os áridos quentaranse antes da súa mestura co ligante 
bituminoso. O secador regularase de forma que a combustión sexa completa (indicada pola 
ausencia de fume negro no escape da cheminea). Se o po recollido nos colectores é adecuado 
como filler pode introducirse na mestura, no caso contrario deberá eliminarse. 
 No caso de aglomerados asfálticos en frío o ligante bituminoso quentarase se é preciso, na 
propia instalación á temperatura especificada. 
 Os áridos preparados como se indicou anteriormente e eventualmente o filler seco, 
pesaranse ou mediranse exactamente e transportaranse ao mesturador nas proporcións 
determinadas na fórmula de traballo. 
 Se a instalación de fabricación do aglomerado é de tipo continuo, introducirase no 
mesturador ao mesmo tempo, a cantidade de ligante requirido, mantendo a comporta de saída á 
altura que proporciona le tempo teórico de mestura especificado. A moega de descarga, abrirase 
intermitentemente, para evitar segregacións na caída de aglomerado ao camión. 
 Se a instalación é de tipo continuo, despois de introducir no mesturador os áridos e o filler, 
agregarase automaticamente o material bituminoso, calculado para cada amasillo e continuarase 
a operación de mestura durante o tempo especificado. 
 No caso de aglomerados asfálticos en quente, non poderá introducirse no mesturador o 
árido quente a unha temperatura superior en quince graos centígrado (15º C) á temperatura do 
ligante. 
 En mesturador de eixes xemelgos, o volume dos áridos do filler e do ligante, non será tan 
grande que supere os extremos das paletas, cando estes se atopen en posición vertical. 
 Rexeitaranse todas as mesturas heteroxéneas, carbonizadas ou sobrequecer, as mesturas 
con escuma ou as que presenten indicios de humidade. Neste último caso, se se trata dun 
aglomerado en quente retiraranse os áridos dos correspondentes silos en quente, tamén se 
rexeitarán aquelas en que o envolvimiento non sexa perfecto. 
 No caso de aglomerados en quente, a mestura transportarase ao lugar de emprego de 
modo que, no momento de descargar aquela na estendedora, a súa temperatura non sexa 
inferior á especificada. Rexeitaranse aqueles camións as cargas dos cales resultaran 
excesivamente molladas pola chuvia ou a temperatura da cal non alcance o antes indicada ou 
aqueles que se deberan rexeitar á saída da instalación de fabricación. 
 



 

 Se a extensión da mestura require a previa execución de regos de imprimación ou de 
adherencia, estes realizaranse de acordo cos capítulos correspondentes das presentes 
prescricións. 
 Comprobarase que transcorreu o prazo de curado destes regos, non debendo quedar 
vestixios de fluidificante ou de auga na superficie; así mesmo se transcorreu moito tempo dende 
a aplicación dos regos, comprobarase que a capacidade de unión destes coa mestura non se 
haxa prexudicialmente diminuída. 
 A estendedora regularase de forma que a superficie da capa estendida quede lisa, e cun 
espesor tal que, unha vez compactada, se axuste á sección transversal, rasante e perfís  
indicados nos correspondentes planos, coas tolerancias establecidas nas presentes prescricións. 
En ningún caso o devandito espesor será inferior a vez e media o tamaño máximo do árido ou 
superior ao seu triplo ou a 10 centímetros. 
 A menos que se ordene outra cousa, a colocación comezará ao longo do eixe das zonas a 
pavimentar con sección empenada ou no lado superior das seccións con pendente nun solo 
sentido. A mestura colocarase en franxas que teñan unha anchura mínima de tres metros (3 m.) 
 Despois de estender e compactar a primeira franxa estenderase a segunda e seguintes e 
ampliarase a compactación para que se inclúa quince centímetros (15 cm.) da primeira franxa. As 
franxas sucesivas colocaranse mentres o bordo adxacente da franxa continua se atope aínda 
quente e en condicións de ser compactada doadamente. De non ser así executarase unha xunta 
lonxitudinal. 
 A colocación da mestura realizarase coa maior continuidade posible. No caso de 
aglomerados en quente comprobarase que a temperatura da mestura que queda sen estender na 
moega da estendedora e debaixo desta, non baixa da prescrita. Tras a estendedora deberán 
colocarse suficiente número de obreiros especializados, engadindo mestura quente e 
angazándoa, segundo se precise co fin de obter unha capa que, unha vez compactada, se 
axuste enteiramente ás condicións impostas destas prescricións. 
 Onde non resulte factible o emprego de máquinas estendedoras a mestura poderá 
estenderse a man. A mestura descargarase fóra da zona que se vaia pavimentar e distribuirase 
nos lugares correspondentes por medio de pas e reatrillos quentes, nunha capa uniforme de 
pouca consistencia e de espesor tal que, unha vez compactada, se axuste aos planos 
correspondentes coas tolerancias establecidas. No caso de aglomerados en quente os 
rastrilladores non deberán permanecer sobre a mestura quente se non van provistos de calzado 
especial. 
 A compactación inicial deberá comezar tan pronto como se observe que a temperatura da 
mestura estendida é tal que pode soportar a carga a que se observe que a temperatura da 
mestura estendida é tal que pode soportar a carga a que se someta sen que se produzan 
desprazamentos indebidos. 
 Unha vez compactadas as xuntas transversais, as xuntas lonxitudinais e o bordo exterior 
iniciarase lonxitudinalmente polo punto máis baixo das distintas franxas e continuarase cara ao 
bordo máis alto do pavimento, solapándose os elementos de compactación nas súas pasadas 
sucesivas, que deberán ter lonxitudes lixeiramente distintas. Os rolos levarán, salvo indicación en 
contra, a súa roda motora do lado próximo á estendedora; os seus comabios de dirección faranse 
sobre mestura xa apisoada e os seus cambios de sentido efectuaranse con suavidade. 
 As capas estendidas someteranse logo a unha compactación secundaria, mentres a 
mestura se mantén quente e en condicións de ser compactada, de forma que se alcance a 
densidade especificada. Esta compactación secundaria, deberá ir seguida dunha compactación 
final, que borre as pegadas deixadas polos compactadores. Nos lugares inaccesibles para os 
equipos de compactación mecánica, a compactación efectuarase mediante pisóns de man, 
axeitados para o labor que se pretenda realizar. 
 A compactación deberá ser continua durante toda a xornada de traballo e 
complementarase co traballo manual necesario para a corrección de todas as irregularidades que 
se poidan presentar no pavimento. Coidarase que os elementos de compactación estean sempre 
limpos e, se é preciso, húmidos. 
 No caso de aglomerados en quente a densidade a obter, será como mínimo o noventa e 
cinco por cento (95%) da obtida aplicando á fórmula de traballo a composición prevista no 
método Marshall ou Hubbard-field empregado ou, no seu defecto, a que indique a Dirección 
Técnica. Os ocos residuais da mestura e a proporción de ocos do árido de ligante deberán estar 
comprendido entre os límites especificados. 
 Ao iniciarse os traballos, o contratista das obras construirá unha sección de ensaio duns 
corenta metros (40 m.) de lonxitude e tres metros (3 m.) de ancho mínimo de acordo coas 
condicións establecidas anteriormente. 
 
 Tomarán mostras do pavimento rematado, tan pronto como se arrefríe o suficiente e 
ensaiaranse para determinar a súa conformidade coas condicións especificadas de estabilidade, 
densidade, granulometría, contido de ligante e demais requisitos. No caso de que os ensaios 



 

indicasen que o pavimento non se axusta ás devanditas condicións, deberán facerse 
inmediatamente as necesarias correccións na instalación de fabricación e sistemas de extensión 
e compactación ou se iso é necesario se modificará a fórmula de traballo. 
 Todas as xuntas presentarán a mesma textura, densidade e rematado que o resto da 
capa. As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en días sucesivos, 
deberán coidarse especialmente, co fin de asegurar a súa perfecta adherencia. Todas as 
superficies de contacto de franxas construídas con anterioridade, se pintarán cunha delgada man 
uniforme de ligante de adherencia, antes de colocar a mestura nova, deixándoa curar 
suficientemente. 
 Agás no caso de que utilicen xuntas especiais, o bordo da cpa estendida con anterioridade 
cortarase verticalmente, co obxecto de deixar ao descuberto unha superficie plana e vertical en 
todo o seu espesor, que se pintará como se indicou no parágrafo anterior. A nova mestura 
angazarase contra a xunta e compactarase e alisará con elementos axeitados, quentes, antes de 
permitir o paso sobre ela do equipo mecánico de compactación. As xuntas transversais na capa 
de rodadura compactaranse transversalmente. 
 Cando os bordos das xuntas lonxitudinais sexan irregulares, presenten ocos ou estean 
deficientemente compactados, deberán cortarse para deixar ao descuberto unha superficie lisa e 
vertical en todo o espesor da capa. Onde se considere necesario, engadirase mestura que, 
despois de angazada e compactada en pisóns quentes, se compactará mecanicamente. 
 Procurarase que as xuntas transversais de capas superpostas, queden a un mínimo de 
cinco metros unha doutra e que as lonxitudinais queden a un mínimo de trinta centímetros unha 
doutra. 
 Dispostos cravos de refino, nivelados ata milímetros conforme aos planos no eixe e bordos 
de perfís transversais, a distancia dos cales non exceda de dez metros, compararase a superficie 
acabada coa teórica que pasa pola cabeza dos devanditos cravos. 
 A superficie acabada non diferirá da teórica en máis de dez milímetros nas capas de 
rodadura ou quince milímetros nas capas intermedias ou de base. 
 A superficie acabada non deberá variar en máis de cinco milímetros, nas capas de 
rodadura, ou oito milímetros nas capas intermedias ou de base, cando se comprobe cunha regra 
de tres metros aplicada, tanto paralela como normal, ao eixe da zona pavimentada. 
 As zonas nas que as irregularidades excedan das tolerancias antes ditas ou que teñan 
auga sobre a superficie ou nas que o espesor non alcance o noventa por cento (90%) do previsto 
nos planos, deberán corrixirse. 
 A fabricación e extensión de mesturas bituminosas en quente efectuaranse cando a 
temperatura ambiente, á sombra, sexa superior aos oito graos centígrados (8º C) e non exista 
fundado temor de precipitacións atmosféricas. Non obstante, se a temperatura ambiente ten 
tendencia a aumentar, poderá fixarse en cinco graos centígrados (5º C) a temperatura límite 
inferior para poder executar a frabricación e extensión da mestura. 
 Sempre que sexa posible debe evitarse a acción de todo tipo de tráfico sobre as capas 
recén executadas, polo menos, durante 24 horas. Se iso fose posible, deberá reducirse a 
velocidade a 40 Km/h. 
 
EMPEDRADOS DE PEDRA LABRADA 
 A execución do alicerce levarase a efecto de acordo co especificado no prego de 
prescricións técnicas particulares, e serán de aplicación as prescricións que se sinalan no art. 
630 "Obras de formigón en masa ou armado" do presente prego. 
 Sobre o alicerce estenderase unha capa de morteiro anhidro, de espesor inferior a cinco 
centímetros, para absorber a diferenza de tizón das lastras. 
 Sobre esta capa de asento colocaranse a man as lastras, golpeándoos cun martelo para 
reducir ao máximo as xuntas e realizar un principio de finca na capa de morteiro. Quedarán ben 
sentados e coa súa cara de rodadura na rasante prevista nos planos, coas tolerancias 
establecidas no presente artigo. 
 Asentadas as lastras, se macearán con pisóns de madeira, ata que queden perfectamente 
enrasar. A posición dos que queden fosen de tolerancias anteditas unha vez maceados, 
corrixirase extraendo a lastra e rectificando o espesor da capa de asento se fose preciso. 
 As lastras quedarán colocados en fiadas rectas, coas xuntas atopadas e o espesor destas 
será o menor posible, e nunca maior a oito milímetros. 
 
 Unha vez preparado o empedrado, procederase a regalo e seguidamente encheranse as 
xuntas con calea de cemento. 
 Esta prepárase a base da dosificación indicada anteriormente e verquerase con axuda de 
xerras de pico, forzándoa a entrar, ata colmatar as xuntas, cunha vara que se usará tamén para 
remover o líquido dentro do xerro. 



 

 Entre tres e catro horas despois de realizada a operación, efectuarase o llagueado das 
xuntas, comprimindo o material destas e botando máis calea, se ao efectuar esta operación 
resultasen descarnadas. 
 O pavimento rematado non se abrirá ao tráfico ata pasados tres días, contados a partir da 
data de terminación das obras, e neste prazo, o contratista coidará de manter inundada a 
superficie de pavimento, formando balsas, ou ben, se a pendente non permitise o uso deste 
procedemento, regando de tal forma que se manteña constantemente húmida a súa superficie. 
Deberá tamén corrixir a posición das lastras que puidesen afundirse ou se levantar. 
 A superficie acabada non deberá diferir da teórica en máis de doce milímetros, e tampouco 
en máis de cinco cando se comprobe cunha regra de tres metros, aplicada tanto paralela como 
normalmente ao eixe da estrada, sobre todo nas inmediacións das xuntas. 
 
COLOCACIÓN DE BORDOS 
 Os bordos colocaranse abrindo unha gabia do ancho necesario e dunha profundidade 
mínima de 55 cm., no fondo da cal, ben apisoado e sobre unha capa de formigón, colocarase o 
bordo, de forma que a súa cara superior garde a rasante debida co pavimento. Este bordo 
colocarase por medio de tacos ata dalo rasante definitivo, e unha vez fixada esta, encheranse 
con morteiro hidráulico os ocos que queden entre a cara superior do alicerce e a cara inferior dos 
bordos. As xuntas dos bordos serán tomadas con morteiro, introducíndoo en toda a súa 
extensión por medio da fina, de forma que quede oculto. Estas xuntas non presentarán 
descascados, roturas, nin outros defectos de labra, e o seu espesor será uniforme e non 
excederá, en ningún punto, de 1/2 cm. 
 
PAVIMENTOS DE BEIRARRÚAS 
 Constará dunha capa de alicerce de formigón de 200 Kg. de cemento do espesor sinalado 
nos planos. Sobre este alicerce e cun intervalo non inferior a 48 horas e previo estendido dunha 
capa de morteiro 1/3, dun a dous centímetros de espesor, colocaranse as baldosas a tope, a 
xunta seguida e de forma que as fiadas queden ben rectas; a continuación verquerase unha 
calea de morteiro 1/1 para o recheo de xuntas e golpearanse as baldosas a maceta, 
conxuntamente, ata ter unha superficie plana, sen solución de continuidade, sen presentar saltos 
e seguindo a rasante indicada pola Dirección de Obra. 
 
EMBORNAIS 
 Os embornais estarán formados por unha abertura labrada no bordo e dunha peza 
especial de rígola, as dimensións da cal se indican nos planos de detalles. 
 A peza de rígola será monolítica e da mesma calidade que a pedra dos bordos. O seu 
bordo de augas arriba coincidirá coa superficie e o de augas abaixo estará 15 cm. por debaixo, 
co fin de facilitar a entrada de auga no embornal. Co mesmo fin, a peza de rígola estará 
lixeiramente inclinada en dirección ao bordo. 
 
UNIDADES DE OBRA NON DESCRITAS NESTE PREGO 
 Para todos os materiais a recepción en obra dos cales non se impuxera condicións 
expresas nos Pregos deste Proxecto, rexerá a condición xeral de ser os da mellor calidade que 
se atopen no mercado, a xuízo da Administración, e as súas características e condicións 
particulares serán definidas polo Enxeñeiro Encargado, previamente ao seu abasto e emprego en 
obra. O Adxudicatario queda obrigado a conformarse con esta elección da Administración, sen 
que poida reclamar por iso aumento do prezo destes materiais, ou das unidades de obra en que 
haxan de ser empregados. 
 Tamén queda obrigado o Adxudicatario a aceptar e cumprir todas as instrucións que reciba 
do Enxeñeiro Encargado respecto á execución das unidades de obra, que figuran nos Cadros de 
Prezos e as condicións de execución dos cales non fosen expresamente descritas no presente 
Prego. 
 
 
ENSAIOS 
 
RECHEOS E TERRAPLÉNS 
 Realizaranse ensaios por cada 10.000 m3 dos seguinte puntos: CBR (un), Proctor Normal 
(dous), contido humidade (dous), granulométricos (catro), límites de atterberg (catro). 
 Por cada 1.000 m3 ou fracción de capa colocada realizaranse tres determinacións de 
humidade e un ensaio de densidade in situ. 
 Por cada 25.000 m3 ou fracción de terraplén executado e a unha profundidade de 20 cm. 
sobre o perfil exterior do terraplén, farase un ensaio Proctor modificado, un ensaio 
granulométrico, un ensaio CBR de laboratorio, un ensaio de densidade "in situ". 



 

 
EXPLANADA MELLORADA 
 Por cada 500 m. ou fracción de explanada mellorada rematada farase: un ensaio CBR de 
laboratorio, un ensaio VSS de placa de carga reducida. 
 Por cada 25.000 m3 ou fracción de explanada mellorada executada realizaranse os 
mesmos ensaios descritos para os recheos e terrapléns executados. 
  
REGOS DE IMPRIMACIÓN 
 Para a admisión de áridos realizaranse cinco ensaios granulométricos. 
 Por cada 25 toneladas ou fracción de betume asfáltico fluidificado empregado farase: unha 
determinación de contido de auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de destilación, un ensaio 
de penetración sobre o residuo de destilación. 
 Por cada 50 m3 ou fracción de árido empregado, e unha vez ao día, farase un ensaio 
granulométrico. 
 
REGOS DE ADHERENCIA 
 Para a admisión do árido empregado realizaranse cinco ensaios granulométricos. 
 Por cada dez toneladas ou fracción de betume fluidificado empregado, e unha vez ao día, 
farase: unha determinación de contido de auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de 
destilación, un ensaio de penetración sobre o residuo de destilación. 
 
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
 Por cada 1.000 m3 de árido groso a empregar realizarase: un ensaio de desgaste de Los 
Angeles, un ensaio de perda en solución de sulfato sódico ou magnésico, un ensaio de 
adhesividade e cinco ensaios granulométricos. 
 Por cada 1.000 m3 de árido fino a empregar farase un ensaio de perda en solución de 
sulfato sódico ou magnésico, un ensaio de adhesividade, cinco ensaios granulométricos. 
 Por cada 100 m3 de filler a empregar realizarase un ensaio granulométrico. 
 Por cada 100 toneladas de betume asfáltico empregado farase: un ensaio de peso 
específico, un ensaio de penetración, un ensaio de punto abrandamento. 
 Por cada 100 toneladas de betume fluidificado empregado farase: un ensaio de contido de 
auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de destilación, un ensaio de penetración sobre 
residuos. 
 Por cada hora de traballo realizarase: un ensaio granulométrico da mestura de áridos á 
entrada do mesturador, unha determinación da temperatura dos áridos e do ligante bituminoso á 
entrada do mesturador e unha determinación da temperatura da mestura á saída do mesturador. 
 Por cada dous horas de traballo realizaranse: un ensaio de extracción de mostras tomadas 
na estendedora e unha determinación do equivalente de area da mestura de áridos. 
 Por cada xornada de traballo, farase un ensaio Marshall ou Hubbard Field sobre seis 
probetas fabricadas ao longo da xornada de traballo, a intervalos regulares, tres pola mañá e tres 
pola tarde. 
  
OBRAS DE FORMIGÓN E MORTEIROS 
 Por cada 100 m3 ou fracción de árido fino a empregar en formigóns ou morteiros 
realizarase: un ensaio granulométrico, un ensaio de contido de materia orgánica, un ensaio de 
perdas en solución de sulfato sódico ou magnésico. 
 
 Por cada 100 m3 ou fracción de árido groso a empregar en formigóns realizarase: un 
ensaio granulométrico, un ensaio de contido de materia orgánica, un ensaio de perdas en 
solución de sulfato sódico ou magnésico, un ensaio de desgaste de Los Angeles. 
 Realizarase unha análise química de cada procedencia de auga, non garantida pola 
práctica, que se haxa de empregar nos formigóns ou morteiros. 
 Para a admisión do cemento a utilizar en formigóns ou morteiros realizarase: un ensaio de 
pendido, un de estabilidade de volume, un de fraguado e un de resistencia á tracción aos sete 
días. 
 Para a admisión das armaduras de aceiro ordinario a empregar en formigón armado 
realizarase, segundo o método de ensaio UNE 7010 a determinación da tensión de rotura. Así 
mesmo, realizarase, segundo o método de ensaio UNE 7051, un ensaio de pregado sobre 
mandril de diámetro igual ao da barra. 
 Para a admisión de armaduras de aceiro especial ou de alta adherencia a empregar en 
formigón armado realizarase, segundo as normas UNE 7051, determinacións dos valores de 
límite elástico aparente ou convencional, resistencia a tracción, alongamento de rotura e prego 
satisfactorio. Así mesmo, realizarase un ensaio de determinación da súa condición de alta 



 

adherencia segundo o ensaio descrito no anexo 6 da vixente instrución para o proxecto e a 
execución de obras de formigón en masa ou armado do Ministerio de Obras Públicas. 
 Realizaranse ensaios previos á obra co obxecto de establecer a dosificación que haberá 
de empregarse. A tal fin, fabricaranse catro series de amasadas distintas, de tres probetas por 
cada dosificación, operando segundo os métodos de ensaio UNE 7240 e UNE 7242. Os 
resultados dos ensaios trataranse de acordo co indicado no artigo 86º da vixente instrución EHE. 
 Realizaranse ensaios característicos co obxecto de comprobar, antes do comezo do 
formigonado, a resistencia característica do formigón. A tal fin, fabricaranse masas de cada un 
dos tipos de formigón moldando tres probetas por masa. As probetas de 15 cm. de diámetro e 30 
cm. de altura fabricaranse segundo a norma UNE 7240 e romperán por comprensión aos vinte e 
oito días segundo a norma 7242. Os resultados dos ensaios trataranse de acordo co indicado no 
artigo 88º da vixente instrución EHE. 
 Realizaranse ensaios de control a nivel normal, co obxecto de comprobar, ao longo da 
execución, que a resistencia do formigón continua sendo igual ou superior á esixida. A tal fin, 
realizarase un número N de determinacións de resistencia, realizadas sobre diferentes 
amasadas. A determinación de resistencia de cada amasada virá expresada polo valor medio 
das roturas segundo UNE 7240 e 7242 de n probetas tomadas desta. Os valores de N, n e a 
frecuencia mínima dos ensaios serán fixados polo director técnico das obras. Os resultados dos 
ensaios trataranse de acordo co indicado no artigo 88º da vixente instrución EHE. 
 
PAVIMENTO DE BEIRARRÚAS 
 Realizarase unha comprobación xeométrica por cada partida de baldosa hidráulica 
acopiada en obra e por cada 100.000 unidades ou fracción, un ensaio de absorción de auga, de 
resistencia ao desgaste e de resistencia á flexión. 
 A calidade das beirarrúas, así como o seu asento, comprobarase facendo pasar sobre 
estas, transversalmente un camión de dezaseis toneladas de peso bruto cunha carga 
aproximada por eixe, de oito toneladas, debendo resistir sen dar mostras de gretas e asentos. 
 
BORDOS 
 Realizaranse as pertinentes comprobacións das súas dimensións xeométricas, así como, 
os ensaios de dureza ou resistencia á penetración. Por outra banda, comprobarase que non 
existe descascado da superficie do bordo, nin presente irregularidades tales, que determinen o 
rexeitamento por parte da Dirección Facultativa. 
 
DRENAXE SUBTERRÁNEO 
 Por cada 1.000 m3 de material filtro a empregar en drenaxes subterráneas faranse: catro 
ensaios de equivalentes de area e dous ensaios granulométricos. 
 Por cada 1.000 metros lineais de tubos porosos acopiados, realizarase un ensaio de carga 
de tres puntos, podéndose non recibir o material por simple comprobación xeométrica. 
 
PROBAS TUBERÍAS 
 Son preceptivas as dúas probas seguintes da canalización instalada na gabia: 
 - Proba de presión interior 
 - Proba de estanquidade 
 
 O contratista proporcionará todos os elementos precisos para efectuar estas probas, así 
como o persoal necesario; a Administración poderá subministrar os manómetros ou equipos 
medidores se o considera necesario ou comprobar as subministracións polo contratista. 
 
 
Proba de presión interior 
 A medida que avance a montaxe da canalización procederase a probas parciais de presión 
interna por tramos de lonxitude fixada pola Administración. Recoméndase que estes tramos 
teñan lonxitude aproximada aos cincocentos metros (500 m.), pero no tramo elixido a diferenza 
de presión entre o punto de rasante máis baixo e o punto de rasante máis alto non excederá do 
dez por cento (10%) da presión de proba establecida a continuación. 
 Antes de empezar a proba deben estar colocados na súa posición definitiva todos os 
accesorios da condución. A gabia debe estar parcialmente rechea, deixando as xuntas 
descubertas. 
 Empezarase por encher lentamente de auga o tramo obxecto da proba, deixando abertos 
todos os elementos que poidan dar saída ao aire, os cales iranse pechando despois e 
sucesivamente de abaixo cara a arriba, unha vez se comprobe que non existe aire na condución. 
A ser posible darase entrada á auga pola parte baixa, co cal se facilita a expulsión do aire pola 
parte alta. Se ésto non fose posible a enchedura farase aínda máis lentamente para evitar que  



 

quede aire na canalización. No punto máis alto colocarase unha billa de purga para expulsión do 
aire e para comprobar que todo o interior do tramo, obxecto da proba, se atopa comunicado na 
forma debida. 
 A bomba para a presión hidráulica poderá ser manual ou mecánica, pero neste último caso 
deberá estar provista de chaves de descarga ou elementos apropiados para poder regular o 
aumento de presión. Colocarase no punto máis baixo da canalización que se vai ensaiar e estará 
provista de dous manómetros, dos cales un deles será proporcionado pola Administración ou 
previamente por esta.  
 Os puntos extremos do anaco que se quere probar pecharanse convenientemente con 
pezas especiais que se apuntalarán para evitar deslizamentos das mesmas ou fugas de auga e 
que deben ser doadamente desmontables para poder continuar a montaxe da canalización. 
Comprobarase coidadosamente que as chaves intermedias no tramo da proba, de existir, se 
atopen ben abertas. Os cambios de dirección, pezas especiais, etc., deberán estar ancorados e 
as súas fábricas coa resistencia debida. 
 A presión interior de proba en gabia da canalización será tal que se alcance no punto máis 
baixos do tramo en proba unha con catro (1,4) veces a presión máxima de traballo no punto de 
máis presión, definida como presión máxima de traballo (Pt), a suma da máxima presión de 
servizo máis as sobrepresións, incluídos o golpe de ariete. A presión farase subir lentamente de 
forma que o seu incremento non supere un quilogramo por centímetro cadrado e minuto. 
 Unha vez obtida a presión pararase durante trinta minutos e considerarase satisfactoria, 
cando durante este tempo o manómetro non acuse un descenso superior a raíz cadrada de p65 
sendo p a presión de proba en gabia en quilogramos por centímetro cadrado. Cando o descenso 
do manómetro sexa superior, corrixiranse os defectos observados, repasando as xuntas que 
perdan auga, cambiando se é preciso algún tubo, de forma que ao final se consiga que o 
descenso de presión non supere a magnitude indicada.  
 No caso de canalizacións de formigón e de amianto-cemento, previamente á proba de 
presión terase a canalización chea de auga, polo menos vinte e catro hora (24 h.). 
 En casos moi especiais nos que a escaseza de auga ou outras causas fagan difícil a 
enchedura da canalización durante a montaxe, o contratista poderá propoñer, razoadamente, a 
utilización doutro sistema especial que permita probar xuntas con idéntica seguridade. A 
administración poderá rexeitar o sistema de proba proposto se considera que non ofrece 
suficiente garantía. 
 
Proba de estanquidade 
 Despois de completarse satisfactoriamente a proba de presión interior deberá realizarse a 
de estanquidade. 
 A presión de proba de estanquidade será a máxima estática que existe no tramo da 
canalización obxecto da proba. 
 A perda defínese como a cantidade de auga que debe subministrarse ao tramo de 
canalización en proba mediante un bombín tarar, de forma que se manteña a presión de proba 
de estanquidade despois de encher a canalización de auga e expulsarse o aire. 
 
 A duración da proba de estanquidade será de dúas horas e a perda deste tempo será 
inferior ao valor dado pola fórmula: 

V = K L D 
na cal: 
 V = perda total na proba, en litros. 
 L = lonxitude do tramo obxecto da proba, en metros. 
 D = diámetro interior, en metros. 
 K = coeficiente dependente do material. 
 
Segundo a seguinte táboa: 
 
 Formigón en masa ...............................  K = 1,000 
 Formigón armado con ou sen camisa .  K = 0,400 
 Formigón pretensar .............................  K = 0,250 
 Fibrocemento .......................................  K = 0,350 
 Fundición .............................................  K = 0,300 
 Aceiro ...................................................  K = 0,350 
 Plástico ................................................  K = 0,350 
 De tódolos xeitos, calquera que sexan as perdas fixadas, se estas son superadas, o 
contratista, ás súas expensas, repasará todas as xuntas e tubos defectuosos; así mesmo vén  
obrigado a reparar calquera perda de auga apreciable aínda cando o total sexa inferior ao 
admisible. 
 



 

3.03.- MEDICIÓN E ABONO DAS OBRAS 
 Todas a unidades de obra abonaranse conforme aos prezos establecidos no cadro de 
prezos nº 1, a aplicación do cal, de acordo co presente prego, comprende a totalidade dos 
importes abonables ao contratista. Calquera operación necesaria para a total terminación das 
obra ou para a execución de prescricións deste prego que non estea nel explicitamente 
especificada ou imputada, entenderase incluída nas obrigas do contratista. O seu custo 
entenderase, en todo caso, englobado no prezo do cadro de prezos nº 1, correspondente á 
unidade de obra de que forme parte, no sentido de ser física ou preceptivamente necesaria para 
a execución da devandita unidade. 
 Os prezos aboaranse polas unidades determinadas e executadas conforme ás condicións 
que se establecen neste prego e comprenden a subministración, transporte, manipulación e 
emprego dos materiais ou grupos; a man de obra e a utilización da maquinaria e medios 
auxiliares necesarios para a súa execución, montaxe e probas, así como cantas necesidades 
circunstanciais preséntense para jla realización e terminación das unidades de obra. 
 Cada clase de obra medirase, exclusivamente, no tipo de unidade, unidade lineal, de 
superficie, de volume ou peso, que en cada caso se especifiquen no cadro de prezos nº 1. 
 Todas as medicións básicas para a medición das obras, incluídos os traballos topográficos 
que se realicen a este fin, deberán ser confirmados por representantes autorizados do contratista 
e da administración, e aprobados por esta. 
 
OBRAS NON DEFINIDAS NESTE PREGO 
 Se no transcurso dos traballos fose necesario executar calquera clase de obras que non 
estivesen especificadas neste Prego, o contratista está obrigado a executalas conforme ás 
instrucións que ao obxecto recibise da Dirección Técnica. Para iso, o contratista presentará oferta 
especial de prezos para que poidan ser estudados pola Propiedade. Se a obra é admitida, o 
adxudicatario executará os traballos, considerándoos incorporados ao contrato e Prego de 
Condicións a todos os efectos. Se a oferta é rexeitada, o contratista quedará relevado de todo 
compromiso e a empresa promotora poderá dispoñer a realización dos traballos por outros 
medios e de acordo coa Dirección de Obra. 
 
 
4.- DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
4.01. - PERSOAL DE OBRA 
 Por parte do Contratista existirá en obra un responsable da obra que non poderá 
ausentarse desta sen coñecemento e permiso previo da Dirección Facultativa. O seu 
nomeamento será sometido á aprobación da Dirección Facultativa. 

 
 

4.02. - PROGRAMA DE TRABALLOS E INSTALACIÓNS AUXILIARES 
 O Contratista someterá á aprobación da Administración no prazo máximo dun (1) mes, a 
contar dende a autorización do comezo das obras, un programa de traballos no que se 
especifiquen os prazos parciais e datas de terminación das distintas clases de obra compatibles 
coas anualidades fixadas e prazo de execución por parte do Contratista. 
 Este programa de traballos, unha vez aprobado pola Administración, incorporarase ao 
Prego de Prescricións Técnicas do Proxecto e adquirirá polo tanto, carácter contractual. 
 O Contratista presentará, así mesmo, unha relación completa dos servizos e maquinaria 
que se compromete a utilizar en cada unha das etapas do programa de traballos. Os medios 
propostos quedarán adscritos á obra sen que, en ningún caso, o Contratista poida retiralos sen 
autorización da Dirección Facultativa. 
 O Contratista deberá aumentar os medios auxiliares e persoal técnico, sempre que a 
Dirección Facultativa comprobe que iso é preciso para o desenvolvemento das obras nos prazos 
previstos. 
 A aceptación do programa de traballos e da relación de medios auxiliares propostos non 
implicará exención ningunha de responsabilidade para o Contratista, en caso de incumprimento 
dos prazos parciais ou totais convidos. 
 
4.03. - MEDIDAS DE SEGURIDADE 
 O Contratista deberá aterse ás disposicións vixentes sobre a Seguridade e Hixiene no 
traballo. 
 Como elemento primordial de seguridade establecerase toda a sinalización necesaria, 
tanto durante o desenvolvemento das obras coma durante a súa explotación, facendo referencia 



 

a perigos existentes. Para iso utilizaranse, cando existan, os correspondentes sinais 
normalizados. 
 
 
4.04. - SUBCONTRATACIóN 
 O Contratista poderá subcontratar con terceiros calquera parte da obra. 
 Non obstante, a celebración dos subcontratos estará sometida ao cumprimento dos 
seguintes requisitos: 

-  O Contratista debe dar coñecemento por escrito á Administración dos 
subcontratos a celebrar, con indicación das partes do contrato a executar 
polos Subcontratistas. 

-  A obra que o Contratista pode subcontratar non poderá exceder do sesenta 
por cento ( 60% ) do presuposto do Contrato. 

-  O Contratista estará obrigado a aboar aos Subcontratistas e Subministradores 
o pagamento do prezo pactado cuns e outros nuns prazos e condicións que 
non sexan máis desfavorables que os establecidos no Artigo 200.4 da "Lei de 
Contratos do Sector Público", para as relacións entre Administración e 
Contratista. 

-  Os Subcontratistas quedarán obrigados solo ante o Contratista principal, que 
asumirá, polo tanto, a total responsabilidade da execución do Contrato fronte 
á Administración, con arranxo estrito aos Pregos de Cláusulas Administrativas 
Particulares e aos termos do contrato. 

-  En ningún caso poderá concertarse polo Contratista a execución parcial do 
contrato con persoas inmersas en suspensión de clasificacións ou 
inhabilitados para contratar. 

 A Dirección Facultativa da obra está facultado para decidir a exclusión dun Subcontratista 
por consideralo incompetente ou non reunir as necesarias condicións. Comunicada esta decisión 
ao Contratista, este deberá tomar as oportunas medidas para a rescisión da devandita 
subcontrata. 
 
 
4.05. - MODIFICACIÓNS DO CONTRATO 
 A Dirección Facultativa poderá introducir no Contrato, antes de empezar as obras ou 
durante a súa execución, as modificacións que sexan precisas para a normal construción destas, 
aínda que non se previran no Proxecto e sempre que a sexan sen separarse do seu espírito e 
recta interpretación. Tamén poderá introducir aquelas modificacións que produzan aumento ou 
diminución e aínda supresión das cantidades de obra, marcadas no Presuposto, ou substitución 
dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa das comprendidas no Contrato. 
 
 
4.06. -TRABALLOS NON PREVISTOS 
 Cando as modificacións do Contrato supoñan a introdución de unidades de obra non 
comprendidas no proxecto ou as características da cal difiran substancialmente delas, os seus 
prezos de aplicación serán fixados pola Administración, á vista da proposta da Dirección 
Facultativa das obras e das observacións do Contratista a esta proposta en trámite de audiencia, 
por prazo mínimo de tres días. 
 En caso de que o Contratista non aceptese os prezos fixados, deberá continuar a 
execución das unidades de obra e os seus prezos serán decididos por unha comisión de 
arbitraxe en procedemento sumario, sen prexuízo de que a Administración poida, en calquera 
caso, contratalas, con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas 
directamente. 
 
 
4.07. - CERTIFICACIÓN E ABONOS A CONTA 
 As relalcións valoradas faranse a orixe, incluíndo nela as unidades de obra rematadas 
conforme ao Proxecto, segundo cubicacións obtidas da obra executada, multiplicadas polos 
prezos dos Cadros de Prezos, ou os prezos novos aprobados. 
 En ningún caso se incluirán unidades incompletas, nin prezos novos non aprobados. 
 Baseándose nas relacións valoradas, a Dirección Facultativa.procederá á redacción de 
certificacións mensuais. As devanditas certificacións servirán para o abono da obra executada ao 
Contratista de obra 



 

 Todos os abonos que a efectuen son a boa conta, e as certificacións non supoñen 
aprobación, nin recepción das obras que comprenden. 
 O Contratista terá tamén dereito a percibir abonos a conta sobre o seu importe polas 
operacións preparatorias realizadas como instalacións e abasto de materiais ou equipos de 
maquinaria pesada adscritos á obra, nas condicións sinaladas na lexislación vixente, debéndose 
asegurar os referidos pagamentos mediante a prestación de garantía (avais). 
 Todas estas modificacións serán obrigatorias para o Contratista, sempre que as mesmas 
non alteren o Presuposto de Execución en máis dun vinte por cento (20%). 
 Neste caso, o Contratista non terá dereito a ningunha variación nos prezos, nin a 
indemnización de ningún xénero por supostos prexuízos que lle poidan ocasionar as 
modificacións no número de unidades de obra ou no prazo de execución. 
 
 
 
 
4.08. - ABONO DE OBRA INCOMPLETA OU DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 
 Cando por calquera causa fose mester valorar obra incompleta ou defectuosa, pero 
aceptable, a xuízo da Dirección Facultativa., este determinará o prezo ou partida de abono 
despois de oir ao Contratista, o cal deberá conformarse coa devandita resolución, salvo o caso 
en que estando dentro do prazo de execución, prefira rematar a obra conforme ás condicións do 
Prego, sen exceder do devandito prazo ou rexeitala. 
 
 
4.09. -CONSERVACIÓN DAS OBRAS 
 O Contratista queda comprometido a conservar pola súa conta, ata que sexan recibidas, 
todas as obras que integran o Proxecto. 
 O Contratista queda tamén obrigado á conservación pola súa conta, das obras durante o 
prazo de garantía dun (1) ano a partir da data da recepción. 
4.10. - FACILIDADES PARA A INSPECCIÓN 
 O Contratista proporcionará a Dirección Facultativa ou aos seus subalternos ou delegados, 
toda clase de facilidades para os replanteos, recoñecementos, medicións e probas de materiais, 
así como para a inspección da man de obra en todos os traballos, co obxecto de comprobar o 
cumprimento das condicións establecidas neste Prego, permitindo o acceso a todas as partes da 
obra e mesmo aos talleres e fábricas onde prodúzanse os materiais ou realícense os traballos 
para as obras. 
 
 
4.11. - PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O prazo de execución das obras será o especificado no Prego de Cláusula 
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente proxecto. 
 
 
4.12. - RECEPCIÓN DAS OBRAS 
 Unha vez concluídas polo Contratista as obras, deberá poñelo en coñecemento da 
Dirección Facultativa, por escrito. 
 Cumprido o requisito anterior, no prazo dun mes a contar dende a terminación, a 
Administración procederá á recepción das obras, para o cal convocará previamente ao 
Contratista, por escrito, con polo menos dez días de antelación. 
 Á recepción das obras concorrerá un facultativo designado para a Administración 
representante desta, a Dirección Facultativa e o Contratista, asistido, se o estima oportuno, do 
seu facultativo. 
 Se se atopan as obras en bo estado e conforme ás prescricións previstas, o funcionario 
técnico designado pola Administración contratante e representante desta daraas por recibidas, 
levantándose a correspondente acta e comezando entón o prazo de garantía. 
 Se o Contratista non acode á convocatoria de recepción, será recollida a súa ausencia na 
Acta. 
 Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o 
seu Director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo 
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o Contratista non o efectuase, poderá 
concederlle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
 
 



 

4.13. - PRAZO DE GARANTÍA DAS OBRAS 
O prazo de garantía que ten que mediar entre a recepción provisional e a definitiva das 

obras, será de doce meses contados a partires da data do Acta de Recepción provisional das 
obras. 

A conservación das obras durante o prazo de garantía correrá a cargo do Contratista que 
non percibirá por este concepto, cantidade algunha, xa que se considera que os gastos 
orixinados por este concepto van incluídos implicitamente nos prezos das distintas unidades. 

Unha vez cumprido o prazo de garantía efectuarase o recoñecemento final e, si procede, 
a recepción definitiva. 
 
 
4.14. - LIQUIDACIÓN DAS OBRAS 
 
 Dentro do prazo de seis (6) meses a contar dende a data da Acta de recepción, 
procederase á medición xeral das obras que ha de servir de base para a súa valoración, e 
efectuarase, por parte da Dirección de Obra, a liquidación correspondente. 
 A devandita liquidación debe ser notificada ao Contratista, ao cal lle será aboado o saldo 
resultante, no seu caso. 
 
 
 
 
4.15. - RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS 
 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios 
ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do Contratista, responderá 
este dos danos e prexuízos durante un período de quince anos a contar dende a data de 
recepción. 
 Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do Contratista. 
4.16. - RELACIÓNS LEGAIS E RESPONSABILIDADES CO PUBLICO. 
 O Contratista deberá obter á súa costa todos os permisos ou licenzas necesarios para a 
execución das obras con excepción dos correspondentes á expropiación, se a houbese, das 
zonas de situación das obras. 
 O Contratista será responsable, ata a recepción das obras, dos danos e prexuízos 
ocasionados a terceiros como consecuencia dos actos, omisións ou neglixencias do persoal ao 
seu cargo. 
 O Contratista tamén será responsable de todos os obxectos que se atopen ou descubran 
durante a execución das obras e deberá dar conta inmediata dos achados ao Enxeñeiro Director 
e colocalos baixo a súa custodia, estando obrigado a solicitar dos organismos e empresas 
correspondentes, a información referente ás instalacións subterráneas que puidesen ser 
afectadas polas obras. 
 O Contratista estará obrigado ao cumprimento do establecido na Lei de Contratos de 
Traballo, nas Regulamentacións de Traballo e Disposicións Reguladoras dos Seguros Sociais e 
Accidentes. 
 
 
4.17. - GASTOS DE CARÁCTER XERAL A CARGO DO CONTRATISTA 
 Serán de conta do Contratista os gastos que orixinen os replanteos parciais; os de 
construcións auxiliares; os de aluguer ou adquisición de terreos para depósitos de maquinaria e 
materiais; os de protección de materiais e da propia obra contra todo deteriodo, dano ou 
incendio, cumprindo os requisitos vixentes para o almacenamento de explosivos ou carburantes, 
os de limpeza e evacuación de desperdicios e lixos; os de construción e conservación de 
désvinvos provisionais para manter a viabilidade e demais recursos necesarios para proporcionar 
seguridade dentro das obras; os de retirada, á fin da obra, das instalacións para a 
subministración de auga e enerxía eléctrica, necesarias para as obras, así como a adquisición 
 das devanditas augas e enerxía; os de retirada dos materiais e rexeitados e corrección das 
deficiencias observadas e postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas e os de 
apertura de camiños para o acceso e transporte de materiais ao lugar das obras. 
 Será tamén de conta do Contratista, o abono dos gastos de replanteo,cuio importe non 
excederá do un e medio por cento (1,5%) do presuposto das obras. 
 Igualmente serán de conta do Contratista os gastos orixinados polos ensaios de materiais 
e de control de execución das obras, que dispoñan a Dirección Facultativa, en tanto que o 



 

importe dos devanditos ensaios non supere o un por cento (1%) do presuposto de execución 
material das obras. 
 Nos casos de resolución do contrato, sexa por finalizar as obras ou por calquera outra 
causa que a motive, serán por conta do Contratista os gastos orixinados pola liquidación, así 
como os de retirada dos medios auxiliares empregados ou non, na execución das obras. Os 
gastos de liquidación das obras non excederán do un por cento (1%) do seu presuposto total. 
 
 
 
 
 
4.18.- OBRIGACIÓN DO CONTRATISTA EN CASOS NON EXPRESADOS 
TERMINANTEMENTE 
 É obriga do Contratista executar canto sexa necesario para a boa execución das obras, 
aínda que non se ache expresamente estipulado nestas condicións, e sempre que, sen 
separarse do seu espiritu e recta interpretación, o dispoña por escrito a Dirección Facultativa.. 
 
 
4.19. - CORRESPONDENCIA DIRECCIóN DE OBRA CONTRATISTA 
 O Contratista terá dereito a que se lle acuse recibo das comunicacións de calquera tipo 
que dirixa á Dirección Facultativa. 
 O Contratista está obrigado a devolver á Dirección Facultativa, co "recibín" cumprido, 
calquera tipo de comunicación que daquel reciba. 
 
 
4.20. - RESOLUCIÓN DO CONTRATO 
 Con carácter xenérico, en caso de resolución do Contrato, estarase ao disposto na vixente 
" Lei de Contratos do Sector Público 30/2007, do 30 de outubro". 
 Se a rescisión se derivase dun incumprimento de prazos ou de calquera outra causa 
imputable ao Contratista, procederase ao recoñecemento, medición e valoración xeral das obras, 
non tendo, neste caso, máis dereito que que se lle inclúan na valoración as unidades das obras 
totalmente rematadas conforme ao Proxecto, aos seus prezos ou aos novos aprobados. 
 A Dirección Facultativa poderá optar por que se inclúan tamén os materiais acopiados que 
lle resulten convenientes. 
 Se o saldo da liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primeiro termo a 
fianza e despois a maquinaria e medios auxiliares propiedade do Contratista, quen en todo caso 
se compromete a saldar a diferenza, se existise. 
 
 

   
 

CARNOTA, 02/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO                                ARQUITECTO 
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5.- CADRO DE PREZOS UNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MAN DE OBRA VALORADO  (Pres)  
SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO PINDO NORTE                  
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
02.2017 Página 1  

01.02.01      21,704 Hr   Cuadrilla A                                                      40,69 883,14 
01.03.02      314,000 Hr   Peón especializado                                               12,10 3.799,40 
  _________________  
 Grupo 01. ..................................  4.682,54 
MOOA.1a       21,708 h    Oficial 1ª                                                       11,35 246,39 
MOOA.1b       8,523 h    Oficial 2ª                                                       11,16 95,12 
MOON.2b       15,360 h    Peón Especialista                                                10,52 161,59 
MOON.2e       10,735 h    Peón                                                             10,36 111,21 
  _________________  
 Grupo MOO ..............................  614,30 
U01AA007      7,650 Hr   Oficial primeira                                                 13,75 105,19 
U01AA007B     220,428 Hr   Oficial primeira                                                 13,75 3.030,89 
  _________________  
 Grupo U01 ................................  3.136,07 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  8.432,91 
 

LISTADO DE MATERIAIS VALORADO  (Pres) 
 
A01JF0060107 0,070 M3   Morteiro cemento 1/6 M-40                                        145,08 10,16 
  _________________  
 Grupo A01 ................................  10,16 
A02AA510      0,425 M3   Formigón   HM-20 N/mm2  elab. obra                               117,44 49,91 
A02AA5100107P 71,499 M3   Formigón  H-200/40 elab. obra                                    119,83 8.567,67 
  _________________  
 Grupo A02 ................................  8.617,58 
A03CF005B     13,816 Hr   Retroescavadora                                                  51,78 715,39 
A03CF005C     157,000 Hr   Retroescavadora                                                  0,29 45,53 
  _________________  
 Grupo A03 ................................  760,92 
HGJJHJKK01.05 12,560 M3   Area                                                             18,29 229,72 
HGJJHJKKC    157,000 M3   Area                                                             0,04 6,28 
  _________________  
 Grupo HGJ ...............................  236,00 
PBPC.2aaa     5,148 m³   Formigón en masa HM-20/P/20 de central                           126,64 651,94 
  _________________  
 Grupo PBP ...............................  651,94 
PEAF.1a       12,000 ud   Marco e reixa aceiro galvanizado, de 200 mm X 500 mm A-15        8,88 106,56 
  _________________  
 Grupo PEA ...............................  106,56 
PIFF.2e       221,760 m    Tubo PEBD Ø63mm                                                  3,38 749,55 
PIFF.9e       288,000 ud   material necesario                                               4,00 1.152,00 
  _________________  
 Grupo PIF .................................  1.901,55 
U05DC001      26,000 Ud   Anel pozo form. D=80 h=50                                        21,18 550,68 
U05DC015      13,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        67,73 880,49 
U05DC020      23,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,64 198,72 
U05JA010      8,500 Ml   Canal H-Polimero 143 mm altura.                                  15,68 133,28 
U05JA030      8,500 Ml   Rexilla fundición 1                                              14,61 124,19 
  _________________  
 Grupo U05 ................................  1.887,36 
U37SE015      455,300 Ml   Tub.PVC 250                                                      0,14 63,74 
U37SE215B     141,300 Ml   Tubería PVC 250 mm.                                              21,81 3.081,75 
U37UA050      13,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,06 351,78 
  _________________  
 Grupo U37 ................................  3.497,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  17.669,34 
 
 

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres) 
 
 
MMMT.12       279,365 h    Martelo rompedor+compresor 32CV                                  7,71 2.153,90 
  _________________  
 Grupo MMM..............................  2.153,90 



LISTADO DE MAN DE OBRA VALORADO  (Pres)  
SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO PINDO NORTE                  
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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U37GA000P     14,205 Hr   Regra vibradora                                                  1,00 14,21 
U37OE001      0,070 Hr   Grua automovil                                                   20,03 1,40 
  _________________  
 Grupo U37 ................................  15,61 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  2.169,51 
 



 

 
 
 

6.- CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CADRO DE DESCOMPOSTOS
SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO PINDO NORTE                
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN                                    

01.01 M2   DEMOLICIÓN DE FIRME                                            
. M2. Demolición de firme existente de formigón, por medios mecánicos, incluso carga e retirada de escombros
por xestor autorizado ou preparación de caixa en tramo 3 sin formigonar.

MOOA.1b     0,018 h   Oficial 2ª                                                      11,16 0,20
MOON.2e    0,010 h   Peón                                                            10,36 0,10
MMMT.12    0,590 h   Martelo rompedor+compresor 32CV                                 7,71 4,55
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS

01.02 M2  PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO                           
M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigón en masa, vibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm2.
, tamaño máximo 40 mm. e consistencia plástica, acabado con textura superficial ruleteado fino ou similar, incluso
mallazo electrosoladado e zahorra de base si fose necesario.

01.02.01     0,032 Hr  Cuadrilla A                                                     40,69 1,30
A02AA5100107P 0,151 M3  Formigón  H-200/40 elab. obra                                   119,83 18,09
U37GA000P 0,030 Hr  Regra vibradora                                                 1,00 0,03
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   19,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS

01.03 Ml  CANALIZACIÓN SANEAMENTO                                         
ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento,  cun diámetro 250 mm. e de unión por xunta elástica,
colocada sobre soleira de formigón HM-20  N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de pezas especiais segundo UNE
53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo incluso roca e posterior recheo e tapado, totalmente colocada
,incluso todas as conexións necesarias as vivendas existentes.

U01AA007B  0,236 Hr  Oficial primeira                                                13,75 3,25
01.03.02     0,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 6,05
U37SE215B  0,900 Ml  Tubería PVC 250 mm.                                             21,81 19,63
HGJJHJKK01.05 0,080 M3  Area                                                            18,29 1,46
A03CF005B  0,088 Hr  Retroescavadora                                                 51,78 4,56
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   35,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS

01.04 Ud  POZO REXISTRO SANEAMENTO                                        
01.02.01     0,936 Hr  Cuadrilla A                                                     40,69 38,09
U05DC001   2,000 Ud  Anel pozo form. D=80 h=50                                       21,18 42,36
U37UA050   1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       27,06 27,06
U05DC020   2,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,64 17,28
U05DC015   1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       67,73 67,73
A01JF0060107 0,010 M3  Morteiro cemento 1/6 M-40                                       145,08 1,45
U37OE001   0,010 Hr  Grua automovil                                                  20,03 0,20
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   194,20 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS EUROS

01.05 Ml  CANALIZACION PLUVIAIS                                           
ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento, cun diámetro 250 mm. e de unión por xunta elástica,
colocada sobre soleira de formigón HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de pezas especiais segundo UNE
53332,  incluso     apertura de zanxa en todo tipo de terreo  e posterior recheo e tapado, totalmente colocada.

U01AA007B  1,168 Hr  Oficial primeira                                                13,75 16,06
01.03.02     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 18,15
HGJJHJKKC 1,000 M3  Area                                                            0,04 0,04
A03CF005C 1,000 Hr  Retroescavadora                                                 0,29 0,29
U37SE015    2,900 Ml  Tub.PVC 250                                                     0,14 0,41
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   35,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS
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SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO PINDO NORTE                
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 Ml  CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS                               
ML. canaleta de hormigón polimero para recollida de augas de 143 mm. De  altura para cargas lixeiras e medias,
con pendente incorporada, rexilla de Fundición dúctil, soleira de hormigón HM-20 N/mm2 e medios auxiliares,
totalmente rematada.

U01AA007    0,900 Hr  Oficial primeira                                                13,75 12,38
A02AA510    0,050 M3  Formigón   HM-20 N/mm2  elab. obra                              117,44 5,87
U05JA010    1,000 Ml  Canal H-Polimero 143 mm altura.                                 15,68 15,68
U05JA030    1,000 Ml  Rexilla fundición 1                                             14,61 14,61
%3000000    3,000 U04A Costes indirectos...(s/total)                                   48,50 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS

01.07 Ud  POZO REXISTRO CON SUMIDOIRO                                     
Ud. Pozo de rexistro circular de 1,00 ml  para pluviais executado con aneis prefabricados de formigón en masa e
unha altura total de pozo variable,     mesmo excavación en todo tipo de terreo incluso roca, soleira de formigón de
20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundición, totalmente rematado con reixa e marco de fundición ductil cadrada
de 400 mm, clase C250, segundo norma EN 124.

MOOA.1a     1,058 h   Oficial 1ª                                                      11,35 12,01
MOON.2e    1,000 h   Peón                                                            10,36 10,36
U05DC001   2,000 Ud  Anel pozo form. D=80 h=50                                       21,18 42,36
U37UA050   1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       27,06 27,06
U05DC020   1,500 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,64 12,96
U05DC015   1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       67,73 67,73
OBO.15       0,300 m³  Morteiro cto/are M-15 0-5 maq                                   55,42 16,63
PBPC.2aaa  0,858 m³  Formigón en masa HM-20/P/20 de central                          126,64 108,66
PEAF.1a      2,000 ud  Marco e reixa aceiro galvanizado, de 200 mm X 500 mm A-15       8,88 17,76
%3           3,000     costes indirectos                                               315,50 9,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS VINTE E CINCO EUROS

01.08 Ml  CANALIZACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA 63 mm                        
ML canalización de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas especiais,
totalmente rematado incluso  arquetas e conexións necesarias.

PIFF.2e      1,155 m   Tubo PEBD Ø63mm                                                 3,38 3,90
PIFF.9e      1,500 ud  material necesario                                              4,00 6,00
MOOA.1a     0,080 h   Oficial 1ª                                                      11,35 0,91
MOON.2b    0,080 h   Peón Especialista                                               10,52 0,84
%3           3,000     costes indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS

01.09 PA  OBRAS IMPREVISTAS                                               
P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposición de servizos afectados e contención de pluviais do monte na
zona alta ,< 5% do PEM.

9.1.1        1,000 Pa  obras imprevistas                                               1.165,05 1.165,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.165,10 34,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL DOUSCENTOS EUROS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO PINDO NORTE                
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 VARIOS                                                          

02.01 UD  SEGURIDADE E SAÚDE                                              
Ud. Módulo base de seguridade e saúde para elementos de protección de obras (valla,redes, estadas e demais
elementos vinculados á protección dos traballadores na       obra). Parte proporcional de transporte e provisión de
equipos postos en obra,  casetas, seguro, etc.

05.01.01     1,000 Ud  Módulo de seguridade e Saúde                                    461,16 461,16
%            3,000 %   costes indirectos                                               461,20 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SETENTA E CINCO EUROS

02.02 UD  CONTROL DE CALIDADE                                             
Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacións, incluido control arqueolóxico.

05.02.01     1,000 u   Estudio de control de calidade                                  291,26 291,26
%C           3,000 %   Costes indirectos                                               291,30 8,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS EUROS

02.03 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Ud. Xestión de residuos de contrución e demolición xerados en obra, segundo lexislación vixente.

05.03.01     1,000 u   Xestión de residuos                                             358,74 358,74
%X           3,000 %   Costes indirectos                                               358,70 10,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS SESENTA E NOVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN                                      
01.01 M2    DEMOLICIÓN DE FIRME                                             5,00 

 . M2. Demolición de firme existente de formigón, por medios mecánicos, incluso carga e retirada  
 de escombros por xestor autorizado ou preparación de caixa en tramo 3 sin formigonar.  
 CINCO  EUROS  
01.02 M2   PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO                            20,00 

 M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigón en masa, vibrado, de resistencia  
 característica HM-20 N/mm2. , tamaño máximo 40 mm. e consistencia plástica, acabado con  
 textura superficial ruleteado fino ou similar, incluso mallazo electrosoladado e zahorra de base si  
 fose necesario.         
 VINTE  EUROS  
01.03 Ml   CANALIZACIÓN SANEAMENTO                                          36,00 

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento,  cun diámetro 250 mm. e de unión  
 por xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20  N/mm2. ou cama de area , e/  
 p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo incluso  
 roca e posterior recheo e tapado, totalmente colocada  
 ,incluso todas as conexións necesarias as vivendas existentes.    
 TRINTA E SEIS  EUROS  
01.04 Ud   POZO REXISTRO SANEAMENTO                                         200,00 

 DOUSCENTOS  EUROS  
01.05 Ml   CANALIZACION PLUVIAIS                                            36,00 

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento, cun diámetro 250 mm. e de unión  
 por xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p.  
 de pezas especiais segundo UNE 53332,  incluso     apertura de zanxa en todo tipo de terreo  e  
 posterior recheo e tapado, totalmente colocada.  
   
 TRINTA E SEIS  EUROS  
01.06 Ml   CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS                                50,00 

 ML. canaleta de hormigón polimero para recollida de augas de 143 mm. De  altura para cargas  
 lixeiras e medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundición dúctil, soleira de hormigón  
 HM-20 N/mm2 e medios auxiliares,  totalmente rematada.  
 CINCUENTA  EUROS  
01.07 Ud   POZO REXISTRO CON SUMIDOIRO                                      325,00 

 Ud. Pozo de rexistro circular de 1,00 ml  para pluviais executado con aneis prefabricados de  
 formigón en masa e unha altura total de pozo variable,     mesmo excavación en todo tipo de  
 terreo incluso roca, soleira de formigón de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundición,  
 totalmente rematado con reixa e marco de fundición ductil cadrada de 400 mm, clase C250,  
 segundo norma EN 124.         
   
 TRESCENTOS VINTE E CINCO  EUROS  
01.08 Ml   CANALIZACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA 63 mm                         12,00 

 ML canalización de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas  
 especiais, totalmente rematado incluso  arquetas e conexións necesarias.  
 DOCE  EUROS  
01.09 PA   OBRAS IMPREVISTAS                                                1.200,00 

 P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposición de servizos afectados e contención de pluviais  
 do monte na zona alta ,< 5% do PEM.  
 MIL DOUSCENTOS  EUROS  

CAPÍTULO 02 VARIOS                                                            
02.01 UD   SEGURIDADE E SAÚDE                                               475,00 

 Ud. Módulo base de seguridade e saúde para elementos de protección de obras (valla,redes,  
 estadas e demais elementos vinculados á protección dos traballadores na       obra). Parte  
 proporcional de transporte e provisión de equipos postos en obra,  casetas, seguro, etc.  
 CATROCENTOS SETENTA E CINCO  EUROS  
02.02 UD   CONTROL DE CALIDADE                                              300,00 

 Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacións, incluido control  
 arqueolóxico.  
 TRESCENTOS  EUROS  
02.03 UD   XESTIÓN DE RESIDUOS                                              369,50 

 Ud. Xestión de residuos de contrución e demolición xerados en obra, segundo lexislación  
 vixente.  
 TRESCENTOS SESENTA E NOVE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN                                      
01.01 M2    DEMOLICIÓN DE FIRME                                              

 . M2. Demolición de firme existente de formigón, por medios mecánicos, incluso carga e retirada  
 de escombros por xestor autorizado ou preparación de caixa en tramo 3 sin formigonar.  
 Man de obra ...........................................................  0,30 

 Maquinaria .............................................................  4,55 

 Materiais ................................................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
01.02 M2   PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO                             

 M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigón en masa, vibrado, de resistencia  
 característica HM-20 N/mm2. , tamaño máximo 40 mm. e consistencia plástica, acabado con  
 textura superficial ruleteado fino ou similar, incluso mallazo electrosoladado e zahorra de base si  
 fose necesario.         
 Man de obra ...........................................................  1,30 

 Maquinaria .............................................................  0,03 

 Materiais ................................................................  18,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
01.03 Ml   CANALIZACIÓN SANEAMENTO                                           

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento,  cun diámetro 250 mm. e de unión  
 por xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20  N/mm2. ou cama de area , e/  
 p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo incluso  
 roca e posterior recheo e tapado, totalmente colocada  
 ,incluso todas as conexións necesarias as vivendas existentes.    
 Man de obra ...........................................................  9,30 

 Materiais ................................................................  26,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 
01.04 Ud   POZO REXISTRO SANEAMENTO                                          
 Man de obra ...........................................................  38,09 

 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Materiais ................................................................  161,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
01.05 Ml   CANALIZACION PLUVIAIS                                             

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento, cun diámetro 250 mm. e de unión  
 por xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p.  
 de pezas especiais segundo UNE 53332,  incluso     apertura de zanxa en todo tipo de terreo  e  
 posterior recheo e tapado, totalmente colocada.  
   
 Man de obra ...........................................................  34,21 

 Materiais ................................................................  1,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 
01.06 Ml   CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS                                 

 ML. canaleta de hormigón polimero para recollida de augas de 143 mm. De  altura para cargas  
 lixeiras e medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundición dúctil, soleira de hormigón  
 HM-20 N/mm2 e medios auxiliares,  totalmente rematada.  
 Man de obra ...........................................................  12,38 

 Materiais ................................................................  37,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,00 
01.07 Ud   POZO REXISTRO CON SUMIDOIRO                                       

 Ud. Pozo de rexistro circular de 1,00 ml  para pluviais executado con aneis prefabricados de  
 formigón en masa e unha altura total de pozo variable,     mesmo excavación en todo tipo de  
 terreo incluso roca, soleira de formigón de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundición,  
 totalmente rematado con reixa e marco de fundición ductil cadrada de 400 mm, clase C250,  
 segundo norma EN 124.         
   
 Man de obra ...........................................................  22,37 

 Materiais ................................................................  302,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,00 
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01.08 Ml   CANALIZACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA 63 mm                          

 ML canalización de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas  
 especiais, totalmente rematado incluso  arquetas e conexións necesarias.  
 Man de obra ...........................................................  1,75 

 Materiais ................................................................  10,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
01.09 PA   OBRAS IMPREVISTAS                                                 

 P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposición de servizos afectados e contención de pluviais  
 do monte na zona alta ,< 5% do PEM.  
 Materiais ................................................................  1.200,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,00 

CAPÍTULO 02 VARIOS                                                            
02.01 UD   SEGURIDADE E SAÚDE                                                

 Ud. Módulo base de seguridade e saúde para elementos de protección de obras (valla,redes,  
 estadas e demais elementos vinculados á protección dos traballadores na       obra). Parte  
 proporcional de transporte e provisión de equipos postos en obra,  casetas, seguro, etc.  
 Materiais ................................................................  475,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  475,00 
02.02 UD   CONTROL DE CALIDADE                                               

 Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacións, incluido control  
 arqueolóxico.  
 Materiais ................................................................  300,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
02.03 UD   XESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Ud. Xestión de residuos de contrución e demolición xerados en obra, segundo lexislación  
 vixente.  
 Materiais ................................................................  369,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  369,50 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN                                      
01.01 M2   DEMOLICIÓN DE FIRME                                              

 . M2. Demolición de firme existente de formigón, por medios mecánicos, incluso carga e retirada de  
 escombros por xestor autorizado ou preparación de caixa en tramo 3 sin formigonar.  
 Tramo norte 1 110,00 3,00 330,00  
 Tramo sur 1 82,00 1,75 143,50 
  _____________________________________________________  

 473,50 5,00 2.367,50 
01.02 M2  PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO                             

 M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigón en masa, vibrado, de resistencia característica  
 HM-20 N/mm2. , tamaño máximo 40 mm. e consistencia plástica, acabado con textura superficial  
 ruleteado fino ou similar, incluso mallazo electrosoladado e zahorra de base si fose necesario.         
 Tramo norte 1 110,00 3,00 330,00  
 Tramo sur 1 82,00 1,75 143,50 
  _____________________________________________________  

 473,50 20,00 9.470,00 
01.03 Ml   CANALIZACIÓN SANEAMENTO                                           

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento,  cun diámetro 250 mm. e de unión por  
 xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20  N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de  
 pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo incluso roca e  
 posterior recheo e tapado, totalmente colocada  
 ,incluso todas as conexións necesarias as vivendas existentes.    
 Tramo sur-norte 1 157,00 157,00 
  _____________________________________________________  

 157,00 36,00 5.652,00 
01.04 Ud  POZO REXISTRO SANEAMENTO                                          
 Tramo norte-sur 7  7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 200,00 1.400,00 
01.05 Ml   CANALIZACION PLUVIAIS                                             

 ML. Tubería de PVC de parede compacta para saneamento, cun diámetro 250 mm. e de unión por  
 xunta elástica, colocada sobre soleira de formigón HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de  
 pezas especiais segundo UNE 53332,  incluso     apertura de zanxa en todo tipo de terreo  e  
 posterior recheo e tapado, totalmente colocada.  
   
 Tramo sur-norte 1 157,00 157,00 
  _____________________________________________________  

 157,00 36,00 5.652,00 
01.06 Ml   CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS                                 

 ML. canaleta de hormigón polimero para recollida de augas de 143 mm. De  altura para cargas  
 lixeiras e medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundición dúctil, soleira de hormigón HM-20  
 N/mm2 e medios auxiliares,  totalmente rematada.  
 Tramo norte 2  2,50 5,00  
 Tramo sur 2  1,75 3,50 
  _____________________________________________________  

 8,50 50,00 425,00 
01.07 Ud  POZO REXISTRO CON SUMIDOIRO                                       

 Ud. Pozo de rexistro circular de 1,00 ml  para pluviais executado con aneis prefabricados de  
 formigón en masa e unha altura total de pozo variable,     mesmo excavación en todo tipo de terreo  
 incluso roca, soleira de formigón de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundición, totalmente  
 rematado con reixa e marco de fundición ductil cadrada de 400 mm, clase C250, segundo norma  
 EN 124.         
   
 Tramo norte-sur 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 325,00 1.950,00 
01.08 Ml   CANALIZACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA 63 mm                          

 ML canalización de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas  
 especiais, totalmente rematado incluso  arquetas e conexións necesarias.  
 Tramo norte 1 110,00 110,00  
 Tramo sur 1 82,00 82,00 
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  _____________________________________________________  

 192,00 12,00 2.304,00 
01.09 PA  OBRAS IMPREVISTAS                                                 

 P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposición de servizos afectados e contención de pluviais do  
 monte na zona alta ,< 5% do PEM.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.200,00 1.200,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN .................................................................  30.420,50 
 CAPÍTULO 02 VARIOS                                                            
02.01 UD  SEGURIDADE E SAÚDE                                                

 Ud. Módulo base de seguridade e saúde para elementos de protección de obras (valla,redes,  
 estadas e demais elementos vinculados á protección dos traballadores na       obra). Parte  
 proporcional de transporte e provisión de equipos postos en obra,  casetas, seguro, etc.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 475,00 475,00 
02.02 UD  CONTROL DE CALIDADE                                               

 Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacións, incluido control  
 arqueolóxico.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
02.03 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Ud. Xestión de residuos de contrución e demolición xerados en obra, segundo lexislación vixente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 369,50 369,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 VARIOS .................................................................................................................  1.144,50 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  31.565,00 
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C01 INSTALACIONS E PAVIMENTACIÓN ...............................................................  30.420,50 
 
C02 VARIOS ...............................................................................................................  1.144,50 
  _____________  

 TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 31.565,00 

 

 
 13,00 % Gastos xenerais ..................  4.103,45 

 6,00 % Beneficios industriais ..........  1.893,90 

  __________________________  

 PRESUPOSTO BASE  37.562,35 

 21,00 % I.V.A. ................................................  7.888,09 

  _______________  

 TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 45.450,44 

  _______________  

 TOTAL PRESUPOSTO XERAL 45.450,44 

 

 

 

Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de CORENTA E CINCO MIL CATROCENTOS CINCUENTA  EUROS con 
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS. 
 
  

  
CARNOTA,02/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 

      JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO          ARQUITECTO 
    SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA 
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