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MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA 

 

1. Promotor 

Promove as obras o Concello de Mazaricos, titular do C.I.F. número P1504600F e domicilio na Avenida 
do 13 de Abril, 59, 15258, A Picota, Mazaricos (A Coruña).  

 

2. Redactores  

Redactan o presente proxecto: 

- Mª Cruz Vigo Castro, colexiada nº 3556 do COAG 

- Flavia C. Piñeiro Ces, colexiada nº 3658 do COAG 

- Paula Souto Cañas, colexiada nº 3742 do COAG 

- Gael Sánchez Rivas, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos colexiado nº 24.644 do CICCP. 

 

3. Antecedentes  

Con data 8 de outubro de 2015 o Pleno da Deputación de A Coruña aprobou as bases reguladoras do 
Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de Competencia Municipal (en diante, POS 2016), 
unha das finalidades do cal é contribuír cos concellos na realización de obras precisas para a efectiva 
prestación dos servizos obrigatorios establecidos no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases de Réxime Local, así coma outras obras non obrigatorias de competencia municipal, de acordo co 
establecido no artigo 25 da devandita Lei.  

 

4. Obxecto do proxecto  

A pavimentación de vías públicas atópase entre os servizos de competencia municipal recollidos no artigo 
26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. 

As obras proxectadas consisten en levar a cabo traballos de reparación de firmes e pavimentación da 
calzada en diversas vías municipais nas Parroquias de Colúns, Chacín, Eirón, Maroñas e Vaos, co fin de 
axeitar as mesmas para o acceso en boas condicións tanto ós núcleos como aos predios rurais.  

 

5. Titularidade do viario  

As vías obxecto de pavimentación son de titularidade do Concello de Mazaricos. 

 

6. Normativa de aplicación 

Na redacción do presente proxecto considerouse a seguinte normativa de aplicación: 

• Norma 6.1 – IC. Seccións de Firmes. 

• Norma 6.3 – IC. Rehabilitación de Firmes. 

• Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano. Ministerio de Fomento. 

• Catalogo de Deterioro de Firmes. MOPU. 

• Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de estradas y pontes (PG-3). 

• Catálogo de sinais de circulación del MOPT (Tomo I y II). 

• Norma 8.2- IC. Marcas viais (Orden de 16 de julio de 1987). 

• Guía para o proxecto e execución de obras de sinalización horizontal (Decembro 2012). 
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• Instrución 8.3-IC. Sinalización, balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas fóra 
de poboado (Orden de 31 de agosto de 1987). 

• Manual de exemplos de sinalización de obras fixas. 

• Sinalización móbil de obras. 

 

7. Descrición do estado actual e diagnose do viario  

No presente apartado realízase unha breve descrición das vías municipais obxecto deste proxecto na 
situación previa ás obras que se pretenden acometer, sinalando as súas principais características e a súa 
funcionalidade dentro da rede viaria municipal. No presente apartado realízase unha breve descrición dos 
principais problemas existentes nas vías municipais obxecto deste proxecto na situación previa ás obras 
que se pretenden acometer. 

 

• Parroquias de Santo Tomé de Os Baos  

- Camiño en Pazos de Baos 

O Camiño en Pazos de Baos está situado na Parroquia de Santo Tomé de Baos nas proximidades do 
Embalse da Fervenza. O tramo considerado do Camiño en Pazos de Baos posúe unha lonxitude de 310 
m, un ancho de 3,00 m e seu firme consiste nun pavimento de zahorra. 

Na actualidade, o camiño presenta distintos problemas derivados do seu pavimento e o paso de vehículos 
agrícolas, precisando un reforzo do mesmo, xa que os condicionantes actuais do paso continuado de 
maquinaria agrícola requiren proporcionar un pavimento con maior capacidade resistente e estrutural, e 
tamén comodidade, para mellorar a funcionalidade do camiño. 

 

• Parroquia de San Salvador de Colúns  

- Camiño en A Choupana 

O Camiño en A Choupana situase na Parroquia de San Salvador de Colúns e tratase dunha pista de 
acceso ao núcleo do mesmo nome dende a estrada de A Picota a Cives. O tramo considerado da vía 
posúe unha lonxitude de 150 m cun ancho de 3,50 – 4,00 m. 

Na actualidade, a vía amosa un grado leve de deterioro do seu firme, o cal se torna significativo en 
determinados puntos, xeralmente consistentes en pequenos desprendementos (peladuras e baches) e 
rompeduras (fisuras lonxitudinais centrais e laterais). Polo tanto, tratase de patoloxías superficiais, sen 
existir afectación da explanada ou da base. 

 

 

Vista do Acceso a Choupana 
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Estado actual do firme no Acceso a Choupana 

 

 

• Parroquia de Santa Baia de Chacín 

- Pistas en Val 

As Pistas en Val atópanse nas proximidades do núcleo de Val, con acceso á DP3404, constando de tres 
tramos de lonxitude 110 m, 78 m e 50 m nun ancho de 4,0 m.  

Na actualidade, o camiño presenta distintos problemas derivados do seu pavimento e o paso de vehículos 
agrícolas, precisando un reforzo do mesmo, xa que os condicionantes actuais do paso continuado de 
maquinaria agrícola requiren proporcionar un pavimento con maior capacidade resistente e estrutural, e 
tamén comodidade, para mellorar a funcionalidade do camiño. 

 

 

Acceso Norte ás Pistas en Val 
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Acceso Sur ás Pistas en Val 

 

 

• Parroquia de San Fins de Eirón  

- Camiño en San Fins Pista da Soubenta 

O Camiño en San Fins Pista da Soubenta está situado ao Leste do núcleo de San Fins – Eirón. O tramo 
considerado da vía posúe unha lonxitude de 670 m cun ancho de 4,00 m. 

Na actualidade, o camiño presenta distintos problemas derivados do seu pavimento e o paso de vehículos 
agrícolas, precisando un reforzo do mesmo, xa que os condicionantes actuais do paso continuado de 
maquinaria agrícola requiren proporcionar un pavimento con maior capacidade resistente e estrutural, e 
tamén comodidade, para mellorar a funcionalidade do camiño. 

 

 

Pista da Soubenta 
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Pista da Soubenta 

 

- Camiño en San Fins Acceso á Fonte 

O Camiño en San Fins Acceso á Fonte situase no núcleo do mesmo nome e proporciona acceso ás 
edificacións situadas na devandita zona e a unha fonte. O tramo considerado da vía posúe unha lonxitude 
de 130 m cun ancho de 3,50 m. 

Na actualidade, o camiño presenta distintos problemas derivados do seu pavimento e o paso de vehículos 
agrícolas, precisando un reforzo do mesmo, xa que os condicionantes actuais do paso continuado de 
maquinaria agrícola requiren proporcionar un pavimento con maior capacidade resistente e estrutural, e 
tamén comodidade, para mellorar a funcionalidade do camiño. 

 

  

San Fins Acceso á Fonte 
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• Parroquia de Santa Mariña de As Maroñas 

- Camiño en Foxas de Abaixo 

O Camiño en Foxas de Abaixo situase nas proximidades do núcleo do devandito nome, tratándose dun 
camiño que atravesa un Rego, no que a obra de paso non posúe suficiente capacidade de desaugue nin 
suficiente capacidade resistente para o paso de maquinaria agrícola. O tramo considerado da vía posúe 
unha lonxitude de 50 m cun ancho medio de 4 m. 

Na actualidade, o camiño presenta distintos problemas derivados do seu pavimento, da falta dunha obra 
de paso sobre o Rego en condicións para o paso de vehículos agrícolas, precisando un reforzo do 
mesmo, xa que os condicionantes actuais do paso continuado de maquinaria agrícola requiren 
proporcionar un pavimento con maior capacidade resistente e estrutural, e tamén comodidade, para 
mellorar a funcionalidade do camiño. 

 

 

Camiño en Foxas de Abaixo e zona de paso sobre o Rego de Foxas 

 

8. Categoría de tráfico 

A estrutura do pavimento polo que circulen vehículos deberá adecuarse, entre outros, á acción prevista do 
categoría do tráfico, fundamentalmente do máis pesado. A categoría de tráfico vén dada pola Intensidade 
Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) existente nos tramos considerados da vía obxecto de proxecto. 
Esta IMDp obtense, de xeito xeral, a partir dos aforos rexistrados, que, para o caso das presentes vías 
non existen, polo a IMDp debe determinarse de xeito estimativo.  

Tendo en conta que se trata de vías municipais pavimentadas ou no seu caso camiños rurais cun escaso 
tráfico de vehículos, en particular de vehículos pesados coa excepción daqueles relacionados coa 
explotación dos recursos agrícolas e gandeiros, pero que en calquera caso non supón un transito de máis 
de 25 vehículos pesados por día, pode considerarse que a estas vías corresponderíalle unha categoría de 
tráfico T42. 

 

9. Descrición e xustificación das solucións adoptad as 

As obras proxectadas teñen por obxecto a reparación de firmes e pavimentos nos camiños sinalados. 
Neste senso, en xeral, dado que non se observan danos que teñan como causa o esgotamento da 
explanada, nin se prevé unha variación importante da intensidade de tráfico, proponse levar a cabo 
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actuacións de rehabilitación superficial dos firmes, pois si se aprecian deficiencias que poden afectar á 
seguridade da circulación, á comodidade dos usuarios e á propia durabilidade dos pavimentos.  

 

• Parroquias de Santo Tomé de Os Baos  

- Camiño en Pazos de Baos 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente no Camiño en Pazos de Baos consiste 
na mellora do seu firme mediante as seguintes actuacións: 

o Limpeza e reapertura de cunetas nun tramo de 310 m 

o Zahorra como capa de pavimento nun tramo de 310 m cun ancho de 3,0 m e 15 cm de espesor 

 

• Parroquia de San Salvador de Colúns  

- Camiño en A Choupana 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente no Camiño en Outeiro - Vilaferreiros 
consiste na mellora do seu firme e a drenaxe lonxitudinal e transversal mediante as seguintes actuacións: 

o Limpeza e reapertura de cunetas nun tramo de 150 m 

o Bacheo con firme de macadam 

o Dobre Tratamento Superficial (DTS ECR – 2) nun tramo de 150 m cun ancho de 3,5 m 

 

• Parroquia de Santa Baia de Chacín 

- Pistas en Val 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente Pistas en Val consiste na mellora do seu 
firme mediante as seguintes actuacións: 

o Limpeza e reapertura de cunetas nun tramo de 110 m 

o Desbroce e limpeza nos tres tramos de lonxitude 110 m, 78 m e 50 m nun ancho de 4,0 m 

o Zahorra como capa de pavimento nos tres tramos de lonxitude 110 m, 78 m e 50 m nun ancho 
de 4,0 m e 15 cm de espesor 

 

• Parroquia de San Fins de Eirón  

- Camiño en San Fins Pista da Soubenta 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente no Camiño en Gosolfre consiste na 
mellora do seu firme e a drenaxe lonxitudinal e transversal mediante as seguintes actuacións: 

o Limpeza e reapertura de cunetas nun tramo de 670 m 

o Base de firme de macadam nun tramo de 660 m cun ancho de 4,0 m e 15 cm de espesor 

o Zahorra como base nun tramo de 25 m cun ancho de 4,0 m e 15 cm de espesor 

o Dobre Tratamento Superficial (DTS ECR – 2) nun tramo de 10 m cun ancho de 4,0 m 

o Triplo Tratamento Superficial (TTS ECR – 2) nun tramo de 660 m cun ancho de 4,0 m 

 

- Camiño en San Fins Acceso á Fonte 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente no Camiño en San Fins Acceso á Fonte 
consiste na mellora do seu firme e a drenaxe lonxitudinal e transversal mediante as seguintes actuacións: 

o Limpeza e reapertura de cunetas nun tramo de 130 m 
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o Base de firme de macadam nun tramo de 130 m cun ancho de 3,0 m e 15 cm de espesor 

o Zahorra como base nun tramo de 130 m cun ancho de 3,0 m e 15 cm de espesor 

o Triplo Tratamento Superficial (TTS ECR – 2) nun tramo de 130 m cun ancho de 3,0 m 

o Mellora da drenaxe lonxitudinal mediante tubo de PVC corrugado de Φ500 mm. 

 
• Parroquia de Santa Mariña de As Maroñas 

- Camiño en Foxas de Abaixo 

A solución proposta de cara a mellora da problemática existente no Camiño en Foxas de Abaixo consiste 
na mellora do seu firme e da ponte sobre o curso fluvial mediante as seguintes actuacións: 

o Marco prefabricado de 4x2 m 

o Corrección da rasante do camiño mediante Zahorra artificial nun tramo de 50x4 m 

 

10. Innecesariedade do Estudo Xeotécnico  

Segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de Novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no punto 3 do artigo 123 “Contido dos proxectos e 
responsabilidade derivada da súa elaboración” recóllese que o proxecto deberá incluír un estudo 
xeotécnico dos terreos sobre os que esta se vai a executar. 

Dada a natureza das obras proxectadas, non prevéndose a realización de movementos de terras que 
alteren significativamente os perfís dos terreos con recheos, non se considera necesaria a realización do 
antedito estudo xeotécnico, que resultaria improcedente para os fins perseguidos. 

 

11. Servizos afectados 

Na maioría dos camiños considerados non se contempla a renovación ou remodelación de redes de 
servizos afectadas polas obras, pois as actuacións non supoñen afeccións sobre ás mesmas. Non 
obstante, algunhas das actuacións proxectadas contemplan a mellora da drenaxe dos camiños, incidindo 
polo tanto na mellora da rede de pluviais. Nas liñas seguintes descríbese as actuacións devanditas en 
materia de drenaxe dos camiños.  

- Camiño en San Fins Acceso á Fonte 

o Mellora da drenaxe lonxitudinal mediante tubo de PVC corrugado de Φ500 mm. 

 

12. Requisitos que deben cumprir as obras proxectad as 

Para a realización destes traballos deberán observarse unha serie de requirimentos en relación coa 
funcionalidade e seguridade da infraestrutura viaria.   

 

12.1. Escolleras 

As escolleras propostas neste proxecto encádranse, segundo a "Guía para el proyecto y la ejecución de 
muros de escollera en obras de carreteras" do Ministerio de Fomento, dentro daquelas clasificadas como 
"escolleras colocadas", as cales se empregan xeralmente en encauzamentos e restauracións fluviais, e 
como protección contra a erosión nas entradas e saídas das obras de drenaxe transversal, debido a súa 
facilidade de drenaxe a través dos intersticios dos bloques pétreos, a súa facilidade para adaptarse aos 
movementos diferenciais do terreo, admitindo certas distorsións sen sufrir danos estruturais, e á súa 
relativa facilidade de integración no entorno. 

Por outra parte, segundo a súa función estrutural, as escolleras poden ser de sostemento, contención ou 
de protección. As dúas primeiras posúen unha función estrutural resistente, mentres que a restante só 
posúe unha función de protección fronte a outros elementos erosivos, como a auga. Xeralmente este 
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último tipo coñecese como "encachado" ou "pel de escollera" e as súas solicitacións son moi inferiores ás 
dos outros dous tipos, polo que acostuman a estar constituídas por unha única fila de bloques pétreos e 
rara vez posúen un trasdós definido como tal. As escolleras proxectadas corresponden a esta última 
tipoloxía. 

En base as anteriores apreciacións, considéranse as seguintes cuestións acerca das escolleras de 
protección propostas neste proxecto: 

- As escolleras estarán conformadas por bloques pétreos de peso entre 80 - 500 kg. 

- Realizarase unha cimentación, que terá unha profundidade mínima de 1 m, cunha 
contrainclinación aproximada de 3H:1V e que formigonarase para que traballe como un elemento 
ríxido. 

- O corpo da escollera executarase cunha pendentre 3H:1V cara o trasdós, con material irregular 
que garanta a trabazón. 

- No corpo da escollera colocarase en xeral un só bloque  cando a altura sexa igual ou inferior a 
1,50 m, e só nos casos precisos nos que a altura sexa maior colocaranse dous bloques na fiada 
(hilada). Neste caso, reducirase a anchura da escollera a un mínimo de 1,50 m. 

- O trasdós estará formado polo terreo natural sobre o que se apoiará a escollera, e no caso de 
que sexa preciso algunha clase de recheo procurarase que sexa dun material granular con 
capacidade drenante. 

En calquera caso, e coas salvidades anteriores, as escolleras colocaranse segundo o disposto na 
devandita "Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras". 

 

12.2. Firmes e Pavimentos 

As características xerais dos materiais e a execución das unidades de obra serán as definidas no 
articulado do Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3) ou do 
Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Conservación de Estradas e Pontes (PG-4). 

Ademais, coa finalidade de previr futuros danos, deberán levarse a cabo de forma complementarias 
procedementos de mellora da drenaxe entre os que se atopan os seguintes: 

-A profundización e roza ou limpeza das cunetas para dar saída á auga. Pódese valorar tamén a 
idoneidade do seu revestimento. No caso de optarse pola profundización deberán adoptarse, en 
ocasións, medidas complementarias para garantir que non se vexa afectada a seguridade da 
circulación. 

-As correccións localizadas do perfil. 

 

12.3.   Sinalización horizontal e vertical 

Implantarase a sinalización horizontal e vertical precisa para manter a correcta circulación, segundo as 
seguintes normas: 

o Catálogo de señales de circulación del MOPT (Tomo I y II). 

o Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 dejulio de 1987). 

o Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012). 

o Norma 8.1-IC Señalización vertical. 

Nos Planos correspondentes, nas partidas do Orzamento e no Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares defínese pormenorizadamente  a sinalización horizontal e vertical da proposta. 

En relación cos tempos de aplicación da pintura, no Prego de Prescricións Técnicas Particulares faise 
indicación de que deberá existir un mínimo de 24 horas entre a execución da capa de rodadura e a 
aplicación da pintura. En base as consideracións dos fabricantes e dos aplicadores, recoméndase 
prolongar este prazo (como mínimo, un prazo de 10 días entre a execución da capa de rodadura e a 
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aplicación da pintura, especialmente en tempo de verán). En caso contrario, non se garante a 
durabilidade da sinalización, podendo as marcas escurecerse co tempo e mesmo chegar a desprenderse. 

 

13. Xustificación de prezos 

En cumprimento dos Artigos 127 e 130 do RLCAP, o cálculo dos prezos das distintas unidades de obra do 
presente proxecto baséase na determinación do importe dos custes directos e indirectos precisos para a 
súa execución, sen incorporar, e ningún caso, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido que poida 
gravar as entregas de bens ou prestacións de servizos realizados.  

A xustificación dos prezos do presente Proxecto realizouse cos prezos elementais que se acompañan, en 
base aos prezos de materiais, man de obra e maquinaria correspondentes á zona de localización das 
obras e analizando os rendementos e cantidades de materiais necesarios na formación de cada prezo. A 
listaxe coa descomposición de prezos achégase no documento VI - XUSTIFICACIÓN DE PREZOS. 

 

14. Orzamento das obras 

O ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL, O.E.M., da presente obra ascende á cantidade de 
CINCUENTA E CATRO MIL NOVECENTOS VINTEÚN EUROS CON DEZAOITO CÉNTIMOS (54.921,18  
€), desagregado nos seguintes capítulos: 

01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS  3.413,88 € 6,22 % 

,02 ACCESO A CHOUPANA  2.746,71 € 5,00 % 

03 PISTAS EN VAL  3.135,79 € 5,71 % 

04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS  22.693,35 € 41,32 % 

05 SAN FINS ACCESO FONTE 5.619,86 € 10,23 % 

06 FOXAS DE ABAIXO  15.251,45 € 27,77 % 

07 XESTIÓN DE RESIDUOS 497,20 € 0,91 % 

08 SEGURIDADE E SAÚDE 649,68 € 1,18 % 

09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR  913,26 € 1,66 % 

 ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL  54.921,18 € 100 % 

 

O ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA, O.E.C., obtense a partires do anterior por 
incremento do O.E.M. coa aplicación das porcentaxes correspondentes de Gastos Xerais de Estrutura, 
(13% do O.E.M. por Gastos Xerais, G.X., 6% do O.E.M. por Beneficio Industrial, B.I.), e gravando o 
correspondente I.V.E. (21% da suma de O.E.M., G.X. e B.I.), do que resulta unha cantidade total de 
SETENTA E NOVE MIL OITENTA E UN EUROS CON UN CÉNTIMO (79.081,01 €). 

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL,O.E.M.  54.921,18   € 

GASTOS XERAIS DE ESTRUTURA, G.X.E.  

      GASTOS XERAIS, G.X., (13% DO O.E.M.) 7.139,75 €  

BENEFIZO INDUSTRIAL, B.I., (6 % DO O.E.M.) 3.295,27 € 

TOTAL O.E.M.+G.X.+B.I.  65.356,20 €  

I.V.E. (21% DO O.E.M.+G.X.E.) 13.724,81 €  

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA, O.E.C. 79.081,01 € 

 

 

15. Autorizacións e concesións administrativas 

As obras proxectadas requiren das seguintes autorizacións: 
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• Parroquias de Santo Tomé de Os Baos  

- Camiño en Pazos de Baos 

o Augas de Galicia. Dominio Público Hidráulico 

 

• Parroquia de San Salvador de Colúns  

- Camiño en A Choupana 

o Augas de Galicia. Dominio Público Hidráulico 

 

• Parroquia de Santa Baia de Chacín 

- Pistas en Val 

o Patrimonio 

 

• Parroquia de San Fins de Eirón  

- Camiño en San Fins Pista da Soubenta 

o Augas de Galicia. Dominio Público Hidráulico 

 

- Camiño en San Fins Acceso á Fonte 

o Augas de Galicia. Dominio Público Hidráulico 

 
• Parroquia de Santa Mariña de As Maroñas 

- Camiño en Foxas de Abaixo 

o Augas de Galicia. Dominio Público Hidráulico 

 

16. Dispoñibilidade dos terreos  

A actuación formulada no presente proxecto sitúase na súa totalidade sobre viais públicos existentes de 
titularidade municipal, polo que o Concello de Mazaricos conta coa plena dispoñibilidade dos terreos. 
 

17. Reformulo das obras 

Aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación da obra, procederase a 
efectuar o reformulo do mesmo, o cal consistirá en comprobar a realidade xeométrica e a dispoñibilidade 
de cada un dos ámbitos para a execución das obras. Ademais, deberán comprobarse cantos supostos 
figuren no presente proxecto os cales sexan básicos para o contrato a celebrar. 

 

18. Clasificación da empresa contratista 

Dado que o valor estimado do contrato de obras é inferior aos 500.000 euros, non se require que o 
empresario/a se atope debidamente clasificado coma contratista de obras das Administracións Públicas. 

 

19. Prazo de execución e programa de desenvolvemento  das obras 

En base ás diferentes unidades de obra consideradas, o seu volume e máis a unha secuencia que 
permita a correcta execución das mesmas, proponse un prazo de execución de DOUS (2) MESES, 
contados a partir da firma da correspondente Acta de Comprobación de Reformulo.  
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  Mes 1 Mes 2 

Cod  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS          

,02 ACCESO A CHOUPANA          

03 PISTAS EN VAL          

04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS          

05 SAN FINS ACCESO FONTE         

06 FOXAS DE ABAIXO          

07 XESTIÓN DE RESIDUOS         

08 SEGURIDADE E SAÚDE         

 

20. Utilización do viario durante o período de real ización das obras 

Durante a execución das obras, o Contratista Adxudicatario deberá realizar unha ordenación provisional 
do tráfico que permita a correcta execución das mesmas.  

Neste senso será precisa a sinalización axeitada dos posibles desvíos de tráfico a realizar, para manter e 
garantir a seguridade viaria no ámbito das obras.  

Para a correcta sinalización tanto dos desvíos de tráfico como do resto das obras empregaranse as 
recomendacións recollidas nos seguintes documentos: 

o Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijasfuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987). 

o Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

o Señalización móvil de obras.  

 

21. Prazo de garantía 

Conforme ao establecido no apartado 3 do artigo 235 do TRLCSP, o prazo de garantía será o establecido 
no prego de cláusulas administrativas, non podendo ser inferior a un ano e comezando a computarse 
desde a data de sinatura da Acta de recepción das obras.  

 

22. Vida útil das obras 

A vida útil das obras estímase nun prazo superior aos 10 anos, sempre e cando a realización das 
mesmas sexa efectuada por man de obra suficientemente especializada. Ademais, para a correcta 
conservación das infraestruturas, deberán realizarse coa periodicidade establecida determinadas 
operacións de mantemento, levando a cabo as correccións pertinentes en caso de que sexan detectados 
defectos. 

 

23. Declaración de obra completa  

O presente proxecto “AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS 
VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS” está referido a unha 
obra completa, susceptible de ser entregada ao uso xeral e posta ao servizo correspondente ao final da 
realización das obras, aos efectos do especificado nos artigos 125 e 127 do Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas.  
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24. Consideración final 

Para a execución das obras recollidas no presente proxecto teranse en conta, en todo momento, as 
determinacións das normas de obrigado cumprimento e regulamentos referentes a obras deste tipo, así 
coma normativa en vigor referente á prevención de riscos laborais e sobre disposicións mínimas de 
seguridade e saúde, controlándose por parte da Dirección Facultativa e Coordinación de Seguridade e 
Saúde que realmente se cumpren as devanditas normas e regulamentos durante a execución das obras. 

 

En A Picota, a 17 de Febreiro de 2017 

Asdo., o equipo técnico redactor do proxecto: 
 
 

Mª Cruz Vigo Castro 

 

Flavia C. Piñeiro Ces Paula Souto Cañas Gael Sánchez Rivas 

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3556 

Arquitecta colexiada  
COAG 3658 

Arquitecta colexiada  
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 24644 
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MEMORIA URBANÍSTICA  

O instrumento de planeamento vixente no Concello de Mazaricos son as Normas Subsidiarias de 
Planeamento 04/05/1995 (en diante, NNSSP), non adaptadas á Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 
Galicia (en diante, LSG). 

As vías consideradas para a actuación forman parte das distintas categorías viarias consideradas dentro 
das NNSSPP, sendo de titularidade do Concello de Mazaricos e non estando afectadas por ningunha 
determinación de Planeamento recollida no devandito instrumento. 

Polo tanto, e dada a natureza das obras propostas, fundamentalmente vencelladas coa rehabilitación e 
renovación estrutural do viario xa existente, considérase a súa compatibilidade co instrumento de 
planeamento vixente e coa LOUG. 

En calquera caso, nos planos seguintes amosase a clasificación do solo para cada un dos camiños 
obxecto de actuación e, polo tanto, a compatibilidade das obras proxectadas. 

 

• Parroquias de Santo Tomé de Os Baos  

- Camiño en Pazos de Baos 

 

 

• Parroquia de San Salvador de Colúns  

- Camiño en A Choupana 
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• Parroquia de Santa Baia de Chacín 

- Pistas en Val 

 

• Parroquia de San Fins de Eirón  

- Camiño en San Fins Pista da Soubenta 

 

- Camiño en San Fins Acceso á Fonte 
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• Parroquia de Santa Mariña de As Maroñas 

- Camiño en Foxas de Abaixo 

 

 

En A Picota, a 17 de Febreiro de 2017 

Mª Cruz Vigo Castro 

 

Flavia C. Piñeiro Ces Paula Souto Cañas Gael Sánchez Rivas 

 

Arquitecta colexiada       
COAG 3556 

Arquitecta colexiada  
COAG 3658 

Arquitecta colexiada  
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 24644 
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I. CAPITULO I. XENERALIDADES 

1.1. DEFINICION E AMBITO DE APLICACIÓN 

O presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares (en diante, PPTP), será de aplicación na construción, dirección, control e 
inspección das obras relativas ao presente proxecto de “AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN 
INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, C HACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS ”, que ten como obxecto 
mellorar a urbanización de dúas rúas do centro urbano de A Picota, de forma que proxecta rematar a urbanización das beirarrúas, así 
coma levar a cabo traballos complementarios de tendido de redes de sevizos. 

O PTPP constitúe un conxunto de instrucións para o desenvolvemento das unidades de obra que nel se detallan e en todo aquilo que 
especificamente non o contradiga, e para todos os materiais ou unidades de obra non incluídos expresamente no mesmo, serán de 
aplicación os Pregos e Normas que a continuación se relacionan. Se as normas e Prescricións citadas fosen modificadas ou 
substituídas, estarase ao que especifiquen en relación cos proxectos aprobados ou as obras contratadas antes da súa entrada en vigor. 
As obras a que se refire o presente proxecto axustaranse a: 

-Será de aplicación íntegra, o vixente Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes, (en diante, PG-3). O 
texto inicial foi aprobado polo Ministerio de Obras Públicas, segundo Orde Ministerial do 6 de Febreiro de 1976, publicada no B.O.E. do 
7 de Xullo de 1976, coa última actualización de marzo do 2004, onde se inclúen as modificacións comprendidas nas Ordes Ministeriais e 
nas Ordenes Circulares da Dirección General de Estradas. O conxunto de ámbolos dous Pregos (PG-3 e PPTP) contén, ademais, a 
descrición xeral das obras, as condicións que han de cumprir os materiais, as instrucións para a execución, medición e aboamento das 
unidades de obra, e son a norma e guía que han de seguir o Contratista e o Director. Ademais son de aplicación as seguintes Ordenes 
Circulares e Ministeriais sobre modificación de determinados artigos do PG-3: 

-Instrución de Estradas, I.C. da Dirección Xeral de Estradas e Camiños Veciñais do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo. 

-Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3. IC: Rehabilitación de firmes de la Instrucción de 
Carreteras 

-Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1. IC: Sección de firmes 

-Catálogo de deterioros en firmes do MOPU, 1989. 

-Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Circulación para a aplicacón e 
desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial, aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

-Prego de Prescricións Técnicas Xerais de Canalizacións de Abastecemento de Augas do M.O.P.T. e Prego de Prescricións Técnicas 
Xerais para Canalizacións Saneamento de Poboacións do M.O.P.T. 

-Lei de Augas e a súa adaptación, Directiva Marco de Aguas. 

-Real Decreto 140/2003 sobre agua de consumo humano. 

-Plan Hidrolóxico de Galicia Costa e a súa adaptación á Directiva Marco da Agua. 

-Plan de Abastecemento de Galicia 

-Instruccións Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia 

-Plan Nacional de Saneamento e Depuración (asumindo a Directiva 91/271). 

-Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015. 

-Lei 8/2001, de 3 de agosto, de Protección da Calidade de Aguas das Rías e de Ordenación do Servizo Público de Depuración de Aguas 
Residuais Urbanas. 

-Real Decreto 1955/2000 para regular as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de 
autorización de instalacións de enerxía eléctrica. 

-Real Decreto 3275/1982, reglamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en centrais eléctricas e centros de 
transformación.  

-Orde 06/06/1989 de desenvolvemento e cumprimento do Real Decreto 7/1988 de 8 de xaneiro, sobre esixencias de seguridade de 
material eléctrico. 

-Decreto 275/2001,  condicións técnicas especificas de deseño e mantemento as que se deberan someter as instalacións eléctricas de 
distribución.  

-Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción B.O.E. 25/10/1997 

-Real Decreto 171/2004 de prevención de riesgos laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales 

-Normas Subsidiarias de Planeamento 04/05/1995, NNSSP, do Concello de Mazaricos 

-Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

-Prego de Cláusulas Administrativas Xerais e Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, para a contratación das obras. 
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-Outras instrucións, normas e disposicións aplicables, como todo o establecido na Normativa Legal sobre contratos co Estado e outras 
especificacións contidas nos documentos do presente proxecto e disposicións en vigor que sexan de aplicación. 

1.1.1. Natureza do prego 

Son obxecto deste prego de condicións todos os traballos dos diferentes oficios, necesarios para a total realización das “AFIRMADOS E 
ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARI AS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, 
MAROÑAS E VAOS ” incluídos todos os materiais e medios auxiliares, así como a definición da normativa legal a que están suxeitos 
todos os procesos e as persoas que interveñen na obra, e o establecemento previo duns criterios e medios cos que se pode estimar e 
valorar as obras realizadas, así como as condicións xerais que han de rexer na execución, dirección, control, inspección e recepción 
destas. Para todos aqueles materiais ou unidades de obra non incluídos expresamente no PPTP, así como en todo aquilo que 
especificamente non o contradiga, será de aplicación o PG-3 e as revisións de artigos deste realizadas ata a data actual, así coma as 
determinacións da Dirección de Obra. 

1.1.2. Documentos  

Os documentos que serven de base para a realización das obras son, xunto co presente PPTP, a Memoria, os Planos, o Orzamento, o 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde e o Estudo de Xestión de Resíduos. A Dirección Facultativa poderá subministrar os planos ou 
documentos de obra que considere necesarios ao longo da mesma e no Libro de Ordenes e Asistencias, que estará en todo momento 
na obra, poderá fixar cantas ordes ou instrucións crea oportunas con indicación da data e a sinatura da devandita Dirección, así como a 
do "decatado" do adxudicatario, encargado ou técnico que o represente. 

1.1.3. Contradicións, erros e omisións da documenta ción 

No caso de que xurdisen contradicións ou dúbidas na interpretación dos distintos documentos do Proxecto ou das distintas unidades de 
obra, terase en conta: 

1º. - As disposicións do presente Prego. 

2º. - O especificado en Planos e demais documentos gráficos. 

3º. - As descricións establecidas para as distintas unidades de obra no Orzamento. 

4º. - A Memoria. 

As omisións en Planos e/ou PPTP ou as descricións erróneas dos detalles da obra que sexan manifestamente indispensables para levar 
a cabo o espírito ou intención expostos nos mesmos, ou que polo seu uso e costume deban ser realizados, non só non eximen ao 
adxudicatario 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 no PPTP. 

1.2. DISPOSICIÓNS XERAIS 

Teranse en conta as condicións impostas por calquera dos documentos que integran o presente proxecto: Memoria, Planos, PPTP, 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, Estudo de Xestión de Resíduos e Orzamento. 

1.2.1. Dirección da Obra 

A Propiedade designará aos técnicos encargados da Dirección da Obra, directamente responsables da comprobación e vixilancia da 
correcta realización da obra contratada. A Dirección Facultativa designada será comunicada ao Adxudicatario polo Organismo 
Contratante antes da data da comprobación do reformulo e o Adxudicatario procederá de igual forma respecto de o seu persoal 
colaborador. 

1.2.2. Funcións da Dirección de Obra 

Serán funcións da Dirección de Obra: 

-A dirección e coordinación de todo o equipo técnico que puidese intervir no control e vixiancia das obras.  

-A interpretación das cuestións técnicas, económicas ou estéticas que xurdan en canto a interpretación de documentos do Proxecto, 
condicións de materiais e de execución de unidades de obra e definir aquelas condicións técnicas que os Pregos de Prescricións 
correspondentes deixan á súa decisión. 

-Facilitar ao Adxudicatario, logo de solicitude, os detalles necesarios para completar a definición das obras naqueles aspectos non 
suficientemente desenvolvidos. 

-A aceptación ou rexeitamento de materiais e procedementos de execución que propoña o Adxudicatario como similares aos definidos 
no proxecto. 

-Esixir ao Adxudicatario a esmerada execución das obras con estrita suxeición ao proxecto e as súas modificacións autorizadas, o 
cumprimento do programa de traballos e das demais condicións contractuais. 

-Resolver as incidencias ou problemas formulados nas obras que impidan o normal cumprimento do Contrato e se procede, aconsellar a 
súa modificación tramitando as propostas correspondentes. 

-Propoñer as actuacións para obter dos Organismos oficiais e particulares os permisos e autorizacións necesarias para a execución das 
obras e ocupación dos bens afectados por elas e resolver os problemas formulados polos servizos e servidumes relacionados con 
estas. 

-Asumir persoalmente e baixo a súa responsabilidade en casos de urxencia ou gravidade, a dirección inmediata de determinadas 
operacións ou traballos en curso; para o cal o Adxudicatario deberá poñer á súa disposición o persoal e material da obra. 

-Aprobar o reformulo total ou parcial das obras. 

-Certificar ao Adxudicatario as obras realizadas conforme ao disposto nos documentos do Contrato, así como participar nas recepcións 
e redactar a liquidación das obras, conforme ás normas legais establecidas. 
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No caso de que a Dirección de Obra atopase razóns fundadas para crer na existencia de vicios ocultos de construción en obra 
executada, ordenará efectuar, en calquera momento e previo á recepción definitiva, as demolicións que crea necesarias para o 
recoñecemento daquelas partes supostamente defectuosas. 

O proxecto será inalterable, salvo que a Dirección de Obra renuncie expresamente ao devandito proxecto. Calquera obra que supoña 
alteración ou modificación dos documentos do Proxecto sen previa autorización escrita da Dirección Técnica, poderá ser obxecto de 
demolición se esta o estima conveniente, podendo chegarse á paralización por vía xudicial. 

1.2.3. Adxudicatario e persoal do adxudicatario. 

Enténdese por “Adxudicatario” ou “Contratista” á parte contratante obrigada a executar a obra. Cando dúas ou máis Empresas 
presentan unha oferta conxunta á licitación dunha obra quedarán obrigadas solidariamente fronte á Propiedade. 

O Adxudicatario permanecerá na obra durante a xornada de traballo, podendo estar representado por un Delegado, persoa designada 
expresamente polo Adxudicatario con capacidade abonda para ostentar a súa representación e organizar a execución da obra, recibir 
instrucións verbais e asinar recibos, planos ou comunicacións que se lle dirixan.  O Delegado deberá posuir a titulación profesional que 
os responsables da Dirección de Obra consideren axeitada á complexidade e volume da obra. 

A Dirección das Obra poderá suspender os traballos (sen que diso se deduza alteración ningunha dos termos e prazos do contrato), 
cando aprecie que o nivel técnico e a experiencia do persoal achegado polo Adxudicatario non se adecúan ás funcións que lle fosen 
encomendadas. 

A Dirección de Obra poderá esixir do Adxudicatario a designación de novo persoal facultativo nos casos de incumprimento das ordes 
recibidas ou de negativa a subscribir, coa súa conformidade ou reparos, os documentos que reflictan o desenvolvemento das obras, 
como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensaios, ordes da Dirección e análogas definidas 
polas disposicións do Contrato ou convenientes para un mellor desenvolvemento deste. 

-Para a execución do programa de desenvolvemento da obra, previsto no RDL 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, así como a normativa que a complemente ou substitúa, o Adxudicatario deberá ter 
sempre na obra un número de obreiros proporcionado á extensión dos traballos e clases destes que estean a executarse. 

- O adxudicatario ou Adxudicatario xeral poderá dar arreo en subcontrato calquera parte das obras, pero coa previa autorización da 
Administración.  

-A Dirección de Obra está facultada para decidir a exclusión dun traballador subcontratado por estimalo incompetente e non reunir as 
necesarias condicións. Comunicada esta decisión ao Adxudicatario, este deberá tomar as medidas oportunas e inmediatas para a 
rescisión deste contrato. O adxudicatario será sempre responsable ante a Administración de todas as actividades dos traballadores 
subcontratados e das obrigas derivadas do cumprimento das condicións expresadas neste Prego. 

1.2.4. Responsabilidades do Adxudicatario 

Será de aplicación o disposto no Artigo 105 do PG-3.  

O Adxudicatario será responsable dos accidentes que puidesen producirse no desenvolvemento da obra por impericia ou descoido e 
dos danos que pola mesma causa poida ocasionar a terceiros. Se causase algún dano en propiedades lindeiras terá que restauralas 
pola súa conta deixándoas no estado en que as atopou ao comezo da obra. 

O Adxudicatario estará obrigado a coñecer e cumprir estritamente toda a Normativa vixente no campo laboral e de Seguridade e Saúde 
no traballo e a coñecer e dar cumprimento ás previsións contidas no Plan de Seguridade e Saúde. Estará obrigado a realizar cos seus 
medios, materiais e persoal canto dispoña a Dirección facultativa en orde á seguridade e boa marcha da obra. 

O Adxudicatario deberá coñecer o Proxecto en todos os seus documentos, solicitando en caso necesario todas as aclaracións que 
estime oportunas para a correcta interpretación destes na execución da obra. Poderá propoñer todas as modificacións construtivas que 
crea axeitadas á consideración do Director, podendo levalas a cabo coa autorización por escrito deste. Tamén pode propoñer materiais 
de mellor calidade ou maior prezo que o estipulado no proxecto, sen que iso supoña alteración no prezo da partida. 

O Adxudicatario realizará as obras no prazo estipulado de acordo coa documentación de Proxecto e as prescricións, así coma ordes e 
planos complementarios que a Dirección Facultativa poida subministrar ao longo da obra ata a súa recepción. Achegará os materiais e 
medios auxiliares necesarios para a execución da obra, na súa debida orde de traballos. Os medios propostos quedarán adscritos á 
obra sen que, en ningún caso, o Adxudicatario poida retiralos sen previa autorización do Director. 

O Adxudicatario é o único responsable da execución dos traballos, mesmo dos que subcontrate, e por conseguinte dos defectos que 
puidesen producirse pola mala execución ou pola deficiente calidade dos materiais usasdos.  Estará obrigado a demoler e reconstruír as 
unidades de obra tantas veces como sexa preciso ata que merezan a aprobación da Dirección. 

1.2.5. Outras obrigas do adxudicatario 

O Adxudicatario virá obrigado a satisfacer, sen que teña dereito a reclamar contraprestación económica ningunha, as cuestións 
seguintes:  

- Os trámites que se requiran para a obtención de autorizacións, licenzas, documentos ou calquera información de Organismos Oficiais 
ou particulares, que sempre corresponderán ao Adxudicatario. 

- Calquera traballo, análise, estudo ou informe que sexa necesario para comprobar que as obras se executan de acordo co previsto no 
contrato, sen prexuízo do seu aboamento por parte de quen corresponda, en función do resultado ou do pactado.  

- Os derivados do control de calidade dos materiais e das unidades de obra executadas de acordo ao reflectido nos documentos base 
de licitación e adxudicación.  

- Os de uniformidade e imaxe esixibles a este tipo de traballos. 

- Avisos e información ao publico necesarios para a execución dos traballos. 

- En xeral, calquera outro que non estivera atribuído expresamente ao Concello de Mazaricos no contrato ou lexislación vixente. 
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1.2.6. Estudio e Plan de Seguridade e Saúde. 

O Adxudicatario estará obrigado a elaborar e tramitar ao seu cargo o Plan de Seguridade e Saúde, adaptado ao Estudio Básico de 
Seguridade e Saúde do Proxecto, o cal debe ser aprobado pola Dirección de Obra previa á súa tramitación ante a Administración 
competente. 

O Adxudicatario está obrigado a coñecer e dar cumprimento ás previsións contidas en dito documento e someterá á aprobación da 
Dirección os planos xerais e de detalle correspondentes a: camiños e accesos; casetas de obra, etc.; parques de abasto de materiais; 
instalacións eléctricas, telefónicas, de subministración de auga e de saneamento; instalacións de fabricación de formigón, mesturas 
bituminosas, elementos prefabricados, etc. e cantas instalacións auxiliares sexan necesarias para a execución da obra. 

Durante a realización das obras deberase manter o tránsito de vehículos e persoas por os itinerarios existentes, ou alternativos 
axeitados, así como as condicións de seguridade tanto do tráfico de peóns como de vehículos, recorrendo ás medidas de protección e 
sinalización que sexan necesarias e manter a circulación de tráfico rodado na medida do posible na zona afectada polas obras.  

Deberá manter o adxudicatario limpos os firmes e pavimentos na zona de obra e adxacentes, garantindo as condicións de seguridade 
para vehículos e peóns. 

1.2.7.  Estudio e Plan de Xestión de Residuos de Co nstrución e Demolición 

O Adxudicatario estará obrigado a elaborar e presentar un Plan de Xestión de Residuos de Construción e Demolición, que reflicta como 
levará a cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos de construción e demolición que se vaian producir na obra, en 
particular as recollidas nos artigos 4.1 e 5 do Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición. O Plan, unha vez aprobado pola Dirección de Obra e aceptado pola propiedade, pasará a formar 
parte dos documentos contractuais da obra. 

O adxudicatario, cando non proceda a xestionar os residuos por si mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do proxecto aprobado, 
estará obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de colaboración para a súa 
xestión. Os residuos de construción e demolición destinaranse preferentemente, e por esta orde, a operacións de reutilización, reciclado 
ou a outras formas de valorización. 

A entrega dos residuos de construción e demolición a un xestor por parte do posuidor haberá de constar en documento fidedigno, no 
que figure, polo menos, a identificación do posuidor e do produtor, a obra de procedencia, a cantidade, expresada en toneladas ou en 
metros cúbicos, ou en ambas as dúas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme á lista europea 
de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a complemente ou substitúa, e a identificación do xestor 
das operacións de destino. 

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 destinarán os residuos. 

O Adxudicatario estará obrigado a sugrafar os correspondentes custos de xestión e a entregar a Dirección facultativa os certificados e 
demais documentación acreditativa da xestión dos residuos, así como a manter a documentación correspondente a cada ano natural 
durante os cinco anos seguintes. 

1.2.8. Consideracións medioambientais 

O Adxudicatario queda obrigado, tanto pola súa parte como pola dos subcontratistas e traballadores autónomos, ao cumprimento da 
lexislación que puidese ser aplicable en materia de protección de atmosfera, auga, chans, recursos naturais e culturais na execución da 
presente obra. 

O contratista empregará como área de vertedura de sobrantes de obra, vertedoiros ou canteiras autorizados, e procederá á 
recuperación ambiental da área ocupada polas instalación auxiliares. 

Como consecuencia do cambio de aceite e lubricantes empregados nos motores de combustión e nos sistemas de transmisión da 
maquinaria de construción, o contratista se converte en produtor dos devanditos residuos tóxicos e perigosos 

O contratista virá obrigado a realizar algunhas das accións que se mencionan a continuación: 

- Efectuar o cambio en centros de xestión autorizados (talleres, estacións de engraxe, etc.) 

- Efectuar o cambio a pé de obra e entregar os aceites usados a persoa autorizada para a recollida. 

- Efectuar o cambio a pé de obra e realizar eles mesmos, coa debida autorización, o transporte ata o lugar de xestión autorizado. 

- Realizar a xestión completa mediante a oportuna autorización. Do sistema elixido darase coñecemento á Dirección de Obra. 

Prohíbese expresamente o abandono ou vertedura de residuos perigosos tales como aceites, ácidos, disolventes, pilas, 
baterías, PCB, CFC, etc. O contratista queda obrigado a garantir o cumprimento e actualización das inspeccións 
técnicas de vehículos e maquinaria de obra no referente ao correcto funcionamento dos seus dispositivos anti-ruído. O Contratista 
deberá proceder ao rego da área afectada polas obras ao obxecto de evitar ambientes pulvíxenos daniños para o Medio. As verteduras 
de augas residuais serán canalizadas cara ao colector de augas residuais ou sistema de depuración instalado para o efecto. O 
contratista levará a cabo os traballos de construción de modo que quede garantida a preservación da calidade das augas tendo en 
conta, entre outros aspectos, que as cubas de formigón, as culleres de retroescavadoras, etc., non se laven nas canles existentes. 

É responsabilidade do contratista evitar que se leve para efecto a eliminación de calquera residuo por incineración durante a realización 
dos traballos. Así mesmo, evitará toda vertedura de residuos, tanto ao chan, coma a drenaxes ou rede de sumidoiros. 
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2.  CAPITULO II:  DESENVOLVEMENTO DAS OBRAS 

2.1.  DESCRICIÓN DAS OBRAS 

A descrición completa das obras a realizar atópase no Documento 01-Memoria.  

2.2. TRABALLOS A DESENVOLVER POLO ADXUDICATARIO 

O Adxudicatario estará obrigado a desenvolver as actividades que se relacionan e describen no proxecto, correspondentes a OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN E SERVIZOS nas zonas sinaladas no mesmo, executándose, en todo caso, conforme ao previsto na normativa 
técnica vixente, e especialmente, na normativa municipal reguladora das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para 
implantación de servizos nas vías públicas do Concello de Mazaricos . Os traballos que recolle o proxecto son os seguintes:  

-Demolición de firmes e pavimentos existentes e escavación do terreo ata a cota da explanada. 

-Levantado de bordos. 

-Levantado de arquetas e reixas dos diversos servizos situadas nas calzadas e posta en rasante. 

-Execución de gabias para instalacións soterradas. 

-Instalación de redes de servizos.  

-Execución de subbases compactadas de zahorra. 

-Execución de soleiras de formigón.  

-Colocación de bordos prefabricados de formigón. 

-Aplicación de mesturas bituminosas en capas base, intermedia e de rodadura. 

-Aplicación de regos bituminosos (adherencia e imprimación).  

-Construción de escolleras de protección hidráulica 

-Construción de pasos superiores mediante marcos prefabricados 

-A execución subsidiaria dalgún dos anteriores traballos como consecuencia dos danos causados por terceiros. 

Cando os traballos supoñan afeccións ao tráfico de vehículos, o Adxudicatario coordinará coas autoridades competentes a 
programación destes, especialmente no relativo a datas, horarios e disposición da sinalización necesaria.  

O Director do Contrato poderá ordenar que os traballos de reparación, que ao seu xuízo o requiran, se executen fóra do horario normal 
establecido, mesmo en días festivos ou en horario nocturno, sen que teña por isto o Adxudicatario dereito a ningún tipo de 
indemnización ou cantidade adicional á establecida no Contrato. 

2.3. SERVIZOS E INSTALACIÓNS AFECTADOS. DESVÍO E RE POSICIÓN DE SERVIZOS SOTERRADOS 

A relación de redes de servizos e instalacións existentes no ámbito de actuación atópase incluída na Memoria e nos Planos do presente 
proxecto.  

A efectos de comprobación, corresponde ao Adxudicatario a obtención previa de todos os datos de servizos municipais e non municipais 
e instalacións existentes na zona dos traballos. O Contratista solicitará, ás distintas entidades subministradoras ou propietarios 
de servicios enterrados, planos de definición da posición dos devanditos servizos, e localizará e descubrirá as canalizacións de servizos 
enterrados mediante catas traballos de execución manual. Todos os traballos de campo realizaranse adoptando as máximas 
precaucións para evitar ocasionar calquera dano ou afección. 

É deber do Adxudicatario avisar con suficiente antelación ás empresas de servizos, ao inicio e desenvolvemento dos traballos, 
requirindo cando fose preciso, a presenza de vixiantes. A responsabilidade de todos os danos e prexuízos que se poidan producir nos 
referidos servizos e instalacións e as indemnizacións a que houbese lugar serán asumidos polo Adxudicatario. 

Cando sexa necesario executar determinadas unidades de obra, en presenza de servidumes de calquera tipo, ou de servizos existentes 
que sexa necesario respectar, ou ben cando proceda a execución simultánea das Obras e a substitución ou reposición de servizos 
afectados, o Contratista estará obrigado a utilizar os medios axeitados para a realización dos traballos, de forma que se evite a posible 
interferencia e risco de calquera tipo. 

Os gastos orixinados ou as diminucións de rendemento orixinadas considerásense incluídas nos prezos unitarios, e non poderán ser 
obxecto de reclamación. 

2.4. CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DOS ELEMENTOS PRESEN TES NA ZONA AFECTADA POLA OBRA 

O Adxudicatario deberá asumir á súa costa a conservación e mantemento dos elementos presentes na zona afectada pola obra. Esta 
obriga estenderáse durante o período comprendido desde o inicio dos traballos ata a sinatura da Acta de Recepción. 

2.5. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓNS 

O Contratista adoptará as medidas necesarias para evitar a contaminación de canles e de acuíferos por efecto dos combustibles, 
aceites, Iigantes ou calquera outro material que poida ser prexudicial, así como para a organización dos vertedoiros ou por outras 
causas relacionadas coa execución da obra. 

Este celo na evitación de contaminacións enténdese extensivo non só ás unidades de obra correspondentes ao proxecto de construción, 
senón a todos os labores relacionados con el, como a fabricación en obra de aglomerados asfálticos e formigóns así como ao manexo 
de préstamos e vertedoiros. En xeral, estarase ao preceptuar no vixente e demais normativa en vigor sobre emisións á atmosfera ou 
outro medio receptor. 
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2.6. MANTEMENTO DA SINALIZACIÓN 

Durante a execución das obras o Contratista poñerá especial coidado no mantemento da sinalización permanente sobre as rúas 
existentes, así como das barreiras de seguridade. Os danos totais ou deterioracións parciais causadas aos distintos elementos de dita 
sinalización serán emendados por reposición de tales elementos por outros de primeiro uso, a cargo do contratista. 

2.7. COMPROBACIÓN DO REFORMULO, PROGRAMA DE TRABALL OS E ORDE DE INICIO DAS OBRAS 

O Adxudicatario, antes da sinatura do contrato, presentará á Dirección de Obra, para a súa aprobación ou reparos, un programa de 
traballos valorado por semanas e con detalles dos equipos de obra e actividade. O devandito programa será revisado polo adxudicatario 
ata que mereza aprobación da Dirección de Obra. Este documento, que poderá modificarse no tempo, incluirá aquelas actuacións que 
poidan ser programadas no tempo, de acordo ao seguinte esquema:  

-Actuacións programables ordinarias : aquelas cuxa necesidade de execución é previsible principalmente sobre a base dos datos 
sobre situación de pavimentos e firmes, obtidos a partir das inspeccións realizadas. 

-Actuacións programables por incidencia : programaranse semanalmente para a súa execución nas dúas semanas seguintes.  

-Actuacións non programables : son aquelas que afloran con motivo de calquera incidente que sexa preciso reparar de forma 
inmediata ou non, segundo a súa relevancia, consideraranse programables por incidencia ou urxentes. Entre elas encóntranse, entre 
outras, a reparación de afundimentos e fochas. 

O Adxudicatario realizará o reformulo detallado das obras, para a súa comprobación e aprobación pola Dirección de Obra. As bases e 
puntos principais serán materializados polo Adxudicatario sobre o terreo coas súas referencias na forma indicada pola Dirección de 
Obra para que non sexan alteradas polo movemento de maquinaria. 

A acta de comprobación do reformulo reflectirá a conformidade ou desconformidade deste respecto dos documentos contractuais do 
proxecto, con especial e expresa referencia ás características xeométricas das obras, á autorización para a ocupación dos terreos 
necesarios e a calquera punto que poida afectar ao cumprimento do contrato. 

2.8. ORDES AO ADXUDICATARIO 

O “Libro de Ordes” será dilixenciado previamente pola Dirección de Obra, abrirase na data de comprobación do reformulo e pecharase 
na da recepción. Durante ese lapso de tempo estará a disposición da Dirección, que anotará nel as ordes, instrucións e comunicacións 
que estime oportunas. Tras autorizalas coa súa sinatura, serán de obrigado cumprimento. 

A Dirección de Obra poderá en todo momento comunicar as ordes polos medios de transmisión que xulgue convenientes. Neste caso o 
Adxudicatario estará obrigado a transcribir ao devandito libro cantas ordes ou instrucións reciba e a asinar o oportuno xustificante de 
recepción, sen prexuízo da posterior autorización de tales transcricións pola dirección de Obra, coa súa sinatura no libro indicado. 

As anotacións no Libro de Ordes, poden ser consideradas como posibles causas de resolución e incidencias do Contrato, polo que 
cando o Adxudicatario non estivese conforme poderá alegar no seu descargo todas aquelas razóns que aboen a súa postura, 
achegando as probas que considere pertinentes. 

Efectuada a recepción da obra, o “Libro de Ordes” pasará a poder da Administración, se ben poderá ser consultado en todo momento 
polo adxudicatario. 

2.9. CONTRADICIÓNS E OMISIÓNS DO PROXECTO 

Polo feito de acudir á Licitación, o Adxudicatario coñece o Proxecto en todos os seus documentos. De non presentar obxeccións ás 
contradicións ou omisións, acéptao na súa integridade. O Adxudicatario solicitará á Dirección de Obra todas as aclaracións sobre 
interpretación do proxecto que estime oportunas para a correcta na execución da obra. A Dirección de Obra dirimirá as contradicións 
entre documentos de Proxecto, establecendo a prevalencia, entre eles. 

En xeral, sempre que a unidade de obra figure no Orzamento, o especificado na Memoria ou no Prego de Prescricións e omitido nos 
Planos, ou viceversa, deberá ser executado coma se estivese exposto en todos eles, de acordo coas normas de boa práctica 
construtiva. 

O Adxudicatario executará completamente as Unidades de obra do Proxecto, incluíndo todos os materiais ou tarefas indispensables 
para a entrega ao uso xeral segundo o costume. Os erros ou omisións nos Documentos do Proxecto non eximen ao Adxudicatario, 
senón que deberá rematalas coma se estivesen correctamente descritas. 

2.10. INSPECCIÓN DAS OBRAS 

O Adxudicatario proporcionará á Dirección Técnica ou aos seus delegados toda clase de facilidades (entendese a man de obra e 
maquinaria estritamente necesaria a tal fin) para os recoñecementos, reformulos, medicións e ensaios dos materiais, así como para a 
inspección da obra en todos os seus traballos, co obxecto de comprobar o cumprimento das condicións establecidas neste prego, 
permitindo o acceso a todas partes da obra, así como aos talleres ou fábricas onde se producen os materiais ou se realicen traballos 
para as obras. 

O feito de non reparar en defectos durante as visitas de obra non implica a aceptación das partidas defectuosas. Cando a Dirección de 
Obra notase ou atopase razóns para crer na existencia de defectos de materiais, de execución ou de vicios ocultos na obra executada, 
ordenará efectuar en calquera momento, mesmo tras a Recepción, as demolicións que crea necesarias para o recoñecemento e 
reparación daquelas partes supostamente defectuosas. 

2.11. DESENVOLVEMENTO E CONTROL DAS OBRAS 

Será de aplicación o disposto no Artigo 103 do PG-3, apartado 2, 3 e 4. Antes de comezar as obras, o Adxudicatario porase en contacto 
coas empresas que xestionen os distintos servizos que se vexan afectados por estas, así como cos servizos municipais responsables 
dos servizos que xestione o Concello co fin de facer un reformulo exacto dos servizos afectados para retirar os que sexa necesario e 
non danar os outros durante a execución das obras. Os servizos afectados que se retiren e os que non se renoven no presente 
Proxecto, ao finalizar as obras quedarán en bo estado e funcionando. 
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O Adxudicatario estará obrigado a prestar a súa colaboración á Dirección de Obra para o normal cumprimento das funcións a esta 
encomendadas e proverá todos os materiais, equipos e man de obra necesarios para efectuar os reformulos e determinar os puntos de 
control ou de referencia. O custo destas operacións enténdese incluído no prezo do Contrato. 

O Director aprobará os reformulos necesarios para a execución das obras e subministrará ao Adxudicatario toda a información 
necesaria para que poidan ser realizados. 

O Adxudicatario estará obrigado a presentar á Dirección de Obra o primeiro día de cada semana, unha desagregación do programa de 
traballos para esta, detallando por capítulos os traballos a realizar en dito período. O Adxudicatario solicitará á Dirección de Obra a 
autorización expresa para iniciar cada actividade da obra. Para a realización das demolicións teranse en conta o disposto neste Prego e 
as disposicións a estes efectos da Dirección de Obra. 

En relación coas posibles afectacións ao tráfico durante a execución das obras o adxudicatario ha de permitir o mantemento en calquera 
tramo de polo menos un carril de servizo dispoñible para o tráfico rodado. 

2.12. CONTROL DOS MATERIAIS 

Todos os materiais serán de primeira calidade. Serán de aplicación obrigatoria as prescricións contidas nas normas que se citan nos 
apartados correspondentes, relativas á calidade dos materiais e ás condicións de execución en obra. Ademais de cumprir as 
prescricións do presente Prego, os materiais que se utilicen na execución dos traballos deberán ter unha calidade non menor que a 
correspondente ás indicadas na Proxecto. 

A utilización de materiais de procedencias autorizadas ou recomendadas no Proxecto, non libera en ningún caso ao Adxudicatario de 
que os materiais cumpran as condicións que se especifican neste Prego, podendo ser rexeitados, en calquera momento, en caso de que 
se atopen defectos de calidade ou uniformidade. 

2.12.1. Condicións xerais dos materiais. Elección e  ensaios 

O Adxudicatario proporcionará, antes da súa posta en obra, as fichas técnicas dos materiais que vaian a utilizarse na execución das 
obras e polo menos dúas mostras dos materiais para o seu exame e aprobación por parte da Dirección Facultativa. 

Non poderán utilizarse materiais e equipos que non fosen aceptados previamente pola Dirección de Obra. Este control previo non 
implica a recepción definitiva xa que poden ser rexeitados se os ensaios de control ou a súa posta en obra non cumpren o Prego de 
Prescricións do Proxecto. 

Será obriga do adxudicatario avisar á dirección de obra con antelación suficiente, do acopio dos materiais que vaian ser utilizados, para 
que poidan executarse a tempo os ensaios oportunos.  

Calquera traballo que se realice con materiais non ensaiados ou non aprobados poderá ser considerado como defectuoso.Todo o 
material que teña sido rexeitado, será retirado da obra inmediatamente. 

Acopios: os materiais almacenaranse de tal xeito que se asegure a conservación das súas características e aptitudes para a súa 
utilización na obra, e de forma que se facilite a súa inspección. Poderase ordenar, se se considera necesario, o uso de plataformas 
adecuadas, cobertizos ou edificios provisionais para a protección daqueles materiais que o requiran. 

Dosificacións: todas as dosificacións deberán ser aprobadas pola Dirección de Obra antes da súa utilización, e poderá modificalas á 
vista dos ensaios que se realicen en obra e dos resultados obtidos durante a execución dos traballos. 

Determinación de equipos e materiais: non se sinalan as características construtivas dos equipos e materiais que están determinados 
por marca e modelo posto que se trata de unidades de fabricación normalizada. Nos demais casos, os materiais serán da mellor 
calidade usada para tal finalidade e serán produtos de fabricantes de garantía. 

Condicións xerais de materiais e montaxe: se en calquera material ou elemento se observase algún deterioro, rompedura ou defecto, 
quedará a xuízo da Dirección de obra se se acepta, repara ou substitúe por outro novo. 

Todos os equipos e materiais, así coma a súa montaxe, deberán cumprir coas normas e regulamentos vixentes que lles sexan de 
aplicación, debendo igualmente observarse as recomendacións de cada fabricante. En caso de que estas últimas estean en contradición 
coas da Memoria, consultarase coa Dirección de Obra, que será quen decida o criterio que deba prevalecer. 

Os elementos principais da instalación deberán dispor dunha placa, en sitio visible, que ademais do nome e dirección do fabricante, 
indique as características principais do equipo. 

Durante o período de execución da obra, protexeranse todos os materiais e equipos que se instalen ou almacenen, evitando os danos 
que puideran sufrir por golpes, auga, xiz, ou calquera outra substancia.  

Todos os elementos de rexistro, conexión, corte, regulación e control dos equipos deberán quedar facilmente accesibles. 

Ensaios e comprobacións: as comprobacións que non se realicen en presenza e baixo control da Dirección de Obra deberán 
encomendarse a un Laboratorio Oficial ou Homologado. 

Se a Dirección Facultativa estimase que os materiais utilizados non se axustan ás fichas técnicas aprobadas, poderá esixir a realización 
dos ensaios precisos para verificar a súa adecuación. Se os resultados dos ensaios confirmasen o criterio da Dirección Facultativa, os 
gastos e atrasos ocasionados serían por conta do Adxudicatario, ademais dos de demolición ou desmontaxe. As mostras de materiais, 
unha vez aceptados, serán gardadas xuntamente cos certificados de as análises para a súa posterior comparación e contraste. Os 
materiais desbotados serán retirados da obra no prazo máis breve. 

2.12.2. Condicións xerais de execución das obras. P robas e ensaios 

Todas as obras comprendidas no Proxecto efectuaránse de acordo coas especificacións do presente Prego, os planos e as instrucións 
da Dirección de Obra, quen resolverá, ademais, as cuestións relativas á interpretación daqueles e ás condicións de execución.  

A execución das obras será esmerada. A calidade na execución das obras será aceptada ou rexeitada pola Dirección Facultativa, de 
acordo coas normas da boa práctica da construción. 
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A baixa de poxa non exime ao Adxudicatario de realizar esa esmerada execución nin lle dá dereito a variar a calidade dos materiais 
proxectados. En ningún caso a primerísima calidade de materiais ou execución será pretexto para que o Adxudicatario pretenda 
proxectos adicionais. 

Cando a Dirección Facultativa o considere oportuno, ordenará a extracción de mostras de unidades de obra xa executadas para a 
realización de probas, ensaios e análise co fin de comprobar que tanto os materiais como as unidades de obra están en perfectas 
condicións e cumpren o establecido neste Prego. O aboamento de todas as probas e ensaios será de conta do Adxudicatario. 

2.12.3. Materiais non consignados no Proxecto 

Os materiais non consignados en proxecto que desen lugar a prezos contraditorios reunirán as condicións establecidas no Prego de 
Condicións, cumprindo estritamente as instrucións recibidas pola Dirección Facultativa. 

2.13. MEDICIÓN E ABOAMENTO DAS OBRAS 

Todas as unidades de obra mediranse e aboaranse por volume, superficie, lonxitude, peso ou unidade, de acordo a como figuran 
especificadas no Cadro de Prezos n.º 1. Para as unidades novas que poden xurdir e para aquelas nas que se precise a redacción dun 
prezo novo, especificarase claramente, ao acordarse este, o modo de aboamento; noutro caso, establecerase o admitido na práctica ou 
costume da construción. Soamente serán aboadas as unidades de obra que executadas conforme ás condicións que sinala este Prego, 
figuran nos documentos do proxecto ou que ordenase o Director das Obras. 

As partes que haxan de quedar ocultas, como zahorras,  capas base e intermedias de firme, soleiras, tendid os de instalacións, 
recheo de gabias , etc., salientaranse por duplicado nun esbozo, asinado polo Director e o Adxudicatario. Nel figuran cantos datos 
sirvan de base para a medición, como dimensións, peso, armaduras, etc., e todos aqueles outros que se consideren oportunos.  En 
caso de non se cumprir os anteriores requisitos, serán de conta do Adxudicatario os gastos necesarios para descubrir os elementos e 
comprobar as súas dimensións e boa construción.  

Nos prezos de cada unidade de obra considéranse incluídos os traballos, medios auxiliares, enerxía, maquinaria, materiais e man de 
obra necesarios para deixar a unidade completamente rematada, todos os gastos xerais directos e indirectos como transportes, 
comunicacións, carga e descarga, probas e ensaios, desgaste de materiais auxiliares, custos indirectos, instalacións, impostos, dereitos, 
etc. O Adxudicatario non terá dereito a indemnización ningunha por estes conceptos. 

As unidades estarán completamente rematadas, con recibo, accesorios, etc., aínda que algún destes elementos non figure determinado 
nos cadros de prezos ou estado de medicións. Consideraranse incluídos nos prezos aqueles traballos preparatorios que sexan 
necesarios, tales como camiños de acceso, nivelacións, cerramentos, etc., sempre que non estean medidos ou valorados no 
presuposto. 

Aboaranse ao Adxudicatario as obras realmente executadas aos prezos contratados, logo de medición realizada conxuntamente por 
este e a Dirección Facultativa. É condición indispensable que se realizaran de acordo co Proxecto e as Condicións Xerais e Particulares 
que rexan na execución da obra; coas súas modificacións autorizadas pola superioridade; ou coas ordes que conforme ás súas 
facultades o comunicara por escrito a Dirección de Obra; sempre que a obra realmente executada se axuste aos preceptos do contrato 
e o seu importe non exceda a cifra total dos presupostos aprobados. 

No caso de unidades de obra executadas de forma defectuosa pero que en criterio da Dirección Técnica puidesen ser de utilidade na 
obra, a Dirección de Obra proporá ao adxudicatario o abono das unidades afectadas cunha dedución a criterio exclusivo da Dirección de 
Obra proporcional á súa perda de calidade. A Contrata poderá optar por aceptar o prezo así obtido ou demoler a unidade ao seu cargo, 
reexecutándoa de novo conforme ao PPTP e outra documentación do contrato percibindo por iso o prezo íntegro do contrato. 

Os aboamentos ao adxudicatario serán pola obra realmente executada, sen que lle poidan corresponder duplicidades no abono de 
unidades ou partes delas que estivesen repetidas nos prezos do contrato, deducindo lapelas en gabias ou similares, independentemente 
de que figuren no presuposto unidades medidas máis dunha vez. 

2.13.1. Partidas contidas no Proxecto 

Seguiranse os mesmos criterios e unidades que figuran nos Cadros de Prezos e no estado de medicións. Excepcionalmente e antes da 
súa execución, a Dirección de Obra poderá autorizar a medición en unidades distintas, establecendo por escrito e coa conformidade do 
Adxudicatario os oportunos factores de conversión. 

Tanto as medicións parciais como as que se executen ao final da obra, incluído os levantamentos topográficos necesarios, realizaranse 
conxuntamente co Adxudicatario, levantándose as correspondentes actas que serán asinadas por ambas as dúas partes. As unidades 
que haxan de quedar ocultas ou enterradas deberán ser medidas antes da súa ocultación. Se a medición non se efectúa ao seu debido 
tempo, serán de conta do Adxudicatario as operacións necesarias para levalas a cabo. 

O Adxudicatario pode propoñer materiais de mellor calidade ou maior prezo que o estipulado no proxecto, así como máis coidados 
procedementos de execución, sen que iso supoña alteración no prezo da partida. Cando un material previsto no Cadro de Prezos do 
proxecto non se atope no Mercado, poderá ser substituído por outro que a xuízo da Dirección de Obra sexa similar. 

A Dirección, de acordo coa Propiedade, resérvase a facultade de reducir ou eliminar calquera unidade e tamén a substituír por outra que 
figure no Orzamento, sen que o Adxudicatario teña por iso dereito a indemnización ningunha. A alteración económica non excederá do 
20% do presuposto total da obra. 

2.13.2. Diferenzas en medición 

Calquera modificación que supoña a realización de maior ou menor número de unidades de obra que o que figura no estado de 
medicións do orzamento, deberá ser coñecida e aprobada pola Dirección Facultativa antes da súa execución, facéndose constar no 
Libro de Ordes tanto a autorización citada como a comprobación posterior da súa execución. 

2.13.3. Partidas non contidas no Proxecto 

Efectuarase a súa medición e valoración, salvo pacto en contrario, segundo figura no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público. 
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2.13.4. Valoración das obras incluídas 

As valoracións das unidades de obra que figuran no presente Proxecto efectuaranse multiplicando o seu número polo prezo asignado no 
Orzamento. A menos que especificamente se exclúa algún no Artigo correspondente, os prezos de cada unidade de obra deste 
Proxecto comprenden a subministración, transporte, manipulación e emprego de materiais, a man de obra e utilización da maquinaria e 
os medios auxiliares necesarios para rematar a unidade conforme ao especificado neste Prego e nos Planos e sempre en condicións de 
ser aprobada pola Administración e en condicións de ser entregada ao uso xeral segundo o costume. 

No prezo considéranse tamén incluídos os gastos, as indemnizacións ou pagamentos que haxan de facerse por calquera concepto, así 
como todo tipo de impostos estatais, provinciais e municipais e toda clase de cargas sociais así como os honorarios, as taxas e demais 
gravames que se orixinen en relación coa obra. 

Entenderanse incluídos os gastos ocasionais por: a reparación dos danos inevitables causados por o t ráfico ou a meteoroloxía; a 
demolición e reconstrución das obras consideradas d efectuosas; a conservación durante o prazo de garan tía e os incluídos no 
Artigo 106.3 do PG-3. 

2.13.5. Valoración de materiais non incluídos ou ob ras incompletas 

Os materiais non incluídos ou as partidas incompletas valoraranse completando o prezo cos unitarios e auxiliares do Orzamento, na 
forma establecida nos cadros de descomposición de prezos. 

A Dirección de Obra poderá, dentro dunha unidade de obra, ordenar a substitución de materiais por outros non contidos no cadro de 
prezos. O novo prezo da unidade de obra calcularase cambiando no descomposto o prezo do material substituído polo de 
comercialización do novo material, de acordo co especificado no apartado correspondente a Prezos Contraditorios. 

2.13.6. Relacións valoradas 

A Dirección da Obra formulará unha relación valorada dos traballos executados con suxeición aos prezos do presuposto. O 
Adxudicatario, que presenciará as operacións de valoración e medición, terá un prazo de dez días para dar a súa conformidade ou 
efectuar as observacións que considere convenientes. Estas relacións valoradas terán carácter provisional, a boa conta, e non supoñen 
a aprobación das obras que comprenden. Formaranse multiplicando os resultados da medición polos prezos correspondentes e 
descontando, se houbese lugar, a cantidade correspondente ao tanto por cento de baixa ou mellora producido na licitación. 

2.13.7. Prezos contratados 

Todas as unidades de obra se aboarán aos prezos establecidos no Cadro de Prezos do Proxecto, coa alza ou baixa que resulte da 
adxudicación. O Adxudicatario non pode reclamar baixo ningún pretexto que se introduza modificación algunha neles. 

2.13.8. Prezos contraditorios 

De acordo co Prego Cláusulas Xerais da Administración, Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e Regulamento Xeral 
da Lei de Contratos das Administracións Públicas, os prezos de unidades de obra que non figuren entre os contratados, fixaranse 
contraditoriamente entre a Dirección Facultativa e o Adxudicatario, que os presentará descompostos con arranxo ao establecido no 
Regulamento Xeneral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Será necesaria a súa aprobación para a posterior execución da 
obra. 

O prezo dos novos materiais será o da súa comercialización, que é o de Venda ao Público reducido na contía dos descontos que a 
Dirección de obra estime, tras as oportunas consultas. A obtención dos novos prezos realizarase dende o descomposto máis próximo do 
contrato aproveitando aqueles auxiliares e elementais así como os seus rendementos incluídos en dito descomposto, ou noutros, 
procedendo exclusivamente á xustificación dos elementais cambiados. 

2.13.9. Partidas alzadas a xustificar 

O seu prezo fixarase a partir da medición correspondente e prezo contratado ou coa xustificación de man de obra e materiais utilizados. 

2.13.10. Partidas alzadas de abono íntegro 

O seu prezo está contido nos documentos do Proxecto e non serán obxecto de medición. 

2.13.11. Revisión de prezos 

Haberá lugar á revisión de prezos cando así o contemple o Contrato subscrito entre a Propiedade e o Adxudicatario, dándose as 
circunstancias acordadas. 

2.13.12. Equivocacións no Orzamento 

Suponse que o Adxudicatario fixo un detido estudio dos documentos que compoñen o Proxecto e, polo tanto, de non facer observacións 
sobre posibles erros, non terá dereito a reclamación pola súa parte se a obra executada conforme ao Proxecto contivera maior número 
de unidades das previstas. Se, pola contra o número de unidades fose inferior, descontarase do presuposto. 

2.14. MODIFICACIÓNS NO PROXECTO 

O proxecto será inalterable salvo que a Dirección de Obra renuncie expresamente ao devandito proxecto ou fose rescindido o convenio 
de prestación de servizos subscrito polo promotor, nos termos e condicións legalmente establecidos. A Propiedade poderá propoñer 
modificacións no proxecto á Dirección antes de empezar as obras ou durante a súa execución, que poderá rexeitalas se considerase 
que minguan a calidade estética ou construtiva da obra. O Adxudicatario poderá propoñer á consideración do Director todas as 
modificacións construtivas que crea axeitadas, podendo levalas a cabo coa súa autorización por escrito, de acordo coa Propiedade. 

Calquera obra que supoña alteración ou modificación dos documentos do Proxecto sen previa autorización escrita da dirección técnica 
deberá ser demolida se o Director o considerase conveniente, podendo chegarse á paralización por vía xudicial. Non servirá de 
xustificante nin eximente o feito de que a alteración proceda de indicación da Propiedade, sendo responsable o Adxudicatario. 

2.14.1. Prezos contraditorios:  en caso de necesidade de executar unha unidade non prevista no contrato, a Dirección Facultativa, 
proporá o seu importe ao Adxudicatario, negociando con este, a partir dos descompostos, auxiliares e elementais do proxecto así como 
a partir dos prezos de mercado para aqueles elementos novos, establecidos mediante ofertas de subministración de provedores 
achegadas pola Dirección Facultativa.  



CONCELLO DE MAZARICOS 
PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 

AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, 
MAROÑAS E VAOS 

III – PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

Mª CRUZ VIGO CASTRO – FLAVIA C. PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CAÑAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS                                                                 12 

 

 

 

O Adxudicatario queda obrigado á execución de todas as unidades novas aínda cando non exista conformidade no seu prezo. Nestes 
casos o prezo definitivo será fixado por unha Comisión de Arbitraxe formada por un Enxeñeiro de Camiños e un Arquitecto Superior 
elixidos pola Propiedade de entre unha terna proposta polos seus respectivos Colexios Profesionais. Todos os custos que por esta 
Comisión de Arbitraxe xérense serán a cargo do Adxudicatario. En calquera caso, a non existencia dun prezo unitario, non será 
xustificación de atraso na súa execución. Como base para o cálculo do novo prezo, utilizaranse sempre os prezos descompostos 
básicos, de materiais, man de obra e maquinaria existentes no proxecto aprobado. 

2.15. GASTOS DE CARÁCTER XERAL A CARGO DO ADXUDICAT ARIO 

Serán de conta do Adxudicatario os gastos: 

- De reformulo xeneral ou a súa comprobación e os reformulos parciais. 

- Os de construción, desmontaxe e retirada de toda clase de construcións auxiliares. 

- Os de protección de materiais e da propia obra contra todo dano, deterioración ou incendio. 

- Os do cumprimento dos Regulamentos vixentes polo almacenamento de explosivos e carburantes. 

- Os de limpeza e evacuación de desperdicios e lixos. 

- Os de construción e conservación de camiños provisionais, desaugadoiros, sinais de tráfico e demais recursos necesarios para 
proporcionar seguridade dentro das obras. 

- Os de adquisición de auga e enerxía, permisos, licenzas e demais relacionadas coa súa actividade. 

- Os de retirada das instalacións para a subministración de auga e enerxía eléctrica necesarios para as obras. 

- Os de retirada dos materiais rexeitados, a corrección de diferenzas observadas, postas de manifesto polos correspondentes ensaios e 
probas, que procedan das diferenzas de materiais ou dunha mala construción. 

Nos casos de rescisión de contrato, calquera que sexa a causa que o motive, será así mesmo, de conta do Adxudicatario os gastos 
orixinados pola liquidación, tal como os de retirada de medios auxiliares ou non na execución das obras proxectadas. 

2.16. GASTOS DE CONTROL E VIXILANCIA DAS OBRAS E EN SAIOS 

Os gastos de control, vixilancia das obras e de todos aqueles ensaios que considere precisos a Dirección de Obra, e que se efectúen 
durante a execución das obras e ata a recepción, serán aboados polo Adxudicatario, considerándose incluídos nos prezos das distintas 
unidades de obra, non superando o conxunto o 1% do Presuposto de Execución por Contrata. 

Aqueles ensaios que sexan repetición doutros anteriores con resultados negativos, serán a cargo do Adxudicatario sen contabilizar a 
cargo do 1% do presuposto de execución por Contrata. 

O Control de Calidade deberá ser efectuado por un laboratorio homologado, elixido pola Dirección Facultativa de entre os propostos 
pola Contrata. Para a devandita elección a dirección facultativa valorará a experiencia en ensaios similares, os medios humanos e 
materiais postos a disposición da obra e o cadro de prezos estendido a todas as unidades de control que solicite a Dirección Facultativa. 
A elección do laboratorio de Control de Calidade será a cargo da dirección técnica, a partir dunha terna proposta pola contrata. 

2.17. CONSERVACIÓN DAS OBRAS DURANTE A SÚA EXECUCIÓ N  

O Adxudicatario queda obrigado non só á execución da obra senón tamén á súa conservación ata a recepción definitiva destas. A 
responsabilidade do adxudicatario, por faltas que na obra poidan advertirse esténdese ao suposto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a unha indebida ou defectuosa conservación das unidades de obra, aínda que estas fosen examinadas e atopada 
conformes pola dirección de obra, inmediatamente despois da súa construción ou en calquera momento dentro do período de vixencia 
do contrato.  

2.18. LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 

Unha vez rematadas as obras, e antes da súa recepción, todas as instalacións, materiais sobrantes, entullos, depósitos, etc, construidos 
con carácter temporal para o servizo da obra,e que non sexan precisos para a conservación da mesma durante o prazo de garantía, 
deberán ser removidos e os lugares do seu emprazamento restaurados á súa forma orixinal. 

A limpeza estenderase ás zonas de obra e aos terreos que forna ocupados temporalmente. Todo isto será executado de xeito que as 
zonas afectadas queden completamente limpas e en condicións estéticas acordes coa contorna. 

2.19. RECEPCIÓN DAS OBRAS 

Se as obras se atopan en bo estado e conforme ás prescricións técnicas previstas no contrato, recibiranse segundo o disposto no artigo 
235 do RDL 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e normativa que 
a complemente ou substitúa. 

2.20. PRAZO DE GARANTÍA  

O prazo de garantía será de UN (1) ANO a partir da data de recepción das obras, sempre e cando non se especifique un prazo diferente 
no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.21. PROPIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

No caso de que sexa necesario, corresponde ao Construtor obter as licenzas ou autorizacións precisas e soportar a carga dos dereitos 
en indemnizacións correspondentes. En caso de accións de terceiros titulares de licenzas, autorizacións, plano, modelos, marcas de 
fábrica ou de comercio utilizadas polo Adxudicatario para a execución dos traballos, o Adxudicatario farase cargo das devanditas 
accións e das consecuencias que destas se deriven. 
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3 CAPITULO III:  MATERIAIS BÁSICOS: CARACTERÍSTICAS  

Todos os materiais que se utilicen na obra deberán cumprir as condicións establecidas no presente PPTP, alén do especificado para 
eles no PG3 vixente.  

Os materiais deberán ser examinados e ensaiados antes da súa aceptación. En caso de que se prescriba a posesión dalgún tipo de selo 
de calidade, a presentación deste deberá ser previa a calquera outra actuación. 

Cantos materiais se empreguen na obra, estean ou non citados expresamente no presente PPTP, serán da mellor calidade e reunirán 
as condicións de bondade esixidas na boa práctica da construción, e se non o houbese na localidade, deberá traelos o Adxudicatario do 
sitio oportuno. Terá as dimensións e características que marcan os Documentos do Proxecto ou indique a Dirección de Obra durante a 
súa execución. 

A chegada dos materiais non supón a admisión definitiva mentres non se autorice pola Dirección de Obra. Os materiais rexeitados serán 
retirados inmediatamente da obra.  

O Adxudicatario poderá propoñer e presentar marcas e mostras dos materiais para a súa aprobación e os certificados dos ensaios e 
análises que a Dirección xulgue necesarios, os cales se farán nos laboratorios, e talleres que se determinen ao Adxudicatario. As 
mostras dos materiais serán gardadas xuntamente cos certificados das análises para a comprobación dos materiais. Todos estes 
exames previos non supoñen a recepción dos materiais. Polo tanto, a responsabilidade do Adxudicatario, no cumprimento desta obriga, 
non cesará mentres non sexan recibidas as obras. 

3.1. MATERIAIS A UTILIZAR EN RECHEOS 

Os materiais a utilizar en recheos e terrapléns serán chans ou materiais constituídos con produtos que non conteñan materia orgánica 
descomposta, esterco, materiais conxelados, raíces, terreo vexetal ou calquera outra materia similar. 

 

3.1.1. BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

a.  Definición  

Denomínase zahorra artificial á formada por áridos machucados, total ou parcialmente, na proporcicón mínima que se especifique en 
cada caso.  Os materiais procederán da trituración, total ou parcial, de pedra de canteira ou de grava natural, en cuxo caso a fracción 
retida polo baruto 5 UNE deberá conter como mínimo cincuenta por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten 
dous (2) ou máis caras de fractura. 

Os materiais para as capas de zahorra non serán susceptibles de ningún tipo de meteorización ou de alteración física ou química 
apreciable baixo as condicións máis desfavorables que, presumiblemente, poidan darse no lugar de emprego. Tampouco poderán dar 
orixe, coa auga, a disolucións que poidan causar danos a estruturas ou a outras capas do firme, ou contaminar o chan ou correntes de 
auga.  

b. Composición química 

O contido ponderal de compostos de xofre totais (expresados en SO3), determinado segundo A UNE-EN 1744-1:1999, será inferior ao 
cinco por mil (0,5%) onde os materiais estean en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior ao un por cento (1%) nos demais 
casos. 

c. Características 

-Granulometría: o pendido polo baruto 80 um UNE será menor que os dous terzos (2/3) do pendido polo baruto 400 um UNE. A curva 
granulométrica dos materiais estará comprendida dentro dun dos fusos salientados a continuación: 

  PENDIDO ACUMULADO (% en masa) 
TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DOS BARUTOS UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25  75-100 65-90 40-63 26-45 15-32  7-21 4-16 0-9 
ZA20  100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9  
ZAD20  100 65-100 30-58 14-37 0-15  0-6 0-4 0-2 
(*) A designación do tipo de zahorra faise en función do tamaño máximo nominal, que se define como a abertura do primeiro baruto que 
retén máis dun dez por cento en masa. 
 
-Forma: o índice de laxas, deberá ser inferior a trinta e cinco (35). 

-Dureza (Resistencia á fragmentación): o coeficiente de desgaste dos Anxos, será inferior a trinta e cinco (35) para a categoría de 
tráfico T3 e beiravías.  O ensaio realizarase coa granulometría tipo B das indicadas na citada Norma. 

-Limpeza:  o árido comporase de elementos limpos e sólidos, exentos de po, sucidade, arxila, marga, materia orgánica ou calquera 
outra que poida afectar á durabilidade da capa. O coeficiente de limpeza non deberá ser inferior a dous (2). O equivalente de area, será 
maior de trinta (30) para a categoría de tráfico T3. De non se cumprir esta condición, o seu índice de azul de metileno (AM), deberá ser 
inferior a un (1), e simultáneamente, o equivalente de area non deberá ser inferior en máis de cinco unidades a trinta (30). 

-Plasticidade: o material será “non plástico”. 

d. Control de calidade 

Antes do inicio da subministración a obra, recoñecerase a aptitude do material en función dos resultados dos ensaios previos. O 
recoñecemento realizarase mediante a toma de mostras nos abastos ou na saída da fita das instalacións de insistencia.  

Cando a zahorra artificial se empregue como base de firmes, para calquera volume de subministración, se ensaiará un mínimo de catro 
(4) mostras, engadíndose unha (1) máis por cada cinco mil (5.000 m³) metros cúbicos, ou fracción. Sobre cada mostra realizaranse os 
seguintes ensaios: 
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Humedade natural, sg. Norma  UNE-EN 1097-5:2000 
Gralunometría por barutado, sg. Norma  UNE-EN 933-1:1998 
Límite líquido e índice de plasticidade, sg. 
Normas  

UNE 103103:1994 
UNE 103104:1993 

Índice de laxas, sg. Norma  UNE-EN 933-3:1997 
Partículas machucadas  UNE-EN 933-5:1999 
Coeficiente dos Anxos, sg. Norma  UNE-EN 1097-2:1999 
Equivalente de area, sg. Norma  UNE-EN 933-8:2000 
Coeficiente de limpeza  NLT-172 

 

Sobre unha (1) das mostras determinarase o peso específico de grosos e finos, segundo as Normas NLT-153 e NLT-154. Cando 
a zahorra artificial vaia usarse como material de recheo en gabias efectuaranse os ensaios anteriormente sinalados cada 100 m³ de 
material empregado ou fracción. 

3.1.2. MATERIAL GRANULAR PARA ASENTOS E PROTECCIÓN DE TUBAXES 

a. Definición 

Defínese como material para apoio de canalización o que se coloca entre o terreo natural do fondo da gabia e a canalización ou 
envolvendo esta ata "media cana", ou totalmente, segundo o especificado nos Planos. Defínese como material para recubrimento ou 
protección de canalizacións o que se coloca envolvendo ao tubo ata trinta (30) centímetros por enriba da xeratriz superior daquel. 

b. Características técnicas 

O material granular para asento e protección de canalizacións consistirá nun árido rodado ou pedra machucada que sexa drenante, 
duro, limpo, quimicamente estable e cuxa granulometría cumpra os usos seguintes, en función do diámetro interior da canalización en 
milímetros: 

Diámetro > 1.300 mm 600 a 1.300 300 a 600 < 300 mm 
Porcentaxe que pasa 

Baruto Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 
50 mm 100    
37,0 mm 85-100 100   
20 mm 0-25 85-100   
14 mm   85-100 100 
10 mm 0-5  0-50 85-100 
5 mm  0-5 0-10 0-25 
2,36 mm    0-5 

 

Os materiais granulares para asento e protección de canalizacións non conterán máis de 0,3 por cento (0,3%) de sulfato, expresado 
como trióxido de xofre. En condicións de gabia por debaixo do nivel freático, en chans brandos ou limosos, e a menos que se utilicen 
outros sistemas de prevención, a granulometría do material será elixida de forma que os finos das paredes da escavación non 
contaminen a zona de apoio da canalización. 

c. Control de calidade 

O Contratista controlará que a calidade dos materiais a empregar se axusta ao especificado no anterior apartado mediante os ensaios 
correspondentes que se realizarán sobre unha mostra representativa, como mínimo unha vez ao mes, cando se cambie de canteira ou 
préstamo ou cada 100 metros lineais de gabia. 

O Contratista prestará especial coidado aos materiais procedentes da escavación aos cales non se realizasen as operacións de 
clasificación ou selección, efectuando unha inspección visual de carácter continuado acerca da homoxeneidade deste. 

O Contratista comprobará que o tamaño máximo e granulometría, segundo NLT-150, se axustan ao especificado no apartado anterior, 
mediante a realización dos ensaios correspondentes, executados como mínimo unha vez ao mes, cando se cambie de canteira ou 
préstamo ou cada 200 metros lineais de gavia. 

3.1.2. CAPAS FILTRANTES PARA DRENAXE 

a. Definición 

Os materiais filtrantes a empregar en recheos localizados de gabias, recheos de zonas verdes ou calquera outra zona onde se prescriba 
a súa utilización, serán áridos naturais ou procedentes de insistencia e trituración de pedra de canteira ou grava natural, ou materiais 
locais exentos de arxila, marga ou outras materias estrañas. 

b. Composición 

A súa composición granulométrica cumprirá as prescricións seguintes: 

-O tamaño máximo non será en ningún caso, superior a setenta e seis milímetros (76 mm), peneira 80 UNE e o pendido ponderal 
acumulado polo baruto 0,080 UNE non superará o cinco por cento (5%). 

-Sendo Fx o tamaño superior ao de x%, en peso, do material filtrante, edx o tamaño superior ao de x% en peso, do terreo a drenar, 
deberanse cumprir as seguintes condicións de filtro: 
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No caso de que estes materiais vaian ser utilizados en terreos cohesivos, a condición (a) pódese substituir pola de: F15 < 0,1 mm. 
Ademais, de acordo co sistema previsto para a evacuación de auga, o material filtrante situado xunto aos tubos deberá cumprir as 
condicións seguintes: 

Se se utilizan tubos perforados: 

1
orificiododiámetro

F83 >
 

Se se utilizan tubos con xuntas abertas: 

2,1
 xuntada anchura

F50 >  

Se se utilizan tubos de formigón poroso: 

2,0
tubodoarido do d

F

15

85 >
 

Se se drena por mechinais: 

1
mechinal dodiámetro

F85 >  

Cando non sexa posible encontrar un material que cumpra cos devanditos límites, poderá recorrerse ao emprego de filtros compostos 
por varias capas; unhas das cales, a de material máis groso, colocarase xunto ao sistema de evacuación, e cumprirá as condicións de 
filtro respecto ás seguintes, considerada como terreo; esta, á súa vez, cumpriraas respecto da seguinte; e así sucesivamente, ata 
chegar ao recheo ou terreo natural. 

Cando o terreo natural estea constituído por materiais con gravas e birlos atenderase, unicamente á curva granulométrica da fracción do 
mesmo inferior a vinte e cinco milímetros (25 mm), para efecto de cumprimento das condicións anteriores. 

Se o terreo natural está constituído por chans non cohesivos, con area fina e limo, o material filtrante deberá cumprir, ademais das 
condicións de filtro xeral, o seguinte: F15 < 1 mm 

Se o devandito terreo natural é un solo cohesivo compacto e homoxéneo, sen vetas de area fina ou de limo, as condicións de filtro a) y 
b) serán substituidas pola seguinte: 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

Nos drens cegos o material da zona permeable central deberá cumprir as seguintes condicións:  

-O tamaño máximo árido comprendido entre vinte milímetros (20 mm) e oitenta milímetros (80 mm). 

4<
D

D

10

60

 

-Coeficiente de uniformidade: o material filtrante non será plástico, e o seu equivalente de area será superior a trinta (30). O coeficiente 
de desgaste dos materiais de orixe pétrea, medida polo ensaio dos Anxos, será inferior a corenta (40). Os materiais doutra natureza 
deberán posuír unha estabilidade química e mecánica suficiente. 

c. Control de calidade 

c.1. Ensaios previos 

O Contratista controlará que a calidade dos materiais se axusta ao especificado no presente artigo, rexeitando os que non cumpran 
estritamente algunha das condicións anteriores. Antes de iniciar os traballos, realizaranse ensaios de granulometría, segundo a Norma 
UNE-EN-933-1:1998, equivalente de area, segundo a Norma UNE-EN 933-8:2000 e desgaste dos Anxos segundo a Norma UNE-EN 
1097-2:1999. 

c.2. Ensaios de control 

Para cada fonte de procedencia do material, realizaranse ensaios de control, que serán os mesmos que se realizan nos ensaios previos 
como mínimo unha vez ao mes, cando se cambie de canteira ou préstamo ou cada 200 m lineais. 

3.2. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS 

3.2.1. CEMENTOS 

Será de aplicación, ademais do aquí establecido, o prescrito no artigo 202 do Prego de Prescricións Técnicas Xerais (PG-3) vixente,  e 
na Instrución para a Recepción de Cementos (RC-08) vixente. 

a. Definicións e características xerais dos cemento s 

Denomínanse cementos aos conglomerantes hidráulicos que, amasados con auga, fraguan e endurecen mergullados neste líquido, 
dando lugar a productos hidratados resistentes e estables, tanto ao aire como baixo a auga. As definicións, denominacións e 
especificacións dos cementos e os seus compoñentes son as que figuran nas seguintes Normas: 

UNE-EN 197:2000: "Cementos: cementos comúns. Composición, especificacións e criterios de conformidade". 

UNE 80303-1:2001: "Cementos resistentes aos sulfatos e/ou á auga de mar" 

UNE 80305:2001: "Cementos brancos". 

UNE 80303-3:2001: "Cementos de baixa calor de hidratación". B.C. 
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UNE 80307:2001: "Cementos para usos especiais". 

UNE 80310:96: "Cementos de aluminato de calcio" 

b. Condicións xerais 

A utilización de calquera tipo de cementos requirirá da aprobación da Dirección de Obra. Os cementos cumprirán as especificacións 
dadas en: 

- Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304, 305, 306, 307, 310 e 403. 

- Instrución R.C.-08 para a recepción de cementos. Real Decreto 956/2008, de 6 de xuño (BOE 19.06.08). 

- Instrucción EHE-08 de formigón estrutural. 

O tipo, clase e categoría dos cementos utilizables sen necesidade de xustificación especial, serán: II/35 UNE 80.301; II/45 UNE 80.301; 
IV/35 UNE 80.301, definidos na vixente Instrución para a Recepción de Cementos RC-08, así como a Instrución EHE vixente para o 
proxecto e execución das obras de formigón en masa ou armado, e cumprirán igualmente o especificado en ao articulo 202 do PG-3.  

c. Transporte e almacenamento 

Aplicarase o establecido no artigo 202.3 do PG-3. Soamente se permitirá o transporte e almacenamento dos conglomerados hidráulicos 
en sacos, cando expresamente o autorice a Dirección de Obra. Neste caso atenderase ao prescrito na Instrución para a Recepción de 
Cementos (RC-08). 

O cemento transportado en cisternas almacenarase nun ou varios silos, axeitadamente illados contra a humidade, nos que se deberá 
dispoñer dun sistema de aforamento cunha aproximación mínima de dez por cento (10%). Os almacéns de cemento serán 
completamente pechados e libres de humidade no seu interior. Os sacos ou envases de papel serán amoreados coidadosamente sobre 
pranchas de taboleiros de madeira separados do chan mediante listóns de taboleiro ou perfís metálicos. As pilas de sacos deberán 
quedar suficientemente separadas das paredes para permitir o paso de persoas. O Contratista deberá tomar as medidas necesarias 
para que as partidas de cemento sexan empregadas na orde da súa chegada. Así mesmo, o Contratista está obrigado a separar e 
manter separadas as partidas de cemento que sexan de calidade anormal segundo o resultado dos ensaios do Laboratorio. 

A Dirección de Obra poderá impoñer o baleirado total periódico dos silos e almacéns de cemento co fin de evitar a permanencia 
excesiva de cemento nestes.En todo aquilo que non contradiga o indicado no presente Prego ou a Instrución para a Recepción de 
Cementos (RC-08) será de aplicación o indicado na Instrución EHE e os seus comentarios e, no seu defecto, nos apartados 202.7 e 
202.8 do PG-3. 

d. Control de recepción  

As partidas de cemento deberán levar o Certificado do Fabricante, que deberá estar en posesión dunha Marca de Calidade de AENOR 
ou de calquera outra entidade pública ou privada oficialmente autorizada para iso no ámbito da Unión Europea, sen prexuízo da 
facultade que a Dirección de Obra ten para esixir todos os ensaios necesarios para demostrar o cumprimento do especificado no punto 
2: Características Técnicas, de acordo aos métodos de ensaio establecidos na Táboa 7, incluída no presente Artigo.  

No acto de recepción o subministrador deberá achegar unha copia do correspondente certificado, sendo súa a responsabilidade sobre a 
calidade das remesas entregadas. 

Á recepción en obra de cada partida, e sempre que o sistema de transporte e a instalación de almacenamento conten coa aprobación 
da Dirección de Obra, poderase levar a cabo unha toma de mostras, sobre as que se poderá proceder a efectuar os ensaios de 
recepción que indique o Programa de Control de Calidade, seguindo os métodos especificados na Instrución para a Recepción de 
Cementos (RC-08) e os sinalados no presente Prego. As partidas que non cumpran algunha das condicións esixidas nos devanditos 
Documentos, serán rexeitadas. 

Cando o cemento estea almacenado en condicións atmosféricas normais, durante un prazo igual ou superior a tres (3) semanas, 
procederase a comprobar que as condicións de almacenamento foron adecuadas. Para iso repetiranse os ensaios de recepción. En 
ambientes moi húmidos, ou no caso de condicións atmosféricas especiais, a Dirección de Obra poderá reducir, ao seu criterio, o 
indicado prazo de tres (3) semanas. 

En todo aquilo que non contradiga o indicado no presente Prego será de aplicación o indicado no apartado 202.9 do PG-3. 

e. Control de calidade  

O Contratista controlará a calidade dos cementos para que as súas características se axusten ao indicado na Instrución para a 
Recepción de Cementos (RC-08), tal e como queda prescrito no punto 10 da devandita Instrución. 

En determinados casos e para certos tipos de cementos a Dirección de Obra poderá esixir especificacións adicionais, preferentemente 
referidas a propiedades recollidas en normas UNE, como son: finura de moído UNE 80122:1991 (tamizado en seco), ou segundo UNE 
80108:1986 (tamizado en húmido); peso específico, segundo UNE 80103:1986; humidade, segundo UNE 80220:2000; óxido de calcio 
libre, segundo UNE 80243:2002; titanio, segundo UNE 80228:1988 EX. 

3.2.2. FORMIGÓNS E MORTEIROS 

3.2.2.1. AUGA A UTILIZAR EN FORMIGÓNS E MORTEIROS 

a. Definición e clasificación 

Denomínase auga para utilizar no amasado ou curado de morteiros e formigóns tanto a natural como a depurada, sexa ou non potable, 
que cumpra o prescrito pola "Instrución de formigón estrutural" EHE vixente, sendo, así mesmo, obrigatorio o cumprimento do contido 
dos seus comentarios na medida que sexan aplicables. Como norma xeral poderán ser utilizadas, tanto para o amasado coma para o 
curado de caleas, morteiros e formigóns, todas as augas sancionadas como aceptables pola práctica, é dicir, as que non produzan ou 
producisen en ocasións anteriores eflorescencias, agretamentos, corrosións ou perturbacións no fraguado e endurecemento das masas. 

b. Características técnicas 
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Salvo xustificación especial demostrativa de que non alteran prexudicialmente as propiedades esixidas á calea, morteiro ou formigón, 
rexeitaranse as augas que non cumpran todas e cada unha das condicións seguintes: 

-Expoñente de hidróxeno polo pH (UNE 7234:1971), igual ou superior a cinco (5). 

-Substancias disoltas (UNE 7130:1958) en cantidade igual ou inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince mil partes 
por millón (15.000 p.p.m.). 

-Contido en sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7131:1958), igual ou inferior a un gramo por litro (1 gr/l) equivalente a mil partes por 
millón (1.000 p.p.m.), agás para o cemento SR en que se eleva o límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.). 

-Ión cloro (UNE 7178:1960) en proporción igual ou inferior a tres gramos por litro (3 gr/l) equivalentes a tres mil partes por millón 
(3.000 p.p.m.) para os formigóns en masa e morteiros que non haxan de estar en contacto con armaduras ou elementos metálicos. 

-Estar exentas de hidratos de carbono (UNE 7132:1958). 

-Substancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:1971) en cantidade inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince 
mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

Se o ambiente das obras é moi seco, o que favorece a presenza de fenómenos expansivos de cristalización, a limitación relativa ás 
substancias disoltas poderá facerse aínda máis severa, especialmente nos casos e zonas en que non sexan admisibles as 
eflorescencias. 

En todo aquilo que non contradiga o indicado no presente Prego será de aplicación o indicado a EHE e os seus comentarios, e no seu 
defecto, no Articulo 280 do PG-3. 

c. Control de calidade 

O Contratista controlará a calidade da auga para que as súas características se axusten ao indicado neste Prego e na Instrucción EHE. 
Preceptivamente analizaranse as augas antes da súa utilización, e ao cambiar de procedencia para comprobar a súa identidade. Un (1) 
ensaio completo comprende: 

-Un (1) análise de expoñente de hidróxeno (pH) (UNE 7234:1971). 

-Un (1) ensaio do contido de substancias disoltas (UNE 7130:1958). 

-Un (1) ensaio do contido de cloruros (UNE 7178:1960). 

-Un (1) ensaio do contido de sulfatos (UNE 7131:1958). 

-Un (1) ensaio cualitativo dos hidratos de carbono (UNE 7132:1958). 

-Un (1) ensaio do contido de substancias solubles en éter (UNE 7235:1971). 

Cando os resultados obtidos estean perigosamente próximos aos límites prescritos repetiranse as mencionadas análises, aténdose en 
consecuencia aos resultados, sen apelación posible nin dereito a percepcións adicionais por parte do Contratista, caso de verse 
obrigado a variar a orixe da subministración. En todo aquilo que non contradiga o indicado no presente Prego será de aplicación o 
indicado na Instrución EHE e os seus comentarios. 

3.2.2.2. ADITIVOS A UTILIZAR EN MORTERIOS E FORMIGÓ NS 

a. Definición  

Denomínanse aditivos para morteiros e formigóns a aquelas substancias ou produtos diferentes da auga, dos áridos e do 
conglomerante, que se utilizan como ingredientes dos morteiros e formigóns, nunha proporción non superior ao 5% do peso do 
cemento, e que se engaden á mestura inmediatamente antes ou durante o amasado ou no transcurso dun amasado, suplementario, co 
fin de mellorar ou modificar algunhas propiedades dos morteiros ou formigóns en estado fresco, endurecido ou en ambos os dous 
estados, sen perturbar excesivamente as restantes características nin representar perigo para a durabilidade de morteiros e formigóns, 
nin para a corrosión das armaduras. 

Os aditivos cumprirán o especificado no artigo 281 do PG-3, introducido por Orde Ministerial de 13 de febrero de 2002, ademais de 
cumprir os requisitos establecidos na Instrucción EHE vixente.  

b. Clasificación 

Os aditivos clasifícanse en dous grandes grupos: aditivos químicos e adicións. 

c. Características técnicas dos aditivos químicos 

A adición de produtos químicos en morteiros e formigóns con calquera finalidade aínda que fose por desexo do Contratista e á súa 
costa, non poderá facerse sen autorización escrita da Dirección de Obra, que poderá esixir a presentación de ensaios ou certificación de 
características a cargo dalgún Laboratorio Oficial, nos que se xustifique, que a substancia agregada nas proporcións previstas produce o 
efecto desexado sen perturbar excesivamente as restantes características do formigón ou morteiro. Se pola contra, fose a Dirección de 
Obra a que decidira o emprego dalgún produto aditivo ou corrector, o Contratista estará obrigado a facelo nas condicións que lle sinale 
aquela e os gastos que se orixinen serán aboados de acordo cos prezos establecidos nos Cadros de Prezos ou Contraditorios 
correspondentes. 

Os aditivos deben ser de marcas de coñecida solvencia e suficientemente experimentadas nas obras e cumprir o indicado na Norma 
UNE-EN 934-2:1998. Antes de empregar calquera aditivo haberá de ser comprobado o seu comportamento mediante ensaios de 
laboratorio, utilizando a mesma marca e tipo de conglomerante, e os áridos procedentes da mesma canteira ou depósito natural, que se 
utilizará na execución dos formigóns da obra (Ensaios Previos). A igualdade de temperatura, a densidade e viscosidade dos aditivos 
líquidos ou das súas solucións ou suspensións en auga, serán uniformes en todas as partidas subministradas e así mesmo a cor 
manterase invariable. 
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Non se permitirá o emprego de aditivos nos que, mediante análises químicas cualitativas, se encontren cloruros, sulfatos ou calquera 
outra materia nociva para o formigón en cantidades superiores aos límites equivalentes que para unha unidade de volume de formigón 
ou morteiro se toleran na auga de amasado. 

A solubilidade na auga debe ser total calquera que sexa a concentración do produto aditivo. 

O aditivo debe ser neutro fronte aos compoñentes do cemento e os áridos, mesmo a longo prazo, así como aos produtos siderúrxicos. 

Os aditivos químicos poden subministrarse en estado líquido ou sólido, pero neste último caso deben ser doadamente solubles en auga 
ou dispersables, coa estabilidade necesaria para asegurar a homoxeneidade da súa concentración polo menos durante dez (10) horas. 

Para que poida ser autorizado o emprego de calquera aditivo químico é condición necesaria que o fabricante especifique cuales son as 
substancias activas e as inertes que entran na composición do produto. 

d. Condicións de subministración 

d.1. Certificación 

As partidas de aditivo para morteiros e formigóns deberán posuír un certificado de conformidade ou distintito recoñecido de acordo co 
establecido na vixente "Instrución de Formigón Estrutural (EHE) " ou normativa que a substitúa. 

d.2. Envasado e etiquetaxe  

O produto será expedido en envases axeitadas para que non sufra ningún tipo de alteración. Os envases levarán unha etiqueta 
conforme coas indicacións recollidas na norma UNE-EN 934-6:2001 "Aditivos para formigóns, morteiros e pastas. Etiquetaxe". No caso 
de que a subministración se realice a granel, o albará deberá conter a información especificada para as etiquetas no apartado anterior. 

d.3. Control de recepción  

A Dirección de Obra solicitará o expediente onde figuren as características e valores obtidos nos aditivos a utilizar, de acordo co 
indicado no apartado anterior, ou ben, o documento acreditativo da súa certificación. Para realizar o control de dosificacións e 
comportamento dos aditivos, teranse en conta as prescricións do apartado 81.4 de a vixente "Instrución de Formigón Estrutural (EHE) " 
ou normativa que a substitúa. Ademais a Dirección de Obra poderá esixir a realización daqueles ensaios de verificación que considere 
convenientes. 

e. Adicións 

O emprego de materiais de adición aos formigóns aínda que fose por desexo do Contratista e á súa costa, non poderá efectuarse sen 
autorización escrita da Dirección de Obra que poderá esixir a presentación de ensaios ou certificación das características a cargo dalgún 
Laboratorio Oficial, nas que se xustifique que a substancia agregada nas proporcións previstas producen os efectos desexados. 

f. Control de calidade 

O Contratista controlará a calidade dos aditivos para morteiros e formigóns para que as súas características se axusten ao indicado 
neste Prego e na Instrución EHE para a realización do control de produción dos formigóns fabricados en central. Antes de comezar a 
obra, comprobarase en todos os casos o efecto do aditivo sobre as características de calidade dos formigóns e morteiros. Tal 
comprobación realizarase mediante os ensaios previos do formigón citados no apartado de control de calidade dos formigóns e 
morteiros do presente Prego. Igualmente comprobarase mediante os oportunos ensaios de laboratorio a ausencia na composición do 
aditivo de compostos químicos que poidan favorecer a corrosión das armaduras. Durante a execución vixiarase que o tipo e a marca do 
aditivo utilizado e, especialmente, a dosificación deste sexan os aceptados pola Dirección de Obra. O Contratista facilitará á Dirección 
de Obra o Certificado do Fabricante de cada partida que certifique o cumprimento dos requisitos indicados nos documentos sinalados no 
primeiro parágrafo do presente apartado. 

3.2.2.3. ÁRIDOS A UTILIZAR EN FORMIGÓNS E MORTEIROS  

a. Definición  

Defínese como áridos para formigóns ás areas e gravas existentes en depósitos naturais, rochas machucadas ou escorias siderúrxicas 
apropiadas e outros produtos cuxo emprego se encontra sancionado pola práctica e que teñen unha granulometría predeterminada. 

b. Características técnicas: designación e tamaño m áximo do árido  

Os áridos desígnanse polo seu tamaño mínimo d e máximo D en mm, de acordo coa expresión: árido d-D. Denomínase tamaño máximo 
D dun árido a mínima abertura de baruto UNE-EN 933-2:1996 polo que pasa o 90% en peso, cando ademais cribe o total de abertura 
dobre. Denomínase tamaño mínimo d dun árido, a máxima abertura de baruto UNE-EN 933-2:1996 polo que pasa el10% en peso. 

Definición dos áridos dependendo do seu tamaño: area ou árido fino é o árido ou fracción do mesmo que pasa por un baruto 4 mm de 
luz de malla; grava ou árido groso é o que resulta retido polo devandito barutoo; árido total, aquel que, de por si ou por mestura, posúe 
as proporcións de area e grava axeitadas para a fabricación de formigóns. 

c. Control de calidade 

Antes de comezar a obra, ou sempre que varíen as condicións de subministración, e se non se dispón dun certificado de idoneidade dos 
áridos que vaian utilizarse emitido como máximo un ano antes da data de emprego por un laboratorio oficial ou oficialmente acreditado, 
realizaranse os ensaios de identificación, características físico-químicas, físico-mecánicas e granulométricas, segundo os criterios 
establecidos pola EHE vixente e normativa que a complemente. 

3.2.2.4. FORMIGÓNS 

a. Definición  

Defínense como formigóns os produtos formados pola mestura de cemento, auga, árido fino, árido groso e eventualmente produtos de 
adición, que ao fraguar e endurecer adquiren unha notable resistencia. 

b. Características técnicas 

b.1. Composición 
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Os distintos elementos que forman parte da mestura de formigón, cumprirán as prescricións recollidas nos Artigos 2.2.1 "Cementos"; 
2.3.3 "Áridos"; 2.3.1 "Auga" e 2.3.2. "Aditivos" do presente Prego, ou no seu defecto e sempre que non exista contradición co anterior, o 
indicado na Instrución EHE nos Artigos 26, 27, 28 e 29. 

b.2. Condicións de calidade  

Os formigóns empregados cumprirán as condicións ou características de calidade de acordo coas esixencias de Proxecto, referentes á 
súa resistencia a compresión, a súa consistencia, tamaño máximo do árido, o tipo de ambiente a que vai estar exposto, e, cando sexa 
preciso, as prescricións relativas a aditivos e adicións, resistencia a tracción do formigón, absorción, peso específico, compactidade, 
desgaste, permeabilidade, aspecto externo, etc. 

b.3. Características mecánicas 

As características mecánicas dos formigóns empregados nas estruturas deberán cumprir as condicións impostas no Artigo 39 da EHE. 

c. Control de calidade 

O control da calidade do formigón comprende normalmente o control da súa resistencia, consistencia e durabilidade, con independencia 
da comprobación do tamaño máximo do árido ou doutras características especificadas no Proxecto. O formigón fabricado en central 
axustarase aos criterios para a realización do control de produción establecidos na EHE e normativa complementaria. Cada amasada de 
formigón fabricado en central estará acompañado por unha folla de subministración debidamente cumprida de acordo coa 
Instrución EHE e asinada por unha persoa física. As follas de subministración, sen as cales non está permitida a posta en obra do 
formigón, deben ser arquivadas polo Contratista e permanecer a disposición da Dirección de Obra ata a entrega da documentación final 
de control. 

3.2.2.5. MORTEIROS E CALEAS DE CEMENTO 

a. Definición 

Defínense os morteiros de cemento como a masa constituída por árido fino, cemento e auga. Eventualmente, pode conter algún produto 
de adición para mellorar algunha das súas propiedades, cuxa utilización deberá ter sido previamente aprobada pola Dirección de Obra. 

 

b. Clasificación 

A clasificación dos morteiros en función da súa resistencia e dosificación é a seguinte: 

Morteiro Dosificación en volume 
cemento: Arena 

Resistencia (kg/cm²) 

M-20 
M-40 
M-80 
M-160 

1:8 
1:6 
1:4 
1:3 

20 
40 
80 
160 

 

A utilización, en xeral, dos morteiros en función da súa dosificación será a seguinte: 

Dosificación en volume  
Cemento: Area 

Dosificación  
kg cemento/m³ de morteiro Auga/m³ Aplicación preferente 

1:10 160 0,255 Recheos 

1:4 350 0,260 Capas de asento de lousas 
prefabricadas e pedra 

1:3 440 0,260 Pavimentos 

 

O morteiro de agarre usado en pavimentación das pezas ríxidas será do tipo M-80. O cemento a utilizar será o CEM-I-32,5. Os materiais 
a empregar deberán cumprir o prescrito no presente prego no concernente a "Cementos" "Áridos" e "Auga" a empregar en morteiros e 
formigóns. 

c. Características técnicas 

Os morteiros serán suficientemente plásticos para encher os espazos en que haxan de usarse, e non se retraerán de forma tal que 
perdan contacto coa superficie de apoio. A mestura será tal que, ao apertala, conserve a súa forma unha vez que se lle solta, sen 
pegarse nin humedecer as mans. En todo aquilo que non contradiga o indicado en lle presente Prego será de aplicación o indicado no 
artigo 611 do PG-3. 

d. Control de calidade 

O Contratista controlará a calidade dos morteiros a empregar nas obras para que as súas características se axusten ao sinalado no 
presente Prego. A dosificación e os ensaios dos morteiros de cemento deberán ser presentados polo Contratista polo menos sete (7) 
días antes do seu emprego en obra para a súa aprobación pola Dirección de Obra. Polo menos semanalmente efectuaranse os 
seguintes ensaios: 

-Un ensaio de resistencia a flexión e a compresión segundo UNE-EN 1016-11:2000. 

-Un ensaio de determinación de consistencia. 

Polo menos unha vez ao mes efectuarase o seguinte ensaio: 

-Unha determinación de variación volumétrica segundo UNE-EN 1016-3:2000. 
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Non se confeccionará o morteiro cando a temperatura da auga de amasado sexa inferior a 5ºC ou superior a 40ºC. O tempo transcorrido 
entre a fabricación do morteiro e a súa colocación en obra non será superior a corenta e cinco minutos salvo autorización previa da 
Dirección de Obra. Realizaranse os morteiros que presenten principio de fraguado, segregación ou desecamento. 

3.3. ACEIROS E MATERIAIS METÁLICOS 

3.3.1. ACEIRO PARA ARMADURAS PASIVAS 

a. Definición e clasificación 

As armaduras pasivas para o formigón serán de aceiro e estarán constituídas por: 

-Barras corrugadas 

-Mallas electrosoldadas 

Os diámetros nominais das barras corrugadas axustaranse á serie seguinte: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 e 40 mm. 

Os diámetros nominais dos arames corrugados empregados nas mallas electrosoldadas axustaranse á serie seguinte: 5-5,5-6-6,5-7-7,5-
8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 e 14 mm. 

Para a repartición e control da fisuración superficial poderán utilizarse, ademais das mallas formadas polos diámetros anteriores, mallas 
electrosoldadas formadas por arames corrugados de diámetro 4 ó 4,5 mm. Estas mallas non poden terse en conta para os efectos de 
comprobación de Estados Límite Últimos. 

b. Características técnicas 

b.1. Barras corrugadas 

Barras corrugadas, son as que cumpren os requisitos técnicos establecidos en UNE 36068:1994 “Barras corrugadas de aceiro soldable 
para armaduras de formigón armado” e UNE 36065:2000 EX “Barras corrugadas de aceiro soldable con características especiais de 
ductilidade para armaduras de formigón armado” e entre eles: 

Presentan, no ensaio de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:1998 ou UNE 36068/IM:1996 “Determinación da adherencia das 
barras e arames de aceiro para formigón armado. Ensaio da viga?, unha tensión media de adherencia Tbm e unha tensión de rotura de 
adherencia Tbu que cumpren simultaneamente as dúas condicións seguintes: 

Diámetros inferiores a 8 mm: 

   Tbm ≥ 6,88 

   Tbu ≥ 11,22 

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 

   Tbm ≥ 7,84 - 0,12Ø 

   Tbu ≥ 11,22 - 0,19Ø 

Diámetros superiores a 32 mm:  

   Tbm ≥ 4,00 

   Tbu ≥ 6,66 

onde Tbm e Tbu exprésanse en N/mm² e Ø en mm.  

As características de adherencia serán obxecto de certificación específica por algún organismo de entre os autorizados no Artigo 1º da 
Instrución EHE para outorgar o CC-EHE. No certificado consignaranse obrigatoriamente os límites admisibles de variación das 
características xeométricas dos resaltos. 

A efectos de control será suficiente comprobar que o aceiro posúe o certificado específico de adherencia e realizar unha verificación 
xeométrica para comprobar que os resaltos ou corrugas das barras (unha vez endereitadas, se fose preciso) están dentro dos límites 
que figuran no devandito certificado. 

As características mecánicas mínimas garantidas polo fabricante, de acordo coas prescricións da táboa seguinte: 

Designación Clase de aceiro 
Límite elástico fy en 
N/mm2 non menor 

que (1) 

Carga unitaria de 
rotura fs en N/mm2 
non menor que (1) 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros 
non menor que 

Relación fs/fy en ensaio non 
menor que (2) 

B 400 S 
B 500 S 

Soldable 
Soldable 

400 
500 

550 
550 

14 
12 

1,05 
1,05 

 

(1) Para o cálculo dos valores unitarios utilizarase a sección nominal 

(2) Relación mínima admisible entre a carga unitaria de rotura e o límite elástico obtido en cada ensaio. 

Ausencia de gretas despois do ensaio de dobrado-desdobrado (Apartado 10.3 de UNE 36068:1994 ou UNE 36068/IM:1996 sobre os 
mandriles que correspondan segundo a táboa seguinte: 

Designación 
Dobrado-desdobrado 

α = 90º β = 20º 
d ≤ 12 12 < d ≤ 16 16 < d ≤ 25 d > 25 

B 400 S 
B 500 S 

5 d 
6 d 

6 d 
8 d 

8 d 
10 d 

10 d 
12 d 
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Onde: 

d = diámetro nominal da barra 

α = Angulo de dobrado 

β = Angulo de desdobrado 

Levar gravadas as marcas de identificación establecidas no Apartado 12 de ÚNE 36068:1994 ou UNE 36068/IM:1996, relativas ao tipo 
de aceiro (xeometría do corrugado), país de orixe (o indicativo correspondente a España é o número 7) e marca do fabricante (segundo 
o código indicado no Informe Técnico UNE 36811:1998 IN. 

Dado que no presente documento só se contemplan aceiros soldables, o fabricante indicará os procedementos e condicións 
recomendados para realizar, cando sexa necesario, as soldaduras. 

b.2. Mallas electrosoldadas 

Mallas electrosoldadas, son aquelas que cumpren os requisitos técnicos prescritos en ÚNE 36092:1996. 

Enténdese por malla electrosoldada a fabricada con barras corrugadas que cumpren o especificado no apartado nº 2.1 ou con arames 
corrugados que cumpren as condicións de adherencia especificadas e o establecido na táboa seguinte: 

Designación dos 
aramios 

Ensaio de tracción (1) 
Ensayo de Dobrado-

desdobrado 

Límite elástico fy 
N/mm2 (2) 

Carga unitaria fs 

N/mm2 (2) 

Alongamento de 
rotura (%) sobre base 

de 5 diámetros 

Relación 
fs/fy 

α = 90º (5) 
β = 20º (6) 

Diámetro de mandril D’ 
B 500 S 500 550 8 (3) 1,03 (4) 8 d (7) 

 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor nominal del área de la sección 
transversal. 

(3) Ademais, deberá cumprirse: 

A% ≥ 20 – 0,02 fyi 
Onde: 
A = Alongamento de rotura 
fyi = Límite elástico medido en cada ensayo 
 
(4) Ademais, deberá cumprirse: 

 

1
f

f
1,005,1

f
f

yk

yi

yi

si
≥

 

Onde: 
fyi = Límite elástico medido en cada ensayo 
fsi = Carga unitaria obtenida en cada ensayo 
fyk = Límite elástico garantizado 
α = Angulo de doblado 
β = Angulo de desdoblado 
d = Diámetro nominal do aramio 

Cada paquete debe chegar ao momento de subministración (obra, taller de ferralla ou almacén) cunha etiqueta de identificación 
conforme ao especificado en ÚNE 36092:1996. As barras ou arames que constitúen os elementos das mallas electrosoldadas, deberán 
levar gravadas as marcas de identificación, de acordo cos Informes Técnicos UNE 36811:1998 IN e UNE 36812:1996 IN para barras e 
arames corrugados respectivamente, como se establece no apartado nº 2.1 

c. Subministración 

Distínguense os casos de subministración de produtos certificados e non certificados. 

c.1. Produtos certificados 

Para aqueles aceiros que posúan un distintivo recoñecido ou un CC-EHE, ambos no sentido exposto no Artigo 1º da Instrución EHE, 
cada partida de aceiro acreditará que está en posesión do mesmo e, no caso de barras ou arames corrugados, do certificado específico 
de adherencia, e irá acompañada do oportuno certificado de garantía do fabricante, no que se indiquen os valores límites das diferentes 
características expresadas nos apartados que xustifiquen que o aceiro cumpre as esixencias do Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares. 

c.2. Produtos non certificados 
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No caso de produtos que non posúan un distintivo recoñecido ou un CC-EE no sentido exposto no apartado anterior cada partida deberá 
ir acompañada dos resultados dos ensaios correspondentes á composición química, características mecánicas e características 
xeométricas, efectuados por un organismo dos citados no Artigo 1º da Instrución EHE para outorgar o CC-EHE, que xustifiquen que o 
aceiro cumpre as esixencias establecidas nos apartados 2.1 e 2.2, segundo o caso. Ademais, irá acompañada, no caso de barras ou 
arames corrugados, do certificado específico de adherencia. 

d. Almacenamento 

Tanto durante o transporte como durante o almacenamento, as armaduras protexeranse adecuadamente contra a choiva, a humidade 
do chan e a eventual agresividade da atmosfera ambiente. Ata o momento do seu emprego, conservaranse en obra, coidadosamente 
clasificadas segundo os seus tipos, calidades, diámetros e procedencias. 

Antes da súa utilización e especialmente despois dun longo período de almacenamento en obra, examinarase o estado da súa 
superficie, co fin de asegurarse de que non presenta alteracións prexudiciais. Unha lixeira capa de óxido na superficie das barras non se 
considera prexudicial para a súa utilización. Con todo, non se admitirán perdas de peso por oxidación superficial, comprobadas despois 
dunha limpeza con cepillo de arames ata quitar o óxido adherido, que sexan superiores ao 1% respecto ao peso inicial da mostra. 

No momento da súa utilización, as armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias estrañas na súa superficie tales como graxa, 
aceite, pintura, po, terra ou calquera outro material prexudicial para a súa boa conservación ou a súa adherencia. 

e. Control de calidade 

e.1. Xeneralidades 

Establécese o Control a nivel normal para controlar a calidade do aceiro. 

Para os efectos do control do aceiro, denomínase partida ao material da mesma designación (aínda que de varios diámetros) fornecido 
dunha vez. Lote é a subdivisión que se realiza dunha partida, ou do material existente en obra ou taller nun momento dado e que se 
xulga a efectos de control de forma indivisible. 

Non poderán utilizarse partidas de aceiro que non cheguen acompañadas do certificado de garantía do fabricante, asinado por persoa 
física, segundo o prescrito no presente artigo. 

Naqueles casos en que o aceiro non estea certificado, o control debe realizarse previamente ao hormigonado, de tal forma que todas as 
partidas que se coloquen en obra deben estar clasificadas. Con anterioridade, no caso de aceiros certificados, o control debe realizarse 
antes da posta en servizo da estrutura. 

Distínguense os casos indicados nos apartados e.2. Produtos certificados e e.3. Produtos non certificados. 

Todo o aceiro da mesma designación que entregue un mesmo subministrador recoñecido clasificarase, segundo o seu diámetro, en 
serie fina (diámetros inferiores ou iguais a 10 mm.), serie media (diámetros 12 a 25 mm.) e serie grosa (superior a 25 mm.). 

e.2. Produtos certificados 

Para aqueles aceiros que estean certificados, os ensaios de control non constitúen un control de recepción en sentido estrito, senón un 
control externo complementario da certificación. Os resultados do control do aceiro deben ser coñecidos antes da posta en uso da 
estrutura. 

A efectos de control, as armaduras dividiranse en lotes, correspondentes cada un a un mesmo subministrador, designación, serie e 
diámetro sendo a súa cantidade máxima de 20 toneladas. 

Para a realización deste control procederase da seguinte maneira: 

-Tomaranse dúas probetas por cada lote, para sobre elas: 

-Comprobar que a sección equivalente cumpre o especificado neste artigo. 

-No caso de barras e arames corrugados comprobarase que as características xeométricas das súas resaltos están comprendidas entre 
os límites admisibles establecidos no certificado específico de adherencia. 

-Realizar, despois de endereitado, o ensaio de dobrado-desdobrado indicado. 

-Determinaranse, polo menos en dúas ocasións durante a realización da obra, o límite elástico, carga de rotura e alongamento (en 
rotura, para as armaduras pasivas) como mínimo nunha probeta de cada diámetro e tipo de aceiro empregado e subministrador 
segundo UNE 7474-1:1992 e UNE 7326:1988 respectivamente. No caso particular das mallas electrosoldadas realizaranse, como 
mínimo, dous ensaios por cada diámetro principal empregado en cada unha das dúas ocasións; e devanditos ensaios incluirán a 
resistencia ao arrancamiento do nó soldado segundo UNE 36462:1980. 

-No caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, comprobarase, de acordo co especificado no apartado 3.4, a 
soldabilidad. 

e.3. Produtos non certificados 

A efectos de control, as armaduras dividiranse en lotes, correspondentes cada un a un mesmo subministrador, designación, serie, e 
diámetro, sendo a súa cantidade máxima de 10 toneladas. 

Procederase da seguinte forma: 
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-Tomaranse dúas probetas por cada lote, para sobre elas: 

-Comprobar que a sección equivalente non é inferior ao noventa e cinco por cento (95,5%) da sección nominal. 

-No caso de barras corrugadas comprobar que as características xeométricas das súas resaltos están comprendidas entre os límites 
admisibles establecidos no certificado específico de adherencia. 

-Realizar, despois de endereitado, o ensaio de dobrado-desdobrado indicado. 

-Determinaranse, polo menos en dúas ocasións durante a realización da obra, o límite elástico, carga de rotura e alongamento como 
mínimo nunha probeta de cada diámetro e tipo de aceiro empregado e fornecido segundo ÚNEAS 7474-1:1992 e UNE 7326:1988 
respectivamente. No caso particular das mallas electrosoldadas realizaranse, como mínimo, dous ensaios por cada diámetro principal 
empregado en cada unha das dúas ocasións; e devanditos ensaios incluirán a resistencia ao arrancamiento do nó soldado segundo 
UNE 36462:1980. 

-No caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, comprobarase a soldabilidad de acordo co especificado. 

Os resultados do control do aceiro deben ser coñecidos antes do hormigonado da parte de obra correspondente. 

e.4. Comprobación da soldabilidade 

No caso de existir empalmes por soldadura, deberase comprobar que lle material posúe a composición química apta para a soldabilidad, 
de acordo con UNE 36068:1994, así como comprobar a aptitude do procedemento de soldeo, de acordo co que segue. 

1) Soldadura a lume de biqueira 

Este ensaio realizarase sobre os diámetros máximo e mínimo que se vaian a soldar. 

De cada diámetro tomaranse seis probetas consecutivas dunha mesma barra, realizándose con tres os ensaios de tracción e coas 
outras tres o ensaio de dobrado-desdobrado, procedéndose da seguinte maneira: 

-Ensaio de tracción: Das tres primeiras probetas consecutivas tomadas para este ensaio, a central ensaiarase soldada e as outras sen 
soldadura, determinando a súa carga total de rotura. O valor obtido para a probeta soldada non presentará unha diminución superior ao 
cinco por cento (5%) da carga total de rotura media das outras 2 probetas, nin será inferior á carga de rotura garantida. 

Da comprobación dos diagramas forza-alongamento correspondentes resultará que, para calquera alongamento, a forza correspondente 
á barra soldada non será inferior ao noventa e cinco por cento (95%) do valor obtido do diagrama de várraa testemuña do diagrama 
inferior. 

A base de medida do extensómetro ha de ser, como mínimo, catro veces a lonxitude da oliva. 

-Ensaio de dobrado-desdobrado: Realizarase sobre tres probetas soldadas, na zona de afección da calor (FEIXE) sobre o mandril de 
diámetro indicado. 

2) Soldadura por solapo 

Este ensaio realizarase sobre a combinación de diámetros máis grosos a soldar, e sobre a combinación de diámetro máis fino e máis 
groso. 

Executaranse en cada caso tres unións, realizándose o ensaio de tracción sobre elas. O resultado considerarase satisfactorio se, en 
todos o casos, a rotura ocorre fóra da zona de solapo ou, no caso de ocorrer na zona soldada, non presenta unha baixa do 10% na 
carga de rotura con respecto á media determinada sobre tres probetas do diámetro máis fino procedente da mesma barra que se utilizou 
para obter as probetas soldadas e, en ningún caso, por baixo do valor nominal. 

3) Soldadura en cruz 

Utilizaranse tres probetas, resultantes da combinación do diámetro máis groso e do diámetro máis fino, ensaiando a tracción os 
diámetros máis finos. O resultado considerarase satisfactorio se, en todos os casos, a rotura non presenta unha baixa do 10% na carga 
de rotura con respecto á media determinada sobre tres probetas dese diámetro e procedentes da mesma barra que se utilizou para 
obter as probetas soldadas e, en ningún caso, por baixo do valor nominal. 

Así mesmo, deberase comprobar, sobres outras tres probetas, a aptitude fronte ao ensaio de arrancamiento da cruz soldada, realizando 
a tracción sobre o diámetro máis fino. 

4) Outro tipo de soldaduras 

No caso de que existan outro tipo de empalmes ou unións resistentes soldadas distintas das anteriores, a Dirección de Obra deberá 
esixir que se realicen ensaios de comprobación ao soldeo para cada tipo, antes de admitir a súa utilización en obra. 

e.5. Condicións de aceptación ou rexeitamento dos a ceiros 

Segundo os resultados de ensaio obtidos, a Dirección de Obra axustarase aos seguintes criterios de aceptación ou rexeitamento, que 
figuran a continuación. Outros criterios de aceptación ou rexeitamento en casos particulares, fixaranse, no seu caso, pola Dirección de 
Obra. Procederase da mesma forma tanto para aceiros certificados como non certificados. 

-Comprobación da sección equivalente: Se as dúas comprobacións que foron realizadas resultan satisfactorias, a partida quedará 
aceptada. Se as dúas resultan non satisfactorias, a partida será rexeitada. Se se rexistra un só resultado non satisfactorio 
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comprobaranse catro novas mostras correspondentes á partida que se controla. Se algunha deste novas catro comprobacións resulta 
non satisfactoria, a partida será rexeitada. En caso contrario, será aceptada. 

-Características xeométricas dos resaltos das barras corrugadas. O incumprimento dos límites admisibles establecidos no certificado 
específico de adherencia será condición suficiente para que se rexeite o lote correspondente. 

-Ensaios de dobrado-desdobrado: Se se produce algún fallo, someteranse a ensaio catro novas probetas do lote correspondente. 
Calquera fallo rexistrado nestes novos ensaios obrigará a rexeitar o lote correspondente. 

-Ensaios de tracción para determinar o límite elástico, a carga de rotura e o alongamento en rotura: Mentres os resultados dos ensaios 
sexan satisfactorios, aceptaranse as barras do diámetro correspondente, tipo de aceiro e subministrador. Se se rexistra algún fallo, 
todas as armaduras dese mesmo diámetro existentes en obra e as que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondentes ás diferentes partidas fornecidas, sen que cada lote exceda das 20 toneladas. Cada lote será controlado mediante 
ensaios sobre dous probetas. Se os resultados de ambos os ensaios son satisfactorios, o lote será aceptado. Se os dous resultados 
fosen non satisfactorios, o lote será rexeitado, e se soamente un deles resulta non satisfactorio, efectuarase un novo ensaio completo de 
todas as características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. O resultado considerarase satisfactorio se a media 
aritmética dos dous resultados máis baixos obtidos supera o valor garantido e todos os resultados superan o 95% do devandito valor. En 
caso contrario, o lote será rexeitado. 

-Ensaios de soldeo: En caso de rexistrarse algún fallo no control do soldeo en obra, interromperanse as operacións de soldadura e 
procederase a unha revisión completa de todo o proceso. 

3.3.2. ELÉCTRODOS PARA SOLDADURA 

a. Definición 

O eléctrodo para empregar en soldadura manual ao arco eléctrico é aquel material de achega que facilita ao unión entre pezas 
metálicas e que ha de cumprir coas calidades estruturais definidas a continuación. 

 

b. Características técnicas 

b.1. Condicións xerais 

Os eléctrodos deberán preservarse da humidade, e en especial os de revestimento básico, os cales deberán empregarse 
completamente secos polo que se conservarán en fornos de secado ata o momento da súa utilización. Non se empregarán eléctrodos 
de alta penetración en unións de forza. Para soldar armaduras de aceiro corrugado empregaranse exclusivamente eléctrodos básicos 
de baixo contido en hidróxeno. 

b.2. Forma e dimensións  

A lonxitude e diámetro dos eléctrodos serán dados pola seguinte táboa, cunha tolerancia do tres por cento (3%) en máis ou en menos, 
para o diámetro, e de dous milímetros (2 mm) en máis ou en menos, para a lonxitude. 

Diámetro da alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 
Electrodo sinxelo 15 22,5 35 35 ou 45 
Electrodo con suxeición no centro 30 45 - 

 

En toda a lonxitude revestida, que será igual á total menos vinte e cinco milímetros (25 mm), cunha tolerancia de cinco milímetros (5 
mm) en máis ou en menos, o revestimento deberá ter unha sección uniforme e concéntrica coa alma. A diferenza entre a suma do 
diámetro da alma e de espesor máximo do revestimento, e a suma do diámetro da alma e do espesor mínimo do revestimento, non 
deberá ser superior ao tres por cento (3%) da primeira. 

b.3. Características do material de achega 

A resistencia á tracción e a resiliencia do material de achega serán iguais ou superiores aos valores correspondentes do metal base. 
Axustaranse aos límites que se indican na táboa seguinte: 

Calidade dolelectrodo 
Resistencia 

característica 
(Kg/cm2) 

Alongamento 
de rotura 

(3 %) 

Resiliencia 
(Kg/cm2) 

Intermedia estrutural 4.400 22-26 5-7 
Estrutural ácida 4.400 26 7 
Estrutural básica 4.400 26 13 
Estrutural orgánica 4.400 22-26 7-9 
Estrutural rutilo 4.400 22-26 7-9 
Estrutural titanio 4.400 22-26 7-9 

 

Para espesores de chapa superiores a vinte e cinco milímetros (25 mm) empregaranse eléctrodos de recubrimiento básico. 

Igualmente empregaranse eléctrodos de recubrimiento básico para soldar elementos de aceiro A-52. 

c. Control de calidade 



CONCELLO DE MAZARICOS 
PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 

AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, 
MAROÑAS E VAOS 

III – PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

Mª CRUZ VIGO CASTRO – FLAVIA C. PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CAÑAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS                                                                 25 

 

 

 

Efectuaranse ensaios a tracción, de alongamento, resiliencia e químicos de acordo coa Norma UNE-EN 1597-1:1998: ?Consumibles 
para o soldeo. Métodos de ensaio. Parte 1: Conxunto para o ensaio de probetas de metal depositado en aceiro, niquel e aliaxes de 
niquel?. 

A cantidade de ensaios será dun (1) por cada lote de eléctrodos, definindo como tal: 

-O conxunto de eléctrodos producido dunha mesma combinación de coada de metal e revestimento. 

-A cantidade de eléctrodos dun tipo e tamaño producida nun período continuo de vinte e catro (24) horas, sen exceder de vinte (20) 
toneladas. 

3.3.3. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO E PECHE 

a. Tipos de fundición 

a.1. Fundición gris 

A fundición gris será, non atruchada, de segunda fusión, eutectoide ou hipoeutectoide e de gran fino e homoxéneo. 

a.2. Fundición dúctil 

Defínese como fundición nodular ou dúctil aquela en a que o carbono cristaliza en nódulos no canto de facelo en láminas. 

A fundición dúctil a empregar nas obras terá as seguintes características, salvo especificación concreta en contra noutros apartados. 

-Tensión de rotura: 43 Kg/mm² 

-Deformación mínima en rotura: 10%. 

A carga de rotura será como mínimo de douscentos cincuenta Newtons por milímetro cadrados (250 Nw/mm2) ou de catrocentos 
Newtons por milímetro cadrado (400 Nw/mm2), obtida con probetas e métodos de ensaio definidos na Norma UNE-EN 1561:1998. 

 

b. Elementos de fundición 

b.1. Marcos, tapas de fundición e rejillas 

b.1.1. Definición, clasificación e anagrama 

Defínense como marcos de fundición os elementos fixos que, instalados nun pozo de visita serven de soporte ás tapas de fundición. 

Defínense como tapas de fundición os elementos móbiles do dispositivo de peche ou de cubrición que cobre a abertura dun pozo de 
visita ou dun sumidoiro (imbornal) construídos con aliaxe de ferro-carbono sendo a proporción deste último entre o 2,2 e 4%. 

Defínense como rejillas de fundición os elementos móbiles do dispositivo de peche ou de cubrición análogo á definición anterior pero 
que permite a evacuación das augas de escorrentía. 

Atendendo á forma en que o carbono en forma de grafito preséntase na masa metálica, distínguense os tipos de fundición: 

-Fundición gris (de grafito laminar) 

-Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

Os dispositivos de cubrición e peche divídense nas clases que se enumeran a continuación en función da forza de control que é a forza 
en KN aplicada aos dispositivos de peche ou de cubrición durante os ensaios segundo a Norma Europea UNE-EN 124: 1995; C250, 
D400. 

Os anagramas con que deberán ir marcados os marcos e as tapas segundo os diferentes servizos serán especificados polo Promotor. 

b.1.2. Características Técnicas 

b.1.2.1. Condicións xerais 

As rejillas, marcos e as tapas de rexistro serán de fundición dúctil, de acordo coa norma UNE-EN 124:2000 ERRATUM “Dispositivos de 
cubrimiento e peche para zonas de circulación utilizadas por peóns e vehículos. Principios de construción, ensaios de tipo, marcado e 
control de calidade” e deberán axustarse ás seguintes condicións: 

-Ausencia de defectos, en especial as unións frías. 

-Ausencia de rebabas. 

-Limpas de area mediante granallado. 

Cando se utiliza un metal en combinación con formigón ou outro material ha de obterse entre eles unha adherencia satisfactoria. 

As superficies superiores en fundición dos dispositivos de peche deberán levar un debuxo, facendo estas superficies non deslizantes e 
libres de auga de escorrentía. 

As tapas deben ter previsto un dispositivo de bloqueo-desbloqueo de seguridade. 

A fabricación dos distintos dispositivos de cubrición e de peche debe ser tal que se asegure a compatibilidade dos seus asentos. 
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A identificación do tipo de servizo de que se trate predominará sobre o resto da información contida no elemento. 

b.1.2.2. Condicións particulares por servizo 

I) ILUMINACIÓN PÚBLICA 

Os rexistros para este servizo estarán formados por arquetas cadradas, construídas de fábrica de ladrillo macizo rasada con 15 mm de 
morteiro M-80, de formigón “in situ” HM-20 de 15 cm. de espesor ou prefabricadas de formigón. As dimensións interiores serán de 
60x60x50 cm.  

O paso libre dos marcos será igual ou lixeiramente superior ás dimensións interiores fixadas anteriormente para as arquetas. O marco 
ancorarase e apoiarase mediante morteiro na estrutura da arqueta. Levarán tapas de fundición clase C-250. 

En ningún caso se instalarán rexistros para este servizo en calzada ou aparcadoiros. 

II) REDE DE SUMIDOIROS 

Os rexistros para este servizo estarán formados por: 

-POZOS CIRCULARES E CÁMARAS RECTANGULARES  

A altura do marco polo exterior terá un mínimo de 10 cm. libre de nervios de reforzo, apoiándose este mediante morteiro de nivelación e 
ancorándose á estrutura do pozo , quedando embutido e enrasado no pavimento perimetral. 

-Dispoñerá de acerrojado automático e articulación, nunca por rotación, da tapa no marco. A apertura da tapa permitirá a súa retirada 
mediante unha caixeira de desacerrojado e situarase sempre en sentido favorable ao tráfico de vehículos. 

-Dispoñerá de xunta elástica de estabilidade para un correcto asentamento de tapa e marco. En cada caso o fabricante presentará o tipo 
de material elástico empregado e os ensaios que garantan a súa calidade. 

-ARQUETAS DE SECCIÓN CADRADA 

A altura exterior do marco será variable de acordo ás indicacións do cadro superior, libre de nervios, apoiándose mediante morteiro na 
estrutura da arqueta e embutido no seu caso na soleira e pavimento final. 

En ningún caso se instalarán rexistros para este servizo en calzada ou aparcadoiros. En caso de ser imprescindible, o tipo de tapa e 
marco definirao especificamente a dirección de obra. 

-SUMIDOIROS 

Serán de formigón HM-20, con reixa e marco de fundición clase resistente D-400 no caso en que se coloquen en lugares puntuais da 
calzada ou aparcamentos con carga directa de vehículos. Noutras localizacións (zonas peonís), poderán ser da clase resistente C-250. 
As reixas serán articuladas sobre o eixo longo ou curto e ancoraranse ao marco no lado oposto. Irán provistas de cadea antirroubo. 

A altura do exterior do marco será: 

 -Para baldosas prefabricadas de formigón, como mínimo de 5 cm., libres de nervios ou reforzos. 

 - Para lastras prefabricadas de formigón, permitirá 7 cm. libres de nervios ou reforzos. 

O marco ancorarase á estrutura e apoiará mediante morteiro nivelante. 

IV) TELECOMUNICACIÓNS 

Os rexistros para este servizo estarán formados por arquetas cadradas e rectangulares construídas de fábrica de ladrillo macizo 
raseada con 15 mm de morteiro M-80, de formigón in situ HM-20 de 15 cm. de espesor ou prefabricadas de formigón. As dimensións 
interiores serán as especificadas pola compañía subministradora. As tapas e marcos serán de fundición de clase resistente D-400. 

-Os traballos levarán un asento elástico ou outro método similar que evite os ruídos. 

-O marco ancorarase á estrutura e apoiarase na mesma mediante morteiro de cemento. 

-Cada modelo deberá estar homologado polo Concello de Mazaricos 

As tapas non terán resaltes nin orificios que interfiran a circulación dos peóns. 

-Levarán o nome da compañía teleoperadora ou logotipo, un por tapa. 

-Nos rexistros comúns non se disporá nome ou logotipo da compañía teleoperadora. 

V) ABASTECEMENTO DE AUGAS 

Os rexistros para este servizo existentes adaptaranse á nova rasante. En caso de ter que repoñerse algún rexistro, estes estarán 
formados por arquetas cadradas e/ou rectangulares construídas de fábrica de ladrillo macizo raseada con 15 mm de morteiro M-80, de 
formigón in situ HM-20 de 15 cm. de espesor ou prefabricadas de formigón. As dimensións interiores serán as do rexistro que se 
substitúa. As tapas e marcos serán de fundición de clase resistente D-400, e de clase resistente C-250 no caso das acometidas.  

VI) ELECTRICIDADE  

As determinacións sobre os rexistros para este servizo serán as especificadas pola compañía subministradora. As tapas e marcos serán 
de fundición de clase resistente D-400. 
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b.2. Control de calidade 

Aplicarase a norma UNE-EN 124:2000 “Dispositivos de cubrimento e peche para zonas de circulación utilizadas por peóns ou 
vehículos”. Todos os dispositivos (tapas e marcos) estarán fabricados con fundición de grafito esferoidal chamada tamén dúctil ou 
nodular fóra dos elementos nos que particularmente nestas normas se especifique outro material. 

Todos os dispositivos (tapas) levarán de forma visible, clara e duradeira ademais das que esixe a norma para o fabricante, un selo, 
logotipo ou anagrama do propietario e no caso dos servizos municipais a lenda do servizo en galego e castelán. 

 Para fornecer ou colocar calquera produto de tapa e marco, as empresas deberán previamente dar a coñecer os seguintes datos: 

-O Fabricante dispoñerá do selo de calidade e presentará o certificado de cumprir a Norma UNE-EN 29004-2:1993 para cada produto, 
engadindo os resultados dos controis e ensaios realizados para cada lote fornecido. 

Así mesmo o Fabricante presentará unha garantía de uso que lle comprometerá á retirada e substitución dos produtos, en caso de non 
cumprir as esixencias deste Prego ou que estes produtos presenten vicios ocultos.  

Por parte do Concello de Mazaricos e dentro do proxecto de Control de Calidade, realizásense ensaios independentes.  

-No caso de carecer do selo de calidade o fabricante deberá someter os seus produtos aos procedementos de control de calidade 
descritos no apartado 10.2.2 para control interno e o apartado 10.3.1.2 para control por terceira parte da Norma UNE-EN 124:2000, 
engadindo os resultados dos controis e ensaios realizados polo fabricante. 

Así mesmo o subministrador presentará unha garantía de uso que lle comprometerá á retirada e substitución dos produtos, en caso de 
non cumprir as esixencias da norma municipal ou que estes produtos presenten vicios ocultos. 

A Dirección de Obra queda facultada para rexeitar ou admitir calquera produto co fin de mellorar o nivel de calidade da obra. 

 

3.4. MATERIAIS PREFABRICADOS DE CEMENTO 

3.4.1. ARQUETAS E POZOS PREFABRICADOS  

3.4.1.1. ARQUETAS E POZOS PREFABRICADOS PARA INSTAL ACIÓNS DE ILUMINACIÓN, TELEFONÍA, ETC. 

a. Definición 

Defínense como tales aqueles elementos construtivos de formigón, fabricados "in situ" ou en taller, que se colocan ou montan unha vez 
fraguados. 

b. Características técnicas 

Os materiais para empregar na fabricación deberán cumprir as condicións establecidas para os Formigóns e os Aceiros para armaduras 
pasivas do presente Prego para as obras de formigón armado. 

Salvo indicación en contra nos Planos, os materiais para empregar serán os seguintes: 

-Formigón HA-35 

-Armadura B 400 S 

Os elementos prefabricados axustaranse totalmente á forma, dimensións e características mecánicas especificadas nos Planos e o 
Proxecto. 

c. Control de calidade 

O Contratista, previo ao comezo da fabricación, presentará á Dirección de Obra un Plan de Control de Calidade para o seu estudo e 
aceptación, se procede. 

O Contratista efectuará, xa sexa en por si ou por medio do Fabricante, os ensaios necesarios para comprobar que os elementos 
prefabricados cumpren as características esixidas. 

Os ensaios mínimos a realizar son os indicados na Instrución de Formigón Estrutural EHE para un control a nivel intenso. 

3.4.1.2. PEZAS DE FORMIGÓN PARA SUMIDOIROS 

a. Definición 

Defínense como pezas de formigón para sumidoiros aos elementos prefabricados de formigón utilizados para conformar estes 
elementos de desaugadoiro. 

Sumidoiro ou Imbornal 

Elemento discreto polo que se introduce na rede de saneamento a auga de choiva ou limpeza recollida nun viario ou rúa. 

-Sumidoiros sifónicos: Posúen unha configuración interna que permite a presenza permanente de auga que forma unha barreira 
hidráulica contra o paso de animais ou cheiros. 

-Sumidoiros directos: Non existe barreira hidráulica entre a rede de saneamento e o exterior. 

b. Características técnicas 

b.1. Materiais 
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Os formigóns e os seus compoñentes elementais cumprirán as das condicións fixadas na EHE. 

A resistencia do formigón non debe ser inferior a vinte newton por milímetro cadrado (20 Nw/mm2) aos vinte e oito (28) días. 

b.2. Características xeométricas 

A forma e dimensións das pezas serán definidas no proxecto. 

b.3. Características físico mecánicas 

As pezas para sumidoiros poderán reter auga sen perdas durante un período de trinta minutos (30 min). 

Sometidas a unha carga de dous mil cincocentos kilopondios (2.500 Kp), as pezas non romperán nin presentarán gretas que impliquen a 
ruína das mesmas. 

b.4. Fabricación 

A fabricación, transporte, colocación e compactación do formigón cumprirán o establecido EHE. 

O curado das pezas poderá realizarse por calquera procedemento que manteña continuamente húmidas as superficies. 

Poderá realizarse o curado por métodos acelerados tendo coidado de controlar convenientemente a velocidade de quecemento e 
arrefriado co fin de evitar que o formigón sufra choques térmicos. 

O Fabricante deberá realizar os ensaios e verificacións durante o período de fabricación de forma que poida garantir o cumprimento das 
características esixidas. 

A Dirección de Obra, sempre que o considere oportuno, poderá ordenar a toma de mostras de materiais para o seu ensaio, así como a 
inspección dos procesos de fabricación. 

c. Control de calidade 

Os ensaios e verificacións a que serán sometidas as pezas para comprobar as características esixidas son: 

-Comprobación de aspecto. 

-Comprobación xeométrica. 

-Resistencia a compresión. 

-Estanquidade. 

A comprobación do aspecto consiste no exame visual das pezas para verificar a ausencia de fisuras, coqueras, oquedades, 
desconchados e outros defectos de fabricación que poden minguar a súa calidade intrínseca ou funcional. 

A comprobación xeométrica consiste en verificar que a forma e dimensións dos elementos cumpren, dentro das tolerancias, as 
características xeométricas definidas no Proxecto. 

Se o produto non cumpre con algunha das características esixidas, rexeitarase a subministración. En caso contrario, aceptarase o 
mesmo con carácter provisional, quedando condicionada a aceptación de cada un dos lotes que a continuación se vaian recibindo en 
obra ao resultado dos ensaios de control. 

3.4.1.3. BALDOSAS DE FORMIGÓN DE USO EXTERIOR 

a. Definición 

As baldosas e lousas son elementos fabricados con cemento, áridos, auga e aditivos con ou sen colorantes, obtidos por compresión, 
vibración ou ambos os sistemas á vez, empregados na execución de pavimentos. 

b. Características técnicas 

b.1. Materiais 

b.1.1. Cemento 

Cumprirá os requisitos establecidos na Norma UNE-EN 197-1:2000 e os establecidos na Norma UNE 80305:2001 cando se empreguen 
cementos brancos. 

b.1.2. Áridos 

Como norma xeral os áridos cumprirán os seguintes requisitos: 

-Empregaranse areas de mina ou pedras trituradas ou cortadas. 

-Os áridos non conterán piritas ou calquera outro tipo de sulfuros; estarán limpos e desprovistos de po de trituración, ou outra 
procedencia, que poidan afectar ao fraguado, endurecemento ou á coloración. 

-A granulometría dos áridos que se utilicen deberá ser determinada polo fabricante de maneira que o produto terminado cumpra as 
características indicadas neste Artigo. 

Os áridos a empregar na fabricación das baldosas aglomeradas de cemento serán áridos de pedras naturais trituradas ou de minas nin 
conterán piritas ou calquera outro tipo de sulfuros; estarán limpos e desprovistas de po de trituración, ou outra procedencia, que poidan 
afectar ao fraguado, endurecemento ou á coloración. 

No caso de baldosas aglomeradas de cemento bicapa, os áridos que se empregarán na súa capa de pegada, serán pasantes ao 90% 
polo tamiz 2,5 segundo a Norma UNE 7050-2:1997. 

b.1.3. Aditivos 
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Poderanse utilizar aditivos sempre que a substancia agregada nas proporcións previstas, produza o efecto desexado sen perturbar as 
demais características do formigón ou morteiro. 

b.1.4. Adicións 

b.1.4.1. Adicións (incluíndo recheos minerais, pigm entos e polímeros 

Poderanse usar adicións sempre que a sustancia agregada nas proporcións previstas produza o efecto desexado sen pertubar as 
demais características do formigón ou morteiro. 

As cinzas volantes deberán cumprir a Norma UNE-EN 450:1995. 

A aceptación dos produtos para utilizar nas adicións así como o seu emprego, será decidido pola Dirección de Obra, á vista dos ensaios 
previos cuxa realización ordene a Dirección de Obra. 

b.1.5. Auga 

Serán utilizadas, tanto para o amasado como para o curado, todas as augas que non prexudiquen ao fraguado dos formigóns. 

c. Características superficiais e aspecto visual 

O aspecto é subxectivo. A súa comprobación realizarase sobre unha mostra de 12 baldosas de acordo co apartado 5.2. da Norma UNE 
127022:1999 EX. 

As capas superiores das baldosas non presentarán defectos tales como gretas, delaminaciones ou exfoliacións. 

No caso de que existan dúas capas non existirá delaminación (separación) entre as capas. 

As eflorescencias poden aparecer ocasionalmente e non son prexudiciais, polo que non se considerarán defectos. 

No caso de baldosas fabricadas con texturas superficiais especiais, dita textura será descrita polo fabricante. Cando se examinen de 
acordo co apartado 5.2. da Norma UNE 127022:1999 EX, a súa conformidade establecerase mediante comparación coas mostras 
fornecidas polo fabricante e aprobadas pola Dirección de Obra. 

Segundo decida a Dirección de Obra as cores poden estar aplicados á capa vista ou a toda a masa da baldosa. As baldosas descritas 
como de cores naturais non conterán pigmentos ou cemento pigmentado. 

Cando se examinen de acordo co apartado 5.2. da Norma UNE 127022:1999 EX, a súa conformidade establecerase mediante 
comparación coas mostras fornecidas polo fabricante e aprobadas pola Dirección de Obra. 

Variacións na consistencia da cor das baldosas poden ser ocasionadas por variacións inevitables no ton e propiedades do cemento e os 
áridos. 

3.4.1.4. BORDOS DE FORMIGÓN  

a. Definición 

Os bordos son elementos con forma prismática, macizos, fabricados con cemento, áridos, auga e aditivos, cunha sección transversal 
condicionada polo uso das superficies exteriores de distinta natureza ás que delimita, colocados sobre unha soleira axeitada, que 
constitúen unha faixa ou fita que delimita a superficie da calzada ou a dunha beirarrúa ou aresta de terraplén.  

O tipo de bordo a utilizar no presente proxecto é, segundo UNE 127025, un bordo de sección normalizada para zonas de calzada de 
pezas prefabricadas de formigón, mesmo formigón de asento e soleira colocado en coroación de terraplén. 

b. Materiais 

b.1. Morteiro 

Salvo especificación en contrario da Dirección de Obra, o tipo de morteiro a utilizar será o morteiro de cemento designado como M-5. 

c.  Tipos e características técnicas 

Distínguense dous tipos de bordos: 

-Os bordos monocapa son macizos, constituídos por un so tipo de formigón en masa. 

-Os bordos de dobre capa son macizos, constituídos por un núcleo de formigón en masa e unha capa de morteiro de cemento de 
acabado nas súas caras vistas. 

Os bordos serán rectos ou coa curvatura adaptada á súa ubicación. A capa superficial, no caso dos bordos de dobre capa, será de 
espesor non inferior a un con cincuenta centímetros (1,50 cm.). 

d. Condicións Xerais 

Os bordos prefabricados de formigón executaranse con formigóns de tipo HM-20 N/mm² ou superior, fabricados con áridos procedentes 
de insistencia, cuxo tamaño máximo será de vinte milímetros (20 mm), e cemento portland tipo CEM I 32,5.  A superficie vista do bordo 
será aprobada pola Dirección de Obra nunhas probas previas realizadas antes da fabricación das pezas. Rexeitaranse aquelas pezas 
que teñan zonas fracturadas, e as que non encaixen ben coas contiguas. 

d.1. Forma e dimensións 

Os bordos fabricaranse coa superficie dos seus extremos planos. 

A forma e dimensións dos bordos de formigón serán as sinaladas nos Planos. 

-A sección transversal será a sinalada nos Planos. A lonxitude mínima non será inferior a 80 cm. A sección transversal dos bordos 
curvos será a mesma que a dos rectos e a súa directriz se axustará á curvatura do elemento construtivo en que vaian ser colocados. As 
partes vistas dos bordos presentarán unha textura compacta e uniforme, e as caras de xunta serán planas e normais á directriz do bordo 
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nos tramos rectos, mentres que en curva se cortará a bispel ambas as dúas pezas, para que absorban o xiro entre as dúas, de modo 
que o ancho da xunta non supere os cinco milímetros (5 mm). 

Para determinar o ángulo de corte de cada peza dividirase o ángulo de xiro entre directrices das pezas (colocadas segundo o re 
formulo) en dúas partes iguais e este valor adoptarase como ángulo de corte. En ningún caso se permitirá a execución das xuntas en 
curva coas arestas perpendiculares ás directrices das pezas rectas. A xunta será de espesor constante e nunca superior a cinco 
milímetros (5 mm). 

Nos bordos admitiranse as seguintes tolerancias dimensionais: 

- Dimensións Tolerancia (mm) 

- Ancho (a) ±2 

- Alto (b) ±5 

- Lonxitude ±5 

- Declive transversal (d1) ±2 (d2) ± 2 

Admitirase unha rebaba inferior como máximo de dous milímetros e medio (+2,5 mm) a cada lado. 

d.2. Características físicas e mecánicas. 

As características físicas e mecánicas dos bordos de formigón serán: 

-O coeficiente de absorción de auga máximo admisible será do dez por cento (10%) en peso. 

-A resistencia a compresión simple será de polo menos trinta e cinco megapascais (35 MPa).  

-A resistencia a flexión media non será inferior a 5 N/mm² e ningún valor unitario será inferior a 4 N/mm², segundo norma UNE-EN 1340. 

-O bordo sometido a un ensaio de flexión como viga simplemente apoiada cunha carga lineal uniforme, deberá ter unha resistencia a 
flexión superior a 60 Kg/cm². O desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm).  

-En todo o non descrito será de aplicación a norma UNE-EN 1340 e UNE 127340. 

 

3.5. MATERIAIS BITUMINOSOS 

3.5.1. BETUMES ASFALTICOS 

a. Definición 

De acordo coa norma UNE EN 12597, defínense como betumes asfálticos os ligantes hidrocarbonados, practicamente non volátiles, 
obtidos a partir do cru de petróleo ou presentes nos asfaltos naturais, que son totalmente ou case totalmente solubles en tolueno, moi 
viscosos ou case sólidos a temperatura ambiente. Utilizarase a denominación de betume asfáltico duro para os betumes asfálticos 
destinados á produción de mesturas bituminosas de alto módulo. 

b. Condicións xerais 

A denominación dos betumes asfálticos compoñerase de dous números, representativos da súa penetración mínima e máxima, 
determinada segundo a norma UNE EN 1426, separados por unha barra inclinada á dereita (/). 

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995) 
ou normativa que o substitúa, polo que se ditan disposicións para a libre circulación de produtos de construción, en aplicación da 
Directiva 89/106/CEE (modificada pola Directiva 93/68/CE), e en particular, no referente aos procedementos especiais de 
recoñecemento estarase ao establecido no seu artigo 9.  

Os betumes asfálticos deberán levar obrigatoriamente o marcado CE e a correspondente información que debe acompañalo, así como 
dispoñer do certificado de control de produción en fábrica expedido por un organismo notificado e da declaración de conformidade CE 
elaborada polo propio fabricante, todo iso conforme ao establecido no Anexo ZA das seguintes normas harmonizadas: 

- UNE EN 12591. Betumes e ligantes bituminosos. Especificacións de betumes para pavimentación. 

- UNE EN 13924. Betumes e ligantes bituminosos. Especificacións dos betumes duros para pavimentación. 

Independentemente do anterior, estarase ademais en todo caso ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade 
e saúde, de produción, almacenamento, xestión e transporte de produtos da construción, de residuos de construción e demolición, e de 
chans contaminados 

Para os efectos de aplicación deste artigo, empregaranse para este proxecto betumes asfáltico 50/70. De acordo coa súa denominación, 
as características de ditobetun asfálticos deberá cumprir as especificacións seguintes, conforme ao establecido nos anexos nacionais 
das normas UNE EN 12591 e UNE EN 13924. 

REQUISITOS DOS BETÚMES ASFÁLTICOS 
Característica UNE EN Unidade 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 
Penetración a 25°C 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 
Punto de reblandecemento 1427 °C 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 
Resistencia ao 
envellecemento UNE 
EN 12607-1 

Cambio de masa 12607-1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 
Penetración retida 1426 % ≥ 55 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 37 
Incremento do Punto 
de reblandecemento 

1427 °C ≤ 10 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12 

Índice de penetración 12591 - De -1,5 De -1,5 De -1,5 De -1,5 De -1,5 
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13924 
Anejo A 

a +0,7 a +0,7 a +0,7 a +0,7 a +0,7 

Índice de fraxilidade Fraass 12593 °C TBR ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15 
Punto de inflamación en vaso aberto ISO 

2592 
°C ≥ 245 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Solubilidade 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
TBR: Informarase do valor 

c. Transporte e almacenamento 

O betume asfáltico será transportado en cisternas calorífugas e provistas de termómetros situados en puntos ben visibles. As cisternas 
deberán estar preparadas para poder quentar o betume asfáltico cando, por calquera anomalía, a temperatura deste baixe para impedir 
o seu trasfego. Así mesmo, dispoñerán dun elemento axeitado para a toma de mostras.  

O betume asfáltico almacenarase nun ou varios tanques, axeitadamente illados entre si, que deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que traballen a presión e que contarán cos aparatos de medida e seguridade necesarios, situados en puntos de 
doado acceso. Os tanques deberán ser calorífugos e estar provistos de termómetros situados en puntos ben visibles e dotados do seu 
propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por calquera anomalía, a temperatura do produto desvíese da fixada para o 
almacenamento en máis de dez graos celsius (10 °C). Así mesmo, dispoñerán dunha válvula axeitada para a toma de mostras.  

Cando os tanques de almacenamento non dispoñan de medios de carga propios, as cisternas empregadas para o transporte de betume 
asfáltico estarán dotadas de medios pneumáticos ou mecánicos para o trasfego rápido do seu contido a estes Todas as canalizacións 
directas e bombas, preferiblemente rotativas utilizadas para o trasfego, do betume asfáltico, dende a cisterna de transporte ao tanque de 
almacenamento e deste ao equipo de emprego, deberán estar calefactadas, illadas termicamente e dispostas de modo que se poidan 
limpar doado e perfectamente despois de cada aplicación ou xornada de traballo.  

A Dirección de Obra comprobará, coa frecuencia que crea necesaria, os sistemas de transporte e trasfego e as condicións de 
almacenamento en todo canto puidese afectar á calidade do material; e de non ser da súa conformidade, suspenderá a utilización do 
contido do tanque ou cisterna correspondente ata a comprobación das características que estime convenientes. 

d. Recepción e identificación 

Cada cisterna de betume asfáltico que chegue a obra irá acompañada dun albará e a información relativa á etiquetaxe e marcado CE, 
conforme ao Anexo ZA correspondente. 

O albará conterá explicitamente, polo menos, os seguintes datos: 

- Nome e dirección da empresa subministradora. Data de fabricación e de subministración. 

- Identificación do vehículo que o transporta. 

- Cantidade que se subministra. 

- Denominación comercial, se a houbese, e tipo de betume asfáltico subministrado de acordo coa denominación especificada no 
presente artigo. Nome e dirección do comprador e do destino. Referencia do pedido. 

O etiquetado e marcada CE deberá incluír a seguinte información: 

- Símbolo do marcado CE. 

- Número de identificación do organismo de certificación. 

- Nome ou marca distintiva de identificación e dirección rexistrada do fabricante. 

- As dúas últimas cifras do ano no que se fixa o marcado. 

- Número do certificado de control de produción en fábrica. 

- Referencia á norma europea correspondente (UNE EN 12591 ou UNE EN 13924).  

- Descrición do produto: nome xenérico, tipo e uso previsto. 

-Información sobre as características esenciais incluídas no Anexo ZA da norma harmonizada correspondente (UNE EN 12591 ou UNE 
EN 13924); Consistencia a temperatura de servizo intermedia (penetración a25°C, segundo norma UNE EN 1426) ou Consistencia a 
temperatura de servizo elevada (punto de abrandamento, segundo norma UNE EN 1427); Dependencia da consistencia coa 
temperatura (índice de penetración, segundo Anexo A da norma UNE EN 12591 ou de UNE EN 13924). Durabilidade da consistencia a 
temperatura de servizo intermedia e elevada (resistencia ao envellecemento, segundo a norma UNE EN 12607-1): penetración retida, 
segundo norma UNE EN 1426 incremento do punto de abrandamento, segundo norma UNE EN 1427 cambio de masa, segundo norma 
UNE EN 12607. Fraxilidade a baixa temperatura de servizo (punto de fraxilidade Fraass, segundo norma UNE EN 12593), só no caso 
dos betumes da norma UNE EN 12591. O Director das Obras poderá esixir información adicional sobre o resto das características. 

O subministrador do ligante deberá proporcionar información sobre a temperatura máxima de quentamento, o rango de temperatura de 
mesturado e de compactación, o tempo máximo de almacenamento, se é o caso, ou calquera outra condición que fose necesaria para 
asegurar as propiedades do produto.  

e. Control de calidade 

e.1. Control de recepción das cisternas 

Para o control de recepción levarase a cabo a verificación documental de que os valores declarados na información que acompaña ao 
marcado CE cumpren as especificacións establecidas neste Prego. Non obstante, o Director das Obras poderá levar a cabo a 
realización de ensaios de recepción se o considerase necesario, en cuxo caso poderán seguirse os criterios que se establecen a 
continuación.  

De cada cisterna de betume asfáltico que chegue á obra poderán tomar dous (2) mostras de, polo menos, un quilogramo (1 kg), 
segundo a norma UNE EN 58, no momento do transvasamento do material da cisterna ao tanque de almacenamento. Sobre unha das 
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mostras realizarase a determinación da penetración, segundo a norma UNE EN 1426, e a outra conservarase ata o final do período de 
garantía. 

A Dirección de Obra poderá fixar outro criterio adicional para o control de recepción de as cisternas. 

e.2. Control á entrada do mesturador 

Considerarase como lote, que se aceptará ou rexeitará en bloque, de acordo ao disposto no apartado 211.5.4 do presente artigo, á 
cantidade de trescentas toneladas (300 t) de betume asfáltico. En calquera caso, o Prego de Prescricións Técnicas Particulares ou o 
Director das Obras poderán fixar outro tamaño de lote. De cada lote tomaranse dous (2) mostras de, polo menos, un quilogramo (1 kg), 
segundo a norma UNE EN 58, nalgún punto situado entre a saída do tanque de almacenamento e a entrada do mesturador. Sobre unha 
das mostras realizarase a determinación da penetración, segundo a norma UNE EN 1426, do punto de abrandamento, segundo a norma 
UNE EN 1427, e se calculará o índice de penetración, de acordo ao anexo A da norma UNE EN 12591 ou de UNE EN 13924, segundo 
corresponda. A outra mostra conservarase ata o final do período de garantía. 

d. Criterios de aceptación ou rexeitamento 

A Dirección de Obra, indicará as medidas a adoptar no caso de que o betume asfáltico non cumpra algunha das características 
establecidas nos puntos anteriores. 

3.5.2. EMULSIÓNS BITUMINOSAS E BETUMES ASFÁLTICOS F LUIDIFICADOS 

Salvo indicacións en contra da Dirección de Obra, utilizaránse os seguintes: 

-Regos de imprimación: Emulsión catiónica ECL-1 (C60BF5 IMP) ou betume fluidificado, FM-100.  

-Regos de adherencia: Emulsión aniónica EAR-1 ou catiónica ECR-1 (C60B3 ADH, C60B4 ADH). 

Estarase ao disposto nos artigos 212 e 213 do PG-3, modificados por Orde do 21 de xaneiro de 1988 e 8 de maio de 1989. 

a. Definición 

Defínense como emulsións bituminosas as dispersións de pequenas partículas dun ligante hidrocarbonado e, eventualmente, un 
polímero nunha solución de auga e un axente emulsionante. Para os efectos de aplicación deste Prego, considéranse para o seu 
emprego na rede de estradas do Estado, as emulsións bituminosas catiónicas, nas que as partículas do ligante hidrocarbonado teñen 
unha polaridade positiva. 

b. Condicións xerais 

A denominación das emulsións bituminosas catiónicas modificadas ou non seguirá o seguinte esquema, de acordo coa norma UNE-EN 
13808. 

C % ligante B P F I.rotura aplicación 

 

Donde: 

C  indica que se trata dunha emulsión bituminosa catiónica 

% ligante  contido de ligante segundo a norma UNE EN 1428 

B   indica que o ligante hidrocarbonado é un betume asfáltico 

P  engadiráse esta letra somente no caso en que a emulsión incorpore polímeros 

F  engadiráse esta letra somente no caso en que se incorpore un contido de fluidificante superior ao 2% 

I. rotura número de unha cifra (de 1 a 7) que indica a clase de comportamento a rompedura, determinada segundo a 
norma UNE EN 13075-1 

Aplicación  abreviatura do tipo de aplicación da emulsión 

 ADH rego de aherencia 

 TER rego de adherencia (termoadherente) 

 CUR rego de curado 

 IMP  rego de imprimación 

 MIC microaglomerado en frío 

 REC  reciclado en frío 

As emulsións bituminosas catiónicas deberán levar obrigatoriamente o marcado CE e a correspondente información que debe 
acompañalo, así como dispoñer do certificado de control de produción en fábrica expedido por un organismo notificado e da declaración 
de conformidade CE elaborada polo propio fabricante, todo iso conforme ao establecido no Anexo ZA da norma harmonizada, UNE EN 
13808. Betumes e ligantes bituminosos. Especificacións das emulsións bituminosas catiónicas. Independentemente do anterior, 
estarase ademais en todo caso ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e saúde, de produción, 
almacenamento, xestión e transporte de produtos da construción, de residuos de construción e demolición, e de chans contaminados. 

 

EMULSIÓNS CATIÓNICAS 
DENOMINACIÓN 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60B4 ADH Regos de adherencia 
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C60B3 ADH 
C60B4 TER 
C60B3 TER 

Regos de adherencia termoadherentes 

C60BF5 IMP Regos de imprimación 
C50BF5 IMP Regos de imprimación 
C60B4 CUR 
C60B3 CUR 

Regos de curado 

C60B5 MIC 
C60B6 MIC 

Microaglomerados en frío 

C60B7 REC 
C60B6 REC 

Reciclados en frío 

 

EMULSIÓNS CATIÓNICAS MODIFICADAS 
DENOMINACIÓN 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60BP4 ADH 
C60BP3 ADH 

Regos de adherencia 

C60BP4 TER 
C60BP3 TER 

Regos de adherencia termoadherentes 

C60BP5 MIC 
C60BP6 MIC 

Microaglomerados en frío 

 

c. Transporte e Almacenamento 

A Dirección de Obra comprobará, coa frecuencia que crea necesaria, os sistemas de transporte e trasego e as condicións do 
almacenamento en todo canto puidera afectar á calidade do material; e de non ser da súa conformidade, suspenderá a utilización do 
contido do tanque ou cisterna correspondente ata a comprobación das características que estime convenientes. 

A emulsión bituminosa transportada en cisternas almacenarase nun ou varios tanques, axeitadamente illados entre si, que deberán 
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que traballen a presión, e que contarán cos aparatos de medida e seguridade 
necesarios, situados en puntos de doado acceso. Así mesmo, dispoñerán dunha válvula para a toma de mostras. 

As emulsións bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío e reciclados en frío, transpórtanse en 
cisternas completas ou, polo menos ao noventa por cen (90%) da súa capacidade, preferiblemente a temperatura ambiente e sempre a 
unha temperatura inferior a cincuenta graos celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciais da emulsión durante o transporte. 

En emulsións de rotura lenta e nas termoadherentes que vaian estar almacenadas máis de sete (7) días, é preciso asegurar a súa 
homoxeneidade previamente ao seu emprego. 

Cando os tanques de almacenamento non dispoñan de medios de carga propios, as cisternas empregadas para o transporte de 
emulsión bituminosa estarán dotadas de medios pneumáticos ou mecánicos para o trasfego rápido. 

Todas as canalizacións directas e bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para o trasfego de a emulsión bituminosa, dende a 
cisterna de transporte ao tanque de almacenamento e de este ao equipo de emprego, deberán estar dispostas de modo que se poidan 
limpar doado e perfectamente despois de cada aplicación ou xornada de traballo. 

d. Recepción e identificación 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada ou non que chegue a obra irá acompañada de un albará e a información relativa á 
etiquetaxe e marcado CE, conforme ao Anexo ZA da norma UNE EN 13808. 

O albará conterá explicitamente os seguintes datos: 

- Nome e dirección da empresa subministradora. 

- Data de fabricación e de subministración. 

- Identificación do vehículo que o transporta. 

- Cantidade que se subministra. 

- Denominación comercial, se a houbese, e tipo de emulsión bituminosa subministrada, de acordo coa denominación especificada no 
presente artigo. 

- Nome e dirección do comprador e do destino. 

- Referencia do pedido. 

O etiquetado e marcada CE deberá incluír a seguinte información: 

- Símbolo do marcado CE. 

- Número de identificación do organismo de certificación. 

- Nome ou marca distintiva de identificación e dirección rexistrada do fabricante. 

- As dúas últimas cifras do ano no que se fixa o marcado.  

- Número do certificado de control de produción en fábrica. 

- Referencia á norma europea UNE EN 13808. 

- Descrición do produto: nome xenérico, tipo e uso previsto. 
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- Características da emulsión: ou Viscosidade (tempo de fluencia, segundo a norma UNE EN 12846). Efecto da auga sobre a adhesión 
do ligante (adhesividade, segundo a norma UNE EN 13614). Comportamento a rotura (índice de rotura, segundo a norma UNE EN 
13075-1 e se é o caso, estabilidade na mestura con cemento, segundo a norma UNE EN 12848). 

- Características do ligante residual por evaporación, segundo a norma UNE EN 13074: Consistencia a temperatura de servizo 
intermedia (penetración a25°C, segundo norma UNE EN 1426). Consistencia a temperatura de servizo elevada (punto de 
abrandamento, segundo norma UNE EN 1427). Cohesión para o ligante residual en emulsións bituminosas modificadas (péndulo Vialit, 
segundo a norma UNE EN 13588). 

 - Características do ligante residual por evaporación segundo a norma UNE EN 13074, seguido de estabilización, segundo a norma 
UNE EN 14895, e de envellecemento, segundo a norma UNE EN 14769 Durabilidade da consistencia a temperatura de servizo 
intermedia (penetración retida, segundo a norma UNE EN 1426) Durabilidade da consistencia a temperatura de servizo elevada 
(incremento do punto de abrandamento, segundo a norma UNE EN 1427). Durabilidade da cohesión en emulsións bituminosas 
modificadas (péndulo Vialit, segundo a norma UNE EN 13588). 

e. Control de calidade  

e.1. Control de recepción das cisternas 

Para o control de recepción levarase a cabo a verificación documental de que os valores declarados na información que acompaña ao 
marcado CE cumpren as especificacións establecidas neste Prego. Non obstante, o Director das Obras poderá levar a cabo a 
realización de ensaios de recepción se o considerase necesario, en cuxo caso poderán seguirse os criterios que se establecen a 
continuación. 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que chegue á obra poderán tomar dous (2) mostras de, polo menos, dous quilogramos (2 kg), 
segundo a norma UNE EN 58, no momento do transvasamento do material da cisterna ao tanque de almacenamento. 

Sobre unha das mostras realizaranse os seguintes ensaios: 

- Carga das partículas, segundo a norma UNE EN 430 

- Índice de rotura, segundo a norma UNE EN 13075-1 

- Contido de auga, segundo a norma UNE EN 1428 

- Barutado, segundo a norma UNE EN 1429. 

E a outra conservarase durante, polo menos, quince (15) días para realizar ensaios de contraste se fosen necesarios En calquera caso, 
o Director das Obras poderá fixar algún outro criterio adicional para o control de recepción das cisternas. 

 

e.2. Control no momento de utilización 

Considerarase como lote, que se aceptará ou rexeitará en bloque, de acordo co disposto no presente artigo, á cantidade de trinta 
toneladas (30 t) ou fracción diaria de emulsión bituminosa, agás no caso de emulsións empregadas en regos de adherencia, 
imprimación e curado, en cuxo caso se considerará como lote a fracción semanal.  En calquera caso, o Director de as Obras poderán 
fixar outro tamaño de lote. 

De cada lote tomaranse dous (2) mostras de, polo menos, dous quilogramos (2 kg), segundo a norma UNE EN 58, a saída do tanque de 
almacenamento. Sobre unha das mostras se realizarán os seguintes ensaios: 

- Carga das partículas, segundo a norma UNE EN 1430 

- Índice de rotura, segundo a norma UNE EN 13075-1 

- Contido de auga, segundo a norma UNE EN 1428 

- Barutado, segundo a norma UNE EN 1429. 

E a outra conservarase durante, polo menos, quince (15) días para realizar ensaios de contraste se fosen necesarios. 

e.3. Control adicional 

A Dirección de Obra poderá esixir a realización dos ensaios necesarios segundo corresponda, cunha frecuencia recomendada dunha (1) 
vez cada mes e como mínimo tres (3) veces durante a execución da obra, por cada tipo e composición de emulsión bituminosa. Se a 
emulsión bituminosa tivese estado almacenada, durante un prazo superior a quince (15) días, antes do seu emprego, realizaranse, 
como mínimo, sobre dous (2) mostras, unha da parte superior e outra da inferior do tanque de almacenamento, o ensaio de barutado e o 
ensaio de contido de betume asfáltico residual. Se non cumprise o establecido para esta característica, procederase ao seu 
homoxeneización e realización de novos ensaios, ou á súa retirada. Este prazo de quince (15) días, reducirase a sete (7) no caso de 
emulsións de rotura lenta e de emulsións termoadherentes quince (15) días, reducirase a sete (7) no caso de emulsións de rotura lenta 
e de emulsións termoadherentes. 

En condicións atmosféricas desfavorables ou de obra anormais a xuízo do Director das Obra poderase diminuír o prazo anteriormente 
indicado, para a comprobación das condicións de almacenamento da emulsión bituminosa. 

e.4. Criterios de aceptación ou rexeitamento  

A Dirección de Obra indicará as medidas a adoptar no caso de que a emulsión bituminosa non cumpra algunha das especificacións 
establecidas. 

3.5.3. MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE  

Será de aplicación, ademáis do aquí establecido, o prescrito nos artigos 542 e 543 do (PG3) e a Orde Circular 24/2008 sobre o Prego de 
Prescripcións Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes. 

a. Definición 
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Defínese como mestura bituminosa en quente a combinación dun ligante hidrocarbonado, áridos (incluído o po mineral) co 
granulometría continua e, eventualmente, aditivos, de maneira que todas as partículas do árido queden recubertas por unha película 
homoxénea de ligante. O seu proceso de fabricación implica quentar o ligante e os áridos (agás, eventualmente, o po mineral de 
achega) e a súa posta en obra debe realizarse a unha temperatura moi superior a ambiente. 

Defínese como reciclado en central en quente de capas bituminosas á técnica consistente na utilización de material resultante da 
disgregación (mediante fresado, demolición ou trituración) de capas de mesturas bituminosas de pavimentos avellentados na fabricación 
de mesturas bituminosas en quente das definidas neste artigo, de acordó co establecido no Prego de Prescripcións Técnicas Xerais 
para Obras de Conservación de Estradas da DGC, aprobado por Orde Corcular 8/2001, de 28 de decembro de 2001. Ademais, defínese 
coma mestura bituminosa reciclada a aquela que contén unha proporción en masa do material bituminosa a reciclar comprendida entre 
o 15 e o 20%. O material a reciclar procederá da demolición e fresado de firmes de mesturas bituminosas tanto no ámbito dos proxectos 
de Obras de Reforma, coma dos de Obras de Primeiro Establecemento. 

A execución de calquera tipo de mestura bituminosa en quente das definidas anteriormente inclúe as seguintes operacións: 

-Estudo da mestura e obtención da fórmula de traballo. 

-Fabricación da mestura de acordo coa fórmula de traballo. 

-Transporte da mestura ao lugar de emprego. 

-Preparación da superficie que vai recibir a mestura. 

-Extensión e compactación da mestura. 

b. Materiais 

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995), 
polo que se ditan disposicións para a libre circulación de produtos de construción, en aplicación da Directiva 89/106/CEE, e en 
particular, no referente aos procedementos especiais de recoñecemento estarase ao establecido no seu artigo 9. 

c. Ligante hidrocarbonado 

O ligante hidrocarbonado a utilizar, seleccionado, segundo a Norma 6.1 IC de sección de firmes, en función da categoría de tráfico 
pesado, da categoría da explanada, da zona térmica estival na que se atopa e dos distintos tipos de capas bituminosas, poderá ser, 
salvo xustificación en contrario ou mellor criterio da Dirección de Obra, o seguinte, e deberá cumprir as especificacións dos 
correspondentes artigos deste Prego: 

-Betume asfáltico tipo B 60/70 

-Betume asfáltico tipo B 50/70. 

-Betume asfáltico tipo BC 50/70, betume mellorado con caucho. 

As características dos betumes serán acordes co especificado no presente prego e da orde circular 29/2011 e do PG-3 en vigor. 

c. Aridos  

En capa de rodadura o árido a utilizar será, na súa totalidade, de natureza silícea, podendo esixirse un contido de sílice superior ao 
98%. A proporción mínima de partículas de árido groso e fino con catro (4) ou máis caras de fractura, segundo a Norma UNE-EN 933-5, 
non deberá ser inferior ao 90% en capas de rodadura e intermedia, e ao 75% en capas base, e iso en todas e cada unha das fraccións 
nas que se divida o árido para a composición da mestura. 

c.1. Características xerais 

Os áridos a empregar nas mesturas bituminosas en quente poderán ser naturais ou artificiais sempre que cumpran as especificacións 
recollidas neste artigo. En cumprimento do Acordo de Consello de Ministros da 1 de xuño de 2001, polo que apróbase o Plan Nacional 
de Residuos de Construción e Demolición 2001-2006, poderán empregarse como áridos, o material procedente do reciclado de 
mesturas betuminosas en quente en proporcións inferiores ao dez por cento (10%) da masa total de mestura. Neste caso, os áridos 
cumprirán as indicacións que figuran no apartado 542.2.2. da Orde FOM/891/2004 de 1 de marzo (BOE 6 de abril de 2004) 

A Dirección de Obra poderá esixir propiedades ou especificacións adicionais cando se vaian utilizar áridos cuxa natureza ou 
procedencia así o requirise. Os áridos produciranse ou subministraranse en fraccións granulométricas diferenciadas, que se acopiarán e 
manexarán por separado ata a súa introdución nas moegas en frío. Os fusos granulométricos para as distintas mesturas bituminosas 
serán os especificados na táboa 542.8 do artigo 542 da Orde FOM/891/2004. 

Antes de pasar polo secador da central de fabricación, o equivalente de area, do árido obtido combinando as distintas fraccións dos 
áridos (incluído o po mineral) segundo as proporcións fixadas na fórmula de traballo, deberá ser superior a cincuenta (50). De non se 
cumprir esta condición, o seu valor de azul de metileno, deberá ser inferior a dez (10) e, simultáneamente, o equivalente de area, deberá 
ser superior a corenta (40).  

Os áridos non serán susceptibles de ningún tipo de meteorización ou alteración físicoquímica apreciable baixo as condicións máis 
desfavorables que, presumiblemente, poidan darse na zona de emprego. Tampouco poderán dar orixe, coa auga, a disolucións que 
poidan causar danos a estruturas ou outras capas do firme, ou contaminar correntes de auga. 

O Director das Obras deberá fixar os ensaios para determinar a inalterabilidade do material. Se se considera conveniente, para 
caracterizar os componentes solubles dos áridos de calquera tipo, naturais, artificiais ou procedentes do reciclado de mesturas 
bituminosas, que poidan ser lixiviar e que poidan significar un risco potencial para o medioambiente ou para os elementos de 
construción situados nas súas proximidades se empregará a UNE-EN 1744-3.  

O árido procedente do reciclado de mesturas bituminosas obterase da disgregación por fresado ou trituración de capas de mestura 
bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes do reciclado de mesturas bituminosas que presenten deformacións 
plásticas (rodeiras). Determinarase a granulometría do árido recuperado, segundo A UNE-EN 12697-2, que se empregará no estudo da 
fórmula de traballo. O tamaño máximo das partículas virá fixado pola Dirección de Obra, debendo cribar a totalidade 40 mm. O árido 
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obtido do reciclado de mesturas bituminosas cumprirá as especificacións definidas en función da súa granulometría obtida segundo A 
UNE-EN 12697-2. 

c.1.1. Arido groso 

c.1.1.1. Definición do árido groso 

Defínese como árido groso á parte do árido total retido no baruto 2 mm da UNE EN 933-2. No apartado 542.2.2.2 do artigo 542 da 
citada Orde FOM/891/2004, figuran as características que deberá cumprir o árido groso para as distintas categorías de tráfico e tipos de 
mestura nos aspectos que se resumen: 

Angulosidade (proporción de partículas machucadas) UNE-EN 933-5; TÁBOA 542.2 ≥ 90% 
Forma (índice de laxas de árido groso) UNE-EN 933-3; TÁBOA 542.3 ≤ 35 
Resistencia á fragmentación (coeficiente de desgaste dos 
Anxos do árido groso) 

UNE-EN 1097; TÁBOA 542.4 ≤ 25 en capa de rodadura e capa 
intermedia 
≤ 30 en capa base 

Resistencia ao pulimento para capas de rodadura (coef. 
pulimento acelerado) 

Anexo D UNE 146130; TÁBOA 
542.5 

≥ 0,40 

Limpeza (contido de impurezas) Anexo C UNE 146130 ≤ 0,5‰ 
 

O árido groso deberá estar exento de terróns de arxila, materia vexetal, marga ou outras materias estrañas que poidan afectar á 
durabilidade da capa. O contido de impurezas do árido groso deberá ser inferior ao cinco por mil (0,5%) en masa; no caso contrario, a 
Dirección de Obra poderá esixir o seu limpeza por lavado, aspiración ou outros métodos por el aprobados e unha nova comprobación. 

c.1.2. Árido fino  

-Definición: corresponde á parte do árido total pendido polo baruto 2 mm e retido por o baruto 0,063 mm. 

-Procedencia: deberá proceder da trituración de pedra de canteira ou grava natural no seu totalidade, ou en parte de depósitos 
naturais. A proporción de árido fino a utilizar deberá cumprir o seguinte: 

Proporción de árido fino non triturado a utilizar na mestura (% en masa do total de áridos) ≤ 20 % 

 

-Limpeza : deberá estar exento de terróns de arxila, materia vexetal, marga e outras materias estrañas. 

-Resistencia á fragmentación: o material que se triture para obter árido fino deberá cumprir as condicións esixidas ao árido groso 
sobre coeficiente de Los Ángeles, segundo se indica a continuación: 

Resistencia á fragmentación (coeficiente de 
desgaste dos Anxos do árido groso) 

UNE-EN 1097;  
TÁBOA 542.4 

≤ 25 en capa de rodadura e capa intermedia 
≤ 30 en capa base 

Poderase empregar árido fino doutra natureza que mellore algunha característica, en especial a adhesividade, pero en calquera caso 
procederá de árido groso con coeficiente de Los Ángeles inferior a vinte e cinco (25) para capas de rodadura e intermedias e a trinta 
(30) para capas de base. 

c.1.3. Po mineral  

-Definición: é a parte do árido total pendido polo baruto 0,063 mm de UNE-EN 933-2. 

-Procedencia: poderá proceder dos áridos, separándose deles por medio dos ciclóns da central de fabricación, ou achegarse á mestura 
por separado daqueles como un produto comercial ou especialmente preparado. A proporción do po mineral de achega a empregar na 
mestura deberá cumprir o seguinte: 

Proporción de po mineral de aportación (% en masa do resto do po mineral) ≥ 50 en capa de rodadura e capa intermedia 

 

O po mineral que quede inevitablemente adherido aos áridos tras o seu paso polo secador en ningún caso poderá superar o dous por 
cento (2%) da masa da mestura. Só se asegurásese que o po mineral procedente dos áridos cumpre as condicións esixidas ao de 
achega, poderá a Dirección de Obra rebaixar a proporción mínima deste. 

-Finura e actividade:  a densidade aparente do po mineral, segundo a UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco e oito 
decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

c.1.4. Aditivos 

A Dirección de Obra, fixará os aditivos que poden utilizarse, establecendo as especificacións que terán que cumprir tanto o aditivo coma 
as mesturas bituminosas resultantes. A dosificación e dispersión homoxénea do aditivo deberán ser aprobadas pola Dirección de Obra. 

d. Tipo e composición da mestura 

A designación das mesturas betuminosas farase segundo a nomenclatura establecida pola UNE-EN 13108-1. Esta designación 
complementarase con información sobre o tipo de granulometría que corresponda á mestura: densa, semidensa ou grosa, co fin de 
poder diferenciar mesturas co mesmo tamaño de árido pero con fusos granulométricos diferentes. Para iso, á designación establecida 
na norma UNE-EN 13108-1, engadiráse a letra D, S ou G despois da indicación do tamaño máximo de árido, segundo se trate dunha 
mestura densa, semidensa ou grosa respectivamente. A designación das mesturas bituminosas seguirá polo tanto, o esquema seguinte: 

AC D Surf/bib/base ligante granulometría betume 

 Onde: 

-AC   indica que a mestura é de tipo formigón bituminoso. 
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-D  é o tamaño máximo do árido, expresado coma a abertura do baruto que deixa pasar entre un 90 e un 
cen por cen (90% e 100%) do total do árido. 

-surf/bin/base:  indicarase con estas abreviaturas se a mestura vai ser utilizada en capa de rodadura, intermedia ou 
base respectivamente. 

-Ligante:   corresponde co tipo de ligante hidrocarbonato seleccionado. 

-Granulometría:  indicarase coa letra D, S ou G se o tipo de granulometría se corresponde cunha mestura densa (D), 
semidensa (S) ou grosa (G) respectivamente. 

-Betume:  inidcarase o que se utiliza na mestura. 

A análise granulométrica farase segundo a UNE-EN 933-1. A granulometría do árido obtido combinado as distintas fraccións dos áridos 
(incluído o po mineral) segundo a unidade de obra ou utilización, deberá estar comprendida dentro dalgún dos fusos especificados na 
táboa seguinte: 

TIPO DE MESTURA TAMAÑO DOS BARUTOS UNE-EN 933-2 (mm) 
40 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

 
DENSA 

AC 16 D -- -- 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC 22 D -- 100 90-100 73-88 55-70 - 31-46 16-26 11-20 4-8 

 
 
SEMIDENSA 

AC 16 S -- -- 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC 22 S -- 100 90-100 70-78 50-66 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC 32 S 100 90-100 -- 68-82 48-63 -- 24-38 11-21 7-15 3-7 

 
GROSA 

AC 22 G -- 100 90-100 65-86 40-60 -- 18-32 7-18 4-12 2-5 
AC 32 G 100 90-100 -- 47-67 35-54 -- 18-32 7-18 4-12 2-5 

 

Os tipos de mesturas bituminosas en quente a utilizar en función do tipo e do espesor de a capa do firme deberá cumprir o especificado 
na seguinte táboa: 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MESTURA 
Denominación UNE-EN 13108-1 (*) DENOMINACIÓN ANTERIOR 

RODADURA 4 - 5  AC 16 surf D 
AC 16 surf S 

D12 
S12 

> 5 AC 22 surf D 
AC 22 surf S 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5-10  AC 22 bin D 
AC 22 bin S 
AC 32 bin S 

AC 22 bin S MAM 

D20 
S20 
S25 
MAM 

BASE 7-15  AC 32 base S 
AC 22 base G 
AC 32 base G 

AC 22 base S MAM 

S25 
G20 
G25 
MAM 

BEIRAVÍA 4-6 AC 16 surf D D12 
 

Os tipos de mestura a utilizar nas diferentes capas de reforzo de firme, en función do seu tipo e espesor, especifícanse nos restantes 
documentos da Proxecto. As dotacións mínimas de ligante hidrocarbonado da mestura bituminosa en quente, deberán cumprir o 
indicado na seguinte táboa: 

 

TIPO DE CAPA TIPO DE MESTURA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 
RODADURA  DENSA E SEMIDENSA 4,5 
INTERMEDIA DENSA, SEMIDENSA E GROSA 4,0 
BASE SEMIDENSA E GROSA 3,5 
 

Salvo xustificación en contrario, a relación ponderal recomendable entre os contidos de po mineral e ligante hidrocarbonado das 
mesturas densas, semidensas e grosas, en función da categoría de tráfico pesado e da zona térmica estival fixarase de acordo con as 
indicadas na táboa seguinte: 

TIPO DE 
MESTURA 

RELACIÓN DE PO MINERAL DE APORTACIÓN / BETUME 

RODADURA 1,3 
INTERMEDIA 1,2 
BASE 1,1 

 

e. Control de calidade 

e.1. Control de procedencia dos materiais 

No caso de produtos que deban ter o marcado CE segundo a Directiva 89/106/CEE, para o control de procedencia dos materiais, 
levarase a cabo a verificación documental de que os valores declarados nos documentos que acompañan ao marcado CE cumpren as 
especificacións establecidas neste Prego. Non obstante, a Dirección de Obra, poderá dispoñer a realización de comprobacións ou 
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ensaios adicionais sobre os materiais que considere oportunos, ao obxecto de asegurar as propiedades e a calidade establecidas neste 
artigo. No caso de produtos que non dispoñan de marcado CE, deberanse levar a cabo obrigatoriamente os ensaios para o control de 
procedencia que se indica nos apartados seguintes. 

e.1.1. Control de procedencia do ligante hidrocarbo nado  

O subministrador do ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidade en que figuren o seu tipo e denominación, 
así como a garantía de que cumpre as condicións esixidas no presente Prego. No caso dos betumes mellorados con caucho, o control 
de procedencia levarase a cabo mediante un procedemento análogo ao indicado neste Prego, en canto á documentación que debe 
acompañar ao betume e o seu contido. A Dirección de Obra poderá esixir copia dos resultados dos ensaios que considere conveniente, 
realizados por laboratorios homologados. 

e.1.2. Control de procedencia dos áridos 

Se os áridos a empregar dispoñen de marcado CE, os criterios descritos a continuación para realizar o control de procedencia dos 
áridos non serán de aplicación obrigatoria, sen prexuízo das facultades que corresponden á Dirección de Obra. No caso contrario, de 
cada procedencia do árido e para calquera volume de produción previsto tomaranse catro (4) mostras, e de cada fracción delas 
determinarase: 

- O desgaste dos Anxos do árido groso. 

- O coeficiente de puído acelerado do árido groso para capas de rodadura (unicamente para capas de rodadura). 

- A densidade relativa e absorción do árido groso e fino. 

- A granulometría de cada fracción. 

- O equivalente de area, e se é o caso, o índice de azul de metileno. 

- A proporción de caras de fractura das partículas do árido groso. 

- A proporción de impurezas do árido groso. 

- O índice de laxas do árido groso. 

A Dirección de Obra poderá ordenar a repetición destes ensaios sobre novas mostras, e a realización dos seguintes ensaios adicionais: 
a granulometría de cada fracción, o equivalente de area do árido fino, a proporción de impurezas do árido groso e a proporción de 
partículas trituradas do árido groso. 

A Dirección de Obra comprobará, ademais, a retirada da eventual monteira na extracción dos áridos, a exclusión desta de vetas non 
utilizables, e a adecuación de os sistemas de trituración e clasificación. 

 

 

e.1.3. Control de procedencia do po mineral de ache ga 

Se o po mineral a empregar, dispón de marcado CE, os criterios descritos a continuación para realizar o control de procedencia non 
serán de aplicación obrigatoria, sen prexuízo das facultades que corresponden á Dirección de Obra. No suposto de non se cumprir as 
condicións indicadas no parágrafo anterior, de cada procedencia do po mineral de achega, e para calquera volume de produción 
previsto, tomaranse catro (4) mostras e con elas determinásese a densidade aparente e a granulometría. 

e.1.4. Control de procedencia do po de caucho 

Co po de caucho a empregar en mesturas bituminosas en quente achegarase certificado acreditativo da orixe do material e do 
cumprimento das especificacións recollidas en as prescricións do artigo 217 "Po de caucho para materiais bituminosos" deste Prego e 
as recomendacións do Manual de emprego de caucho de NFU en mesturas bituminosas publicado polo CEDEX en maio de 2007, así 
como indicación expresa de que provén de pneumáticos fóra de uso e a orde circular 21bis/2009. 

e.2. Control de calidade dos materiais 

e.2.1. Control de calidade do ligante hidrocarbonad o 

Cumprirá as especificacións dos artigos 211 e 212 do PG-3 en vigor e as especificacións do presente Prego. 

e.2.2. Control de calidade dos áridos 

Examinarase a descarga ao abasto ou alimentación de moegas en frío, desbotando os áridos que, a simple vista, presenten restos de 
terra vexetal, materia orgánica ou tamaños superiores ao máximo. Acopiaranse á parte aqueles que presenten algunha anomalía de 
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, laxas, plasticidade, etc. Vixiarase a altura dos abastos e o estado dos seus 
elementos separadores e accesos. Sobre cada fracción de árido que se produza ou reciba realizaranse os seguintes ensaios: 

-Granulometría.  

-Equivalente de area do árido fino, e no seu caso o índice de azul de metileno. 

Polo menos unha (1) vez á semana, ou cando se cambie a subministración dunha procedencia aprobada: 

- Índice de laxas do árido groso. 

- Proporción de caras de fractura das partículas do árido groso. 

- Proporción de impurezas do árido groso. 

- Polo menos unha (1) vez ao mes, ou cando se cambie de procedencia: 

- Desgaste Los Angeles do árido groso.  
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- Coeficiente de puído acelerado, (unicamente para capas de rodadura). 

- Densidade relativa e absorción do árido groso e do árido fino. 

Para os áridos que teñan marcada CE a comprobación destas catro últimas propiedades dos áridos poderá levar se cabo mediante a 
verificación documental dos valores declarados nos documentos que acompañan ao marcado CE. Non obstante, a Dirección de Obra 
poderá dispoñer a realización de comprobacións ou ensaios adicionais sobre estas propiedades se o considera oportuno. 

e.2.3. Control de calidade do po mineral de achega 

Sobre cada partida que se reciba realizaranse os seguintes ensaios: 

- Densidade aparente. 

- Análise granulométrica do po mineral. 

Para o po mineral que non sexa de achega realizaranse os seguintes ensaios: polo menos unha (1) vez ao día, ou cando cambie de 
procedencia, o ensaio de densidade aparente. Polo menos unha (1) vez á semana, ou cando se cambie de procedencia, a análise 
granulométrica do po mineral, segundo A UNE-EN 933-10. 

3.5.4. EMULSIÓNS ASFALTICAS MODIFICADAS CON POLIMER OS 

a. Definición  

Defínense como emulsións bituminosas modificadas con polímeros as dispersións de pequenas partículas dun ligante hidrocarbonado e 
dun polímero nunha solución de auga e un axente emulsionante de carácter aniónico ou canónico, o que determina a denominación da 
Emulsión 

b. Condicións Xerais  

As emulsións bituminosas modificadas con polímeros fabricaranse a base de betume modificado (artigo 3.4 do presente Prego) ou 
betume asfáltico (artigo 211 do P.G. -3/75) e polímero, auga, emulsionantes e, no seu caso, fluidificantes. 

As emulsións bituminosas deberán presentar un aspecto homoxéneo e unha axeitada dispersión do betume na fase acuosa. 

Independentemente da designación dada polo fabricante, adóptase neste Prego a seguinte identificación:  

A designación das emulsións bituminosas modificadas con polímeros realizarase mediante as letras EA ou EC, representativas do tipo 
de emulsionantes utilizado na súa fabricación -aniónico ou catiónico- seguidas da letra R, M ou L, segundo o seu tipo de rotura - rápida, 
media ou lenta-, seguidas eventualmente dun guión (-) e do número 1, 2 ou 3, indicador do seu contido de betume residual, e seguidos 
da letra m e, no seu caso, da letra d. Distinguiranse os tipos indicados nas táboas 1, as características da cal cumprirán as esixencias 
que se sinalen nesta táboa. 

As emulsións tipo ECL-2-m que non cumpran a especificación de mestura con cemento poderán ser aceptadas polo Dirección das 
Obras, logo de comprobación da súa idoneidade para o uso a que se destinen. 

Os valores e límites para a adhesividade e envolvida e os métodos de determinalos serán os que especifique o Director das Obras para 
a unidade de obra da que forme parte. 

c. Transporte e Almacenamento 

A Dirección de Obra comprobará, coa frecuencia que crese necesaria, as condicións do almacenamento e sistemas de transporte e 
trasfego en todo canto puidese afectar á calidade do material; e de non ser da súa conformidade, suspenderá motivadamente a 
utilización do contido deste tanque ou cisterna ata a comprobación das características que estime conveniente, das indicadas na táboa 
1. 

As emulsións bituminosas modificadas con polímeros poderanse transportar en cisternas ordinarias, sen illamento nin sistema de 
calefacción, mesmo nas empregadas normalmente para o transporte doutros líquidos, sempre que antes da súa carga estea 
completamente limpa. Estarán dotadas de medios mecánicos para o trasfego rápido do seu contido aos depósitos de almacenamento. 
As devanditas bombas poderanse limpar perfectamente despois de cada utilización. 

A emulsión a granel almacenarase nun ou varios tanques, axeitadamente illados entre si, que deberán estar previstos de bocas de 
ventilación para evitar que traballen a presión, e que contarán cos aparatos de medida e seguridade necesarios, situados en puntos de 
doado acceso. 

Todas as canalizacións utilizadas para o transvasamento da emulsión, dende a cisterna de transporte ao tanque de almacenamento e 
deste ao equipo de emprego, deberán estar dispostas de modo que se poidan limpar doadamente. 

e. Control de Calidade  

Cada partida que chegue a obra virá acompañada dun albará, unha folla de características cos resultados de análise e ensaios 
correspondentes á produción á que pertenza a partida subministrada e un certificado de garantía de calidade que exprese o 
cumprimento das características esixidas ao tipo de betume modificado solicitado, de acordo coa táboa 1. Se o fabricante tivese para 
este produto un selo ou marca de calidade oficialmente recoñecido por un Estado membro da Comunidade Europea, e faino constar no 
albará, non precisará acompañar o certificado de garantía. 

O albará expresará claramente os seguintes datos: 

- Nome e dirección da Empresa subministradora. 

- Data de fabricación e de subministración. 

- Identificación do vehículo que o transporta. 

- Cantidade que se subministra. 

- Denominación comercial do betume modificado e tipo de betume modificado solicitado. 
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- Nome e dirección do comprador e destino. Referencia do pedido. 

- No seu caso, expresión do selo ou marca de calidade para este produto. 

A folla de características expresará claramente polo menos: 

- Referencia do albará da remesa. 

- Denominación da emulsión bituminosa modificada con polímeros. 

- Valores dos ensaios sobre o residuo por evaporación, segundo a NLT-147, de penetración, segundo a NLT-124, punto de 
abrandamento, segundo a NLT-125, e recuperación elástica, segundo a NLT-329. Para produtos legalmente comercializados noutro 
Estado membro das Comunidades Europeas, estes valores poderán determinase con outros métodos de ensaio normalizado, indicando 
a norma utilizada. 

A petición do comprador ou adxudicatario, ou do Director das Obras, deberá facilitar os seguintes datos: 

- Valores do resto de calidade das características relacionadas na táboa 1. 

Á chegada á obra de cada partida subministrada en bidóns ou a granel, inspeccionarase o estado dos bidóns ou cisternas e o Director 
das Obras dará a súa conformidade ou reparos para o almacenamento e  control de características do material. 

Da partida tomaranse dous (2) mostras, de polo menos 2,5 Kg., conforme á Norma NLT-121, conservando unha (1) mostra preventiva 
ata o final do período de garantía, e realizando sobre a outra a determinación dos seguintes ensaios: 

- Carga de partículas. 

- Residuo por destilación. 

- Penetración sobre o residuo de destilación. 

- Recuperación elástica sobre o residuo de destilación. 

- Unha vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante a execución da obra, por cada tipo e composición de emulsión 
realizaranse os ensaios necesarios para a comprobación das características salientadas na táboa 1. 

Se a emulsión estivese almacenada, en condicións atmosféricas normais, durante un prazo superior a quince (15) días, antes do seu 
emprego realizaranse, como mínimo, os ensaios de residuo por evaporación, e barutado, sobre dúas mostras representativas das partes 
superior e inferior da emulsión almacenada. Se non cumpre o establecido para estas características, procederase á súa recomposición 
e realización de novos ensaios, ou á súa retirada. 

En condicións atmosféricas especiais, a Dirección das Obras poderá diminuír o prazo de quince días anteriormente indicado para a 
comprobación das condicións de almacenamento da emulsión. Ademais do anteriormente establecido, cando o Dirección das Obras o 
estime conveniente, levaranse a cabo os ensaios necesarios para a comprobación das características que considere. Rexeitarase toda 
emulsión que non cumpra algunha das condicións establecidas. 

3.6. MATERIAIS PARA INSTALACIÓNS 

3.6.1.  TUBAXES DE PVC 

a.  Características 

Os tubos de policloruro de vinilo (PVC) fabricaranse a partires de resinas de de PVC, lubricantes, estabilizantes e colorantes, debendo 
estar exentos de plastificadores e cargas. 

As características dos tubos serán de parede compacta SN-4. As tubaxes de P.V.C., sen presión, axustaranse ao que sobre 
saneamento rexe na normativa do Ministerio de Fomento e en particular ás prescricións das normas UNE 53.114, 53.144 e 53.332, e 
ISO-406665, utilizándose exclusivamente unións mediante xunta elástica. 

3.6.2. TUBAXES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

a.  Características 

Para a determinación do polímero así como para o cálculo dos espesores dos tubos e para a fabricación, proba e control dos mesmos, 
seguiranse as especificacións establecidas na norma UNE 53 333 ou outra norma de recoñecido prestixio (ISO, ANSI, B 31. 8. ASTM D 
2.513). 

 

3.7. PEDRA PARA ESCOLLERAS  

a. Definición 

Defínense como escolleras a empregar en protección de noiros e fondos de canles, ao conxunto de pedras, relativamente grandes, de 
distintos tamaños, que colocadas e encaixadas entre si fican dispostas para resistir os esforzos os que van a estar sometidas.  

b. Normas de referencia 

- UNE  83134 Áridos para hormigones. Determinación de las densidades, porosidad, coeficiente de absorción y 
contenido en agua del árido grueso. 

- UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la fragmentación. 

- NLT 255 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del desmoronamiento en agua. 
- NLT 260 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad - sequedad 

c. Condicións xerais 

c.1. Procedencia 
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Os materiais serán fragmentos de rocha dura, densa, duradeira e bastante ben graduada nalgúns tamaños., que virá dado polo seu 
peso. Éste poderá variar para cada unha das pedras entre os 100 quilogramos (100 Kg) e os mil quilogramos (1000 kg). A cantidade de 
pedras de peso inferior aos cen quilogramos (100 kg) será menor do vintecinco por cento (25 %) en peso. 

Os materiais extraeranse de canteira en macizo rochoso, que posúa descontinuidades axeitadamente espazadas co fin de que os 
produtos das voaduras teñan a suficiente proporción de fragmentos dos tamaños mínimos esixidos e que a rocha en si mesma teña as 
propiedades físicas e mecánicas requiridas, especificadas no seguinte apartado. 

c.2. Calidade da rocha 

Serán aptas as rochas comprendidas na seguinte relación: 

- Granitos, granodioritas e sienitas. 
- Aplitas, pórfidos e porfiritas. 
- Gabros. 
- Diabasas, ofitas e lamprófidicos. 
- Riolitas e clacitas. 
- Andesitas, basaltos e limburquitas. 
- Cuarcitas e mármores. 
- Areniscas compactas, conglomerados e brechas. 

As características físicas e mecánicas das rochas quedan limitadas polos valores da taboa adxunta: 

CARACTERISTICAS DA ROCHA LIMITES MÉTODOS DE ENSAIO 

Densidade saturada superficialmente seca Min 2,55 t/m3 NLT 153/76 

Absorción de auga máx. 2,5 % NLT 153/76 

Resistencia á compresión Min 1.000 kp/cm2  

Coeficiente de desgaste no ensaio de Los Angeles máx. 40 NLT 149/72 

Pérdida de peso despois de cinco ciclos de inmersión en 
sulfato sódico 

máx. 10 % UNE 7 136 

Resistencia aos ciclos de xeo - desxeo Director ASTM – C291 

 

c.3. Gradación de tamaños 

A gradación dos tamaños será o especificado nos demais documentos do Proxecto ou no seu defecto no sinalado pola Dirección da 
Obra. 

En calquera caso, o tamaño máximo non será superior as noves décimas partes (0,9) do espesor da capa de escollera e da fracción que 
pasa polo baruto 40 UNE non será maior dun cinco por cento (5 %). 

c.4. Forma 

As rochas terán formas angulosas, pero non serán laxes nin alongadas, e presentarán arestas vivas de fractura limpa. Os fragmentos 
grosos, maiores da metade do tamaño máximo, terán a súa dimensión superior a un terzo (1/3) da maior dimensión.  

c.5. Tolerancia no contido de sustancias nocivas 

Cumpriranse os valores sinalados na seguinte táboa: 

CARACTERISTICAS DA ROCHA LIMITES MÉTODOS DE ENSAIO 

Materia orgánica que pasa polo tamiz 5 UNE Min 2 % UNE 7368 

Contido de sulfuros e sulfatos medidos en ión SO4 na 
fracción que pasa polo tamiz 40 UNE 

 UNE 7245 

UNE 7370 

 

d. Control de calidade 

Cando así o sinale a Dirección de Obra, comprobaranse os limites indicados nas características físicas e mecánicas das rochas. 
Asemade, e co criterio da mesma, comprobarase que a forma, granulometría e contido de sustancias nocivas axústanse ás esixidas. 

 

3.8.  MARCOS DE FORMIGÓN PREFABRICADO 

a.  Definición e condicións xerais. 
Esta unidade refírese aos marcos e pórticos de formigón, fabricados en instalacións fixas, e transportados e fornecidos posteriormente a 
pé de obra, para a súa colocación e montaxe in situ. 

A execución da unidade de obra inclúe as operacións seguintes: 

-Preparación e comprobación das superficies de apoio en obra. 

-Subministración e transporte á obra do elemento prefabricado. 

-Montaxe mediante empuxe e perfecta nivelación. 

-Recheo e selado, de fraguado rápido, e alta adherencia tipo ?grout? ou similar, para a unión de pezas prefabricadas, no seu caso. 
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O fabricante ha de garantir que os elementos cumpran as características esixidas no Proxecto. 

As formas, contías e detalles dos diferentes elementos prefabricados serán os indicados nos planos. Non se admitirá, salvo decisión 
expresa por parte da Dirección de Obra, ningunha modificación das formas que afecte na aparencia externa da obra tal e como se 
define nos planos. Calquera outra modificación das contías, resistencias dos materiais, detalles ou proceso construtivo definidos en 
Proxecto poderá someterse por parte do Contratista á aprobación da Dirección de Obra, sempre que estea xustificada tecnicamente e 
non supoña menoscabo algún na calidade e durabilidad da obra. 

O contratista ha de someter á aprobación da D.O. o plan de montaxe no que se ha de indicar o método e os medios auxiliares previstos. 

O director das obras poderá ordenar a toma de mostras de materiais para o seu ensaio, e a inspección dos procesos de fabricación, 
realizándose as correspondentes visitas ás plantas de prefabricación, sempre que o considere necesario. 

Os elementos prefabricados almacenarán en obra na súa posición normal de traballo, sobre apoios de suficiente extensión e evitando o 
contacto co terreo ou con calquera produto que as poida manchar ou deteriorar. 

Os elementos prefabricados non deben presentar rebabas que sexan indicio de perdas graves de lechada, nin máis de tres coqueras 
nunha zona de dez decímetros cadrados (0,1m2) de paramento, nin coquera algunha que deixe vistas as armaduras. 

Tampouco presentarán superficies deslavadas ou arestas descantilladas, sinais de descontinuidade no formigonado, ou armaduras 
visibles. 

O Director de Obra poderá ordenar a comprobación das características mecánicas sobre un certo número de elementos. 

Os cálculos estáticos e os planos de construción correspondentes, deberán ser presentados á aprobación do Director de Obra coa 
suficiente antelación ao comezo dos traballos de fabricación. 

 

b. Idoneidade do fabricante. 

Os elementos prefabricados de formigón armado serán fabricados por unha empresa especializada en fornecer produtos e servizos 
normalmente asociados coa construción prefabricada estrutural pesada, dotada de instalacións fixas con recoñecida experiencia neste 
tipo de prefabricados. 

O fabricante debe evidenciar a realización de traballos similares e comparables, e demostrar a capacidade dos seus equipos técnico, de 
fabricación e de servizos, para a realización dos traballos de acordo coas presentes especificacións. 

A estrutura deberá ser definida e calculada por unha casa especializada en empuxe de estruturas e construirase coa xeometría, armado 
e características definidas polos especialistas e a instrución EHE. Calquera modificación ás mesmas deberá ser comprobada por unha 
casa especializada no sistema de execución. 

Prestarase atención especial á planeidad dos paramentos exteriores, os cales non presentarán desviacións superiores a 2 cm nos 
hastiais e na laxa superior. 

Sempre que sexa posible, formigonarase cada elemento dunha soa vez, procurando evitar especialmente a creación de xuntas verticais.  

c.  Materiais a empregar. 

Os materiais empregados nos marcos e os pórticos prefabricados cumprirán as especificacións da Instrución de Formigón Estrutural, 
EHE. 

As pezas prefabricadas de formigón armado chegarán a obras completamente curadas, limpas e en perfecto estado, sen presentar 
defectos superficiais nin despostillados en arestas, esquinas, etc. 

A súa forma e dimensións serán as especificadas en planos. 

Recibiranse con morteiro de cemento común, cunha resistencia a compresión a 28 días de 8 N/mm2 e dosificación 1:4. 

d.  Transporte e montaxe. 

Para a translación da estrutura deberase dispoñer dunha central hidráulica e o número de gatos necesario para fornecer unha forza 
como mínimo equivalente a 1,4 veces o peso da estrutura, aplicada na superficie situada nos 0,40 m inferiores do canto da laxa inferior 
e no seu parte posterior. 

Así mesmo, dispoñerase da asistencia técnica dunha casa especializada neste sistema de execución. O persoal que realice a 
translación da estrutura terá experiencia demostrada neste tipo de traballos e deberá coordinar as operacións do proceso. 

Deberase dispoñer de elementos distanciadores, construíndose unha prolongación do muro de reacción coa anchura igual á da 
plataforma, mediante unha contrasolera de 40 cm de espesor. Utilizarase para iso formigón en masa de alta dosificación ao que se 
incorporará un acelerante de fraguado para obter unha resistencia de 150 Kg/cm2 en probeta cilíndrica ás 112 horas de idade e 
reforzada na zona de apoio dos gatos. Previamente ao hormigonado, deberá limparse a superficie da plataforma de deslizamento, 
quedando exenta de terra e auga. 

O emprazamento da estrutura realizarase cunha tolerancia plano-altimétrica inferior ao 2% da lonxitude de translación. O contratista 
deberá realizar como mínimo un control de aliñación e altimétrico cada 5,00 m de avance, debendo achegar os materiais e medios 
necesarios para corrixir ou diminuír no posible as desviacións, cando estas excedan o límite establecido ou se considere polos 
especialistas que se pode exceder en fases sucesivas. 

A Empresa fabricadora deberá definir os aparellos de suxeición dos elementos prefabricados, tanto durante a fabricación e apilado en 
taller como durante o transporte a obra e montaxe das pezas, realizando os planos correspondentes para a súa completa definición, que 
se someterán á Dirección de Obra para a súa aprobación definitiva. Os elementos prefabricados suxeitaranse, durante a fabricación, 
apilado, transporte e montaxe, soamente dos aparellos de suxeición que estean sinalados nestes planos. 

As operacións de manexo e transporte de pezas prefabricadas, ben sexa en taller ou en obra, deberán realizarse co máximo coidado 
posible. 
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Os vehículos de transporte elixidos polo Contratista deberán ser aprobados sempre polo Director das Obras. 

A superficie de apoio dos marcos e pórticos sobre os vehículos de transporte, deberá configurarse de tal forma que se exclúa con toda 
seguridade calquera dano dos elementos prefabricados durante a carga e descarga e durante o transporte. 

Nas operacións de elevación e descenso dos marcos e pórticos, para o seu transporte e colocación, estes suxeitaranse unicamente nos 
dispositivos previstos a tal fin. 

Durante o transporte, almacenamento, etc., os marcos e pórticos só deberán apoiarse nos puntos indicados nos Planos do Proxecto. 
Cando vaian sobre vehículos de transporte aseguraranse de tal forma que non poidan envorcar ou estar expostas a solicitaciones 
imprevistas por xiro ou golpes. Acondicionaranse adecuadamente as vías por onde vaian circular os transportes para evitar estas 
circunstancias. 

Se a montaxe afectase o tráfico de peóns ou vehículos, o Contratista presentará coa debida antelación, á aprobación do Director, o 
programa de corte, restrición ou desvío de tráfico. 

No caso de que sexa preciso amorear elementos en obra, o Contratista xeral deberá proporcionar os elementos accesorios para o 
perfecto apilado das pezas sendo obrigación do fabricante definir a forma en que ha de realizarse. 

e.  Medición e abono. 

Medirase e abonará por metro (ml) de peza prefabricada realmente colocada e terminada, conforme a este proxecto e as ordes escritas 
da Dirección Facultativa 

 

3.9.  MATERIAIS QUE NON SEXAN DE RECIBO 

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita neste Prego, ou non tivesen a preparación nel esixida, a Dirección Técnica da obra 
dará orde ao Adxudicatario para que, á súa costa, os substitúa por outros que satisfagan as condicións establecidas. Se aos quince días 
de recibir a orde, o adxudicatario non a cumprise, procederá a Administración a cumprir esa operación, correndo os gastos por conta do 
adxudicatario.  

No caso de materiais defectuosos, pero aceptables, recibiranse coa rebaixa de prezo que se determine, a non ser que o adxudicatario 
prefira substituídos por outros en condicións axeitadas. 

3.10. OUTROS MATERIAIS 

Os materiais que sexan necesarios para a execución das obras e que non fosen detallados nos apartados anteriores satisfarán, en 
canto á súa calidade, as condicións que se poidan esixir nunha construción esmerada, ademais do que sobre iso indique a Dirección 
Técnica das obras. 
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4. CAPÍTULO IV. UNIDADES DE OBRA CIVIL 

4.1.  ACTUACIÓNS PREVIAS 

4.1.1.  DEMOLICIÓN DOS FIRMES E ESCAVACIÓN DE TERRE OS 

Será de aplicación, ademais do exposto no presente Prego, o establecido nos artigos 301, 320, 321 e 322 do PG3 vixente. 

a. Definición e alcance   

A demolición de firmes e da estrutura da ponte preexistente xunto coa escavación de terreos consiste no conxunto de operacións 
necesarias para demoler a obra existente e  abrir a caixa coa lonxitude, largo e profundidade necesarias establecidas en Proxecto sobre 
a que dispoñer o novo marco para salvar o desnivel sobre o cauce, incluíndo a demolición de todos os elementos como fábricas e 
peitorís que sexa necesario eliminar para a adecuada execución da obra no seu emprazamento.  

Comprenderá o corte e levantado dos firmes, lousas, muros e alicerces de formigón e a excavación para a execución das novas bases 
de cimentación das escolleras e do marco prefabricado, así coma, en xeral, calquera demolición e escavación para a que non se indique 
expresamente neste Prego a súa conceptuación doutro modo.  

b. Clasificación 

Segundo as características e calidade dos materiais consideranse os seguintes tipos de escavación: 

-Escavación en rocha. Comprende a correspondente a todas as masas de rocha, depósitos estratificados e a de todos aqueles materiais 
que presenten características de rocha maciza, cementados tan solidamente que, como mínimo, soamente poidan ser escavados por 
medio de martelos rompedores hidráulicos pesados. 

-Escavación en terreos de tránsito. Comprende a correspondente aos materiais formados por rochas descompostas, terras moi 
compactas e todos aqueles materiais en que para a súa escavación non sexa necesario o uso de martelos rompedores hidráulicos 
pesados e sexa precisa a utilización de martelos rompedores hidráulicos inferiores ou de escarificadores profundos e pesados. 

-Escavación en terras. Comprende a correspondente ao resto dos materiais incluídos nos apartados anteriores. 

Para os efectos de aboamento, a escavación na explanación considerarase sen clasificar, tendose previsto un único prezo para os 
diferentes materiais a escavar por medios mecánicos, que na súa maior parte e proporción é de chan. 

c.  Execución das obras 

As demolicións e escavacións previstas deberán axustarse á forma, superficie, anchura, profundidade, etc. sinaladas nos Planos de 
Proxecto e que, en todo caso, se fixe pola Dirección de obra. A unidade inclúe as seguintes operacións: 

-Traballos de reformulación e preparación de medidas de seguridade.  

-Corte dos firmes existentes. O corte do pavimento consiste na execución dunha incisión vertical plana en toda a altura das capas que o 
conforman, de maneira que se facilite a posterior operación de caixeo dun dos lados do firme.  

-Escavación en calquera clase de terreo, mesmo rocha, incluso en apertura de caixa, ata a cota establecida en proxecto.  

-Retirada dos materiais, con carga e transporte dos materiais ata os lugares de abasto ou aos vertedoiros controlados facilitados polo 
Contratista. 

-O esgotamento e achique de cauces calquera que sexa o seu caudal. 

-A nivelación do fondo da escavación e a súa compactación. 

O sistema de escavación será o adecuado en cada caso ás condicións xeolóxico-xeotécnicas dos materiais. Para tal efecto prevese a 
utilización tanto de medios manuais como de medios mecánicos. Serán de conta do Contratista os custos derivados do arranque 
mecánico así como os posibles medios de protección, etc. 

Nos casos nos que para a realización da escavación fosen precisas voaduras, cousa que non se prevé neste proxecto, o procedemento 
para a súa execución permitirá a obtención de materiais que, polo seu tamaño, sexan aproveitables en recheos, acometéndose no seu 
caso o taqueo ou fragmentación por outros medios dos bloques de excesivas dimensións, estando os custos deles derivados incluídos 
no prezo da escavación. 

Ao realizar a escavación terase especial coidado en que a terra vexetal non se mesture en ningún momento co resto do material 
escavado cando este sexa utilizable para o seu posterior emprego en terrapléns. 

Evitaranse as posibles incidencias que a execución das escavacións poida provocar danos ou proxeccións en estruturas próximas, así 
como nas estradas e camiños adxacentes, debendo empregarse os procedementos os medios máis apropiados, logo de aprobación da 
Dirección de Obra. 

En calquera caso será por conta do Contratista a reparación ou indemnización de todos os danos e prexuízos que, como consecuencia 
da realización da escavación, sexan causados a terceiros. 

A escavación deberá estar de acordo coa información contida nos Planos e co que sobre o particular ordene a Dirección de Obra, non 
autorizándose a execución de ningunha escavación que non sexa levada en todas as súas fases con referencias topográficas precisas. 

c1. Actuacións previas 

A demolición realizarase logo de retirada de elementos sinalizadores (postes, sinais de tráfico...), e calquera outro elemento con fixación 
a calzada que forme parte dos camiños, e abasto para a súa posterior reutilización. A retirada destes elementos realizarase segundo o 
establecido no Proxecto e o criterio da Dirección de Obra. 

Solicitaranse das correspondentes Compañías, a posición e solución a adoptar para as instalacións que poidan ser afectadas pola 
escavación, así como a distancia de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía eléctrica. 

As operacións de demolición efectuaranse coas precaucións necesarias para lograr unhas condicións de seguridade suficientes e evitar 
danos nas construcións e instalacións próximas, de acordo co que sobre o particular ordene a Dirección das obras, quen designará os 
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elementos a conservar intactos. Os traballos realizaranse de forma que causen a menor molestia posible aos ocupantes das zonas 
próximas á obra. 

c.2. Escavación de gabias para alicerces 

A Dirección de Obra determinará, á vista das condicións do terreo, a profundidade das gabias, co fin de asegurar un apoio ou 
cimentación satisfactorio. En caso que no fondo da escavación aparezan materiais inadecuados, o Contratista está obrigado a efectuar 
a escavación deste para efectuar a cimentación, e a súa substitución por material apropiado e á retirada e transporte a vertedoiro ou ao 
lugar de adecuación dos terreos do material que se obteña da escavación e que non sexa admisible a súa utilización no recheo. 

Nas gabias en que se produzan deslizamentos pola non utilización de esteamentos, a súa nova execución será a conta e risco do 
Contratista, abonándose soamente unha vez. 

Se o Contratista desexa pola súa conveniencia aumentar a anchura das gabias necesitará a previa aprobación por escrito da Dirección 
de Obra. En ningún caso será obxecto de aboamento nin a escavación nin o recheo en exceso necesario para a súa reposición. 

Se fose previsible a aparición de rocha na fase de apertura das gabias ben porque tivese sido previamente detectada, ben porque se 
producise este feito en fase de escavación, o Contratista someterá a a aprobación da Dirección de Obra os procedementos construtivos 
que tivera intención de poñer en práctica (martelos hidráulicos ou pneumáticos, etc.). A aparición da rocha permitirá o Contratista, de 
acordo con o indicado nos Planos de Proxecto e previa aceptación da Dirección de Obra, modificar as anchuras de gabias. 

Para os efectos do sistema de execución só se permitirá realizar escavacións en rocha mediante medios mecánicos (martelos 
pneumáticos, hidráulicos, etc.). Queda totalmente prohibida a utilización de explosivos. 

Os noiros das gabias serán os que, segundo a natureza do terreo permitan a escavación, e posterior 
execución das unidades de obra que deben ser aloxadas naquelas coa máxima facilidade para o traballo, 
seguridade para o persoal e evitación de danos a terceiros, estando obrigado o Contratista a adoptar todas as precaucións que 
corresponden neste sentido, incluíndo o emprego de esteamentos, aínda cando non fose expresamente requirida polo persoal 
encargado da inspección e vixilancia das obras da Dirección de Obra ou pola Coordinación de Seguridade e Saúde. 

En calquera caso os límites máximos das gabias para os efectos de aboamento, serán os que se expresan nos planos, coas 
modificacións previstas neste apartado e/ou aceptados previamente pola Dirección de Obra.  

O material escavado susceptible de utilización na obra non será retirado da zona de obra sen permiso da 
Dirección de Obra salvo os excesos para realizar o recheo. Se se carecese de espazo para o seu amoreado na zona de obra 
amorearase en lugares de abasto separados, de acordo coas instrucións da Dirección de Obra. 

Se o material escavado se amorea xunto á gabia, o bordo do cabaleiro estará separado dous metros (2,00 m), como mínimo do bordo 
do noiro superior se as paredes desta son estables ou están sostidos con esteamento. Esta separación será igual á metade da altura de 
escavación non sostida por esteamento no caso de escavación en gabia sen esteamento total. 

Este último valor rexerá para o abasto de terras xunto a escavacións en pozos e gabias de paredes non verticais. 

A Dirección de Obra, nos casos que existan profundidades moi elevadas nas que a realización das sobreescavacións supoña un volume 
excesivo, ou ben estea imposibilitada por canto supoña atentar contra a seguridade (estabilidade) de noiros, edificacións ou obras 
existentes, poderá decidir abandonar este sistema de escavación e adoptar outro cuxa solución técnica permita a súa execución sen 
riscos.  

En caso que a Dirección de Obra, por causas xustificadas, considere preciso que certos tramos da gabia se realicen manualmente, o 
Contratista non poderá esixir un suplemento por este labor. 

Nesta unidade de obra encóntranse incluídas a adopción das medidas de esgotamento, achique e drenaxe necesarios.  

c.3. Drenaxe e limpeza 

Cando apareza auga de filtración, utilizaranse os medios e instalacións auxiliares necesarios para esgotala, estando esta operación 
incluída no prezo da escavación. 

Os fondos das escavacións limparanse de todo material solto ou frouxo e as súas gretas e fendas encheranse axeitadamente cos 
materiais que en cada caso determine a Dirección de Obra. Así mesmo, eliminaranse todas as rochas soltas ou desintegradas e os 
estratos excesivamente delgados. Cando os alicerces se apoien sobre material meteorizable, a escavación dos últimos trinta 
centímetros (30 cm), non se efectuará ata momentos antes de construír aqueles, non sendo isto motivo de aboamento extra. 

Os fondos de escavación, unha vez rematados, terán a rasante e anchura esixida nos Planos, coas modificacións que acepte a 
Dirección de Obra por escrito. 

c.4. Produtos de escavación 

Para os efectos de utilización en recheos, tendo en conta a clasificación dos chans, ao efectuar a escavación evitarase a mestura duns 
materiais con outros de tal xeito que se poidan obter materiais seleccionados e/ou axeitados procedentes das escavacións. 

Os materiais procedentes da escavación que sexan aptos para recheos ou outros usos, transportaranse ata o lugar de emprego ou a 
abastos autorizados pola Dirección de Obra, en caso de non ser utilizables no momento da escavación. Os materiais sobrantes ou 
inadecuados transportaranse a vertedoiro. 

Salvo autorización expresa da Dirección de obra, proscríbese o depósito, tanto de terra vexetal como de produtos da escavación, en 
cordóns lonxitudinais en marxe de estrada, debendo para a primeira establecerse abastos concentrados de doada conservación. 

c.5. Medición e aboamento 

Nesta unidade inclúese a preparación da superficie, a reformulación, o corte, a eliminación dos sobrantes, os traballos auxiliares, así 
como a maquinaria, medios auxiliares e persoal necesario para a completa execución da unidade. 

Non serán de aboamento os excesos de escavación sobre as seccións definidas no proxecto, ou as ordes escritas da Dirección de 
Obra, nin os recheos compactados que fosen precisos para reconstruir a sección ordenada ou proxectada. 
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Todas as escavacións se medirán unha vez realizadas e antes de que sobre elas se efectúe ningún tipo de recheo. En caso de que o 
Contratista peche a excavación antes de conformada a medición, entenderáse que está de acordó co que unilateralmente determine a 
Dirección de Obra. 

Todas as unidades se abonarán de acordo cos prezos correspondentes do Cadro de Prezos nº 1. 

4.1.2. LEVANTADO DE BORDOS  

a. Definición e alcance 

Consiste no levantado dos bordos graníticos, de formigón ou calquera outros material disposto sobre soporte de area ou morteiro, por 
medios mecánicos lixeiros e/ou manuais, a limpeza, a carga e abasto en palets destes elementos, así como o posterior traslado ao 
vertedoiro autorizado. Queda incluído nesta unidade o picado do morteiro de agarre ata a base de apoio das pezas. Inclúese así mesmo 
a carga e transporte a vertedoiro controlado dos materiais sobrantes e o canon de vertedura, a maquinaria, persoal e medios auxiliares 
para a correcta execución da unidade. 

b. Execución das obras 

A orde, forma de execución e os medios a empregar axustaranse ás prescricións establecidas no proxecto e ás ordes da Dirección de 
Obra. En calquera caso, protexeranse os elementos de Servizo Público (como bocas de rego, tapas e reixas de pozos e sumidoiros, 
árbores, farois, etc.), que poidan resultar danados polos medios mecánicos ou manuais utilizados nos traballos de demolición ata a base 
de apoio dos bordos e lastras. 

c. Medición e aboamento 

O levante de bordos medirase en metros lineais (ml) realmente executados, medidos sobre terreo. Abonaranse de acordo cos prezos 
correspondentes do Cadro de Prezos nº1. 

 

4.1.3. ESCAVACIÓN E COMPACTACIÓN DE TERREOS, INCLUÍ NDO DEMOLICIÓN DE FIRMES, PAVIMENTOS E RIGOLAS 
EN CALZADAS E BEIRARRÚAS 

Será de aplicación, ademais do exposto no presente Prego, o establecido nos artigos 301, 320, 321 e 322 do PG3 vixente. 

 

a. Definición e alcance   

A escavación con demolición de firmes e pavimentos consiste no conxunto de operacións necesarias para abrir a caixa coa 
profundidade establecida en Proxecto sobre a que realizar o novo firme, incluíndo a demolición de todos os elementos de urbanización 
existentes tales como firmes, pavimentos, fábricas, rigolas, redes soterradas en desuso, etc. que sexa necesario eliminar para a 
adecuada execución da obra no seu emprazamento.  

Comprenderá o corte e levantado dos firmes e pavimentos, a soleira e a escavación da base e a sub-base en calquera tipo de material 
ata a cota establecida en Proxecto para cada tramo, ata unha profundidade de 60 centímetros, mesmo bordos exteriores e interiores de 
calquera dimensión, caces, canaliños, arquetas e demais obras de fábrica complementares, así coma a escavación en gavias ou pozos 
en contorno de redes de abastecemento / saneamento de fecais/pluviais e outras conducións de servizos existentes e, en xeral, 
calquera escavación para a que non se indique expresamente neste Prego a súa conceptuación doutro modo. A estes efectos, inclúese 
a realización de catas para localización de canalizacións existentes non contidas nos planos. 

Inclúe a execución de pregabias e gabias ou pozos para a instalación de novas conducións: drenaxe, reposición de servizos afectados, 
conducións lineais, etc. e as súas arquetas correspondentes, tanto para as sinaladas en Proxecto coma para calquera outro trazado 
novo ou modificado que sexa necesario executar con motivo da realización das obras e que sexa previamente aprobado pola Dirección 
de Obra. 

Serán por conta do Contratista as obras de escavación correspondentes a drenaxe, esplanación e contención nos vertedoiros, así como 
o pagamento do canon de utilización se fose necesario. Os devanditos custos, así como os de transporte de terras a vertedoiros ou 
lugares de abasto, están incluídos no prezo de escavación ata unha distancia de 30 qm. 

b. Clasificación 

A efectos deste Prego, establécense as seguintes clases de demolición de obras: 

-Demolición e escavación con retroescavadora mecánica  

-Demolición manual con martelo hidráulico 

-Demolición con compresor e martelo manual 

Segundo as características e calidade dos materiais consideranse os seguintes tipos de escavación: 

-Escavación en rocha. Comprende a correspondente a todas as masas de rocha, depósitos estratificados e a de todos aqueles materiais 
que presenten características de rocha maciza, cementados tan solidamente que, como mínimo, soamente poidan ser escavados por 
medio de martelos rompedores hidráulicos pesados. 

-Escavación en terreos de tránsito. Comprende a correspondente aos materiais formados por rochas descompostas, terras moi 
compactas e todos aqueles materiais en que para a súa escavación non sexa necesario o uso de martelos rompedores hidráulicos 
pesados e sexa precisa a utilización de martelos rompedores hidráulicos inferiores ou de escarificadores profundos e pesados. 

-Escavación en terras. Comprende a correspondente ao resto dos materiais incluídos nos apartados anteriores. 

Para os efectos de aboamento, a escavación na explanación considerarase sen clasificar, tendose previsto un único prezo para os 
diferentes materiais a escavar por medios mecánicos, que na súa maior parte e proporción é de chan. 

Nas escavacións en gabias e/ou pozos considéranse os mesmos tipos de material a escavar diferenciándose ademais se precisan 
esteamento ou non. 
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c.  Execución das obras 

A demolición dos firmes e pavimentos existentes e a escavaxión da base e subbase deberá axustarse á forma, superficie, anchura, 
profundidade, etc. sinaladas nos Planos de Proxecto e que, en todo caso, se fixe pola Dirección de obra. A unidade inclúe as seguintes 
operacións: 

-Traballos de reformulación e preparación de medidas de seguridade.  

-Corte dos firmes e pavimento existentes, xa sexa este asfáltico, de formigón, pétreo ou de baldosa. O corte do pavimento consiste na 
execución dunha incisión vertical plana en toda a altura das capas que o conforman, de maneira que se facilite a posterior operación 
de caixeo dun dos lados do firme.  

-Protección dos servizos afectados de distribución de augas, saneamento, alcantarillado, etc. Modificación do trazado das canalizacións 
no caso en que así o dictamine a Dirección de Obra. 

-Demolición e rompedura ou disgregación das obras e elementos de urbanización de forma que poida efectuarse a súa retirada. A 
demolición de pavimento de calzada e beirarrúa incluirá derrubamento de calquera tipo de material, xa se trate de aglomerado asfáltico, 
formigón, etc.  

-Escavación en calquera clase de terreo, mesmo rocha, incluso en apertura de caixa, ata a cota establecida en proxecto. Execución de 
caixeados no contorno das conducións afectadas. 

-Retirada dos materiais, con carga e transporte dos materiais ata os lugares de abasto ou aos vertedoiros controlados facilitados polo 
Contratista. 

-O esgotamento e achique de cauces calquera que sexa o seu caudal. 

-A nivelación do fondo da escavación e a súa compactación. 

O sistema de escavación será o adecuado en cada caso ás condicións xeolóxico-xeotécnicas dos materiais. Para tal efecto prevese a 
utilización tanto de medios manuais como de medios mecánicos. Serán de conta do Contratista os custos derivados do arranque 
mecánico así como os posibles medios de protección, etc. 

Nos casos nos que para a realización da escavación fosen precisas voaduras, cousa que non se prevé neste proxecto, o procedemento 
para a súa execución permitirá a obtención de materiais que, polo seu tamaño, sexan aproveitables en recheos, acometéndose no seu 
caso o taqueo ou fragmentación por outros medios dos bloques de excesivas dimensións, estando os custos deles derivados incluídos 
no prezo da escavación. 

Ao realizar a escavación terase especial coidado en que a terra vexetal non se mesture en ningún momento co resto do material 
escavado cando este sexa utilizable para o seu posterior emprego en terrapléns. 

Evitaranse as posibles incidencias que a execución das escavacións poida provocar danos ou proxeccións en estruturas próximas, así 
como nas estradas e camiños adxacentes e nos servizos urbanos existentes, debendo empregarse os procedementos os medios máis 
apropiados, logo de aprobación da Dirección de Obra. 

En calquera caso será por conta do Contratista a reparación ou indemnización de todos os danos e prexuízos que, como consecuencia 
da realización da escavación, sexan causados a terceiros. 

A escavación deberá estar de acordo coa información contida nos Planos e co que sobre o particular ordene a Dirección de Obra, non 
autorizándose a execución de ningunha escavación que non sexa levada en todas as súas fases con referencias topográficas precisas. 

A explanada construirase con pendente suficiente, de forma que verta cara ás gabias e canles conectadas co sistema de drenaxe 
principal. Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e saúde, e de almacenamento 
e transporte de produtos de construción. 

c1. Actuacións previas 

A demolición realizarase logo de retirada de tapas e rexistros en superficie de servizos públicos (auga, rede de sumidoiros, sinalización, 
iluminación,...) e privados (baixa tensión, media tensión, telefonía, gas, ...) e desmontaxe dos elementos de iluminación pública, (farois, 
báculos), elementos sinalizadores (postes, sinais de tráfico...), mobiliario urbano (papeleiras, bancos, marquesiñas, varandas...), 
servizos en superficie, e calquera outro elemento con fixación a calzada ou beirarrúa que forme parte das rúas como servizo ou 
mobiliario, e abasto para a súa posterior reutilización. A retirada destes elementos realizarase segundo o establecido no Proxecto e o 
criterio da Dirección de Obra, tendo en conta a información proporcionada nos planos de instalacións proorcionados pola UDC. 

Solicitaranse das correspondentes Compañías, a posición e solución a adoptar para as instalacións que poidan ser afectadas pola 
escavación, así como a distancia de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía eléctrica. 

As operacións de demolición efectuaranse coas precaucións necesarias para lograr unhas condicións de seguridade suficientes e evitar 
danos nas construcións e instalacións próximas, de acordo co que sobre o particular ordene a Dirección das obras, quen designará os 
elementos a conservar intactos. Os traballos realizaranse de forma que causen a menor molestia posible aos ocupantes das zonas 
próximas á obra. 

Antes de iniciar a demolición neutralizaranse as acometidas das instalacións, de acordo coas Compañías Subministradoras. Taponarase 
a rede de sumidoiros e comprobarase que non existe almacenamento de materiais combustibles ou perigosos, nin outras derivacións de 
instalacións, así coma se se baleiraron todos os depósitos e canalizacións. 

Protexeranse os elementos de servizo público que poidan ser afectados pola demolición, como mobiliario urbano, farois, bocas de rego, 
tapas e sumidoiros de sumidoiros e especialmente árbores e outras especies vexetais. 

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

Se durante a demolición aparecesen gretas nos edificios lindeiros, colocaranse testemuñas co fin de observar os posibles efectos da 
demolición e efectuar o seu apuntalamento ou consolidación se fose necesario. 

c2. Escavación con demolición 
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A escavación con demolición de firmes e pavimentos realizarase por medios mecánicos nos tramos onde non existan canalizacións 
soterradas ata unha profundidade de 60 cm. por debaixo da rasante en beirarrúas e da rasante en calzada, con demolición de bordos e 
elementos de obras de fábrica, cimentacións, con selección de materiais procedentes da demolición en: 

-Materiais granulares: zahorra, macadam, gravas, areas... para obras de recheo, mesmo transporte de material sobrante a outros puntos 
das obras ou da cidade onde se precise ou a vertedoiro a calquera distancia, logo de consulta á Dirección de Obra. 

-Materiais non granulares: lastra, bordos de granito, canalizacións ou outros, que se someterá consulta da Dirección de Obra para o seu 
transporte outros puntos das obras ou da cidade onde se precise ou a vertedoiro a calquera distancia, logo de consulta á Dirección de 
Obra. 

-Entullos: restos de baldosas, pavimentos de beirarrúa, pavimentos de calzada, formigón, obras de fábrica, bordos de formigón,... para o 
seu transporte a vertedoiro a calquera distancia. 

Nos tramos onde existen canalizacións soterradas, levarase a cabo un caixeado de entre un metro (1 m.) e metro e medio de ancho (1,5 
m) arredor da canalización por medios manuais. Realizaranse as desconexións provisionais, mantemento en uso e reparacións precisas 
de servizos existentes e mantemento en uso dos servizos durante a execución das obras, con todas as obras auxiliares que sexan 
necesarias. 

No caso particular de existiren conduccións ou servizos enterrados fóra de uso deberán ser escavados e eliminados ata unha 
profundidade non inferior a metro e medio (1,5 m) baixo o terreo natural ou nivel final de escavación, cubrindo unha banda de alomenos 
metro e medio (1,5 m) arredor da obra, salvo especificación en contrario da Dirección de Obra. Os extremos abertos das devanditas 
conducións deberán ser debidamente selados. 

c.3. Escavación de gabias, pregabias ou pozos 

Cando sexa necesaria a excavación de gabias ou pozos para a recondución de redes soterradas, a Dirección de Obra determinará, á 
vista das condicións do terreo, a profundidade da mesma, co fin de asegurar un apoio ou cimentación satisfactorio. En caso que no 
fondo da escavación aparezan materiais inadecuados, o Contratista está obrigado a efectuar a escavación deste para efectuar a 
cimentación, e a súa substitución por material apropiado e á retirada e transporte a vertedoiro ou ao lugar de adecuación dos terreos do 
material que se obteña da escavación e que non sexa admisible a súa utilización no recheo. 

Nos pozos e/ou gabias en que se produzan deslizamentos pola non utilización de esteamentos, a súa nova execución será a conta e 
risco do Contratista, abonándose soamente unha vez. 

Se o Contratista desexa pola súa conveniencia aumentar a anchura das gabias ou pozos necesitará a previa aprobación por escrito da 
Dirección de Obra. En ningún caso será obxecto de aboamento nin a escavación nin o recheo en exceso necesario para a súa 
reposición. 

No caso que o Contratista aumente a anchura da gabia sobre o previsto en Proxecto, instalará a canalización nunha gabia máis estreita 
situada no fondo da gabia cuxa anchura se aumentase. Esta subgabia debe superar a aresta superior da canalización en 0,30 m. 

Se fose previsible a aparición de rocha na fase de apertura das gabias e pozos ben porque tivese sido 
previamente detectada, ben porque se producise este feito en fase de escavación, o Contratista someterá a a aprobación da Dirección 
de Obra os procedementos construtivos que tivera intención de poñer en práctica (martelos hidráulicos ou pneumáticos, etc.). A 
aparición da rocha permitirá o Contratista, de acordo con o indicado nos Planos de Proxecto e previa aceptación da Dirección de Obra, 
modificar as anchuras de gabias. 

Para os efectos do sistema de execución só se permitirá realizar escavacións en rocha mediante medios mecánicos (martelos 
pneumáticos, hidráulicos, etc.). Queda totalmente prohibida a utilización de explosivos. 

Os noiros das gabias e pozos serán os que, segundo a natureza do terreo permitan a escavación, e posterior execución das unidades 
de obra que deben ser aloxadas naquelas coa máxima facilidade para o traballo, seguridade para o persoal e evitación de danos a 
terceiros, estando obrigado o Contratista a adoptar todas as precaucións que corresponden neste sentido, incluíndo o emprego de 
esteamentos, aínda cando non fose expresamente requirida polo persoal encargado da inspección e vixilancia das obras da Dirección 
de Obra ou pola Coordinación de Seguridade e Saúde. 

En calquera caso os límites máximos das gabias e pozos para os efectos de aboamento, serán os que se expresan nos planos, coas 
modificacións previstas neste apartado e/ou aceptados previamente pola Dirección de Obra.  

Dado que unha maior anchura de gabia dá lugar a maiores cargas sobre a canalización, o Contratista estará obrigado a mellorar o apoio 
da canalización e no seu caso a calidade desta de forma que o coeficiente de seguridade resultante sexa equivalente ao de Proxecto. 

O material escavado susceptible de utilización na obra non será retirado da zona de obra sen permiso da 
Dirección de Obra salvo os excesos para realizar o recheo. Se se carecese de espazo para o seu amoreado na zona de obra 
amorearase en lugares de abasto separados, de acordo coas instrucións da Dirección de Obra. 

Se o material escavado se amorea xunto á gabia ou o pozo, o bordo do cabaleiro estará separado dous metros (2,00 m), como mínimo 
do bordo do noiro superior se as paredes desta son estables ou están sostidos con esteamento. Esta separación será igual á metade da 
altura de escavación non sostida por esteamento no caso de escavación en gabia sen esteamento total. 

Este último valor rexerá para o abasto de terras xunto a escavacións en pozos e gabias de paredes non verticais. 

A Dirección de Obra, nos casos que existan profundidades moi elevadas nas que a realización das sobreescavacións supoña un volume 
excesivo, ou ben estea imposibilitada por canto supoña atentar contra a seguridade (estabilidade) de noiros, edificacións ou obras 
existentes, poderá decidir abandonar este sistema de escavación e adoptar outro cuxa solución técnica permita a súa execución sen 
riscos. Unha vez realizadas as explanacións definidas anteriormente, o Contratista efectuará as escavacións en gabia para o 
aloxamento das conducións. 

As obras realizaranse axustándose ao trazado, respectando as rasantes e cambios de aliñación e segundo as seccións tipo sinaladas 
nos planos de detalle correspondentes, ou segundo as ordes dadas pola Dirección de Obra. As obras realizaranse por tramos de xeito 
independente, non debendo comezarse a escavación do tramo seguinte ata non finalizar a colocación das conducións no anterior. 
Considerarase tramo á parte comprendida entre dúas arquetas. 
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En caso que a Dirección de Obra, por causas xustificadas, considere preciso que certos tramos da gabia se realicen manualmente, o 
Contratista non poderá esixir un suplemento por este labor. 

O máximo período de tempo que pode transcorrer entre a apertura da gabia, a colocación e montaxe da canalización e o recheo da 
gabia será de dez (10) días. 

As profundidades de gabia sinaladas nos planos, así como o trazado en planta e lonxitudinal das conducións e a situación das arquetas 
poderán ser modificadas pola Dirección de Obra, xa sexa por condicionantes xeotécnicos, aparición de novas conducións ou 
localización fidedigna das existentes (servizos afectados), aplicándose aos trazados resultantes os criterios de execución antepostos, 
sen esixir por iso a aplicación de prezos diferentes aos correspondentes á presente unidade. 

Nesta unidade de obra encóntranse incluídas a adopción das medidas de esgotamento, achique e drenaxe necesarios. En tal sentido e 
para facilitar estes labores, a execución das gabias, en cada tramo, realizarase dende a arqueta situada á cota inferior ata a de cota 
superior. 

As canalizacións e demais conducións ou servidumes puntualmente afectadas descubriranse e baleirarán a man e se asegurarán de 
maneira que se garanta a súa funcionalidade ata o recheo das gabias. Quedando incluídas estas operacións dentro das unidades 
correspondentes. 

c.4. Drenaxe e limpeza 

O Contratista executará pola súa conta e risco cantas gabias, azarbes, etc. sexan necesarios para manter a explanada nas mesmas ou 
mellores condicións que as existentes antes de comezar os labores de escavación. Cando apareza auga de filtración, utilizaranse os 
medios e instalacións auxiliares necesarios para esgotala, estando esta operación incluída no prezo da escavación. 

Os fondos das escavacións limparanse de todo material solto ou frouxo e as súas gretas e fendas encheranse axeitadamente cos 
materiais que en cada caso determine a Dirección de Obra. Así mesmo, eliminaranse todas as rochas soltas ou desintegradas e os 
estratos excesivamente delgados. Cando os alicerces se apoien sobre material meteorizable, a escavación dos últimos trinta 
centímetros (30 cm), non se efectuará ata momentos antes de construír aqueles, non sendo isto motivo de aboamento extra. 

Os fondos de escavación, unha vez rematados, terán a rasante e anchura esixida nos Planos, coas modificacións que acepte a 
Dirección de Obra por escrito. 

 

c.5. Produtos de escavación 

Para os efectos de utilización en recheos, tendo en conta a clasificación dos chans, ao efectuar a escavación evitarase a mestura duns 
materiais con outros de tal xeito que se poidan obter materiais seleccionados e/ou axeitados procedentes das escavacións. 

Os materiais procedentes da escavación que sexan aptos para recheos ou outros usos, transportaranse ata o lugar de emprego ou a 
abastos autorizados pola Dirección de Obra, en caso de non ser utilizables no momento da escavación. Os materiais sobrantes ou 
inadecuados transportaranse a vertedoiro. 

Salvo autorización expresa da Dirección de obra, proscríbese o depósito, tanto de terra vexetal como de produtos da escavación, en 
cordóns lonxitudinais en marxe de estrada, debendo para a primeira establecerse abastos concentrados de doada conservación. 

Nesta unidade inclúese a preparación da superficie, a reformulación, o corte, a eliminación dos sobrantes, os traballos auxiliares, así 
como a maquinaria, medios auxiliares e persoal necesario para a completa execución da unidade. 

O corte de pavimento só dará lugar a medición e aboamento independente cando se refira a pavimentos existentes alleos á execución 
das obras. Calquera tipo de corte sobre firmes e pavimentos estendidos dentro do contrato da obra, encóntranse incluídos na propia 
unidade de demolición e escavación de firmes e pavimentos. 

A demolición e escavación de firmes e pavimentos de calzadas e beirarrúas medirase por metros cúbicos (m³), realmente executados, 
medidos sobre planos de planta/perfís transversais de proxecto, deducindo lapelas, séndolle de aplicación o prezo indicado no 
orzamento, independentemente do material que constitúa a súa base e sub base. A escavación de gabias ou pozos medirase en metros 
cúbicos (m³) realmente executados, medidos sobre terreo. 

O levantamento de bordos, unicamente será de abono independente cando deba recuperarse, sendo necesario que se limpe totalmente 
e se acopie en forma adecuada no lugar que indique a Dirección de obra. En tal caso medirase e abonarase por metros lineais (ml), non 
contándose a súa superficie no que se abone como demolido. 

O levantamento de adoquíns ou lastras, unicamente será de abono independente cando deba recuperarse, sendo necesario que se 
limpe totalmente e se acopie en forma adecuada no lugar que indique a Dirección de obra. En tal caso medirase e abonarase por metros 
cadrados (m²), non contándose a súa superficie no que se abone como demolido. 

Non serán de aboamento os excesos de escavación sobre as seccións definidas no proxecto, ou as ordes escritas da Dirección de 
Obra, nin os recheos compactados que fosen precisos para reconstruir a sección ordenada ou proxectada. 

Todas as escavacións se medirán unha vez realizadas e antes de que sobre elas se efectúe ningún tipo de recheo. En caso de que o 
Contratista peche a excavación antes de conformada a medición, entenderáse que está de acordó co que unilateralmente determine a 
Dirección de Obra. 

Todas as unidades se abonarán de acordo cos prezos correspondentes do Cadro de Prezos nº 1. 

 

4.2. BASES E RECHEOS 

4.2.1. ZAHORRAS 

a. Definición 

Denomínase zahorra artificial á formada por áridos machucados, total ou parcialmente, na proporcicón mínima que se especifique en 
cada caso. Zahorra natural é o material formado básicamente por partículas non machucadas. 
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Para as categorías de tráfico pesado T2 a T4 poderanse utilizar materiais granulares reciclados, áridos siderúrxicos, subprodutos e 
produtos inertes de refugallo, en cumprimento do Acordo de Consello de Ministros do 1 de xuño de 2001 polo que se aproba o Plan 
Nacional de Residuos de Construción e Demolición 2001- 2006, sempre que cumpran as prescricións técnicas esixidas neste artigo, e 
se declare a orixe dos materiais, tal como se establece na lexislación comunitaria sobre estas materias. Para o uso destes materiais 
esíxese que as condicións para o seu tratamento e aplicación estean fixadas expresamente no Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares. 

b. Materiais 

Son de aplicación as especificacións do artigo 510 “Zahorras” do PG3. 

b1.  Condicións xerais 

Os materiais procederán da trituración de pedra de canteira ou grava natural. O rexeitamento polo baruto 5 UNE deberá conter un 
mínimo do cincuenta por cento (50%), de elementos triturados que presenten non menos de dúas (2)caras de fractura. 

b.1.1. Condición particulares 

Son as establecidas para a granulometría, forma, dureza, limpeza e plasticidade no artigo 3.1.1. do presente Prego de Prescripcións 
Técnicas Particulares. 

c. Execución das obras 

A súa execución inclúe as seguintes operacións: 

-Preparación e comprobación da superficie de asento. 

-Preparación e achega do material. 

-Extensión, humectación se procede, e compactación de cada tongada. 

-Refino da superficie da última tongada. 

c.1.  Preparación da superficie de asento 

A zahorra artificial non se estenderá ata que se comprobe que a superficie sobre a que haxa de asentarse teña as condicións de 
calidade e forma previstas, coas tolerancias establecidas.  Para iso, ademais da eventual reiteración dos ensaios de aceptación da 
devandita superficie, a Dirección de Obra poderá ordenar o paso dun camión cargado, co fin de observar o seu efecto. Se na citada 
superficie existisen defectos ou irregularidades que excedesen das tolerables, corrixiranse antes do inicio da posta en obra da zahorra 
artificial. 

c.2.  Preparación e achega do material 

A preparación da zahorra artificial farase en central e non “in situ”. A adición da auga de compactación farase tamén na central, salvo 
que a Dirección de Obra autorice, a humectación “in situ”. 

A humidade óptima de compactación, deducida do ensaio “Proctor modificado”, poderá ser axustada á composición e forma de 
actuación do equipo de compactación, segundo os ensaios realizados no tramo de proba. 

c.3.  Extensión e compactación da tongada 

Os materiais serán estendidos, unha vez aceptada a superficie de asento, tomando as precaucións necesarias para evitar segregacións 
e contaminacións, en tongadas con espesores comprendidos entre dez e trinta centímetros (10 a 30 cm.). 

As eventuais achegas de auga terán lugar antes da compactación. Despois, a única humectación admisible será a destinada a lograr en 
superficie a humidade necesaria para a execución da capa seguinte.  A auga dosificarase axeitadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso da mesma, lave o material. 

Conseguida a humidade máis conveniente, a cal non deberá superar á óptima en mais dun (1) punto porcentual, procederase á 
compactación da tongada, que se continuará ata alcanzar a densidade especificada no apartado d.1. do presente Prego de 
Prescripcións Técnicas Particulares. 

As zonas que, pola súa reducida extensión, o seu pendente ou a súa proximidade a obras de paso ou desaugadoiro, muros ou 
estruturas, non permitisen o uso do equipo que normalmente se estivese a utilizar compactaranse con medios adecuados a cada caso, 
de forma que as densidades que se alcancen cumpran as especificacións esixidas á zahorra artificial no resto da tongada. 

c.4.  Tramo de proba 

Antes da utilización dun determinado tipo de material, será preceptiva a realización do correspondente tramo de proba, para fixar a 
composición e forma de actuación do equipo compactador, e para determinar a humidade de compactación máis conforme a aquelas. 

A capacidade de soporte, e o espesor se procede, da capa sobre a que se vaia realizar o tramo de proba serán semellantes aos que 
vaia ter no firme a capa de zahorra artificial. 

A Dirección de Obra decidirá se é aceptable a realización do tramo de proba como parte integrante da obra en construción. 

Estableceranse as relacións entre número de pasadas e densidade alcanzada, para cada compactador e para o conxunto do equipo de 
compactación. 

Á vista dos resultados obtidos, a Dirección de Obra definirá: 

-Se é aceptable ou non o equipo de compactación proposto polo Construtor. No primeiro caso, a súa forma específica de actuación e, 
no seu caso, a corrección da humidade óptima. No segundo, o Construtor deberá propoñer un novo equipo, ou a incorporación dun 
compactador suplementario ou substitutorio. 

Así mesmo, durante a execución do tramo de proba analizarase o comportamento do material baixo a compactación e a correlación, se 
é o caso, entre os métodos de control e outros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 
picnómetro de aire, etc. 
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d. Especificacións da unidade rematada 

d.1.  Densidade 

A compactación da zahorra artificial continuarase ata alcanzar unha densidade non inferior á que corresponda ao noventa e oito por 
cento (98%) da máxima obtida no ensaio “Proctor modificado”efectuando as pertinentes substitucións de materiais grosos. 

O ensaio para establecer a densidade de referencia realizarase sobre mostras de material obtidas “in situ” na zona a controlar, de forma 
que o valor da devandita densidade sexa representativo daquela.  

Cando existan datos fiables de que o material non difire sensiblemente, nas súas características, do aprobado no estudio dos materiais 
e existan razóns de urxencia, así apreciadas pola Dirección de Obra, poderase aceptar como densidade de referencia a correspondente 
ao devandito estudio. 

d.2.  Carga con placa 

O ensaio de placa realizado sobre a capa de base unha vez rematada proporcionará os seguintes valores: 

-Primeiro ciclo: ME >900 

-Segundo ciclo: ME >1.980 

-Coeficiente entre ciclos. K = ME2/MEI<2,2 

d.3. Tolerancias xeométricas da superficie rematada  

Dispostas estacas de refino, niveladas ata milímetros (mm) conforme aos Planos, no eixe, caneos de peralte se existen, e bordos de 
perfís transversais a separación dos cales non exceda da metade (1/2) da distancia entre os perfís do Proxecto, compararase a 
superficie acabada coa teórica que pase pola cabeza das devanditas estacas. A citada superficie non deberá diferir da teórica en ningún 
punto en máis de vinte milímetros (20 mm) nos demais casos. 

En todos os semiperfís comprobarase a anchura estendida, que en ningún caso deberá ser inferior á teórica deducida da sección tipo 
dos Planos. Será optativa da Dirección de Obra a comprobación da superficie acabada con regra de tres metros (3 m), establecendo a 
tolerancia admisible na devandita comprobación. 

As irregularidades que excedan das tolerancias especificadas corrixiranse polo Construtor, ao seu cargo. Para iso escarificarase nunha 
profundidade mínima de quince centímetros (15 cm), engadirase ou retirarase o material necesario e das mesmas características, e 
volverase compactar e refinar. 

Cando a tolerancia sexa superada por defecto e non existisen problemas de encharcamento, o Director das obras poderá aceptar a 
superficie, sempre que a capa superior a ela compense a mingua de espesor sen incremento de custo para a Administración. 

e. Limitacións da execución 

As zahorras artificiais poderanse utilizar sempre que as condicións climatolóxicas non produciran alteracións na humidade do material 
tales que se supere en máis de dous (2) puntos porcentuais a humidade óptima. 

Sobre as capas de execución recente prohibirase a acción de todo tipo de tráfico, mentres non se constrúa a capa seguinte. Se isto non 
fose posible, o tráfico que necesariamente tivese que pasar sobre elas distribuirase de forma que non se concentren as rodadas nunha 
soa zona. O Construtor será responsable dos danos orixinados, debendo proceder á súa reparación conforme ás instrucións da 
Dirección de Obra. 

f. Medición e aboamento 

A zahorra artificial abonarase por metros cúbicos (m³) realmente executados, medidos conforme ás seccións tipo sinaladas nos Planos 
deducindo lapelas, tubos e pozos. Non serán de abono as creces laterais, nin as consecuentes da aplicación da compensación da 
mingua de espesores de capas subxacentes. 

g. Control de calidade da unidade executada 

O control de calidade do material realizarase de acordo co especificado no art. 510.9 do PG-3. 

 

4.2.2. RECHEOS DE GABIAS PARA CONDUCIÓNS 

a. Definición, alcance e fases de recheo  

Esta unidade consiste no recheo das escavacións, realizadas entre a cota a partir da cal establécese a profundidade de definición da 
condución e a do terreo natural ou liña de explanación existente, ou de gabias ou pozos para conducións unha vez instalada a 
canalización sobre a cama de apoio no extradorso das arquetas, con material granular. Nestas unidades inclúese: 

-A busca, carga e transporte dos materiais de recheo dende os lugares de abasto. 

-A humectación e/ou desecamento do material. 

A extensión, nivelación e compactación das tongadas. 

-A extensión da terra vexetal en toda a superficie e co espesor existente con anterioridade onde non existise pavimento ou asine con 
anterioridade á realización da pregabia. 

-Calquera traballo, persoal, maquinaria, material ou elemento auxiliar necesario para a correcta execución da unidade. 

-Cantas operacións fosen necesarias para unha correcta execución da unidade. 

b. Recheos en gabia  

Distinguiranse en xeral tres fases de recheo: 
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a) Recheo de protección ata trinta centímetros (30 cm) por enriba da parte superior da canalización. 

b) Recheo de cubrición sobre o anterior ata a cota de gabia en que se vaia colocar o recheo de rematado, o firme ou a terra vexetal. 

c) Recheo de rematado, de colocación eventual se non se fose a repoñer a terra vexetal ou un firme para circulación rodada. 

Os recheos de protección e cubrición reunirán as características especificadas para os materiais que se encontren indicadas en 
Proxecto. 

O recheo de rematado executarase, así mesmo, cos materiais indicados en Proxecto e/ou Orzamento, pero cun grao de compactación 
superior para evitar a deterioración da superficie ante o paso eventual de cargas sobre ela. 

c. Materiais 

Os materiais utilizados para o recheo cumprirán as especificacións dispostas para os materiais incluídas no presente Prego. 

d. Execución das obras 

d.1. Condicións xerais 

O recheo definitivo nas obras deberá cumprir cos regulamentos municipais, non deixando tramos de escavación descubertos con 
lonxitude maior da indicada nestes, e en todo caso non poderá finalizar a xornada de traballo sen efectuar o recheo de protección. 

O Contratista efectuará con particular coidado, seguindo as instrucións da Dirección de Obra e dos servizos técnicos das entidades 
interesadas, o recheo da gabia efectuada en rúas e áreas urbanas, para garantir a vialidade e seguridade destas. A compactación do 
recheo nas gabias efectuadas en rúas, se fará por medios adecuados a xuízo da Dirección de Obra, debendo ademais quedar a 
superficie superior do recheo plana e non presentar convexidade ou concavidade, debendo mantela así, ata a restitución do firme ou 
pavimento correspondente. 

O recheo da gabia non comezará ata que as xuntas das canalizacións e camas de asento se encontren en 
condicións adecuadas para soportar as cargas e esforzos que se vaian orixinar pola súa execución. 

Cando o recheo haxa de asentarse sobre unha gabia na que existan correntes de auga superficial, desviaranse as primeiras e captarán 
e conducirán as últimas fóra da gabia onde vaia construírse o recheo antes de comezar a execución. Salvo no caso de gabias de 
drenaxe, se o recheo houbese de construírse sobre terreo inestable, turba e arxila branda, asegurarase a eliminación deste material ou 
a súa consolidación.  

Os materiais de cada tongada serán de características uniformes, e se non o fosen, conseguirase esta uniformidade mesturándoos 
convenientemente cos medios axeitados. 

Durante a execución das obras, a superficie das tongadas deberá ter a pendente transversal necesaria para asegurar a evacuación da 
auga sen perigo de erosión. Unha vez estendida a tongada, procederase ao seu humectación, se é necesario. O contido óptimo de 
humidade determinarase en obra, á vista da maquinaria dispoñible e dos resultados que se obteñan dos ensaios realizados. 

Nos casos especiais en que a humidade do material sexa excesiva para conseguir a compactación prevista, se tomarán as medidas 
axeitadas, podendo procederse ao desecamento por deloiro ou á adición e mestura de materiais secos ou substancias apropiadas, tales 
como cal vivo. Conseguida a humectación máis conveniente, procederase á compactación mecánica da tongada que deberá ser do 
espesor adecuado segundo as medidas de compactación que se poidan empregar para obter a densidade prevista en Proxecto.  

As zonas que, pola súa forma, puidesen reter auga na súa superficie, corrixiranse inmediatamente polo Contratista. 

Os recheos executaranse cando a temperatura ambiente, á sombra, sexa superior a dous graos centígrados (2ºC), debendo 
suspenderse os traballos cando a temperatura descenda por debaixo do devandito límite. 

d.2. Execución do recheo de protección  

Este tipo de recheo utilizarase para envolver a canalización ata trinta centímetros (30 cm) como mínimo por enriba da súa xeratriz 
superior, e executarase por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado manualmente ou con equipo mecánico lixeiro. 
Alcanzarase unha densidade seca mínima do noventa e oito por cento (98%) de a obtida no ensaio Próctor Modificado. 

Como norma xeral, este recheo ha de seguir inmediatamente ao tendido da condución e non debe atrasarse máis de cen metros (100 
m) da posta en gabia desta. Ao final da xornada de traballo non debe quedar ningún tramo de canalización ao descuberto, salvo as 
xuntas de unión da canalización ata a execución do ensaio hidráulico da condución.  

Unha vez efectuado o ensaio en presenza da Dirección de Obra e no caso que este sexa satisfactorio, se procederá de inmediato á 
terminación do recheo de protección. Durante a compactación, a canalización non deberá ser desprazada nin lateral nin verticalmente e 
se fose necesario para evitalo encherase e compactará simultáneamente por ambos os dous lados da condución. 

A colocación do material de protección non debe realizarse a máquina nin verterse directamente sobre a canalización. 

d.3. Execución do recheo de cubrición 

Este recheo utilizarase para o recheo en gabia a partir dos trinta centímetros (30 cm) por enriba da xeratriz superior da canalización e 
ata a cota prevista en Proxecto, e executarase por tongadas compactadas de vinte centímetros (20 cm), co material definido en 
Proxecto. A compactación será tal que se alcance unha densidade seca mínima do noventa e oito por cento (98%) da obtida no 
ensaio Próctor Modificado. 

O equipo de compactación elixirase sobre a base das características do chan e o esteamento existente, e executándose a compactación 
de forma tal, que non se afecte á canalización. A utilización de vibradores e pisóns medios e/ou pesados non se permitirá cando a altura 
do recubrimento sobre a aresta superior das canalización, medida en material xa compactado, sexa inferior a un metro (1,00 m). 

d.4. Execución do recheo de rematado 

Este recheo utilizarase nos cincuenta centímetros (50 cm) superiores da gabia para aqueles casos en que non se vaian dispoñer firmes 
ou repoñer o chan vexetal, tendo como misión reunir un mínimo de capacidade portante ante eventuais pasos de cargas ou tractores por 
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enriba da gabia. Executarase cos materiais definidos en Proxecto e compactarase ata unha densidade seca do noventa e oito por cento 
(98%) da obtida no ensaio Próctor Modificado. 

d.5. Recheo da pregabia 

Realizarase en tongadas horizontais de espesor menor ou igual a 50 cm, comezando a súa extensión xunto ao noiro da pregabia e 
cunha pequena inclinación do 4% segundo o seu sentido transversal de maneira que se garanta a súa drenaxe. 

As tongadas estenderanse alcanzando toda a lonxitude entre tramos (distancia entre arquetas contiguas), da prerresolve, de maneira 
que non se poida iniciar a extensión dunha nova tongada sen finalizar a extensión e compactación da anterior. 

Os recheos executaranse cando a temperatura ambiente á sombra sexa superior a dous graos centígrados (2°C), debendo suspenderse 
os traballos cando a temperatura descende por debaixo do devandito límite. 

O tráfico que necesariamente teña que pasar sobre as tongadas estendidas deberá evitar que as rodadas coincidan coa proxección da 
condución enterrada. O grao de compactación a alcanzar en cada tongada, para aquelas pregabias sitas fose das liñas de explanación, 
así como a humidade do recheo, fixarase segundo o ensaio Próctor Normal, garantindo un 100% da máxima densidade. 

Nas que correspondan a gabias comprendidas dentro dos límites da explanación non será inferior ao maior do que posúan os chans 
contiguos ao seu mesmo nivel. 

d.6. Restitución da superficie ocupada durante os t raballos 

Procederase á limpeza de todas as zonas afectadas polos traballos, retirando todo o material estraño, de refugallo ou rochas soltas a 
vertedoiro e removendo a terra necesaria para que o conxunto quede co perfil e nas condicións que tiña orixinalmente. 

Repararanse todos os danos que se puidesen causar nos cerramentos, bancais, valos, etc., ou calquera outra instalación e repoñeranse 
todos os accesos temporais que tivesen sido executados, agás os que se consideren necesarios a xuízo da Dirección de Obra, para o 
uso dos propietarios dos terreos ou os seus arrendatarios, ou para o equipo de conservación da condución. 

Nos terreos de cultivo como prados, xardíns, etc., a capa superficial do terreo vexetal levantada, xa sexa para a apertura da pista de 
traballo, a execución da gabia ou calquera outro traballo, debe ser reintegrada ao seu estado inicial, co máximo coidado, no mesmo que 
había con anterioridade. 

Os servizos afectados serán repostos polo Contratista entregando á Dirección de Obra tres copias da Acta de Aceptación debidamente 
asinado e aceptado pola Entidade competente en cada caso. Se durante a execución as obras se tivesen que demoler elementos de 
urbanización e instalacións existentes alleos aos contemplados en Proxecto, o Contratista deberá realizar a posterior restitución ao seu 
estado orixinal. Estas actuacións serán aprobadas pola Dirección de Obra en cada caso particular. O aboamento das reposicións 
efectuarase aos prezos unitarios correspondentes ao cadro de Prezos. 

d.7. Finalización e reposición de firmes 

Unha vez alcanzado o perfil teórico do terreo natural existente con anterioridade á escavación ou da liña de explanación, segundo 
proceda, deberase reperfilar a superficie resultante eliminando aqueles birlos ou pedras que non garantan superficies uniformes. No 
caso de existir, anteriormente, un firme ou un pavimento procederase a repoñer o mesmo de acordo con as indicacións marcadas nos 
planos do Proxecto. 

e. Control de calidade 

Comprobarase que non se utiliza a terra vexetal retirada durante a escavación da pregabia e/ou resolve ata a reposición da capa 
superior de rematado no seu caso. Cando a gabia se execute nunha zona verde encherase con terra vexetal ata a profundidade definida 
en Proxecto, coidando de que esta non se mesture con outro tipo de materiais, entullos ou restos de obra. 

Do material da propia escavación, deberá utilizarse unicamente que reúna as condicións de chan adecuado, segundo criterio da 
Dirección da Obra, realizando os ensaios que esta estime oportunos nas porcións de material que existan dúbidas. 

Os ensaios a realizar por porción de material, a instancias da Dirección de Obra estarán comprendidos entre os seguintes: 

-Próctor Normal. 

-Granulometría. 

- Determinación límites de Atterberg. 

-CBR de laboratorio. 

-Determinación do contido de materia orgánica. 

Se o recheo se realiza con formigón estableceranse os controis cada 100 ml de gabia. 

Na execución do recheo de protección cada cincocentos metros cadrados (500 m²) e por cada tongada se realizarán os seguintes 
ensaios: 

-Contidos de humidade segundo o procedemento aprobado pola Dirección de Obra por proposta do 
Contratista 

-Ensaios de densidade "in situ". 

Na execución do recheo de cubrición cada cincocentos metros cadrados (500 m²) e por cada tongada se realizarán os seguintes 
ensaios: 

-Contidos de humidade segundo o procedemento aprobado pola Dirección de Obra por proposta do 
Contratista 

-Ensaios de densidade "in situ". 

Para a execución do recheo de rematado realizaranse os mesmos ensaios que no recheo de cubrición. 
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Comprobarase o espesor das tongadas e os resultados dos ensaios que deberán axustarse ao indicado en os Planos e o PPTP. O 
control da compactación efectuarase de acordo co especificado no presente artigo. 

f. Medición e aboamento 

A medición do recheo gabia coincidirá coa medición da escavación da gabia (para os recheos realmente executados). O aboamento 
realizarase non de forma independente, senón conxuntamente instalación do colector/rede que se conduza pola gabia, por aplicación 
dos prezos correspondentes no Cadro de Prezos, no que se inclúen todos os gastos necesarios para poder realizar os recheos nas 
condicións que se sinalan no presente Prego. 

A reposición dos firmes e pavimentos, así como a extensión de terra vexetal, aboaranse de acordo coa medición real existente de 
acordo cos prezos correspondentes ao Cadro de Prezos. As reposicións de elementos de urbanización e instalacións aboaranse 
segundo os prezos que para cada unidade de obra se inclúen no Cadro de Prezos, aínda que non figuren como para obras de 
reposición. 

4.3.  REDES DE SERVIZOS 

4.3.1. TUBAXES DE PVC 

a. Definición 

Esta unidade de obra consiste na subministración, execución e tendido das tubaxes de P.V.C. para conducións de saneamento (redes 
unitarias e fecais), mesmo xuntas e pequeno material, sendo de aplicación a normativa sobre saneamento, no relativo á súa execución 
con todos os elementos necesarios para o completo acabado da unidade. 

As conexións para realizar entre as variantes e os servizos existentes realizaranse mediante a execución dun pozo de rexistro en cada 
punto de conexión. 

Así mesmo, será considerado o PG-3/75 en todo aquilo que non contradiga o presente Prego, como o Prego Xeral de Prescricións, para 
a correcta execución de todas as unidades de obra. 

b. Materiais 

b.1. Definición e clasificación 

As tubaxes de P.V.C., sen presión, axustaranse ao que sobre saneamento rexe na normativa do Ministerio de Fomento e en particular 
ás prescricións das normas UNE 53.114, 53.144 e 53.332, utilizándose exclusivamente unións mediante xunta elástica. 

Os tubos revisaranse antes da súa posta en obra e, se a xuízo do Director de Obra, incumprise dalgún modo as citadas normas, este 
facultativo poderá rexeitalas. 

Limparanse de todo tipo de corpos estraños e manteranse así ata a recepción definitiva das obras. 

Adoptaranse as precaucións necesarias nos terreos susceptibles de asentamento para garantir as cotas teóricas e evitar a rotura dos 
tubos. 

c. Características técnicas 

A calidade dos materiais para utilizar na fabricación destes tubos de P.V.C., así como dos seus accesorios e xuntas, indícanse 
explicitamente nas Normas indicadas no apartado b.1. 

Salvo indicación expresa do Director da Obra, utilizarase tubos de 6 m de lonxitude con diámetros de 160, 200, 315, 400 e 500 mm. 

O tubo será da serie de cor tella rexéndose polo que sobre el indícase na Norma UNE 53.332. 

d. Materiais de tubos 

O material básico para a fabricación dos tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo tecnicamente pura, é dicir con menos do 1% 
de sustancias estrañas. 

Ao material básico non se lle poderá engadir ningunha sustancia plastificante. 

e. Recepción e almacenamento en obra dos tubos e ac cesorios 

Cada partida ou entrega do material irá acompañada dunha folla de ruta que especifique a natureza, número, tipo e referencia das 
pezas que a compoñen. Deberá facerse co ritmo e prazos sinalados polo Director. 

f. Aceptación ou rexeitamento dos tubos 

Clasificado o material por lotes de 200 unidades ou fracción, as probas efectuaranse sobre mostras tomadas de cada lote, de forma que 
os resultados que se obteñan asignaranse ao total do lote. 

Os tubos que non satisfagan as condicións de calidade xerais, así como as probas fixadas para cada tipo de tubo e as dimensións e 
tolerancias definidas na normativa, serán rexeitados. Cando unha mostra non satisfaga unha proba, repetirase esta mesma sobre dúas 
mostras máis do lote ensaiado. Se tamén falla unha destas probas, rexeitarase o lote ensaiado, aceptándose se o resultado de ambas é 
bo. 

A aceptación dun lote non exclúe a obrigación do Contratista de efectuar os ensaios de tubaxe instalada e o poñer á súa costa os tubos 
ou pezas que poden sufrir deterioración ou rotura durante a montaxe ou as probas na tubaxe instalada. 

g. Execución das obras 

Unha vez preparada a cama dos tubos procederase á colocación dos mesmos, en sentido ascendente, coidando a súa perfecta 
aliñación e pendente. Os tubos revisaranse minuciosamente, rexeitando os que presenten defectos. A colocación efectuarase cos 
medios adecuados, realizando o descenso ao fondo da gabia mediante guindastre, de ningunha maneira mediante rodaxe ou 
lanzamento, quedando totalmente prohibido o descenso manual. En todo caso evitaranse danos nos tubos por golpes ou mala 
suxeición. 
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Preverase e coidará a inmobilidade dos tubos durante a operación de recheo. Despois examinaranse para cerciorarse de que o seu 
interior estea libre de terra, pedras, útiles de traballo, etc., e realizarase o seu centrado e perfecta aliñación, conseguido o cal se 
procederá a calzarlos e acodalarlos cun pouco de material de recheo, para impedir o seu movemento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente cos adxacentes. A tubaxe colocarase en sentido ascendente, executándose ao mesmo 
tempo os apoios para suxeición da tubaxe e recheo. 

Cando se interrompa a colocación da tubaxe, taponaranse os extremos libres para impedir a entrada de auga ou corpos estraños, 
procedendo, non obstante esta precaución, a examinar con todo coidado o interior da tubaxe ao renovar o traballo, por se puidese 
introducirse algún corpo estraño na mesma. 

As tubaxes e gabias manteranse libres de auga, esgotando con bombas ou deixando desaugadoiros na escavación. Para proceder ao 
recheo das gabias precisarase autorización expresa do Director das Obras. 

Xeralmente non se colocarán máis de vinte e cinco (25) metros de tubaxe sen proceder ao recheo, polo menos parcial, para evitar a 
posible flotación dos tubos en caso de inundación da gabia, para protexelos dos posibles golpes e minimizar as afeccións sobre os 
usuarios da via.. 

A Dirección de Obra poderá esixir ensaios de estanqueidad de calquera tramo da totalidade da tubaxe. Se estas probas denuncian 
defectos de estanqueidad, o Contratista estará obrigado a levantar e executar de novo, ao seu cargo, os tramos defectuosos. O custo 
das probas será por conta do Contratista, con cargo aos gastos de ensaio. 

h. Medición e aboamento 

Esta unidade de obra inclúe os seguintes conceptos: 

- A tubaxe e a súa posta en obra, incluíndo xuntas e pequeno material 

- As xuntas e os materiais que as compoñen. 

- As probas en gabias. 

- Calquera traballo, maquinaria, material ou elemento auxiliar necesario para a correcta e rápida execución desta unidade de obra. 

Os demais conceptos descritos na execución mídense e abonan nas súas unidades respectivas, escavación, recheos e pozos de 
rexistro. 

Esta unidade medirase por metros lineais (m) realmente colocados, realizados de forma que cumpran todas as prescricións do presente 
Prego, segundo os eixos das tubaxes, contando tamén as lonxitudes destes eixos que penetran nas arquetas ata a intersección cos 
eixos verticais das mesmas. 

Estas unidades abonaranse segundo os prezos unitarios correspondentes a cada diámetro de tubaxe que se recollen no Cadro de 
Prezos Nº1. 

4.3.2. SUMIDOIROS E EMBORNAIS CONECTADOS COA REDE E XISTENTE 

Será de aplicación, ademais do establecido no presente prego, o artigo 411 do PG3 vixente. 

a. Definición e alcance 

Defínese como embornal o elemento cuxo plano de entrada é sensiblemente vertical, por onde se recolle a auga de escorrentía da 
calzada dunha estrada, dos taboleiros das obras de fábrica ou, en xeral de calquera construción. Defínese como sumidoiro a boca de 
desaugadoiro, cuxo plano de entrada é sensiblemente horizontal, xeralmente protexida por unha reixa, que cumpre unha función 
análoga á do embornal, pero de forma que a entrada da auga é case vertical. 

A utilización dos elementos prefabricados requirirá a presentación previa das características do elemento á Dirección de Obra e a súa 
aprobación por escrito. Inclúese nesta unidade: 

-A escavación necesaria con todo tipo de terreo, para a localización da obra de fábrica, co sobreancho necesario para que os operarios 
poidan traballar, con evacuación de sobrantes a vertedoiro. 

-A subministración de elementos prefabricados ou dos materiais necesarios para a súa execución "in situ". 

-A posta en obra dos elementos prefabricados, ou dos materiais necesarios para a súa execución "in situ". 

-O remate e impermeabilización do encontro do elemento de drenaxe coa arqueta do sumidoiro do embornal. 

-A subministración e colocación da baldosa, tapas, reixas e marcos. 

-A subministración e colocación do tubo necesario en caso de que a arqueta do sumidoiro se encontre afastado da boca de 
desaugadoiro e o reforzo de formigón correspondente. 

-A perforación da obra de fábrica se fose necesario e o selado con materiais apropiados. 

-A impermeabilización do extradorso. 

-O recheo e compactación do extradorso con material seleccionado procedente da escavación. 

b. Materiais 

b.1. Sumidoiros e embornais 

Empregarase formigón tipo H-25 nos elementos prefabricados, H-20 para o formigón colocado "in situ", cumprindo as tapas, reixas e os 
seus marcos, o especificado no presente prego e nas normativas de aplicación correspondentes. 

b.2. Reixas 

As superficies metálicas terán un revestimento de pintura asfáltica ou alcatrán, e a cara superior de tránsito presentará relevos 
antideslizantes. Presentará a súa fractura gran fino, regular, homoxéneo e compacto. Deberá ser doce, tenaz e dura, podendo non 
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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, limpas e desbarbadas. En sumidoiros colocaranse cercos reforzado e reixa articulada antirrobo 
de fundición dúctil, para sumidoiros. 

As reixas e os seus marcos serán de fundición dúctil conforme á norma UNE 36-118-73, e cumprirán as normas UNE 41-300-87 e EN 
124. As dimensións serán as indicadas no detalle do prezo correspondente no Presuposto. 

b.3. Colector horizontal 

O colector de conexión dos sumidoiros e embornais coa rede existente de saneamento/pluviais será de tubo de PVC liso, e disporase na 
gabia sobre leito de area cunha pendente mínima do 2%. 

c. Execución das obras 

A forma e dimensións do embornal ou do sumidoiro axustaranse ao sinalado nos Planos e a súa disposición será tal que permita a 
eficaz recollida da totalidade da auga que chegue ata el. O orificio de entrada da auga deberá posuír a lonxitude suficiente para 
asegurar a súa capacidade de desaugadoiro, especialmente nos sumidoiros. Os embornais deberán ter unha depresión á entrada que 
asegure a circulación da auga cara ao seu interior. As dimensións interiores da arqueta e a disposición e diámetro do tubo de 
desaugadoiro serán tales que aseguren sempre un correcto funcionamento, sen que se produzan atoamentos, tendo en conta as 
malezas e residuos que pode arrastrar a auga. En todo caso, deberán ser doadamente limpables. 

Os sumidoiros situados na plataforma non deberán perturbar a circulación sobre ela, dispoñéndose no posible ao bordo a mesma e con 
superficies regulares, asegurando sempre que a auga drene axeitadamente. 

As reixas dispoñeranse xeralmente coas barras en dirección da corrente e a separación entre elas non excederá de catro centímetros (4 
cm). 

Terán a resistencia necesaria para soportar o paso de vehículos (UNE-EN 124:1995) e estarán suxeitas de forma que non poidan ser 
desprazadas polo tráfico. 

c.1. Entroncamento de sumidoiros e embornais a pozo s de pluviais/saneamento 

A unión do elemento de drenaxe, cuneta ou dren, coa arqueta do sumidoiro e/ou embornal deberá estar coidadosamente rematada e 
impermeabilizada a base de tea asfáltica. No caso de sumidoiros en taboleiros, terán respecto a estes a inclinación e dimensións que 
figuran nos Planos, debendo rexuntarse as súas paredes tras a perforación ata que estas queden perfectamente lisas e adheridas aos 
taboleiros mediante resina epoxi adherente entre formigóns vellos e novos. 

d. Control de calidade 

Comprobarase que as dimensións e seccións corresponden ás previstas no Proxecto. O embornal deberá absorber a totalidade da auga 
que chegue ao sumidoiro para a precipitación do cálculo. A tolerancia da perforación do sumidoiro de taboleiro no seu eixe respecto á 
precisión dos Planos será de máis/menos cinco graos (±5º). 

e. Medición e aboamento 

A medición realizarase por unidades (Ud) para cada un dos tipos fixados nos Planos e teñan realmente executado en obra. Cada 
unidade aboarase de acordo cos prezos que figuran no Cadro de Prezos. A canalización medirase por unidade (ud) realmente 
executada, medida de acordo cos planos de proxecto. 

A medición inclúe a lonxitude necesaria de canalización con tubo de PVC de diámetro exterior 200 mm., ata pozo rexistro de colector de 
pluviais/saneamento con asentada sobre cama de area de 0.15 m. de espesor, mesmo manguito pasamuros areado de diámetro 200 
mm. en unión con sumidoiro e pozo, totalmente rematado. Medirase por metro lineal (ml) realmente executada, medida de acordo cos 
planos de proxecto, en as zonas de rodadura, cando a altura dende a rasante de urbanización á parte superior do tubo sexa igual ou 
inferior a 0,60 m. A protección estará formada por formigón H-150 das dimensións que se indica nos planos de detalle, unha vez 
compacta a area de asento da condución. 

4.3.3. TUBERIA DE POLIETILENO DE DOBRE PAREDE PARA CONDUCIÓN DE REDE DE ALUMEADO 

a. Definicion e alcance 

A presente unidade comprende a subministración e montaxe de tubo de polietileno de dobre parede desde arquetas de derivación ou 
centros de mando ata arquetas de derivación. Irán tendidos sobre gabia previamente executada ou embebidos en parede ou muro. 
Nesta partida inclúese o material necesario de fixación. 

b. Materiais 

Será tubo de polietileno de dobre parede de espesor normalizado. Resto de pequeno material para fixación, unións, etc. 

c. Execucion das obras 

Partindo das correspondentes arquetas de derivación ou centros de mando, dispoñerase tendido en gabia ata chegar á seguinte arqueta 
de derivación, da base da correspondente columna. Irán colocados de forma estable e cunha separación dos extremos da gabia de 0,1 
m. 

Os tubos descansarán sobre chan xa preparado, a unha profundidade mínima de 0,40 m. 

Todos os tubos deberán ser coidadosamente examinados antes da súa instalación, comprobando se presentan algún defecto visible, 
nese caso refugarase a parte afectada. Igualmente rexeitaranse os tubos que presenten sinais de ser utilizados con anterioridade. 

d. Control de calidade 

Os ensaios ou probas a que serán sometidos os diferentes elementos deberán ser os indicados segundo normativa vixente. 

e. Medicion e aboamento 
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Abonarase esta unidade por metro lineal (m) de tubaxe realmente instalada e completa e segundo o Cadro de Prezos Nº1. 

4.3.4. TUBAXE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA  REDE DE ABASTECEMENTO 

a. Materiais e execución 

O material constitutivo das mesmas cumprirá os requisitos indicados no capítulo correspondente do presente Prego de Prescricións 
Técnicas Particulares para tubaxes Polietileno. 

b. Control e ensaios 

-Ensaios previos, Todos os tramos da tubaxe deberán levar impreso: 

-Identificación do fabricante. 

-Diámetro nominal e timbraxe. 

-Data de fabricación e marcas que permita identificar os controis a que foi sometido o lote a que pertence o tubo. 

c.  Utilización e almacenamento 

Dadas as características deste material: 

-Non debe empregarse o polietileno á intemperie nin naqueles lugares cuxa temperatura poida exceder os 50°C. 

-Debe vixiarse especialmente que os tubos non reciban, con ocasión do seu transporte ou do seu tendido, golpes contra corpos con 
arestas vivas. 

- Debe almacenarse protexéndoo dos raios solares, cando na súa composición non conteña algún produto que o protexa dos efectos 
prexudiciais dos mesmos. 

d.  Execución e probas 

Instalados os tubos na gabia controlarase o seu centrado e aliñación. Verificarase que no interior da tubaxe non existen elementos 
estraños, adoptándose as medidas necesarias que impidan a introdución dos mesmos. 

Antes da súa recepción realizaranse os controis de presión interior e estanquidade. 

Cando exista a posibilidade de existencia de canalizacións en servizo na zona de escavación, determinarase o seu trazado solicitando 
ás Compañías propietarias os Planos de situación dos mesmos, e se fose necesario o corte do fluído. 

Adoptaranse as medidas necesarias para a apertura e sinalización das gabias. 

Cando se empregue maquinaria alimentada con enerxía eléctrica, tomaranse as medidas pertinentes (toma de terra, dobre illamento, 
diferenciais, automáticos, etc.). 

As tubaxes colocaranse con pendente constante e por tanto con distancia variable a á rasante do camiño, tal e como se indica nos 
planos correspondentes. 

Realizaranse as probas de estanqueidad de acordo co especificado na NTE-IFA/1975. 

d.1. Proba de presión 

Esta proba será específica para os tramos das tubaxes sometidas a presión, en concreto, a tubaxe de entrada e a tubaxe de saída. 

En tramos non superiores a 500 m, someterase a tubaxe a unha presión 1,4 veces a presión máxima de traballo no punto máis 
desfavorable, no noso caso, establecemos unha presión mínima de 12,1 kgs./cm2 (121 m.c.a.=12,1 atm). 

A proba considerarase positiva, se despois de transcorridos 30 minutos desde que se alcanzou a presión de proba, non se rexistre no 
manómetro un descenso de √ Pproba /12,1 kgs/cm2. 

d.2. Proba de estanquidade 

Esta proba realizarase en todas as tubaxes, someteranse á mesma polo menos o 20 por cento da lonxitude da tubaxe. Os tramos para 
probar serán determinados polo Director da Obra. 

A tubaxe deberá ser estanca, para comprobalo o Director Facultativo, poderá ordenar entre outras as seguintes probas, para verificar a 
estanqueidad da tubaxe instalada: 

Encherase de auga, o tramo obxecto da proba, que xeralmente non superará o 500 m. e que se obturará convenientemente. A proba 
será positiva se despois de 2 horas, non se aprecia perda de auga. 

d.3.  Radiografía das soldaduras 

Todas as soldaduras das tubaxes de aceiro sen soldadura DIN 2448, deberán radiografiarse e contar co correspondente certificado de 
calidade da empresa colaboradora e/ou homologada que realizase as radiografías. 

e.  Instalación de pezas especiais 

A menos que se indique doutro xeito, o Contratista deberá instalar todos os accesorios, pezas de peche, cóbados, reductores, pezas en 
Y, tés, crucetas, derivacións, tubos múltiples, e outras pezas especiais de ferro de aceiro, pernos, tuercas, arandelas, materiais de 
xunta, e todos os accesorios que se necesiten ou se requiran para efectuar unha instalación completa e operativa. O Contratista tomará 
todas as precaucións necesarias para previr que os tubos floten debido a que auga de calquera procedencia entre na gabia, e deberá 



CONCELLO DE MAZARICOS 
PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 

AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, 
MAROÑAS E VAOS 

III – PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

Mª CRUZ VIGO CASTRO – FLAVIA C. PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CAÑAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS                                                                 58 

 

 

 

asumir a responsabilidade completa por calquera dano debido a esta causa, e sendo ao seu propio custo, restaurar e substituír o tubo á 
súa situación inicial e co tipo de tubo especificado. 

Se o tubo se desprazase debido á flotación o Contratista deberá manter o interior do tubo libre de materiais estraños e en perfectas 
condicións sanitarias ata a súa aceptación. 

4.3.5. VÁLVULAS E EQUIPOS 

a. Definición 

Defínese a unidade como o conxunto de elementos singulares que se utilizan para regular o caudal que circula pola tubaxe de 
entrada/saída, así como establecer derivacións, cambios de diámetros ou pasos a través de paredes de tubaxes. 

b. Características 

• Ventosa automática trifuncional: elementos utilizados para asegurar a protección da rede á acumulación de aire, evacuando 
automaticamente o aire tras o enchido da canalización. Este tipo de ventosas ten tres funciones nun só corpo: 

-Aireación durante o enchido. 

-Expulsión de aire durante o enchido. 

-Expulsión de aire baixo presión. 

• Desaugadoiros para condución. Son elementos utilizados para a evacuación de augas da tubaxe, para facilitar a limpeza da 
mesma, formado por unión en "T", válvula de bóla para control do desaugadoiro e tubaxe de fibrocemento. 

• Válvula de bola. Utilízanse para apertura e peche. Cumprirá a Norma DIN correspondente. 
• Válvula de retención. Permite que a auga circule nun só sentido. 
• Calderería. Inclúe as tubaxes metálicas, pasamuros, depósitos e outros elementos 
• metálicos. 
• Pasamuros. 
• Pezas de redución, derivación, etc... : son os elementos utilizados para unir dúas tubaxes de diferente diámetro, cambiar de 

dirección, etc.. 
c. Materiais 

Estarase ao disposto no artigo correspondente do presente Prego. 

d.  Control de calidade 

d.1. Ensaios 

Indícase, a continuación, o control de calidade óptimo a realizar e que seríaaconsellable. Con todo, á vista do orzamento destinado a tal 
fin, será a Dirección de Obra quen reduza o número de ensaios segundo o seu criterio e á vista dos prezos dos ensaios 
correspondentes, de forma que se acomode ao orzamento total aprobado, coincida ou non coas previsións realizadas no anejo 
correspondente. 

Por cada subministración ou grupo de pezas fabricadas coa mesma coada, realizaranse as probas seguintes: 

-Comprobación do aspecto. 

-Comprobación xeométrica. 

-Proba de estanquidade. As probas de presión e estanqueidade realizaranse ao mesmo tempo que as tubaxes nas que estean 
instaladas. 

-Proba de rotura por presión hidráulica interior. 

d.2. Recepción e recusación. 

Calquera peza cuxos defectos se ocultaron por soldadura, chumbo ou calquera outro procedemento serán rexeitados. O mesmo criterio 
seguirase respecto da obturación de fugas por calafateo ou calquera outro sistema. 

As pezas que presentan pequenas imperfeccións inevitables a consecuencia do proceso de fabricación e que non prexudiquen ao 
servizo para o que están destinados, non serán rexeitados. 

Rexeitaranse todas as pezas cuxas dimensións excedan as tolerancias admitidas. 

De cada inspección estenderase un Acta que deberán asinar a Dirección de Obra, o fabricante e o Contratista. As pezas que se pesen 
separadamente figurarán en relación co seu peso e un número. Cando se trate de pesos conxuntos farase constar en Acta, figurando 
cun número e o peso total do lote. 

A garantía será válida para un período dun (1) ano desde a data de entrega. O Contratista deberá puntualizar no seu contrato de 
subministración co fabricante, que se antes de terminar o período de garantía atópanse defectos debidos á fabricación estenderase un 
acta en presenza do fabricante, e este deberá, ou ben efectuar o traballo necesario para corrixir os defectos ou substituír ao seu cargo o 
material defectuoso que lle sexa devolto. A falta deste requisito non eximirá ao Contratista da obrigación de substituír os elementos 
defectuosos. 

4.4. FIRMES E PAVIMENTOS 
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4.4.1. BORDOS DE FORMIGÓN PREFABRICADO 

a. Materiais 

O material constitutivo dos bordos cumprirá os requisitos indicados no capítulo correspondente do presente Prego de Prescricións 
Técnicas Particulares. 

b. Execución das obras 

As pezas asentaranse sobre un leito de formigón, cuxa forma e características se especifican nos Planos. As pezas que forman o bordo 
colocaranse deixando un espazo entre elas de cinco milímetros (5 mm). Este espazo encherase con morteiro do mesmo tipo que o 
empregado en o asento. 

c. Medición e aboamento 

Os bordos mediranse e aboarán por metros lineais (ml) realmente colocados, totalmente rematados e aceptados, deducindo lapelas de 
cada tipo, medidos no terreo. Aboaranse ao prezo indicado no Cadro de Prezos nº1. 

Queda incluido no prezo a apertura de gabias cando sexa necesario, a soleira de formigón, o rexuntado, perfilado e limpeza. O corte dos 
bordos para adaptalos a formas curvas también incluido no prezo. 

4.4.2. PAVIMENTOS DE PEZAS DE FORMIGÓN PREFABRICADO  

a. Definición e alcance 

A presente unidade consiste na formación de pavimentos de baldosas de formigón prefabricado, das dimensións fixadas nos planos e 
medicións, ou ás que no seu momento determine a Dirección de Obra, ata un máximo de 40x60x5 cm., asentadas sobre unha soleira de 
formigón de 15cm. de espesor e 5 cm. de morteiro. 

b. Materiais 

Dentro desta definición englóbanse os pavimentos descontinuos formados por baldosas de formigón prefabricadas. 

c. Caracteristicas tecnicas 

A forma, tamaño, cor e textura poderá variar a elección do fabricante tendo en conta sempre os condicionamentos e requisitos esixidos 
neste Prego ou o que eventualmente a Dirección de obra poida indicar. 

d. Control de recepcion 

En cada remesa de material que chegue a obra verificarase que as características apuntadas no albarán da remesa corresponden ás 
especificacións do proxecto e, se se xulga preciso, realizarase demostre para a comprobación de características en laboratorio. 

O control de calidade nas baldosas levarase de acordo cos criterios fixados no presente Prego e nas Normas UNE. 

Realizaranse os ensaios e comprobacións indicadas nas citadas Normas cumpríndose en todo momento as esixencias das mesmas. 

A Dirección de Obra poderá esixir en todo momento, os resultados de todos os ensaios que estime oportunos para garantir a calidade 
do material con obxecto de proceder á súa aceptación ou rexeitamento. 

e. Morteiros 

Será de aplicación o disposto no Artigo “Morteiros” do presente Prego. 

f. Execución 

Sobre o cimento estenderase unha capa de morteiro plástico (asento medido no cono de Abrams de 2 a 3 cm.), de espesor inferior a 
cinco centímetros (5cm.) para absorber a diferenza de tizón das laxas. 

Estenderase sobre o morteiro unha fina capa de cemento en po. Sobre esta capa de asento colocaranse a man as pezas previamente 
humectadas, golpeándoas cun martelo para reducir ao máximo as xuntas e realizar un principio de finca na capa de morteiro, quedarán 
ben asentadas e coa súa cara vista na rasante prevista nos planos, coas tolerancias establecidas no presente Artigo. 

Asentadas as pezas, se macearán con pisones de madeira ata que queden perfectamente enrasadas. A posición das que queden fose 
das tolerancias antedichas ou presenten cejillas unha vez maceadas corrixirase, extraendo as laxas e rectificando o espesor da capa de 
asento, se fose preciso. 

As laxas quedarán colocadas en fiadas rectas coas xuntas atopadas e o espesor destas será o menor posible, e nunca maior de oito 
milímetros (8mm.). 

Unha vez preparado o pavimento procederase a regalo; e seguidamente encheranse as xuntas con leitada de cemento. 

Esta prepararase e se verterá con axuda de xerras de pico; forzándoa a entrar, ata colmatar as xuntas cunha varilla que se usará tamén 
para remover o líquido dentro do xerro. 

Entre tres (3) e catro (4) horas despois de realizada esta operación efectuarase o llagueado das xuntas, comprimindo o material destas; 
e botando máis lechada, se ao efectuar esta operación resultasen descarnadas. 

Unha vez vertida a lechada procederase ao estendido de serrín para absorber os posibles sobrantes, eliminándose todo mediante 
varrido e lavado con auga. 

O pavimento terminado non se abrirá ao tráfico peonil ata pasados tres (3) días, contados a partir da data de terminación das obras; e 
neste prazo o Contratista coidará de manter alagada a superficie do pavimento, formando balsas; se a pendente non permitise o uso 
deste procedemento, regando de tal forma que se manteña constantemente húmida a superficie do mesmo. Deberá tamén corrixir a 
posición das laxas que puidesen afundirse ou levantarse. 

g. Tolerancias da superficie acabada 
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Dispostas referencias, niveladas ata milímetros (mm.) con arranxo aos planos, no eixo e bordos de perfís transversais, cuxa distancia 
non exceda de dez metros (10m.), compararase a superficie acabada coa teórica que pase polas devanditas referencias. 

A superficie acabada non deberá diferir da teórica en máis de doce milímetros (12mm.). A superficie acabada non deberá variar en máis 
de cinco milímetros (5mm.) cando se comprobe cunha regra de tres metros (3m.), aplicada tanto paralela como normalmente ao eixo, 
sobre todo nas inmediacións das xuntas. 

Os cortes realizaranse con serra eléctrica con disco de diamante, e a execución de remates e coitelos realizaranse segundo as 
prescricións da Dirección Técnica das obras. 

As zonas nas que se cumpran as tolerancias antedichas, presenten cejillas, ou que reteñan auga sobre a superficie, deberán corrixirse 
de acordo co que, sobre o particular, ordene o director das obras. 

h. Medición e aboamento 

As pezas abonaranse por metros cadrados (m2) de superficie de pavimento realmente executados medidos no terreo, descontándose 
alcorques, etc..., e valorándose esta medición ao prezo unitario contratado. 

O prezo unitario inclúe a totalidade dos materiais e as operacións necesarias para a execución completa da unidade. 

4.5. SINALIZACIÓN 

4.5.1. PINTADO DE MARCAS VIAIS 

A sinalización horizontal axustarase ao Regulamento Xeral de Circulación, ás Recomendacións para a Sinalización Horizontal en áreas 
urbanas efectuadas pola Comisión de Circulación e Transportes da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), as 
específicas adoptadas polo Concello de Mazaricos, e no seu defecto, a norma 8.2-I.C “Marcas Viales” da Instrución de Estradas. Os 
conflitos ou casos particulares que poidan presentarse serán resoltos pola Dirección de Obra. 

O tipo de pintura a utilizar será termoplástica en quente para o conxunto de marcas viais, a excepción de zonas cebreadas, illotes e 
rótulos que irán con pintura plástica de dous compoñentes de aplicación en frío. O método de aplicación en ambos os dous casos será 
por extrusión. 

Nos materiais termoplásticos de aplicación en quente empregaranse resinas de hidrocarburos, xa sexa modificadas ou non. 

 

a. Definición e características 

As marcas viais poden definirse como liñas ou figuras aplicadas sobre o pavimento. Segundo o art.º 166 do Regulamento Xeral de 
Circulación, o seu obxecto é regular a circulación e advertir ou guiar os usuarios da vía e poden empregarse soas ou con outros medios 
de sinalización, co fin de reforzar ou precisar as súas indicacións. 

A súa misión no presente Proxecto, polo tanto, segundo a Instrución 8.2.-I.C Marcas Viais, será satisfacer unha ou varias das seguintes 
funcións: 

- Separar sentidos de circulación. 

- Delimitar carrís de circulación. 

- Indicar os bordos da calzada. 

- Delimitar zonas excluídas á circulación regular de vehículos. 

- Regulamentar a circulación, abrigo o adiantamento, a parada, e o estacionamento. 

- Completar ou precisar o significado de sinais verticais e semáforos. 

- Repetir ou recordar un sinal vertical (ceda o paso, stop, etc.) 

- Anunciar, guiar e orientar os usuarios. 

- Permitir e canalizar os movementos indicados. 

O fin inmediato das marcas viais é aumentar a seguridade, eficacia e comodidade da circulación, polo que é necesario que se teñan en 
conta en calquera actuación vial como parte integrante do deseño, e non como mero engadido posterior á súa concepción. 

A pintura de determinados elementos accesorios da vía, tales como bordos, illotes, etc., non constitúen en si un elemento da 
sinalización, senón máis ben un balizamento para resaltar a súa presenza. 

As marcas viais termoplásticas incluídas neste Proxecto serán executadas con pintura reflectante de cor branca.  

En canto a dimensións e demais características das marcas viais, axustaranse aos Planos e ás condicións establecidas na 
Norma 8.2.I.C. da Dirección Xeral de Estradas, de Marzo de 1.987, ás recomendacións da Subdirección Xeral de Conservación e 
Explotación, á circular no. 292/86 T de 1.986, ás determinacións da “Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado” e ás prescricións do PG- 3 nos seus apartados 278, 
289 e 700.  

Ademais de cumprir o especificado no art.º 278 do PG-3 e de acordo coas prescricións da O.C. no. 292/86 T, se os resultados dos 
ensaios, realizados conforme a canto se dispón na Orde Circular n.º. 292/86 T, non cumprisen os requisitos dos Pregos de Prescricións 
Técnicas, tanto Xenerais coma Particulares, as correspondentes partidas de materiais serán rexeitadas e non se poderán aplicar. No 
caso de que o Contratista tería procedido a pintar marcas viais con eses materiais, deberá volver realizar a aplicación, á súa costa, na 
data e prazo que lle fixe o Director das obras. 
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b. Materiais 

b.1. Pintura de spray plástico 

Utilizaranse pinturas con resinas de hidrocarburos, modificadas ou non, excluíndose a utilización de ésteres modificados de colofonia. 
Estas pinturas deberán poder aplicarse indistintamente por extrusión ou mediante pulverización con pistola, permitindo a adición de 
microesferas de vidro inmediatamente despois da súa aplicación. 

O material será sólido a temperatura ambiente e de consistencia pastosa a 40° C. O material aplicado non se deteriorará por contacto 
con cloruro sódico, cálcico e outros axentes químicos usados normalmente contra a formación de xeo nas calzadas, nin a causa do 
aceite que poida depositar o tráfico. En estado plástico, os materiais non desprenderán fumes que sexan tóxicos ou dalgunha forma 
perigosos a persoas ou propiedades. 

A relación viscosidade / temperatura do material plástico permanecerá constante ao longo de catro requentamentos, como mínimo. Para 
asegurar a mellor adhesión, o composto específico fundirase e manterá unha temperatura mínima de 190 °C sen que sufra 
descoloración ao cabo de catro horas a esta temperatura. Ao quentarse a 200 °C e dispersarse con paletas non presentará coágulos, 
depósitos duros, nin separación de cor e estará libres de peles, sucidade, partículas estrañas e outros ingredientes que puidesen ser 
causa de sangrado, manchado ou descoloracións. 

O material levará incluída unha porcentaxe en peso de esferas do 20% e así mesmo, un 40% do total en peso deberá ser subministrado 
por separado, é dicir, o método será o denominado combinex, debendo polo tanto adaptarse a maquinaria a este tipo de emprego. 

O vehículo estará constituído por unha mestura de resinas sintéticas termoplásticas e plastificantes, unha das cales polo menos será 
sólida a temperatura ambiente. O contido total en ligante dun composto termoplástico, estará comprendido entre o 15% e o 30% en 
peso, non podendo admitirse valores que non estean comprendidos entre estas porcentaxes. 

O secado do material será instantáneo, dando como marxe de tempo prudencial o de 30 segundos, non sufrindo adherencia, 
descoloración ou desprazamento baixo a acción do tráfico. 

b.2. Microesferas de vidro  

As microesferas de vidro incorporadas na mestura, deberán cumprir co establecido na B.S. 3.262, parte 1a, parágrafo 1°, xa que todas 
criban de 1,70 mm e non máis do 10 % pasarán polo baruto de 300 micras (estes barutos cumprirán as tolerancias permitidas en B.S. 
410). 

Non menos do 80% destas microesferas, serán transparente e razoablemente esféricas, estando exentas de partículas escuras e/ou 
aspectos leitoso. As microesferas engadidas sobre a superficie da marca vial pintada, seguirán o seguinte gradiente: 

Baruto B.S.   % que pasa 

1,70  mm    100 

600,- micras   Non menos de 85 

425,- micras   Non menos de 45 

300,- micras   5 -30 

212,- micras   Non máis de 20 

75,- micras   Non máis de 5 

 
O índice de refracción das microesferas non será inferior a 1,5 cando se determine segundo o método de inmersión utilizando benceno 
puro como líquido de comprobación, segundo a norma MEIC 12.31. As microesferas de vidro non presentarán alteración superficial 
apreciable, despois dos respectivos tratamentos con auga, ácido e cloruro cálcico, tal e como se describe na norma MEIC 12.29. A 
dotación mínima de pintura e microesferas será de 1.2 kg/m2 e 0,6 kg/m2 

c. Execución das obras 

Ademais da limpeza normal que marca o PG-3, farase unha última limpeza inmediatamente antes de realizar a marca. Esta limpeza 
comprende a eliminación de po co chorro de aire que a mesma máquina de pintura leva incorporado. Ademais limparanse as pequenas 
zonas suxas susceptibles de ser limpadas con vasoira ou cepillo polo mesmo equipo que acompaña á máquina. 

c.1. Preparación da superficie 

Para a aplicación da pintura, a superficie sobre a que se vai actuar é indispensable que 
áchese completamente limpa, exenta de material termoplástico escamado, e perfectamente seca. 

c.2. Limitacións da execución 

Deberá existir un mínimo de 24 horas entre a execución da capa de rodadura e á aplicación da pintura. Non poderán executarse marcas 
viais os días de forte vento, chuvia ou temperaturas inferiores a cero graos centígrados (0°C). 

d. Equipo para a execución das obras 

A máquina para aplicación do spray plástico deberá cumprir coas condicións seguintes: 

a) Aplicar dunha soa carga, sen interrupción de traballo (para evitar no posible lapelas) a cantidade de polo menos 3.500 m de 
liña de 0,10 m de ancho; ou 1.700 m de 0,20 m; ou 2.500 m, de 0,15 m. 

b) Pintar dunha soa pasada liñas ou pastillas de 0,40 ata 0,50 m de ancho con perfilado perfectamente nítido. 
c) Aplicar cunha soa pistola a liña de ata 0,20 m, de ancho. 
d) Executar as pastillas de anchura superior a 0,20 m sen que poida observarse cordón de superposición do abano das 

pistolas. 
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e) Executar as liñas e pastillas cun perfecto perfilado e repartición de pasta, presentada o seu rematado unha tersura e finura 
continua na súa superficie, sen presentar distribucións en niveis ou intervalos nin ondas; en todo caso, o equipo completo 
deberá obter, previamente ao seu emprego, a aprobación escrita da Dirección de Obra. 

 

e. Criterios de selección 

As marcas lonxitudinais e transversais definitivas realizaranse con pintura termoplástica en quente. As superficies pintadas (cebreados, 
símbolos e inscricións) definitivas se executarán con pintura plástica de dobre compoñente en frío. 

As marcas lonxitudinais, transversais e as superficies pintadas en desvíos provisionais ou pintura de obra realizaranse con pintura 
acrílica de cor amarela. 

O espesor da marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro (1,5 mm) e a zona de resalte de seis milímetros (6 mm). A 
lonxitude do resalte (cuneta) será de cinco centímetros (5 cm) e a da zona normal (vale) será de vinte centímetros (20 cm). O resalte 
afectará a toda a anchura da marca vial. 

As dosificacións serán as seguintes: 

Marcas definitivas (pintura termoplástica en quente): 

TIPO DE MARCAS MATERIAL DOSIFICACIÓN 
MARCAS LONXITUDINAIS OU TRANSVERSAIS SEN RELEVO PINTURA 3,0 KG/M² 

MICROESFERAS 0,5 KG/M² EN POSTMESTURADO 
MARCAS DEFINITIVAS (PINTURA PLÁSTICA DE DOBRE 
COMPOÑENTE EN FRÍO) 

PINTURA 3,0 KG/M² 
MICROESFERAS 0,5 KG/M² EN POSTMESTURADO 

MARCAS PROVISIONAIS DE OBRA (PINTURA ACRÍLICA) 
 

PINTURA  0,72 KG/M² 

MICROESFERAS 0,5 KG/M² EN POSTMESTURADO 

 

f. Medición e aboamento 

f.1. Condicións xerais 

Os prezos que figuran no Cadro de Prezos nº1 para marcas viais inclúen todos os materiais necesarios e a súa utilización, así como o 
borrado das marcas previas, e a reformulación e premarcaxe das novas marcas. 

As marcas lonxitudinais con material termoplástico de longa duración, aplicada en quente, mesmo premarcaxe, mediranse e abonaranse 
por metros (ml) realmente pintados, medidos polo eixe destas no terreo. As zonas cebreadas de tráfico excluído, así coma as frechas, 
letras e signos da forma e dimensións que figuran nos planos, mesmo premarcaxe e microesferas de vidro, mediranse por metros 
cadrados (m²) de superficie realmente pintada, medidos no terreo.  

Nos prezos inclúense a premarcaxe, a preparación da superficie, reformulación, pintura, microesferas reflexivas, protección das marcas 
durante o seu secado e cantos traballos auxiliares sexan necesarios para unha completa execución.  

 

4.5.2. SINAIS E CARTEIS VERTICAIS DE CIRCULACIÓN RE TRORREFLECTANTES 

Comprende a adquisición e colocación dos sinais reflexivos e postes metálicos nos puntos indicados nos Planos. 

Cumprirán co que determine o Concello de Mazaricos no relativo ás dimensións do poste de sustentación metálico galvanizado e de 
forma complementaria cumpriranse as especificaciónscontidas no artigo 701 do PG-3 que sexan de aplicación. Ademais, terase en 
conta o Regulamento Xeral de Circulación, a norma 8.1 I. C. vixente e a Norma. 8.3-I.C. Tamén serán de aplicación as recomendacións 
e Ordenes Circulares da Dirección Xeral de Estradas sobre a materia. 

As placas e sinais, así como calquera elemento de sustentación, postes, bandeirolas, pezas de ancoraxe e todos os elementos de 
fixación serán de chapa, perfís normalizados ou parafusos de aceiro galvanizado en quente, segundo se especifica na Orde Circular 
318/91 T e do 10 de abril de 1991, sobre galvanizado continuo en quente de elementos de aceiro empregados en equipamento vial. 

A colocación dos sinais deberá axustarse no momento en que o desenvolvemento das obras permítao, baixo indicación do Enxeñeiro 
Director do momento da súa execución definitiva e de substitución da sinalización provisional de obra. 

a. Definición e clasificación 

A sinalización vertical das estradas comprende un conxunto de elementos destinados a informar e ordenar a circulación polas mesmas. 
Por sinal desígnse a un destes elementos, composto por: 

-Símbolos ou lendas. 

-A superficie na que están inscritos, normalmente unha placa. 

-Dispositivos específicos de sustentación. 

Segundo o Catálogo Oficial de Sinais de Circulación e atendendo ao seu funcionamento, os sinais e carteis clasifícanse en: 

-Sinais de advertencia ou perigo, con forma xeralmente triangular. Desígnanse coa letra “P”seguida sun número, comprendido entre o 1 
e o 99. 

-Sinais de regulamentación, con forma circular. Designanse pola letra “R” seguida dun número e, á vez, clasifícanse en: 

 -Sinais de prioridade (número inferior a 100) 

 -De prohibición de entrada (número entre 100 e 199) 

 -De restricción de paso (número entre 200 e 299) 
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 -Outras de prohibición ou restricción (número entre 300 e 399) 

 -De obriga (número entre 400 e 499) 

 -De fin de prohibición ou restricción (número superior a 500) 

-Sinais ou carteis de indicación, con forma xeralmente rectangular. Designanse pol letra “S” seguida dun número, e ás súa vez, 
clasifícanse en: 

 -De indicacións xerais (número inferior a 50) 

 -Relativas a carrís (número entre 50 e 99) 

 -De servizo (número entre 100 e 199) 

 -De orientación, divididos en: 

  -De presinalización (número entre 200 e 299) 

  -De dirección (número entre 300 e 399) 

  -De localización (número entre 500 e 599) 

  -De confirmación (número entre 600 e 699) 

  -De uso específico en zona urbana (número entre 700 e 799) 

 -Outros sinais (número superior a 900) 

-Paneis complementares, xeralmente de forma rectangular e menores dimensións que o sinal ou cartel ao que acompañan. Designanse 
tamén pola letra “S” seguida dun número, comprendido entre 400 e 499, se se trata de caxetíns de identificación de estradas, e entre 
800 e 899, nos demais casos. 

b.1. Elementos 

b.1.1. Placas  

Os sinais verticais serán metálicos, con espesor de placa de dezaoito décimas de milímetro (1,8 mm), admitíndose unha tolerancia de 
dúas décimas de milímetro en máis (+0,2 mm) e nula en menos. O espesor enténdese referido ao metal base, descontada a pintura e 
galvanizado. A chapa de aceiro será galvanizada, en continuo, cumprindo o especificado no artigo correspondente do presente Prego 
e O.C. 318/91. 

A forma, dimensións e cores dos símbolos rotulados nas placas de sinais verticais de circulación, axustaranse ao especificado na 
Norma 8.1-I.C. do 28 de decembro de 1999, así como do vixente Regulamento de Circulación. As placas dos sinais para sinalización de 
obras axustaranse ao indicado na Norma 8.3-IC. Todas as placas irán pintadas no reverso de gris azulado claro. Todos os elementos de 
sinalización vertical deberán contar co certificado de calidade 

b.1.2. Elementos de substntación e ancoraxe  

Para todos os carteis, os elementos de sustentación e ancoraxe estarán constituídos por aceiro galvanizado en quente. 

A escavación, o formigón en masa (HM-20), o encofrado e, no seu caso, as armaduras necesarias para a cimentación dos postes 
cumprirán as prescricións que figuran nos artigos correspondentes deste Prego. 

Segundo Nota de Servizo de 20-VIN-1.990, os sinais levarán, no dorso, un sinal indeleble coa inscrición Ministerio de Fomento ou a que 
a substitúa, e ademais, de modo que o conxunto do que segue sexa indescritible nun cadro de dez centímetros (10 cm) de lado, a data 
de instalación, e a identificación do fabricante, instalador e Contratista. A data se indicará como mes, en números romanos, e ano, con 
catro cifras. 

c. Materiais 

A calidade, composición e tonalidades das pinturas que han de empregarse na fabricación da sinais axustarase ao que se especifica no 
presente prego, tanto para as pinturas de imprimación coma para as de rematado. O nivel de retrorreflexión mínimo será o indicado no 
anexo correspondente nos sinais de código e nivel 3 nos carteis e paneis complementarios e nivel 2 para as situación provisionais. Os 
materiais reflectantes cumprirán a norma UNE 135334. 

d. Forma e dimensións dos sinais 

A sinalización definitiva se axustará á forma e dimensións determinadas polas instrucións emanadas da Norma 8.1.-I.C. 

e. Construción dos elementos de sustentación e anco raxe 

De acordo ao establecido na Orde Circular 318/91 TyP ateranse, tanto no relativo a características como a mostraxe e ensaio, ao citado 
na Norma UNE 37.508 ou a que substitúaos. 

Os parafusos ateranse igualmente ao prescrito na Norma UNE 37.508.  

Os soportes serán de aceiro galvanizado, de sección rectangular. O galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en 
quente e cumprirá as condicións habituais neste tipo de produtos. 

As dimensións da sección, serán de 80 x 40 x 2 mm e a lonxitude será variable en función dos sinais a sustentar e de acordo co 
indicado nos planos. 

Os postes inseriranse nunha vaíña de aceiro galvanizado que estará encaixada no dado de formigón de cimentación. 

Os carteis de preaviso sustentaranse sobre os perfís tipo I.P.N. de aceiro galvanizado e as dimensións indicadas na Norma 8.1.-I.C., así 
como nos planos. 
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f.  Seguridade e sinalización das obras 

Durante a execución das unidades respectivas en zonas non afectadas polo tráfico, non serán necesarias medidas de sinalización 
específicas, e estarase ao establecido na lexislación laboral e ambiental, vixentes. 

Durante a execución destas unidades en zonas afectadas polo tráfico, adoptaranse as medidas de sinalización establecidas nos desvíos 
provisionais e estarase igualmente ao establecido na lexislación laboral e ambiental, vixentes. 

 

g. Medición e aboamento  

Os sinais reflectantes, as placas circulares, triangulares, octogonais, rectangulares e cadradas, as placas complementarias mediranse 
por unidades e aboaranse por unidades (Ud) realmente colocadas en obra e aceptadas segundo os prezos do Cadro de Prezos nº 1. O 
prezo da unidade de cada tipo comprende a subministración e colocación do sinal, incluíndo os elementos de suxeición, sustentación e 
ancoraxe, así como a cimentación e a escavación correspondente. 

 

4.6. XARDINERÍA E REMATES 

4.6.2. ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES 

a. Definición e características 

As bandas axardinadas constituense como zonas para a plantación de especies vexetais tapizantes e ornamentais. Estarán formadas 
por terra vexetal, lámina xeotéxtil e unha capa de grava drenante segundo se especifica nos planos de Proxecto. 

b. Condicións de execución 

b.1. Tratamento e estendido da terra vexetal 

Consiste no conxunto de operacións necesarias para encher con terra vexetal fertilizada os ámbitos sinalados nos Planos como bandas 
verdes, que compenden a adquisión e transporte da terra vexetal e a extensión e conformación. 

Evitarase que a terra se contamine con grava, terróns de arxila ou pedras máis grandes de cinco (5) centímetros. A superficie sobre a 
que se vai estender deberá descompactarse. A terra vexetal fertilizada estenderase e conformará, con groso uniforme, utilizando aquela 
maquinaria coa que se eviten as pasadas por riba e a compactación. Unha vez estendida, procederase á limpeza da zona, tansportando 
a vertedoiro ou lugar de utilización os materiais sobrantes e retirando as instalacións provisionais.  

b.2. Especies vexetais 

As especies vexetais responderán ás indicadas en Planos/Orzamento, e deberán ser autóctonas e estar adaptadas ecolóxica e 
funcionalmente ás condicións do contorno do Recinto Feiral, coa finalidade de minimizar os gastos de mantemento. 

As plantas que se seleccionen deberán atparse en perfecto estado sanitario, sen golpes nin danos. O seu tamaño deberá ser o óptimo 
para o mellor desenvolvemento, sen desequilibrios fisiolóxicos que poidan provocar enfermidades. Serán rexeitadas as plantas que: 

 -Poidan ser portadoras de pragas 

 -Teñan sido cultivadas sen espaciamento suficiente 

 -Teñan crecementos desproporcionados 

 -Que vaian acompañadas de malas herbas 

 -Que non teñan o oportuno embalaxe 

O Contratista verase obrigado a sustituir todas as plantas rexeitadas pola Dirección de Obra e correrán á súa costa todos os gastos 
ocasionados polas sustitucións, sen que o posible retraso poida repercutir no prazo de execución da obra. 

Non se elixirán plantas que, polo seu tamaño ou porte poidan producir danos nas infraestruturas soterradas ou poidan provocar o 
levantamento da calzada ou os pavimentos das beirarrúas. Preferentemente, elixiranse tapizantes de xeito que cubran o chan coas súas 
follas, e arbustos e matas. 

c. Medición e aboamento 

A medición e estendido do tratamento da terra vexetal será realizada por metros cúbicos (m³) realmente executados, medidos sobre 
perfís transversais. Aboaranse de acordo cos prezos correspondentes do cadro de Prezos nº1, que inclúen o transporte, estendido e 
conformación da capa. 

A medición das plantas será realizada unidades realmente subministradas e plantadas. Aboaranse de acordo cos prezos 
correspondentes do cadro de Prezos nº1, que inclúen o subministro, transporte, descarga e plantación así coma rega e limpado de 
malas herbas ata a data de sinatura de recepción da obra. 

 

4.7. ESCOLLERAS  

4.7.1          ESCOLLERA  DE PROTECCIÓN 

Será de aplicación, ademais do establecido no presente Prego, o disposto no PG-3, segundo a modificación indicada pola OM FOM 
1382/2002. 

a. Definición 

Defínese como escollera de protección, a capa de fragmentos de rocha sa, dura e resistente á  meteorización  colocada sobre  o noiro  
dunha obra  de recheos  ou sobre  a superficie  final  da  escavación en chans ou rocas brandas co fin de protexelos  contra a erosión 
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das correntes de auga, do vento, da oleaxe ou da choiva intensa. Empréganse como protección  de noiros  das presas e diques de 
materiais soltos, en canles naturais, en canles, en cuncos amortecedores,  en saídas de rápidos e cuncos e noutras obras hidráulicas. 

b. Clasificación  

As escolleras de protección poden clasificarse en base á clase de obra hidráulica onde teñan de executarse, do seguinte modo: 

Grupo A.  Escolleras  en paramentos  de presas e diques de materiais  soltos. 

Grupo B.  Escolleras  en cuncos amortecedores  e saídas de rápido e obras similares. 

Grupo C.  Escolleras  en noiros interiores de canles en terra e encanamentos  de ríos. 

A anterior clasificación débese á esencial diferenza nas características da escollera, tanto dos materiais como na súa colocación, entre 
os distintos grupos. 

No caso deste proxecto a escollera de protección clasificase dentro do grupo C. 

c. Materiais  

Os  materiais  cumprirán o establecido en relación coas escolleras no presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares. Non se 
admitirán pedras ou bloques redondeados. A menor dimensión dun bloque non será inferior á terceira parte da súa lonxitude. 

d. Execución  

A execución da presente unidade comprende as seguintes operacións: 

-Preparación da superficie de apoio da escollera. 

Colocación dunha capa de filtro. 

-Escavación, carga e transporte do material pétreo que constitúe a escollera. 

-Vertedura e colocación do material. 

-Formigonado dos alicerces. 

-Recheo do trasdós. 

Os noiros que deban ser protexidos pola escollera presentarán unha superficie regular, e estar libres de materiais brandos, restos 
vexetais e outros materiais indesexados. 

A execución de escolleras en noiros de obras de recheos, presas, diques, etc, realizarase unha vez rematada a obra de recheo ata a 
súa coroación, ou ben por fases sucesivas ao mesmo tempo que se constrúe o corpo do recheo, pero sempre coa condición de que a 
vertedura das pedras se efectúe desde unha altura inferior a tres metros (3 m), a fin de evitar a segregación. Unha vez vertido o material  
procedérase  á súa colocación  de forma que  se obteña  unha boa trabazón das pedras grosas e que o material miúdo encha os ocos 
entre elas. 

Debese escavar a cimentación ata a cota definida pola Dirección de Obra, comprobando que as características do terreo se 
corresponden coas previstas, sendo recomendable unha profundidade mínima de  un metro (1 m.). O fondo da escavación dos alicerces 
executarase normalmente cunha contrainclinación respecto á horizontal de valor aproximado 3H:1V, o que facilita a colocación das 
seguintes fiadas das escolleras. 

Unha vez efectuada a escavación dos alicerces, débese proceder á colocación da escollera no seu interior, ata acadar 
aproximadamente a cota do terreo natural no intradós. Posteriormente, deberase proceder ao verquido do formigón das características 
especificadas no proxecto, de forma que se enchan os ocos existentes entre os bloques de escollera, co que se consegue unha maior 
rixidez e homoxeneidade na cimentación, no referente a transmisión de tensións, etc. 

Iniciarase a colocación no pé do noiro a protexer, progresando cara a zona alta do mesmo. A colocación efectuárase con tractor 
equipado con folla de empuxe ou por colocación  individual das pedras grosas con retroexcavadora  ou guindastres. Non se admitirán 
procedementos de posta en obra que provoquen segregación da escoleera, nin dano ao noiro ou á capa de filtro. 

A regularidade  da  superficie  final  da  escollera  cumprirá  a condición  de que  a parte  máis saínte das pedras non sobresaia  máis da 
metade da súa dimensión  mínima  respecto da superficie teórica externa da escollera. Ademais, no fondo da canle, o dique colocado 
deberá cumprir que a cara vista sexa a máis plana. A fronte exterior carecerá de lombos ou depresións. 

e. Control  

e.1.  Ensaios 

As características físicas e mecánicas das rochas e os métodos de ensaio indícanse no apartado de MATERIAIS, "Procedencia e 
calidade da rocha". 

e.2.  Control de produción 

O control en canteira efectuárasevisualmente  e mediante a realización de ensaios. Visualmente, o Contratista  controlará  que  as rocas  
alteradas,  chans  e outros  materiais  inadecuados,  así como  as pedras de tamaño superior ao máximo autorizado son separadas e 
depositadas  en vertedoiro ou noutras zonas  indicadas polo Director. Realizaranse os ensaios que especifique  o artigo correspondente  
do presente Prego, para comprobar que a roca cumpre as especificacións  esixidas, tal como indícase no apartado anterior 'Ensaios". 

Durante a extensión  ou colocación  do material, o Contratista  controlará  a altura da tongada e, visualmente,  a homoxeneidade do 
material, a posible segregación  do mesmo, a axeitadatrabazón entre as  pedras,  o  recheo  con pedras pequenas  dos ocos  deixados  
entre  as  pedras  maiores  e,  en xeral, todos os factores que inflúen na calidade da execución da escollera. 

f. Medición e abono 

Esta unidade de obra medirase por metros cúbicos (m3) de obra executada.   O prezo  de abono será o indicado no Cadro de Prezos N°  
1. 
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Non será obxecto de abono o exceso  de peso respecto  ao correspondente   ao volume  de recheo executado  determinado  de acordo 
co criterio e tolerancias  que fixe o  presente Prego. 

Serán por conta do  Contratista os gastos de instalación da báscula, así como o seu mantemento  e servizo. 

 

 

 

En A Picota, a 10 de decembro de 2015 

Asdo., o equipo técnico redactor do anteproxecto: 

Mª Cruz Vigo Castro 

 

Flavia C. Piñeiro Ces Paula Souto Cañas Gael Sánchez Rivas 

 

Arquitecta colexiada       
COAG 3556 

Arquitecta colexiada  
COAG 3658 

Arquitecta colexiada  
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 24644 
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1. - ANTECEDENTES E DATOS XERAIS  
 

1.1. - XUSTIFICACIÓN DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD E E SAÚDE 
 

O R.D. 1627/1997 do 24 de Outubro establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables en obras de 
construción. Para os efectos deste R.D., a obra proxectada require a redacción do presente Estudio Básico de Seguridade 
e Saúde, por canto a devandita obra, dada a súa dimensión e sinxeleza de execución, non se inclúe en ningún dos 
supostos considerados no art. 4 do R.D. 1627/1997, posto que: 

-O presuposto de execución por contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08. 
 

-A duración estimada da obra é superior a 30 días pero non se previu empregar máis de 20 traballadores simultaneamente. 
 

-O volume de man de obra estimado é inferior a 500 días de traballo. 
 

-Non se trata dunha obra de túneles, galerías, conducións soterradas ou presas. 
 

1.2. - OBXECTO DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SA ÚDE 
 

De acordo co art. 6 do R.D. 1627/1997, o Estudio Básico de Seguridade e Saúde precisa as normas de seguridade e saúde 
aplicables á obra, contemplando a identificación dos riscos laborais evitables e as medidas técnicas precisas para iso, a 
relación  de  riscos  laborais  que non  poidan  eliminarse  especificando  as  medidas  preventivas  e  proteccións  técnicas 
tendentes a controlar e reducir os devanditos riscos e calquera tipo de actividade a desenvolver en obra. 

 

Conforme se especifica no Artigo 6, apartado 2, do R.D. 1627/1997, o Estudio Básico de Seguridade e Saúde define: 
 

-A relación das normas de seguridade e saúde aplicables á obra. 
 

-A identificación dos riscos que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso. 
 

-A relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas 
tendentes a controlar e reducir os devanditos riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas 
alternativas. Non será necesario valorar esta eficacia cando se adopten as medidas establecidas pola normativa ou 
indicadas pola autoridade laboral (Notas Técnicas de Prevención). 

 

-A relación de actividades e medidas específicas relativas aos traballos incluídos no Anexo 11. 
 

-A previsión e informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles 
traballos posteriores sempre dentro do marco da Lei 31/1.995 de prevención de Riscos Laborables. 

Os obxectivos que pretende alcanzar o presente Estudio Básico de Seguridade e Saúde son: 
 

    Garantir a saúde e integridade física dos traballadores 
 

    Evitar accións ou situacións perigosas por improvisación, ou por insuficiencia ou falta de medios 
 

    Delimitar e esclarecer atribucións e responsabilidades en materia de seguridade das persoas que interveñen no 
proceso construtivo 

 

    Determinar os custos das medidas de protección e prevención 
 

    Referir a clase de medidas de protección a empregar en función do risco 
 

    Detectar a tempo os riscos que se derivan da execución da obra 
 

    Aplicar técnicas de execución que reduzan ao máximo estes riscos 
 

2.   MEMORIA. 
 

2.1.         DATOS DO PROXECTO 
 

O presente Estudio Básico de Seguridade e Saúde refírese ao proxecto os datos xerais do cal son: 
 

TIPO DE OBRA AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS 
VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 

SITUACIÓN E POBOACIÓN Diversas Parroquias do Concello de Mazaricos 

PROMOTOR Concello de Mazaricos 

 
PROXECTISTAS 

Mª Cruz Vigo Castro, Flavia C. Piñeiro Ces, Paula Souto Cañas – Arquitectas 
 

Gael sánchez Rivas – Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos 

COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE A designar polo promotor ao inicio das obras 

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 54.921,18 € 

DURACIÓN DA OBRA 2 mes 

Nº MÁXIMO DE TRABALLADORES 4 
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2.2.         DESCRICIÓN DA LOCALIZACIÓN E A OBRA  
 

ACCESOS Á OBRA Estradas rurais 

TOPOGRAFÍA DO TERREO Pendente leve a moderada 

TIPO DE CHAN Solo rústico – solo de núcleo rural 

 
2.3            INSTALACIÓNS  PROVISIONAIS,  ASISTEN CIA  SANITARIA  E  MEDIOS  DE  AUXILIO  EN  CASO  
DE ACCIDENTE 

 

2.3.1.      ASISTENCIA SANITARIA E MEDIOS DE AUXILI O: MATERIAL DE PRIMEIROS 
AUXILIOS  

 
De acordo co apartado A 3 do Anexo 6 do R.D. 1627/1997, durante a realización da obra terase acceso ao material de 
primeiros auxilios que se indica a continuación: 

 

-Unha botica de primeiros auxilios portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 traballadores, nun lugar accesible 
aos operarios e debidamente equipado, segundo a Orde TAS/2947/2007, de 8 de outubro, pola que se establece o 
subministro ás empresas de boticas con material de primeiros auxilios en caso de accidente de traballo, que conteña, 
como mínimo, o establecido no anexo VI.A) 3 do Real Decreto 486/97, do 14 de abril: 

 

-Desinfectantes e antisépticos 
autorizados, 

 

-Gasas 
estériles, 

 

-Algodón 
hidrófilo, 

 

-
Vendas, 

 

-
Esparadrapo, 

 

-Apósitos 
adhesivos, 

 

-
Tesoiras, 

 

-Pinzas e luvas 
desbotables. 

 
Ademais, poderá conter torniquete, antiespasmódicos, analxésicos, bolsa para auga ou xeo, termómetro   e xiringas 
desbotables. 

 

O  responsable  de  emerxencias  revisará  periodicamente  o  material  de  primeiros  auxilios,  repoñendo  os  elementos 
utilizados e substituíndo os produtos caducados. 

 

2.3.2.      ASISTENCIA SANITARIA E MEDIOS DE AUXILI O: EVACUACIÓN DE 
FERIDOS 

 
A evacuación de feridos aos centros sanitarios levarase a cabo exclusivamente por persoal especializado, en ambulancia. 
Tan só os feridos leves poderán trasladarse por outros medios, sempre co consentimento e baixo a supervisión do 
responsable de emerxencias da obra. 

 

Disporase en lugar visible da obra un cartel coa indicación dos teléfonos de urxencias de atención médica primaria e 
especializada con servizo de urxencia máis próximos: 

 

NIVEL DE ASISTENCIA  CENTRO DISTANCIA (TEMPO)  TLFNO. CONTACTO  

Asistencia primaria  Centro de Saúde de Mazaricos 0,5 Qm (2 min.) Tlfno: 981 834 046 

Punto de Atención Continuada 
(PAC) Centro de Saúde de Santa Comba 23,9 Qm (21 min.) Tlfno: 981 818 821 

Asistencia especializada 
(Hospital con servizo de 
Urxencias) 

Hospital Virxe da Xunqueira. Paseo Alcalde 
Pepe Sánchez  7, Cee 

23,2 Qm 
(27 min) 

Tlfno: 981 706 010 
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2.4.         MATERIAIS PREVISTOS NA CONSTRUCIÓN  
 

Non está previsto o emprego de materiais perigosos ou tóxicos, nin elementos ou pezas construtivas de perigosidade 
descoñecida na súa posta en obra; tampouco se prevé o uso de produtos tóxicos no proceso de construción. 
 
 
 
 
 

 

2.5.         MAQUINARIA PESADA DE OBRA  
 

A maquinaria que se prevé empregar na execución da obra indícase a continuación: 
 

Brazo desbrozador/tractor                                         
Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                             
Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                              
Tractor tipo agrícola de 150 kW                                   
Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                      
Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                  
Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                         
Guindastre móvil tt 30 m+14.5m Q44 tm                             
Tractor de eirugas de 171/190 cv, c/ m.o.                         
Tractor de eirugas de 191/240 cv, c/ m.o.                         
Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l                                  
Retroescavadora cadeas 141/180 CV                                 
Retroescavadora cadeas 181/250 CV                                 
Pa cargadora rodas 201-250 CV                                     
Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                  
Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.                                  
Bandexa vibrante gasolina 5CV 63x50cm 93kg                        
Rolo vibrador rodas 14 tm                                         
Regadora bituminosa                                               
Camión dumper 16 m3 tración total                                 
Camión cuba de rego 20.000 l                                      
Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3                                 
Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes 

 
3.              CONSIDERACIÓN XERAL DE RISCOS  

 
3.1.         CONSIDERACIÓN XERAL DE RISCOS  

 

SITUACIÓN Risco baixo. 

TOPOGRAFÍA E ÁMBITO  
Risco baixo sen condicionantes de risco aparentes, tanto para circulación de vehículos, coma para a 
programación dos traballos en relación co ámbito. 

OBRAS PROXECTADAS  Risco baixo. 

PRESUPOSTO DE 
SEGURIDADE E SAÚDE  

Inclúese como un capítulo independente nas partidas de execución material da obra. 

DURACIÓN DA OBRA E  
NUMERO DE TRABALLADORES 
PUNTA 

Risco baixo para un calendario de obra reducido e un número de traballadores punta doada de 
organizar. 

MATERIAIS PREVISTOS NA  
CONSTRUCIÓN, 
PERIGOSIDADE E TOXICIDADE  

Todos os materiais da obra son coñecidos e non supoñen risco adicional tanto pola súa composición 
coma polas súas dimensións. En canto a materiais auxiliares na construción, ou produtos, non se 
prevén outros que os coñecidos e non tóxicos. 

 
3.2.         FASES DA OBRA  

 
Dado que os traballos de rehabilitación superficial dos firmes e sinalización horizontal os levará a cabo unha 
empresa contratista que asumirá a realización de todas as partidas de obra, adóptase para a ordenación deste estudio: 

 

1º) Considerar a realización deste nun proceso dunha soa fase aos efectos de relacionar os procedementos 
construtivos, os riscos, as medidas preventivas e as proteccións persoais e colectivas. 

 

2º) A fase de implantación de obra, ou centro de traballo, queda baixo a responsabilidade da empresa contratista, dada 
a súa directa vinculación con esta. 

 

3º) O levantamento do centro de traballo, así como a seguridade no traballo fóra do recinto de obra, queda fóra da fase 
de obra considerada neste estudio da seguridade no traballo. 
 

 

3.3.         ANÁLISE E PREVENCIÓN DO RISCO NAS FASE S DE OBRA  
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Analizados os procedementos e equipos a utilizar nos distintos traballos desta reforma, dedúcense os seguintes riscos: 
 

RISCOS XERAIS MÁIS FRECUENTES  
 

    Caída de obxectos e/ou materiais a este ou a distinto nivel 
 

    Desprendemento de cargas suspendidas 
 

    Exposición a temperaturas ambientais extremas 
 

    Exposición a vibracións e ruído 
 

    Cortes e golpes na cabeza e extremidades 
 

    Cortes e feridas con obxectos punzantes 
 

    Sobreesforzos, movementos repetitivos ou posturas inadecuadas 
 

    Electrocucións por contacto directo ou indirecto 
 

    Dermatose por contacto con xesos, escaiola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
 

    Intoxicación por inhalación de fumes e gases 
 

Medidas preventivas e proteccións colectivas de car ácter xeral  
 

    A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada 
 

    Colocaranse carteis indicativos das medidas de seguridade en lugares visibles da obra 
 

    Prohibirase a entrada a toda persoa allea á obra 
 
    Os  recursos  preventivos  da  obra  terán  presenza  permanente  naqueles  traballos  que  entrañen  maiores  riscos, 
cumprimento dos supostos regulados polo Real Decreto 604/06 que esixen a súa presenza. 

 
    As operacións que entrañen riscos especiais realizaranse baixo a supervisión dunha persoa cualificada, 

debidamente instruída, 
 

    Suspenderanse os traballos en caso de tormenta e cando chova con intensidade ou a velocidade do vento sexa superior a 
50 km/h 

 

    Cando as temperaturas sexan extremas, evitarase, na medida do posible, traballar durante as horas de maior insolación 
 
    A carga e descarga de materiais realizarase con precaución e cautela, preferentemente por medios mecánicos, 

evitando movementos bruscos que provoquen a súa caída 
 

    A manipulación dos elementos pesados realizarase por persoal cualificado, utilizando medios mecánicos ou pancas, 
para evitar sobreesforzos innecesarios 

 

    Ante a existencia de liñas eléctricas aéreas, gardaranse as distancias mínimas preventivas, en función da súa 
intensidade e voltaxe 

 

    Non se realizará ningún traballo dentro do radio de acción das máquinas ou vehículos 
 

    Os operarios non desenvolverán traballos, nin permanecerán, debaixo de cargas suspendidas 
 

    Evitaranse ou reducirán ao máximo os traballos en altura 
 

    Utilizaranse escaleiras normalizadas, suxeitas firmemente, para o descenso e ascenso ás zonas escavadas. 
 

    Dentro do recinto da obra, os vehículos e máquinas circularán a unha velocidade reducida, inferior a 20 km/h 
 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar n as distintas fases de execución da obra  
 
    Casco de seguridade homologado 

 

    Casco de seguridade con barboquexo 
 

    Cinto portaferramentas 
 

    Luvas de goma 
 

    Luvas de coiro 
 

    Luvas illantes 
 

    Calzado con punteira reforzada 
 

    Calzado de seguridade con sola illante e anticravos 
 

    Botas de cana alta de goma 
 

    Máscara con filtro mecánico para o corte de ladrillos con serra 
 

    Roupa de traballo impermeable 
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    Faixa antilumbago 
 

    Lentes de seguridade antiimpactos 
 

    Protectores auditivos 
 

RISCOS DURANTE OS TRABALLOS PREVIOS Á EXECUCIÓN DA OBRA  
 

Exponse a relación dos riscos máis frecuentes que poden xurdir nos traballos previos á execución da obra, coas 
medidas preventivas, proteccións colectivas e equipos de protección individual (EPI), específicos para os devanditos 
traballos. 
 

 

Valado de obra  
 

Riscos máis frecuentes  
 
    Cortes e feridas con obxectos punzantes 

 

    Proxección de fragmentos ou de partículas 
 

    Exposición a temperaturas ambientais extremas 
 

    Exposición a vibracións e ruído 
 

Medidas preventivas e proteccións colectivas  
 
    Prohibirase o aparcamento na zona destinada á entrada de vehículos á obra 

 

    Retiraranse os cravos e todo o material punzante resultante do valado 
 

    Localizaranse as conducións que poidan existir na zona de traballo, previamente á escavación 
 
Equipos de protección individual (EPI)  

 
    Calzado con punteira reforzada 

 

    Luvas de coiro 
 

    Roupa de traballo reflectante 
 

RISCOS DURANTE AS FASES DE EXECUCIÓN DA OBRA  
 

Formación de explanada e pavimentos  
 

Riscos máis frecuentes  
 
    Inundacións ou filtracións de auga 

 

    Xiros, choques e golpes provocados pola maquinaria ou por vehículos 
 

Equipos de protección individual (EPI)  
 
    Luvas homologadas para o traballo con materiais bituminosos 

 

    Botas de goma de cana alta 
 

    Botas de seguridade con equipos de aceiro e antiescorregadizos 
 

Sinalización.  
 

Riscos máis frecuentes:  
 

    Caídas ao mesmo nivel. Intoxicacións por emanacións. 
 

    Explosións e/ou incendios. 
 

    Corpos estraños nos ollos. 
 

Medidas Preventivas durante a sinalización: 
 

Prohíbese   o   almacenamento   de   pinturas   susceptibles   de   emanar   vapores   inflamables   cos   recipientes   
malo incompletamente pechados. 

 

Proteccións Persoais:  
 

    Casco de polietileno. 
 

    Luvas longas de P.V.C. 
 

    Máscara con filtro mecánico recambiable para ambientes pulverulentos. 
 

    Máscara con filtro químico recambiable para atmosferas tóxicas. 
 

    Lentes de seguridade. 
 

    Calzado antideslizante. 
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    Mono de traballo. 
 

    Gorro protector contra pintura para o pelo. 
 

Proteccións Colectivas:  
 
    As pinturas, vernices, disolventes, etc., almacenaranse en lugar adecuado, manténdose sempre a ventilación por tiro 

de aire. 
 

    Instalarase un extintor de po químico seco e un rótulo coa prohibición de non fumar por risco de incendios. 
 

 

    Estas medidas serán anuladas en caso de utilización de pinturas á auga. / 
 

    Prohíbese realizar traballos de soldadura e oxicorte en lugares próximos nos que se empregue pinturas inflamables. 
 

IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS LABORAIS EVITABLES  
 

Neste apartado saliéntase a relación das medidas preventivas a adoptar para evitar ou reducir o efecto dos riscos 
máis frecuentes durante a execución da obra. 

 

Caídas ao mesmo nivel  
 
    A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada 

 

    Habilitaranse e balizarán as zonas de abasto de materiais 
 

Caídas a distinto nivel  
 
    Disporanse escaleiras de acceso para salvar os desniveis 

 
    Manteranse en bo estado as proteccións dos ocos e dos desniveis 

 

    As escaleiras de acceso quedarán firmemente suxeitas e ben amarradas 
 

Po e 
partículas  

 

    Regarase periodicamente a zona de traballo para evitar o po 
 

    Usaranse lentes de protección e máscaras antipo naqueles traballos nos que se xere po ou partículas 
 

Ruí
do  

 
    Avaliaranse os niveis de ruído nas zonas de traballo 

 

    As máquinas estarán provistas de illamento acústico 
 

    Disporanse os medios necesarios para eliminar ou amortecer os ruídos 
 

Esforz
os  

 
    Evitarase o desprazamento manual das cargas pesadas 

 

    Limitarase o peso das cargas en caso de desprazamento manual 
 

    Evitaranse os sobreesforzos ou os esforzos repetitivos 
 

    Evitaranse as posturas inadecuadas ou forzadas no levantamento ou desprazamento de cargas 
 

Incendi
os  

 

    Non se fumará en presenza de materiais funxibles nin en caso de existir risco de incendio 
 

Intoxicación por 
emanacións  

 
    Os locais e as zonas de traballo disporán de ventilación abonda 

 

    Utilizaranse máscaras e filtros apropiados 
 

RELACIÓN DOS RISCOS LABORAIS QUE NON PODEN 
ELIMINARSE  

 
Os riscos que dificilmente poden eliminarse son os que se producen por causas inesperadas (como caídas de obxectos e 
desprendementos, entre outras). Non obstante, poden reducirse co axeitado uso das proteccións individuais e 
colectivas, así como co estrito cumprimento da normativa en materia de seguridade e saúde, e das normas da boa 
construción. 

 

Caída de 
obxectos  
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Medidas preventivas e proteccións 
colectivas  

 
    A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada 

 

    Evitarase o amontoamento de materiais ou obxectos 
 

Equipos de protección individual 
(EPI) 

 
    Casco de seguridade homologado 

 

    Luvas e botas de seguridade 
 

    Uso de bolsa portaferramentas 
 

Dermato
se 

 

Medidas preventivas e proteccións 
colectivas  

 
    Evitarase a xeración de po de cemento 
 
 

 

Equipos de protección individual 
(EPI) 

 
    Luvas e roupa de traballo axeitada 

 

Electrocució
ns  

 

Medidas preventivas e proteccións 
colectivas  

 
    Revisarase periodicamente a instalación eléctrica 

 

    O tendido eléctrico quedará fixado aos paramentos verticais 
 

    Os alongadores portátiles terán mango illante 
 

    A maquinaria portátil disporá de protección con dobre illamento 
 

    Toda a maquinaria eléctrica estará provista de toma de terra 
 

Equipos de protección individual 
(EPI) 

 
    Luvas dieléctricas 

 

    Calzado illante para electricistas 
 

    Banquetas illantes da electricidade 
 

Queimadur
as 

 

Medidas preventivas e proteccións 
colectivas  

 
    A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada 

 

Equipos de protección individual 
(EPI) 

 
    Luvas, polainas e mandís de coiro 

 

Golpes e cortes en 
extremidades  

 

Medidas preventivas e proteccións 
colectivas  

 
    A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada 

 

Equipos de protección individual 
(EPI) 

 
    Luvas e botas de seguridade 

 

CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E SAÚDE, EN TRABALLOS POST ERIORES DE REPARACIÓN E 
MANTEMENTO 
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Neste apartado achégase a información útil para realizar, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os 
futuros traballos de conservación, reparación e mantemento do edificio construído que entrañan maiores riscos. 

Traballos con pinturas e 
vernices  

 
Os traballos con pinturas ou outros materiais a inhalación dos cales poida resultar tóxica deberán realizarse con 
ventilación abonda, adoptando os elementos de protección axeitados. 

 

3.4. - ANÁLISE E PREVENCIÓN DOS RISCOS NOS MEDIOS E  NA 
MAQUINARIA.  

 
As medidas preventivas a adoptar e as proteccións a empregar para o control e a redución de riscos debidos á 
utilización de maquinaria e ferramentas durante a execución da obra desenvolveranse no correspondente Plan de 
Seguridade e Saúde, conforme aos seguintes criterios: 

 

a) Todas as máquinas e ferramentas que se utilicen na obra disporán do seu correspondente manual de instrucións, no que 
estarán especificados claramente tanto os riscos que entrañan para os traballadores como os procedementos para a súa 
utilización coa debida seguridade. 

 

b) A maquinaria cumprirá as prescricións contidas no vixente Regulamento de Seguridade nas Máquinas, as Instrucións 
Técnicas Complementarias (ITC) e as especificacións dos 
fabricantes. 

 

c) Non se aceptará a utilización de ningunha máquina, mecanismo ou artificio mecánico sen regulamentación específica. 
 
 

 
Relación de máquinas e ferramentas que está previsto utilizar na obra, coas súas correspondentes medidas preventivas 
e proteccións colectivas: 

 

Pa 
cargadora  

 
    Para  realizar  as  tarefas  de  mantemento,  apoiarase  a  culler  no  chan,  pararase  o  motor,  conectarase  o  freo  de 

estacionamento e bloquearase a máquina 
 

    Queda prohibido o uso da culler como grúa ou medio de transporte 
 

    A extracción de terras efectuarase en posición frontal á pendente 
 

    O transporte de terras realizarase coa culler na posición máis baixa posible, para garantir a estabilidade da pa 
 

Camión de caixa 
basculante  

 

    As manobras do camión serán dirixidas por un sinalista de tráfico 
 

    Comprobarase que o freo de man está activado antes da posta en marcha do motor, ao abandonar o vehículo e durante 
as operacións de carga e descarga 

 

    Non se circulará coa caixa izada despois da descarga 
 

Camión para 
transporte  

 

    As manobras do camión serán dirixidas por un sinalista de tráfico 
 

    As cargas repartiranse uniformemente na caixa, evitando abastos con pendentes superiores ao 5% e protexendo 
os materiais soltos cunha lona. 

Antes de proceder ás operacións de carga e descarga, colocarase o freo en posición de freado e, en caso de estar situado 
en pendente, calzos de inmobilización debaixo das rodas 

 

    Nas  operacións  de  carga  e  descarga  evitaranse  movementos  bruscos  que  provoquen  a  perda  de  estabilidade, 
permanecendo sempre o condutor fóra da cabina 

 

Camión 
grúa  

 
    O condutor accederá ao vehículo descenderá deste co motor apagado, en posición frontal, evitando saltar ao chan 

e facendo uso dos chanzos e asideiro. 
 

    Coidarase especialmente de non superar a carga máxima indicada polo fabricante 
 

    A cabina disporá de botica de primeiros auxilios de primeiros auxilios e de extintor timbrado e revisado 
 

    Os vehículos disporán de bucina de retroceso 
 
    Comprobarase que o freo de man está activado antes da posta en marcha do motor, ao abandonar o vehículo e durante 

as operacións de elevación 
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    A elevación realizarase evitando operacións bruscas, que provoquen a perda de estabilidade da carga 
 

Ferramentas manuais 
diversas  

 
    A alimentación das ferramentas realizarase a 24 V cando se traballe en ambientes húmidos ou as ferramentas 

non dispoñan de dobre illamento 
 

    O acceso ás ferramentas e o seu uso estará permitido unicamente ás persoas autorizadas 
 

    Non se retirarán das ferramentas as proteccións deseñadas polo fabricante 
 

    Prohibirase, durante o traballo con ferramentas, o uso de pulseiras, reloxos, cadeas e elementos similares 
 

    As ferramentas eléctricas disporán de dobre illamento ou estarán conectadas a terra 
 

    Nas ferramentas de corte protexerase o disco cunha carcasa antiproxección 
 

    As conexións eléctricas a través de clemas protexeranse con carcasas anticontactos eléctricos 
 
    As ferramentas manteranse en perfecto estado de uso, cos mangos sen gretas e limpos de residuos, mantendo o 

seu carácter illante para os traballos eléctricos 
 

    As ferramentas eléctricas estarán apagadas mentres non se estean a utilizar e non se poderán usar coas mans ou os pés 
mollados 

 

    Nos casos en que se superen os valores de exposición ao ruído indicados no artigo 51 do Real Decreto 286/06 
de protección dos traballadores fronte ao ruído, estableceranse as accións correctivas oportunas, tales como o emprego 
de protectores auditivos 

 
 

3.5. -CÁLCULO DOS MEDIOS DE 
SEGURIDADE. 

 
O cálculo dos medios de seguridade realízase de acordo co establecido no R.D. 1627/1997 do 24 de Outubro e 
partindo das experiencias en obras similares. O cálculo das proteccións persoais parte de fórmulas xeralmente 
admitidas, e o cálculo das proteccións colectivas resultan da medición das mesmas sobre os planos do proxecto do 
edificio e os planos deste estudio, as partidas de seguridade e saúde, deste estudio básico, están incluídas 
proporcionalmente en cada partida. 

3.6. -MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS 
AUXILIOS.  

 

3.6.1. -Medicina 
preventiva.  

 
As posibles enfermidades profesionais que poidan orixinarse nesta obra son as normais que trata a medicina do traballo 
e a hixiene industrial. Todo iso resolverase de acordo cos servizos de prevención de empresa os que exercerán a 
dirección e o control das enfermidades profesionais, tanto na decisión de utilización dos medios preventivos como a 
observación medica dos traballadores. 

3.6.2. -Primeiros 
auxilios.  

 
Para  atender aos  primeiros  auxilios  existirá  unha  botica  de  primeiros  auxilios  de  urxencia  situada  nos  vestiarios,  
e comprobarase que, entre os traballadores presentes na obra, un, polo menos, recibira un curso de socorrismo. 

 

3.7. -MEDIDAS DE HIXIENE PERSOAL E INSTALACIÓNS DO 
PERSOAL.  

 
Dada a dimensión e obxecto da obra, non se prevén vestiarios do persoal. As instalacións de hixiene cumprirán co 
establecido no presente documento. 

3.8. -FORMACIÓN SOBRE SEGURIDADE.  
 

O plan especificará o Programa de Formación dos traballadores e asegurará que estes coñezan o plan. Tamén con esta 
función preventiva se establecerá o programa de reunións do Comité de Seguridade e Saúde. A formación e explicación do 
Plan de Seguridade será por un técnico de seguridade. 
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4. - NORMATIVA APLICABLE  
 

Para a aplicación e a elaboración do Plan de Seguridade e a súa posta en obra, cumpriranse as seguintes condicións: 
 

4.1.         Lexislación Xeral 
 

4.2.         Equipos de Protección Individual (EPI) 
 

4.3.         Instalacións e equipos de Obra 
 

4.4.         Normativa de ámbito local (ordenanzas municipais) 
 

4.1.         LEXISLACIÓN XERAL  
 

-Lei de prevención de riscos laborais . Lei 31/1995 (B.O.E. 10-11-95): normativa básica sobre prevención de riscos no 
traballo baseándose no desenvolvemento da correspondente directiva, os principios da Constitución e o Estatuto dos 
Traballadores. Contén, operativamente, a base para: 

-Servizos de prevención das empresas. 
 

-Consulta e participación dos traballadores. 
 

-Responsabilidades e sancións. 
 

-R.D. 485/1997, do 14 de Abril, sobre Disposicións Mínimas en materia de sinalización de Seguridade e Saúde no traballo. 
 

-R.D. 486/1997, do 14 de Abril, polo que se establecen as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nos centros de 
traballo. 

 

-R.D. 487/1997, do 14 de Abril, sobre Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde relativas á manipulación manual de 
cargas que entrañe riscos, en particular dorso lumbares, para os traballadores. 

 

-Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo  do 9 de Marzo de 1971 . Segue sendo válido o Titulo II que 
comprende os artigos dende o nº13 ao nº51. Os artigos anulados (Comités de Seguridade, Vixilantes de Seguridade e 
outras obrigas dos participacións en obra) quedan substituídos pola Lei de riscos laborais 31/1995 (Delegados de 
Prevención, Art. 35) 

 

En canto a disposicións de tipo técnico, as relacionadas cos capítulos da obra indicados na Memoria deste Estudio de 
Seguridade son as seguintes: 

 

-Directiva 92/57/CEE do 24 de xuño (DO: 26/08/92). Disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde que deben 
aplicarse nas obras de construción que sexan temporais ou móbiles. 

 

-RD 1627/1997 do 24 de outubro (BOE: 25/10/97). Disposicións mínimas de Seguridade nas obras de construción 
Derroga o RD. 555/86 sobre obrigatoriedade de inclusión de estudio de seguridade e hixiene en proxectos de edificacións e 
obras publicas. 

 

-Lei 31/1995 do 8 de novembro (BOE: 10/11/95) de Prevención de Riscos Laborais. Desenvolvemento da lei a través das 
seguintes disposicións: 

1.     RD. 39/1997 do 17 de xaneiro (BOE: 31/01/97). Regulamento dos servizos de prevención 
 

2.     RD. 485/1997 do 14 de abril (BOE: 23/4/97). Disposicións mínimas de seguridade en materia de sinalización, de 
seguridade e saúde no traballo. 

 

3.     RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97). Disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. No 
capitulo 1 exclúense as obras de construción. Modifica e derroga algúns capítulos da Ordenanza de Seguridade e Hixiene 
no traballo (O. 09/03/1971) 

 

4.     RD. 487/1997 do 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación 
manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. 

 

5.     RD. 664/1997 do 12 de maio (BOE: 24/05/97). Protección dos traballadores contra riscos relacionados coa exposición 
a axentes biolóxicos durante o traballo. 

 

6.     RD. 665/1997 do 12 de maio (BOE: 24/05/97). Protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa 
exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. 

 

7.     RD. 773/1997 do 30 de maio (BOE: 12/06/97). Disposicións mínimas de seguridade e saúde, relativas á utilización 
polos traballadores de protección individual. 

 

8.     RD. 1215/1997 do 18 de xullo (BOE: 07/08/97). Disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polo 
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traballadores dos equipos de traballo. Modifica e derroga algúns capítulos da Ordenanza de Seguridade e Hixiene no 
traballo (O. 09/03/1971) 
 

-O.  do  20  de  maio  de  1952  (BOE:  15/06/52).  Regulamento  de  Seguridade  e  Hixiene  do  Traballo  na  industria  da 
construción. Modificacións: O. do 10 de setembro de 1953 (BOE: 22/12/53) 

-O. do 23 de setembro de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derrogados por O. do 20 de xaneiro de 1956. 
 

-O. do 31 de xaneiro de 1940. Estadas: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Regulamento xeral sobre Seguridade e 
Hixiene 

 

-O. do 28 de agosto de 1970 . Art. 1º a 4º, 183º a 291º e anexos I e II (BOE: 05/09/70; 09/09/70). Ordenanza do traballo 
para as industrias da construción, vidro e cerámica. Corrección de erros: BOE: 17/10/70 

 

-O. do 20 de setembro de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondente ás obras en que sexa 
obrigatorio o estudio de Seguridade e Hixiene. Corrección de erros: BOE: 31/10/86 

 

-O. do 16 de decembro de 1987 (BOE: 29/12/87). Novos modelos para a notificación de accidentes de traballo e 
instrucións para o seu cumprimento e tramitación. 

 

-O. do 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Sinalización, balizamento, limpeza e terminación de obras fixas en vías fóra 
de poboado. 

 

-O. do 23 de maio de 1977 (BOE: 14/06/81). Regulamentación de aparatos elevadores para obras. Modificación: O. do 7 
de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

-O. do 28 de xuño de 1988 (BOE: 07/07/88). Introdución Técnica Complementaria MIE-AEM 2 do Regulamento de 
Aparatos de elevación e Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. do 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90) 

 

-O. do 31 de outubro de 1984 (BOE: 07/11/84). Regulamento sobre seguridade dos traballos con risco de amianto. 
 

-RD. 1435/92 do 27 de novembro de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 do 20 de xaneiro (BOE: 08/02/95) 
 

4.2.         EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  
 

Disposicións de aplicación da directiva 89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros sobre 
máquinas. 

 

-RD. 1495/1986 do 26 de maio (BOE: 21/07/86).Reglamento de seguridade nas máquinas. 
 

-O.  do  7  de  xaneiro  de  1987  ( BOE:  15/01/87).  Normas  Complementarias  de  Regulamento  sobre  seguridade  dos 
traballadores con risco de amianto. 

 

-RD. 1316/1989 do 27 de outubro (BOE: 02/11/89). Protección dos traballadores fronte aos riscos derivados da exposición 
ao ruído durante o traballo. 

 

-O. do 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i  17/03/71). Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no traballo. Corrección de 
erros: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derrogados algúns capítulos por: Lei 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 

 
Resolucións  aprobatorias  de  Normas  Técnicas  Regulamentarias  para  distintos  medios  de  protección  persoal  de 
traballadores: 

 

-R. do 14 de decembro de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos non metálicos 
 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 
 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Luvas illantes de electricidade 
 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridade contra riscos mecánicos. Modificación: 
BOE: 27/10/75 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas illantes de manobras. Modificacións: BOE: 28/10/75. 
 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección persoal de vías respiratorias. Normas 
comúns e adaptadores faciais. Modificacións: BOE: 29/10/75 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección persoal de vías respiratorias: Filtros 
mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 

 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección persoal de vías respiratorias: Máscaras 
autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 

 

-R. do 28 de xullo de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección persoal de vías respiratorias: filtros 
químicos e mixtos contra amoníaco. Modificación: BOE: O1/11/75



14
14 

CRUZ VIGO CASTRO - FLAVIA PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CANAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS 

CONCELLO DE MAZARICOS 
PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 

AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 
IV – ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 
 

 

 
 

4.3.         INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA  
 

-Real Decreto 1215/1997 do 18 de xullo , sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde para utilización de equipos 
de traballo 

4.4.         NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS PROVINCIAIS) 
 

-Normativas relativas á organización dos traballador es. Artigos 33 ao 40 da Lei de Prevención de riscos laborais, de 
1995 (BOE: 10/11/95) 

 

-Normas relativas á ordenación de profesionais da se guridade e hixiene . Regulamento dos Servizos de Prevención, 
RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

 

-Normas da administración local. Ordenanzas Municipa is en canto se refire á Seguridade, Hixiene e Saúde  nas  
Obras e que non contradigan o relativo ao RD. 1627/ 1997 

 
-Regulamentos Técnicos dos elementos auxiliares : Regulamento Electrónico de Baixa Tensión . B.O.E. 9/10/73 e 
Normativa Específica Zonal . Regulamento de Aparatos Elevadores para Obras . (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos 
Elevadores  I.T.C.  Orde  de  19-12-1985  pola  que  se  aproba  a  instrución  técnica  complementaria  MIE-AEM-1  do 
regulamento de aparatos de elevación e manutención referente aos ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC 
MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 

 

-Normativas derivadas do convenio colectivo provinci al: as que teñan establecidas no convenio colectivo provincial. 
 
 

5.            PREGO DE CONDICIÓNS 
 

O presente Prego de condicións, xunto coas disposicións contidas no correspondente Prego do Proxecto de execución, ten 
por obxecto definir as atribucións e obrigas dos axentes que interveñen en materia de Seguridade e Saúde, así como as 
condicións que deben cumprir as medidas preventivas, as proteccións individuais e colectivas da MELLORAS DO 
AFIRMADO DE CAMIÑOS NAS PARROQUIAS DE ALBORES, ANTE S, BEBA, COIRO, CHACÍN E AS MAROÑAS , en 
Mazaricos, (A Coruña). Todo iso con fin de evitar calquera accidente ou enfermidade profesional, que pode ocasionarse 
durante o transcurso da execución da obra ou nos futuros traballos de conservación, reparación e mantemento do edificio 
construído. 

5.1.         RÉXIME DE RESPONSIBILIDADES E ATRIBUCI ÓNS EN MATERIA DE SEGURIDADE E HIXIENE  
 

As atribucións e as obrigas dos distintos axentes que interveñen na edificación son as reguladas nos seus aspectos xerais 
pola Lei 38/99, de Ordenación da Edificación (L.O.E.). 

 

As garantías e responsabilidades dos axentes e traballadores da obra fronte aos riscos derivados das condicións de 
traballo en materia de seguridade e saúde, son as establecidas pola Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais e o 
Real Decreto 1627/1997 "Disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción". 

5.1.1.      O PROMOTOR 
 

É a persoa física ou xurídica, pública ou privada, que individual ou colectivamente decide, impulsa, programa e financia con 
recursos propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para a súa posterior alienación, entrega ou cesión a terceiros 
baixo calquera título. 

 

Ten a responsabilidade de contratar aos técnicos redactores do preceptivo Estudo de Seguridade e Saúde - ou Estudo 
Básico, no seu caso - ao igual que aos técnicos coordinadores na materia na fase que corresponda, todo iso segundo o 
establecido  no  R.D.  1627/1997, do  24  de  outubro,  polo  que  se  establecen  as  disposicións mínimas  en materia  de 
seguridade e saúde nas obras de construción, facilitando copias ás empresas contratistas, subcontratistas ou traballadores 
autónomos contratados  directamente  polo  Promotor,  esixindo  a  presentación  de cada  Plan  de  Seguridade  e  Saúde 
previamente ao comezo das obras. 

 

O Promotor terá a consideración de Contratista cando realice a totalidade ou determinadas partes da obra con medios 
humanos e recursos propios, ou no caso de contratar directamente traballadores autónomos para a súa realización ou para 
traballos parciais desta, agás nos casos estipulados no Real Decreto 1627/1997. 

5.1.2.      O PROXECTISTA 
 

É o axente que, por encarga do promotor e con suxeición á normativa técnica e urbanística correspondente, redacta o 
proxecto. 

 

Tomará en consideración nas fases de concepción, estudo e elaboración do proxecto básico e de execución, os principios 
e criterios xerais de prevención en materia de seguridade e de saúde, de acordo coa lexislación vixente. 

 

5.1.3.      O CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA  
 

Segundo define o artigo 2 do Real Decreto 1627/1997: 
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Contratista é a persoa física ou xurídica que asume contractualmente ante o Promotor, con medios humanos e materiais 
propios ou alleos, o compromiso de executar a totalidade ou parte das obras, con suxeición ao proxecto e ao contrato.



16
16 

CRUZ VIGO CASTRO - FLAVIA PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CANAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS 

CONCELLO DE MAZARICOS 
PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 

AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 
IV – ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 
 

 

 
 

Subcontratista é a persoa física ou xurídica que asume contractualmente ante o contratista, empresario principal, o 
compromiso de realizar determinadas partes ou instalacións da obra, con suxeición ao proxecto polo que se rexe a súa 
execución. 

 

O Contratista comunicará á autoridade laboral competente a apertura do centro de traballo na que incluirá o Plan de 
Seguridade e Saúde ao que se refire o artigo 7 do R.D.1627/1997, do 24 de outubro, no que se analicen, estuden, 
desenvolvan e complementen, en función do seu propio sistema de execución da obra as previsións contidas no EBSS. 

 

Ademais de implantar en obra o plan de seguridade e saúde, é de responsabilidade do Contratista ou Construtor a 
execución  correcta  das  medidas  preventivas  fixadas  no  plan  de  seguridade  e  hixiene.  Adoptará  todas  as  medidas 
preventivas que cumpran os preceptos en materia de Prevención de Riscos Laborais e Seguridade e Saúde que establece 
a  lexislación  vixente,  redactando  o  correspondente  Plan  de  Seguridade  e  axustándose  ao  cumprimento  estrito  e 
permanente do establecido no Estudo Básico de Seguridade e Saúde, dispoñendo de todos os medios necesarios e 
dotando o persoal do equipamento de seguridade esixibles, cumprindo as ordes efectuadas polo coordinador en materia de 
seguridade e de saúde durante a execución da obra. 

 

Supervisará de xeito continuado o cumprimento das normas de seguridade, tutelando as actividades dos traballadores ao 
seu cargo e, no seu caso, relevando do seu posto a todos aqueles que puidesen menoscabar as condicións básicas de 
seguridade persoais ou xerais, por non estar nas condicións axeitadas. 

 

Entregará a información suficiente ao coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra, onde 
se acredite a estrutura organizativa da empresa, as súas responsabilidades, funcións, procesos, procedementos e recursos 
materiais e humanos dispoñibles, co fin de garantir unha axeitada acción preventiva de riscos da obra. 

 

Entre as responsabilidades e obrigas do contratista e dos subcontratistas en materia de seguridade e saúde, cabe destacar 
as contidas no artigo 11 "Obrigas dos contratistas e subcontratistas" do R.D. 1627/1997. 

-Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen na Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
 

-Cumprir e facer cumprir o seu persoal o establecido no plan de seguridade e saúde. 
 

-Cumprir a normativa en materia de  prevención  de  riscos laborais, tendo  en conta, se é  o caso, as obrigas sobre 
coordinación de actividades empresariais previstas na Lei, durante a execución da obra 

 

-Informar e proporcionar as instrucións axeitadas e precisas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que 
haxan de adoptarse no referente á súa seguridade e saúde na obra. 

 

-Atender as indicacións e consignas do coordinador en materia de seguridade e saúde, cumprindo estritamente as súas 
instrucións durante a execución da obra. 

 

De acordo co Regulamento de Servizos de Previsión RD. 39/1997, o contratista ou construtor disporá de técnicos con 
atribución e responsabilidade para a adopción de medidas de seguridade e hixiene no traballo. 

 

Os  contratistas  e  subcontratistas  responderán  da  correcta  execución  das  medidas  preventivas  fixadas  no  plan  de 
seguridade e saúde no relativo ás obrigas que lles correspondan a eles directamente ou, no seu caso, aos traballadores 
autónomos por eles contratados. 

 

Responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento das medidas previstas no plan. 
 

As responsabilidades dos coordinadores, da Dirección facultativa e do Promotor, non eximirán das súas responsabilidades 
os contratistas e os subcontratistas. 

 

5.1.4.      A DIRECCIÓN FACULTATIVA  
 

Segundo define o artigo 2 do Real Decreto 1627/1997, enténdese como Dirección Facultativa: o/a técnico/a ou os/as 
técnicos/as competentes designados polo Promotor, encargados da dirección e do control da execución da obra. 

 

As responsabilidades da Dirección Facultativa e do Promotor, non eximen en ningún caso das atribuíbles os contratistas e 
os subcontratistas. 

 

5.1.5.      COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE EN PR OXECTO 
 

É o/a técnico/a competente designado/a polo Promotor para coordinar, durante a fase do proxecto de execución, a 
aplicación dos principios e criterios xerais de prevención en materia de seguridade e saúde. 

5.1.6.      COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE EN EX ECUCIÓN 
 

É o/a técnico/a competente designado polo Promotor, que forma parte da Dirección Facultativa. 

Asumirá as tarefas e responsabilidades asociadas ás seguintes funcións: 

Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade, tomando as decisións técnicas e de 
organización, co fin de planificar as distintas tarefas ou fases de traballo que vaian desenvolverse simultánea ou 
sucesivamente, estimando a duración requirida para a execución destas.
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Coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os subcontratistas e os traballadores 
autónomos, apliquen de xeito coherente e responsable os principios da acción preventiva recollidos na lexislación vixente. 

 

Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas neste. 
Organizar a coordinación de actividades empresariais prevista na Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

 

Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 
 

Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. A Dirección facultativa asumirá 
esta función cando non fose necesaria a designación dun coordinador. 

 

5.1.7.      TRABALLADORES AUTÓNOMOS  
 

É a persoa física, distinta do contratista e subcontratista, que realiza de forma persoal e directa unha actividade profesional, 
sen suxeición a un contrato de traballo e que asume contractualmente ante o promotor, o contratista ou o subcontratista, o 
compromiso de realizar determinadas partes ou instalacións da obra. 

 

Cando o traballador autónomo empregue na obra traballadores por conta allea, terá a consideración de contratista ou 
subcontratista. 

 

Os traballadores autónomos cumprirán o establecido no plan de seguridade e saúde. 
 

5.1.8.      TRABALLADORES POR CONTA ALLEA  
 

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información axeitada de todas as 
medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e a súa saúde na obra. 

 

A consulta e a participación dos traballadores ou dos seus representantes, realizaranse de conformidade co disposto na Lei 
de Prevención de Riscos Laborais. 

 

O contratista facilitará aos representantes dos traballadores no centro de traballo unha copia do plan de seguridade e 
saúde e das súas posibles modificacións. 

5.1.9.      FABRICANTES E SUBMINISTRADORES DE EQUIP OS DE PROTECCIÓN E MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN  
 

Os  fabricantes,  importadores  e  subministradores  de  maquinaria,  equipos,  produtos  e  útiles  de  traballo,  deberán 
subministrar  a  información  que  indique  a  forma  correcta  de  utilización  polos  traballadores,  as  medidas  preventivas 
adicionais que deban tomarse e os riscos laborais que leven consigo tanto o seu uso normal coma a súa manipulación ou 
emprego inadecuado. 

5.1.10.    RECURSO PREVENTIVO 
 

Co fin de exercer os labores de recurso preventivo, segundo o establecido na Lei 31/95, Lei 54/03 e Real Decreto 604/06, o 
empresario designará para a obra os recursos preventivos, que poderán ser: 

 

a) Un ou varios traballadores designados pola empresa. 
 

b) Un ou varios membros do servizo de prevención propio da empresa. 
 

c) Un ou varios membros do servizo ou os servizos de prevención alleos. 
 

As  persoas  ás  que  se  asigne  esta  vixilancia  deberán  dar  as  instrucións  necesarias  para  o  correcto  e  inmediato 
cumprimento das actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumprimento destas ou unha ausencia, 
insuficiencia ou falta de adecuación destas, informarase o empresario para que este adopte as medidas necesarias para a 
súa corrección, notificándose á súa vez ao Coordinador de Seguridade e Saúde e ao resto da Dirección Facultativa. 

 

No Plan de Seguridade e Saúde especificaranse os casos en que a presenza dos recursos preventivos é necesaria, 
especificándose expresamente o nome da persoa ou persoas designadas para tal fin, concretando as tarefas nas que 
inicialmente se prevé necesaria a súa presenza. 

 

5.2.         FORMACIÓN EN SEGURIDADE  
 

Co fin de que todo o persoal que acceda á obra dispoña da suficiente formación nas materias preventivas de seguridade e 
saúde, a empresa encargarase da súa formación para a axeitada prevención de riscos e o correcto uso das proteccións 
colectivas e individuais. A devandita formación alcanzará todos os niveis da empresa, dende os directivos ata os 
traballadores non cualificados, incluíndo os técnicos, encargados, especialistas e operadores de máquinas entre outros. 

5.3.         RECOÑECEMENTOS MÉDICOS 
 

A vixilancia do estado de saúde dos traballadores quedará garantida pola empresa contratista, en función dos riscos 
inherentes ao traballo asignado e nos casos establecidos pola lexislación vixente. 

 

A devandita vixilancia será voluntaria, agás cando a realización dos recoñecementos sexa imprescindible para avaliar os 
efectos das condicións de traballo sobre a súa saúde, ou para verificar que o seu estado de saúde non constitúe un perigo 
para outras persoas ou para o mesmo traballador.
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5.4.         SAÚDE E HIXIENE NO TRABALLO  
 

5.4.1.1.    PRIMEIROS AUXILIOS  
 

O empresario designará o persoal encargado da adopción das medidas necesarias en caso de accidente, co fin de garantir 
a prestación dos primeiros auxilios e a evacuación do accidentado. 

 

Dispoñerase, nun lugar visible da obra e accesible aos operarios, unha caixa de primeiros auxilios perfectamente equipada 
con material sanitario destinado a primeiros auxilios. 

 

O Contratista instalará rótulos con carácteres lexibles ata unha distancia de 2 m, no que se subministre aos traballadores e 
participantes na obra a información suficiente para establecer rápido contacto co centro asistencial máis próximo. 

 

5.4.1.2.    ACTUACIÓNS EN CASO DE ACCIDENTE  
 

En caso de accidente tomaranse soamente as medidas indispensables ata que chegue a asistencia médica, para que o 
accidentado poida ser trasladado con rapidez e sen risco. En ningún caso se lle moverá, agás cando sexa imprescindible 
para a súa integridade. 

 

Comprobaranse os seus signos vitais (consciencia, respiración, pulso e presión sanguínea), intentaráselle tranquilizar, e 
cubriráselle cunha manta para manter a súa temperatura corporal. 

 

Non se lle subministrará auga, bebidas ou medicamento ningún e, en caso de hemorraxia, premeranse as feridas con 
gasas limpas. 

 

O empresario notificará o accidente por escrito á autoridade laboral, conforme ao procedemento regulamentario. 
 

5.5.         DOCUMENTACIÓN DE OBRA  
 

5.5.1.       ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE  
 

É o documento elaborado polo técnico competente designado polo Promotor, onde se precisan as normas de seguridade e 
saúde aplicables á obra, considerando a identificación dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando as medidas 
técnicas necesarias para iso. 

 

Inclúe tamén as previsións e as informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e 
saúde, os previsibles traballos posteriores. 

 

5.5.2.       PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE  
 

En aplicación do presente estudo básico de seguridade e saúde, cada Contratista elaborará o correspondente plan de 
seguridade e saúde no traballo no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas no 
presente estudo básico, en función do seu propio sistema de execución da obra. No devandito plan incluiranse, se é o 
caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o Contratista propoña coa correspondente xustificación 
técnica, que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste estudo básico. 

 

O coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra aprobará o plan de seguridade e saúde 
antes do inicio desta. 

 

O plan de seguridade e saúde poderá ser modificado polo Contratista en función do proceso de execución da obra, da 
evolución dos traballos e das posibles incidencias ou modificacións que poidan xurdir durante o desenvolvemento desta, 
sempre coa aprobación expresa do Coordinador de Seguridade e Saúde e a Dirección Facultativa. 

 

Os que interveñan na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención 
das empresas intervinientes nesta e os representantes dos traballadores, poderán presentar por escrito e de forma 
razoada, as suxestións e alternativas que consideren oportunas. A tal efecto, o plan de seguridade e saúde estará na obra 
a disposición permanente destes e da Dirección Facultativa. 

5.5.3.       ACTA DE APROBACIÓN DO PLAN  
 

O plan de seguridade e saúde elaborado polo Contratista será aprobado polo Coordinador de Seguridade e Saúde durante 
a execución da obra, pola Dirección Facultativa ou pola Administración no caso de obras públicas, quen deberá emitir unha 
acta de aprobación como documento acreditativo da devandita operación, visado polo Colexio Profesional correspondente. 

 

5.5.4.       COMUNICACIÓN DE APERTURA DO CENTRO DE TRABALLO  
 

A comunicación de apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente será previa ao comezo dos traballos e 
presentarase unicamente polos empresarios que teñan a consideración de contratistas. 

 

5.5.5.       LIBRO DE INCIDENCIAS  
 

Con fins de control e seguimento do plan de seguridade e saúde, en cada centro de traballo existirá un libro de incidencias 
que constará de follas por duplicado, habilitado para tal efecto. 

 

Será facilitado polo colexio profesional que vise a acta de aprobación do plan ou a oficina de supervisión de proxectos ou 
órgano equivalente cando se trate de obras das administracións públicas.
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O libro de incidencias deberá manterse sempre na obra, en poder do Coordinador de Seguridade e Saúde durante a 
execución da obra, tendo acceso a Dirección Facultativa da obra, os contratistas e subcontratistas e os traballadores 
autónomos, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes 
na obra, os representantes dos traballadores e os técnicos dos órganos especializados en materia de seguridade e saúde 
no traballo das administracións públicas competentes, os que poderán facer anotacións neste. 

 

O Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra, deberá notificar o Contratista afectado e os 
representantes dos traballadores deste, sobre as anotacións efectuadas no libro de incidencias. 

 

Cando as anotacións se refiran a calquera incumprimento das advertencias ou observacións anteriores, remitirase unha 
copia á Inspección de Traballo e Seguridade Social no prazo de vinte e catro horas. En todo caso, deberá especificarse se 
a anotación se trata dunha nova observación ou supón unha reiteración dunha advertencia ou observación anterior. 

5.5.6.       LIBRO DE ORDES  
 

Na  obra  existirá  un libro de ordes  e  asistencias,  no  que  a  Dirección  Facultativa  salientará  as incidencias,  ordes  e 
asistencias que se produzan no desenvolvemento da obra. 

 

As anotacións así expostas teñen rango de ordes ou comentarios necesarios de execución de obra e, en consecuencia, 
serán respectadas polo Contratista da obra. 

5.5.7.       LIBRO DE VISITAS  
 

O libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente da Inspección de Traballo e Seguridade Social. 
 

O primeiro libro habilitarao o Xefe da Inspección da provincia en que se encontre a obra. Para habilitar o segundo ou os 
seguintes, será necesario presentar o anterior. En caso de perda ou destrución, o representante legal da empresa deberá 
xustificar por escrito os motivos e as probas. Unha vez esgotado un libro, conservarase durante 5 anos, contados dende a 
última dilixencia. 

5.5.8.       LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  
 

O contratista deberá dispoñer dun libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento na obra, reflectindo por 
orde cronolóxica dende o comezo dos traballos, todas e cada unha das subcontratacións realizadas nunha determinada 
obra con empresas subcontratistas e traballadores autónomos. 

 

O libro de subcontratación cumprirá as prescricións contidas no Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se 
desenvolve a Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción, en particular o artigo 
15 "Contido do Libro de Subcontratación" e o artigo 16 "Obrigas e dereitos relativos ao Libro de Subcontratación". 

 

Ao libro de subcontratación terán acceso o Promotor, a Dirección Facultativa, o Coordinador de Seguridade e Saúde en 
fase de execución da obra, as empresas e traballadores autónomos que interveñen na obra, os técnicos de prevención, os 
delegados  de  prevención,  a  autoridade  laboral  e  os  representantes  dos  traballadores  das  diferentes  empresas  que 
interveñan na execución da obra. 

5.6.         DISPOSICIÓNS ECONÓMICAS 
 

O marco de relacións económicas para o aboamento e recepción da obra, fíxase no prego de condicións do proxecto ou no 
correspondente contrato de obra entre o Promotor e o contratista, debendo conter polo menos os puntos seguintes: 

 

-Fianzas 
 

-Dos prezos: 
 

-Prezo básico 
 

-Prezo unitario 
 

-Presuposto de Execución Material (PEM) 
 

-Prezos contraditorios 
 

-Reclamación de aumento de prezos 
 

-Formas tradicionais de medir ou de aplicar os presos 
 

-Da revisión dos prezos contratados 
 

-Abasto de materiais 
 

-Obras por administración 
 

-Valoración e aboamento dos traballo 
 

-Indemnizacións Mutuas 
 

-Retencións en concepto de garantía
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-Prazos de execución e plan de obra 
 

-Liquidación económica das obras 
 

-Liquidación final da obra 
 

5.7.         EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

5.7.1.             CARACTERÍSTICAS DE EMPREGO E CON SERVACIÓN DE MAQUINARIAS.  
 

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas máquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se refire ás 
instrucións de uso, e á instalación e posta en servizo, inspeccións e revisións periódicas, e regras xerais de seguridade. 

 

5.7.2.             CARACTERÍSTICAS DE EMPREGO E CON SERVACIÓN DE ÚTILES E FERRAMENTAS.  
 

Tanto no emprego como a conservación dos útiles e ferramentas, o encargado da obra velará polo seu correcto emprego e 
conservación, esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacións emitidas polo fabricante para cada útil ou 
ferramenta. 

 

O encargado de obra establecerá un sistema de control dos útiles e ferramentas a fin e efecto de que se utilicen coas 
prescricións de seguridade específicas para cada unha delas. 

 

As ferramentas e útiles establecidos nas previsións deste estudio pertencen ao grupo de ferramentas e útiles coñecidos e 
con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de carácter práctico e de xeneral coñecemento, 
vixentes segundo os criterios xeralmente admitidos. 

 

5.7.3.             EMPREGO E CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 

Consideraranse os dous grupos fundamentais: 
 

5.7.3.1.   PROTECCIÓNS PERSOAIS. 
 

Dispoñerán de marcado CE, que levarán inscrito no propio equipo, na embalaxe e no folleto informativo. 
 

Serán ergonómicos e non causarán molestias innecesarias. Nunca supoñerán un risco en si mesmos, nin perderán a súa 
seguridade de forma involuntaria. 

 

O fabricante subministraraos xunto cun folleto informativo no que aparecerán as instrucións de uso e mantemento, nome e 
dirección do fabricante, grao ou clase de protección, accesorios que poida levar e características das pezas de reposto, 
límite de uso, prazo de vida útil e controis aos que se someteu. Estará redactado de forma comprensible e, no caso de 
equipos de importación, traducidos á lingua oficial. 

 

Serán subministrados gratuitamente polo empresario e substituiranse sempre que estean deteriorados, ao final do período 
da súa vida útil ou despois de estar sometidos a solicitudes límite. 

 

Utilizaranse de forma persoal e para os usos previstos polo fabricante, supervisando o mantemento o Delegado de 
Prevención. 

Ademais: 

-Terase preferente atención aos medios de protección persoal. 
 

-Toda garantía terá fixado un período de vida útil desbotándose ao seu termo. 
 

-Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilización dunha garantía de protección persoal ou equipo 
deteriórese, estas reporanse independentemente da duración prevista. 

-Todo elemento de protección persoal se axustará ás normas de homologación do Ministerio de Traballo e/ou Consellería 
competente e, en caso que non exista a norma de homologación, a calidade esixida será a axeitada ás prestacións 
previstas. 

 

5.7.3.2.   PROTECCIÓNS COLECTIVAS.  
 

Os medios de protección colectiva colocaranse segundo as especificacións do plan de seguridade e saúde antes de iniciar 
o traballo no que se requiran, non supoñendo un risco en si mesmos. 

 

Repoñeranse  sempre  que  estean  deteriorados,  ao  final  do  período  da  súa  vida  útil,  despois  de  estar sometidos  a 
solicitudes límite, ou cando as súas tolerancias sexan superiores ás admitidas ou aconselladas polo fabricante. 

 

O mantemento será vixiado de forma periódica (cada semana) polo Delegado de Prevención. 
 

O encargado e xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de protección colectiva, 
contando co asesoramento e colaboración dos Departamentos de Almacén, Maquinaria, e do propio Servizo de Seguridade 
da Empresa Construtora. 

 

Especificaranse algúns datos que haberá que cumprir nesta obra, ademais do indicado nas Normas Oficiais: 
 

-Cables de suxeición de cinto de seguridade: os cables e suxeicións previstos terán suficiente resistencia para soportar os 
esforzos a que poidan ser sometidos de acordo coa súa función protectora.
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-Extintores: serán de po polivalente, revisándose periodicamente. 
 

-Plataforma de entrada-saída de materiais: fabricada toda ela de aceiro, estará dimensionada tanto en canto a soporte de 
cargas con dimensións previstas. Disporá de varandas laterais e estará apuntalada por 3 puntais en cada lado con 
taboleiro de repartición. Cálculo estrutural segundo accións a soportar. 

 

5.8.         SERVIZOS DE PREVENCIÓN. 
 

Para os efectos de aplicación deste Estudio de Seguridade, cumprirase o establecido no Decreto 39/1997, especialmente 
nos títulos fundamentais. 

 

-Art. 1: A prevención deberá integrarse no conxunto de actividades e disposicións. 
 

-Art. 2: A empresa implantará un plan de prevención de riscos. 
 

-Art. 5: Dar información, formación e participación aos traballadores. 
 

-Art. 8 e 9: Planificación da actividade preventiva. 
 

-Art. 14 e 15: Dispoñer de Servizo de Prevención, para as seguintes especialidades: 
 

1. -Ergonomía. 
 

2. -Hixiene industrial. 
 

3. -Seguridade no traballo. 
 

4. -Medicina do traballo. 
 

5. -Psicoloxía 
 

5.9.         INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E  BENESTAR.  
 

As instalacións provisionais da obra adaptaranse, no relativo a elementos, dimensións características, ao especificado nos 
Arts. 39, 40, 41 e 42 da Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene e 335, 336 e 337 da Ordenanza Laboral da Construción, 
Vidro e Cerámica. 

 

Os locais destinados a instalacións provisionais de saúde e confort terán unha temperatura, iluminación, ventilación e 
condicións de humidade axeitadas para o seu uso. Os revestimentos dos chans, paredes e teitos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con cores claras e con material que permita a limpeza con desinfectantes ou 
antisépticos. 

 

O Contratista manterá as instalacións en perfectas condicións sanitarias (limpeza diaria), estarán provistas de auga 
corrente  fría  e  quente  e  dotadas  dos  complementos  necesarios  para  hixiene  persoal,  tales  como  xabón,  toallas  e 
recipientes de refugallos. 

Organizarase a recollida e a retirada de desperdicios e o lixo que o persoal da obra xere nas súas instalacións. 
 

5.10. PREVISIÓNS DO CONTRATISTA OU CONSTRUTOR  
 

O contratista ou construtor, para a elaboración do plan, adoptará as seguintes previsións: 
 

5.10.1.    PREVISIÓNS TÉCNICAS 
 

As previsións técnicas do Estudio son obrigatorias polos Regulamentos Oficiais e as Normas de boa construción no sentido 
de nivel mínimo de seguridade. 

 

O construtor en cumprimento das súas atribucións pode propoñer outras alternativas técnicas. Se así fora, o Plan estará 
aberto a adaptalas sempre que se ofrezan as condicións de garantía de Prevención e Seguridade orientadas neste Estudio. 

 

5.10.2.    PREVISIÓNS ECONÓMICAS 
 

Se as melloras ou cambios na técnica, elementos ou equipos de prevención se aproban para o Plan de Seguridade e 
Saúde, estas non poderán presupostarse fóra do Estudio de Seguridade, a non ser que así establézao o contrato de 
Estudio. 

 

5.10.3.    CERTIFICACIÓN DA OBRA DO PLAN DE SEGURID ADE 
 

A percepción por parte do construtor do prezo das partidas de obra do Plan de Seguridade será ordenada a través de 
certificacións complementarias ás certificacións propias da obra xeral expedidas na forma e modo que para ambas as dúas 
se establecera nas cláusulas contractuais do Contrato de obra e de acordo coas normas que regulan o Plan de Seguridade 
da obra. 

 

A Dirección Facultativa, en cumprimento das súas atribucións e responsabilidades, ordenará a boa marcha do Plan, tanto 
nos aspectos de eficiencia e control coma no fin das liquidacións económicas ata o seu total saldo e liquidación.
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5.10.4.    ORDENACIÓN DOS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA  
 

Os medios auxiliares que pertencen á obra básica, permitirán a boa execución dos capítulos de obra xeral e a boa 
implantación dos capítulos de Seguridade, cumprindo axeitadamente as funcións de seguridade. 

 

5.10.5.    PREVISIÓNS NA IMPLANTACIÓN DOS MEDIOS DE  SEGURIDADE 
 

Os traballos de montaxe, conservación e desmontaxe dos sistemas de seguridade, dende o primeiro reformulo ata a súa 
total evacuación da obra, ha de dispoñer dunha ordenación de seguridade e hixiene que garanta a prevención dos traballos 
dedicados a esta especialidade das primeiras montaxes de implantación da obra. 

 
 

En A Picota, a 17 de Febreiro de 2017 
 
 

Mª Cruz Vigo Castro               Flavia C. Piñeiro Ces                Paula Souto Cañas                Gael Sánchez Rivas 
 
 

Arquitecta colexiada 
COAG 3556 

Arquitecta colexiada 
COAG 3658 

Arquitecta colexiada 
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 
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V - ESTUDO DE XESTIÓN DE RESIDUOS  
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1.-  CONTIDO DO DOCUMENTO 

En cumprimento do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de 
construción e demolición (RCD), conforme ao disposto no Artigo 4 "Obrigas do produtor de residuos de construción e 
demolición", o presente estudio desenvolve os puntos seguintes: 

- Axentes que interveñen na Xestión de RCD. 

 -Normativa e lexislación aplicable. 

- Identificación dos residuos de construción e demolición xerados na obra, codificados segundo a Orde MAM/304/2002. 

- Estimación da cantidade xerada en volume e peso. 

- Medidas para a prevención dos residuos na obra. 

- Operacións de reutilización, valorización ou eliminación a que se destinarán os residuos. 

- Medidas para a separación dos residuos en obra. 

- Prescricións en relación co almacenamento, manexo, separación e outras operacións de xestión dos residuos. 

- Valoración do custo previsto da xestión de RCD. 

2.-  MEMORIA 

2.1.-  IDENTIFICACIÓN 

O presente estudio corresponde ao proxecto de AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN 
INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, C HACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS , no Concello 
de Mazaricos. 

Os axentes principais que interveñen na execución da obra son: 

PROMOTORA CONCELLO DE MAZARICOS 

PROXECTISTAS 
Mª Cruz Vigo Castro, Flavia C. Piñeiro Ces e Paula Sou to Cañas , Arquitectas  

Gael Sánchez Rivas, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos 

DIRECCIÓN DE OBRA A designar pola promotora  

DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN A designar pol a promotor a 

 

Estimouse no orzamento do proxecto, un custo de execución material (Presuposto de execución material) de CINCUENTA 
E CATRO MIL NOVECENTOS VINTEÚN EUROS CON DEZAOITO CÉNTIMOS (54.921,18  €). 

2.1.1.-  PRODUTOR DE RESÍDUOS (PROMOTOR) 

Identifícase con titular do ben en quen reside a decisión última de construír ou demoler. Segundo o artigo 2 "Definicións" do 
Real Decreto 105/2008, pódense presentar tres casos: 

1. A persoa física ou xurídica titular da licenza urbanística nunha obra de construción ou demolición; naquelas obras que 
non precisen de licenza urbanística, terá a consideración de produtor do residuo a persoa física ou xurídica titular do ben 
inmoble obxecto dunha obra de construción ou demolición. 

2. A persoa física ou xurídica que efectúe operacións de tratamento, de mestura ou doutro tipo, que ocasionen un cambio 
de natureza ou de composición dos residuos. 

3. O importador ou adquirente en calquera Estado membro da Unión Europea de residuos de construción e demolición. 

No presente estudio, identifícase como o produtor dos residuos o CONCELLO DE MAZARICOS . 

2.1.2.- POSUÍDOR DE RESÍDUOS (CONSTRUTOR) 

Na presente fase do proxecto non se determinou o axente que actuará como Posuidor dos Residuos, sendo 
responsabilidade do Produtor dos Residuos (Promotor) a súa designación antes do comezo das obras. 

2.1.3.-    XESTOR DE RESÍDUOS 

É a persoa física ou xurídica, ou entidade pública ou privada, que realice calquera das operacións que compoñen a 
recollida, o almacenamento, o transporte, a valorización e a eliminación dos residuos, incluída a vixilancia destas 
operacións e a dos vertedoiros, así como a súa restauración ou xestión ambiental dos residuos, con independencia de 
ostentar a súa condición de produtor. Este será designado pola Produtora dos residuos (Promotor) con anterioridade ao 
comezo das obras. 
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2.2.-  OBRIGAS 

2.2.1.- PRODUTOR DE RESÍDUOS 

Debe incluír no proxecto de execución da obra un estudio de xestión de residuos de construción e demolición, que conterá 
como mínimo: 

1. Unha estimación da cantidade, expresada en toneladas e en metros cúbicos, dos residuos de construción e demolición 
que se xerarán na obra, codificados conforme á lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002 , do 8 de 
febreiro, pola que se publican as operacións de val orización e eliminación de residuos e a lista europ ea de 
residuos, ou norma que a substitúa . 

2. As medidas para a planificación e optimización  da xestión dos residuos xerados na obra obxecto do proxecto. 

3. As operacións de reutilización, valorización ou elimin ación  a que se destinarán os residuos que se xerarán na obra. 

4. As medidas para a separación dos residuos en obra , en particular, para o cumprimento por parte do posuidor dos 
residuos, da obriga establecida no apartado 5 do artigo 5. 

5. Os planos das instalacións previstas para o almacename nto, manexo, separación e, no seu caso, outras 
operacións de xestión dos residuos de construción e  demolición dentro da obra . Posteriormente, ditos planos 
poderán ser obxecto de adaptación ás características particulares da obra e os seus sistemas de execución, logo de 
acordo de dirección facultativa de obra. 

6. As prescricións do prego de prescricións técnicas part iculares do proxecto , en relación co almacenamento, 
manexo, separación e, no seu caso, outras operacións de xestión dos residuos de construción e demolición dentro da obra. 

7. Unha valoración do custo previsto da xestión dos residuo s de construción e demolición , que formará parte do 
presuposto do proxecto en capítulo independente. 

Está obrigado a dispoñer da documentación que acredite que os residuos de construción e demolición realmente 
producidos nas súas obras foron xestionados, no seu caso, en obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de 
eliminación para o seu tratamento por xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos no Real Decreto 105/2008 e, en 
particular, no presente estudio ou nas súas modificacións. A documentación correspondente a cada ano natural deberá 
manterse durante os cinco anos seguintes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación ou reforma, deberá preparar un inventario dos residuos 
perigosos que se xerarán , que deberá incluírse no estudio de xestión de RCD, así como prever a súa retirada selectiva, 
co fin de evitar a mestura entre eles ou con outros residuos non perigosos, e asegurar o seu envío a xestores autorizados 
de residuos perigosos. 

Nos casos de obras sometidas a licenza urbanística, o posuidor de residuos, queda obrigado a constituír unha fianza ou 
garantía financeira equivalente que asegure o cumprimento dos requisitos establecidos na devandita licenza en relación 
cos residuos de construción e demolición da obra, nos termos previstos na lexislación das comunidades autónomas 
correspondentes. 

2.2.2.- POSUÍDOR DE RESIDUOS  (CONSTRUTOR) 

A persoa física ou xurídica que execute a obra - o construtor -, ademais das prescricións previstas na normativa aplicable, 
está obrigado a presentar á propiedade desta un plan que reflicta como levará a cabo as obrigas que lle incumban en 
relación aos residuos de construción e demolición q ue se vaian producir na obra , en particular as recollidas nos 
artigos 4.1 e 5 do Real Decreto 105/2008 e as contidas no presente estudio. 

O plan presentado e aceptado pola propiedade, unha vez aprobado pola dirección facultativa, pasará a formar parte dos 
documentos contractuais da obra. 

O posuidor de residuos de construción e demolición, cando non proceda a xestionalos por si mesmo, e sen prexuízo dos 
requirimentos do proxecto aprobado, estará obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo 
voluntario ou convenio de colaboración para a súa xestión. Os residuos de construción e demolición destinaranse 
preferentemente, e por esta orde, a operacións de reutilización, reciclado ou a outras formas de valorización. 

A entrega dos residuos de construción e demolición a un xestor por parte do posuidor haberá de constar en documento 
fidedigno , no que figure, polo menos, a identificación do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, no seu caso, o 
número de licenza da obra, a cantidade expresada en toneladas ou en metros cúbicos, ou en ambas as dúas unidades 
cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme á lista europea de residuos publicada por Orde 
MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitúa, e a identificación do xestor das operacións de destino. 

Cando o xestor ao que a posuidora 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 destinarán 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 na lexislación vixente en materia de residuos. 
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Mentres se atopen no seu poder, o posuidor dos residuos estará obrigado a mantelos en condicións axeitadas de hixiene e 
seguridade, así como a evitar a mestura de fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior valorización 
ou eliminación. 

A separación en fraccións levarase a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos dentro da obra en que se produzan. 

Cando por falta de espazo físico na obra non resulte tecnicamente viable efectuar a devandita separación en orixe, o 
posuidor poderá encomendar a separación de fraccións a un xestor de residuos nunha instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra. Neste último caso, o posuidor deberá obter do xestor da instalación 
documentación acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no presente apartado. 

O órgano competente en materia ambiental da comunidade autónoma onde se sitúe a obra, de forma excepcional, e 
sempre que a separación dos residuos non fose especificada e presupostada no proxecto de obra, poderá eximir o 
posuidor dos residuos de construción e demolición da obriga de separación dalgunha ou de todas as anteriores fraccións. 

O posuidor dos residuos de construción e demolición estará obrigado a sufragar os correspondentes custos de xestión e a 
entregar ao produtor os certificados e a documentación acreditativa da xestión dos residuos, así como a manter a 
documentación correspondente a cada ano natural durante os cinco anos seguintes. 

2.2.3.- XESTOR DE RESIDUOS 

Ademais das recollidas na lexislación específica sobre residuos, o xestor de residuos de construción e demolición cumprirá 
coas seguintes obrigas: 

1. No suposto de actividades de xestión sometidas a autorización pola lexislación de residuos, levar un rexistro no que, 
como mínimo, figure a cantidade de residuos xestionados, expresada en toneladas e en metros cúbicos, o tipo de residuos, 
codificados conforme á lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a 
substitúa, a identificación do produtor, do posuidor e da obra de onde proceden, ou do xestor, cando procedan doutra 
operación anterior de xestión, o método de xestión aplicado, así como as cantidades, en toneladas e en metros cúbicos, e 
destinos dos produtos e residuos resultantes da actividade. 

2. Poñer a disposición das administracións públicas competentes, a petición destas, a información contida no rexistro 
mencionado no punto anterior. A información referida a cada ano natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes. 

3. Estender ao posuidor ou o xestor que lle entregue residuos de construción e demolición, nos termos recollidos neste real 
decreto, os certificados acreditativos da xestión dos residuos recibidos, especificando o produtor e, no seu caso, o número 
de licenza da obra de procedencia. Cando se trate dun xestor que leve a cabo unha operación exclusivamente de recollida, 
almacenamento, transferencia ou transporte, deberá ademais transmitir o posuidor ou o xestor que lle entregou os 
residuos, os certificados da operación de valorización ou de eliminación subseguinte a que foron destinados os residuos. 

4. No suposto de que careza de autorización para xestionar residuos perigosos, deberá dispoñer dun procedemento de 
admisión de residuos na instalación que asegure que, previamente ao proceso de tratamento, se detectarán e se 
separarán, almacenarán axeitadamente e derivarán xestores autorizados de residuos perigosos aqueles que teñan este 
carácter e poidan chegar á instalación mesturados con residuos non perigosos de construción e demolición. Esta obriga 
entenderase sen prexuízo das responsabilidades en que poida incorrer o produtor, o posuidor ou, no seu caso, o xestor 
precedente que enviara os devanditos residuos á instalación. 

3.  NORMATIVA E LEXISLACIÓN APLICABLE 

O presente estudio redáctase ao amparo do artigo 4.1 a) do Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, sobre "Obrigas do 
produtor de residuos de construción e demolición". 

Á obra obxecto do presente estudio élle de aplicación o Real Decreto 105/2008, en virtude do artigo 3, por xerarse residuos 
de construción e demolición definidos no artigo 3, como: 

"calquera substancia ou obxecto que, cumprindo a definición de Residuo incluída na lexislación vixente en materia de 
residuos, se xere nunha obra de construción ou demolición" ou ben ", aquel residuo non perigoso que non experimenta 
transformacións físicas, químicas ou biolóxicas significativas, non é soluble nin combustible, nin reacciona física nin 
quimicamente nin de ningún outro xeito, non é biodegradable, non afecta negativamente a outras materias coas cales entra 
en contacto de forma que poida dar lugar a contaminación do medio ou prexudicar á saúde humana. A lixiviabilidade total, 
o contido de contaminantes do residuo e a ecotoxicidade do lixiviar deberán ser insignificantes, e en particular non deberán 
supoñer un risco para a calidade das augas superficiais ou subterráneas". 

Non é aplicable ao presente estudio a excepción considerada no artigo 3.1 do Real Decreto 105/2008, ao non se xerar os 
seguintes residuos: 

a) As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na mesma obra, nunha obra distinta ou 
nunha actividade de restauración, acondicionamento ou recheo, sempre e cando poida acreditarse de forma fidedigna o 
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seu destino a reutilización. 

b) Os residuos de industrias extractivas regulados pola Directiva 2006/21/CE, do 15 de marzo. 

 

c) As lamas de dragado non perigosas recolocadas no interior das augas superficiais derivados das actividades de xestión 
das augas e das vías navegables, de prevención das inundacións ou de mitigación dos efectos das inundacións ou as 
secas, reguladas polo Texto Refundido da Lei de Augas, pola Lei 48/2003, de 26 de novembro, de réxime económico e de 
prestación de servizos dos portos de interese xeral, e polos tratados internacionais dos que España sexa parte. 

A aqueles residuos que se xeren na presente obra e estean regulados por lexislación específica sobre residuos, cando 
estean mesturados con outros residuos de construción e demolición, seralles de aplicación o Real Decreto 105/2008 nos 
aspectos non considerados na lexislación específica. 

Para a elaboración do presente estudio considerouse a normativa seguinte: 

- Artigo 45 da Constitución Española 

G  XESTIÓN DE RESIDUOS 

-Real Decreto sobre a prevención e redución da cont aminación do medio producida polo amianto 
Real Decreto 108/1991, do 1 de febreiro, do Ministerio de Relacións coas Cortes e da Secretaría do Goberno. 
B.O.E.: 6 de febreiro de 1991 

-Lei de envases e residuos de envases 
Lei 11/1997, do 24 de abril, da Xefatura do Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desenvolvida por: 

-Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de 
envases 
Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, do Ministerio da Presidencia. 
B.O.E.: 1 de maio de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos regulamentos da área de medio para a súa adaptación á Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás 
actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei 
de libre acceso a actividades de servizos e o seu exercicio 
Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, do Ministerio da Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

-Plan nacional de residuos de construción e demolic ión 2001-2006 
Resolución do 14 de xuño de 2001, da Secretaría Xeral de Medio. 
B.O.E.: 12 de xullo de 2001 

-Real Decreto polo que se regula a eliminación de r esiduos mediante depósito en vertedoiro 
Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, do Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de xaneiro de 2002 
Modificado por: 

-Regulación da produción e xestión dos residuos de construción e demolición 
Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, do Ministerio da Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febreiro de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos regulamentos da área de medio para a súa adaptación á Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás 
actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei 
de libre acceso a actividades de servizos e o seu exercicio 
Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, do Ministerio da Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

-Regulación da produción e xestión dos residuos de construción e demolición 
Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, do Ministerio da Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febreiro de 2008 

-Plan nacional integrado de residuos para o período  2008-2015  
Resolución do 20 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febreiro de 2009 

-Lei de residuos e chans contaminados 
Lei 22/2011, do 28 de xullo, da Xefatura do Estado. 
B.O.E.: 29 de xullo de 2011 

-Decreto polo que se regula o réxime xurídico da pr odución e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de  Produtores 
e Xestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, do 9 de xuño, da Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 29 de xuño de 2005 
Desenvolvido por: 
Orde pola que se desenvolve o Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o 
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia 
Orde do 15 de xuño de 2006, da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Comunidade Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 26 de xuño de 2006 
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GC  XESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

-Operacións de valorización e eliminación de residu os e Lista europea de residuos 

Orde MAM 304/2002, do 8 de febreiro, do Ministerio de Medio. 
B.O.E.: 19 de febreiro de 2002 
 
Corrección de erros: 
Corrección de erros da Orde MAM 304/2002, do 8 de febreiro 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4.- IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN XERADOS NA OBRA, 
CODIFICADOS SEGUNDO A ORDE MAM/304/2002. 

Todos os posibles residuos xerados na obra de demolición codificáronse atendendo á Orde MAM/304/2002, do 8 de 
febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos, segundo a Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada pola Decisión 2005/532/CE, dando lugar aos seguintes grupos: 

RCD de Nivel I: Terras e materiais pétreos, non con taminados, procedentes de obras de escavación 

O Real Decreto 105/2008 (artigo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas, reutilizadas na mesma obra, nunha obra distinta ou nunha 
actividade de restauración, acondicionamento ou recheo, sempre e cando poida acreditarse de forma fidedigna o seu 
destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos xerados principalmente na s actividades propias do sector da construción, da 
demolición, da reparación domiciliaria e da implant ación de servizos. 

Estableceuse unha clasificación de RCD xerados, segundo os tipos de materiais dos que están compostos: 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Terras e pétreos da escavación 

RCD de Nivel II 

RCD de natureza non pétrea 

1 Asfalto 

2 Madeira 

3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 

4 Papel e cartón 

5 Plástico 

6 Vidro 

7 Xeso 

8 Lixos 

RCD de natureza pétrea 

1 Area, grava e outros áridos 

2 Formigón 

3 Ladrillos, tellas e materiais cerámicos 

4 Pedra 

RCD potencialmente perigosos 

1 Outros 

 

5.-  ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DOS RESIDUOS DE CONSTR UCIÓN E DEMOLICIÓN QUE SE XERARÁN NA 
OBRA 

Estimouse a cantidade de residuos xerados na obra, a partir das medicións do proxecto, en función do peso de materiais 
integrantes nos rendementos dos correspondentes prezos descompostos de cada unidade de obra, determinando o peso 
dos restos dos materiais sobrantes (minguas, roturas, despuntes, etc) e o da embalaxe dos produtos subministrados. 

O volume de escavación das terras e dos materiais pétreos non utilizados na obra, calculouse en función das dimensións 
do proxecto, afectado por un coeficiente de esponxamento segundo a clase de terreo. 

A partir do peso do residuo, estimouse o seu volume mediante unha densidade aparente definida polo cociente entre o 
peso do residuo e o volume que ocupa unha vez depositado no colector.  
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Os resultados resúmense na seguinte táboa: 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidade 
aparente(t/m³) Peso(t) Volume (m³)  

RCD de Nivel I 

1 Terras e pétreos da escavación 

Terra e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 17 05 04 1,60 20,544 12,84 

RCD de Nivel II 

RCD de natureza non pétrea 

1 Asfalto 

Mesturas bituminosas distintas das especificadas no código 17 03 01 17 03 02 1,00 16,927 16,927 

2 Madeira 

Madeira 17 02 01 1,10 0,090 0,082 

3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 

Ferro e aceiro 17 04 05 2,10 0,000 0,000 

Cables distintos dos especificados no código 17 04 10 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

4 Papel e cartón 

Envases de papel e cartón 15 01 01 0,75 0,000 0,001 

5 Plástico 

Plástico 17 02 03 0,60 0,060 0,010 

6 Lixos 

Materiais de illamento distintos dos especificados nos códigos 17 06 01 e 17 
06 03 17 06 04 0,60 0,001 0,000 

Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados 
nos códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,004 0,000 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 4,695 3,130 

Residuos da limpeza viaria. 20 03 03 1,50 10,95 7,300 

RCD de natureza pétrea 

1 Area, grava e outros áridos  

Residuos de grava e rochas machucadas distintos dos mencionados no código 
01 04 07 01 04 08 1,51 0,102 0,133 

Residuos de area e arxilas 01 04 09 1,60 3,289 2,056 

2 Formigón  

Formigón (formigóns, morteiros e prefabricados) 17 01 01 1,50 9,796 6,531 

 

Na seguinte táboa, expóñense os valores do peso e o volume de RCD, agrupados por niveis e apartados: 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 Peso(t)  Volume (m³)  

RCD de Nivel I 

1 Terras e pétreos da escavación 20,544 12,84 

RCD de Nivel II 

RCD de natureza non pétrea 

1 Asfalto 16,927 16,927 

2 Madeira 0,090 0,082 

3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 0,000 0,000 

4 Papel e cartón 0,000 0,001 

5 Plástico 0,060 0,010 

6 Vidro 0,000 0,000 

7 Xeso 0,000 0,000 

8 Lixos 15,645 10,430 

RCD de natureza pétrea 

1 Area, grava e outros áridos 3,391 2,189 

2 Formigón 9,796 6,531 

3 Ladrillos, tellas e materiais cerámicos 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000 
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6. - MEDIDAS PARA A PLANIFICACIÓN E OPTIMIZACIÓN DA  XESTIÓN DOS RESIDUOS RESULTANTES DA 
CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DA OBRA OBXECTO DO PROXECT O 

Na fase de proxecto tivéronse en conta as distintas alternativas compositivas, construtivas e de deseño, optando por 
aquelas que xeran o menor volume de residuos na fase de construción e de explotación, facilitando, ademais, o 
desmantelamento da obra ao final da súa vida útil co menor impacto ambiental. 

Co fin de xerar menos residuos na fase de execución, o construtor asumirá a responsabilidade de organizar e planificar a 
obra, en canto ao tipo de subministración, abasto de materiais e proceso de execución. Como criterio xeral, adoptaranse as 
seguintes medidas para a planificación e optimización da xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: 

- Evitarase no posible a produción de residuos de natureza pétrea (birlos, grava, area, etc.), pactando co provedor a 
devolución do material que non se utilice na obra. 

- O formigón subministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes utilizaranse nas partes da 
obra que se prevexa para estes casos, como formigóns de limpeza, base de solados, recheos, etc. 

- As pezas que conteñan mesturas bituminosas, subministraranse xustas en dimensión e extensión, co fin de evitar os 
sobrantes innecesarios. Antes da súa colocación planificarase a execución para proceder á apertura das pezas mínimas, 
de modo que queden dentro dos envases os sobrantes non executados. 

- Solicitarase de forma expresa aos provedores que a subministración en obra se realice coa menor cantidade de embalaxe 
posible, renunciando aos aspectos publicitarios, decorativos e superfluos. 

No caso de que se adopten outras medidas alternativas ou complementarias para a planificación e optimización da xestión 
dos residuos da obra, comunicaráselle de forma fidedigna ao Director de Obra e ao Director da Execución da Obra para o 
seu coñecemento e aprobación. Estas medidas non suporán menoscabo ningún da calidade da obra, nin interferirán no seu 
proceso de execución. 
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7. -  OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN OU ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN OS 
RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN QUE SE XEREN NA OBRA 

O desenvolvemento das actividades de valorización de residuos de construción e demolición requirirá autorización previa 
do órgano competente en materia ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos establecidos pola lexislación 
vixente en materia de residuos. 

A autorización poderá ser outorgada para unha ou varias das operacións que se vaian realizar, e sen prexuízo das 
autorizacións ou licenzas esixidas por calquera outra normativa aplicable á actividade. Outorgarase por un prazo de tempo 
determinado, e poderá ser renovada por períodos sucesivos. 

A autorización só se concederá logo de inspección de instalacións en que se desenvolva a actividade e comprobación de 
cualificación de técnicos responsables da súa dirección e de que está prevista a axeitada formación profesional de persoal 
encargado da súa explotación. 

Os áridos reciclados obtidos como produto dunha operación de valorización de residuos de construción e demolición 
deberán cumprir os requisitos técnicos e legais para o uso a que se destinen. 

Cando se prevexa a operación de reutilización noutra construción dos sobrantes das terras procedentes da escavación, 
dos residuos minerais ou pétreos, dos materiais cerámicos ou dos materiais non pétreos e metálicos, o proceso realizarase 
preferentemente no depósito municipal. 

En relación ao destino previsto para os residuos non reutilizables nin valorables "in situ", exprésanse as características, a 
súa cantidade, o tipo de tratamento e o seu destino, na táboa seguinte: 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 Código LER  Tratamento Destino Peso (t)  Volume 
(m³) 

RCD de Nivel I  

1 Terras e pétreos da escavación 

Terras e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 17 05 04 Sen tratamento 
específico 

Restauración/ 
Vertedoiro 

10,000 6,00 

Terras e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 17 05 04 Reutilización Propia obra 10,544 6,84 

RCD de Nivel II 

RCD de natureza non pétrea 

1 Asfalto 

Mesturas bituminosas distintas das especificadas no código 17 
03 01 17 03 02 Reciclado Planta reciclaxe RCD 16,927 16,927 

2 Madeira 

Madeira. 17 02 01 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 0,090 0,082 

3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 

Ferro e aceiro. 17 04 05 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 
0,000 0,000 

Cables distintos dos especificados no código 17 04 10 17 04 11 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 0,000 0,000 

4 Papel e cartón 

Envases de papel e cartón. 15 01 01 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 0,000 0,001 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 0,060 0,010 

6 Lixos 

Materiais de illamento distintos dos especificados nos códigos 17 
06 01 e 17 06 03. 17 06 04 Reciclado 

Xestor autorizado 
RNPs 0,000 0,000 

Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos 
especificados nos códigos 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / 
Tratamento 

Xestor autorizado 
RPs 

0,000 0,000 

Residuos biodegradables. 20 02 01 
Reciclado / 
Vertedoiro Planta reciclaxe RSU 4,695 3,130 

Residuos da limpeza viaria. 20 03 03 Reciclado / 
Vertedoiro 

Planta reciclaxe RSU 10,95 7,300 

RCD de natureza pétrea 

1 Formigón 

Residuos de grava e rochas machucadas distintos dos 
mencionados no código 01 04 07 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaxe RCD 0,102 0,133 

Residuos de area e arxilas 01 04 09 Reciclado  Planta reciclaxe RCD 3,289 2,056 

2 Formigón 

Formigón (formigóns, morteiros e prefabricados). 17 01 01 
Reciclado / 
Vertedoiro Planta reciclaxe RCD 9,796 6,531 
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8. -  MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS DE CON STRUCIÓN E DEMOLICIÓN EN OBRA  

Os residuos de construción e demolición separaranse nas seguintes fraccións cando, de forma individualizada para cada 
unha das devanditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as seguintes cantidades: 

- Formigón: 80 t. 

- Ladrillos, tellas e materiais cerámicos: 40 t. 

- Metais (incluídas as súas aliaxes): 2 t. 

- Madeira: 1 t. 

- Vidro: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel e cartón: 0.5 t. 

Na táboa seguinte indícase o peso total expresado en toneladas, dos distintos tipos de residuos xerados na obra obxecto 
do presente estudio, e a obrigatoriedade ou non da súa separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGUNDO NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"  

Formigón 9,796 80,00 NON OBRIGATORIA 

Ladrillos, tellas e materiais cerámicos 0.000 40,00 NON OBRIGATORIA 

Metais (incluídas as súas aliaxes) 0.000 2,00 NON OBRIGATORIA 

Madeira 0.090 1,00 NON OBRIGATORIA 

Vidro 0.000 1,00 NON OBRIGATORIA 

Plástico 0.060 0,50 NON OBRIGATORIA 

Papel e cartón 0.000 0,50 NON OBRIGATORIA 

 

A separación en fraccións levarase a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos de construción e demolición dentro 
da obra. 

Se por falta de espazo físico na obra non resulta tecnicamente viable efectuar a devandita separación en orixe, o posuidor 
poderá encomendar a separación de fraccións a un xestor de residuos nunha instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra. Neste último caso, o posuidor deberá obter do xestor da instalación 
documentación acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no artigo 5. "Obrigas do posuidor de 
residuos de construción e demolición" do Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro. 

O órgano competente en materia ambiental da comunidade autónoma de Galicia, onde se sitúa a obra, de forma 
excepcional, e sempre que a separación dos residuos non fose especificada e presupostada no proxecto de obra, poderá 
eximir o posuidor dos residuos de construción e demolición da obriga de separación de algunha ou de todas as anteriores 
fraccións. 

9. - PRESCRICIÓNS EN RELACIÓN CO ALMACENAMENTO, MAN EXO, SEPARACIÓN E OUTRAS 
OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

O depósito temporal dos entullos realizarase en colectores metálicos coa situación e condicións establecidas nas 
ordenanzas municipais, ou ben en sacos industriais cun volume inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
sinalizados e segregados do resto de residuos. 

Aqueles residuos valorizables, como madeiras, plásticos, ferralla, etc., depositaranse en colectores debidamente 
sinalizados e segregados do resto de residuos, co fin de facilitar a súa xestión. 

Os colectores deberán estar pintados con cores vivas, que sexan visibles durante a noite, e deben contar cunha banda de 
material reflectante de, polo menos, 15 centímetros ao longo de todo o seu perímetro, figurando de forma clara e lexible a 
seguinte información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono do titular do colector/envase. 

- Número de inscrición no Rexistro de Transportistas de Residuos do titular do colector. 

A devandita información deberá quedar tamén reflectida a través de adhesivos ou placas, nos envases industriais ou outros 

Notas: 
RCD: Residuos de construción e demolición;                                                  RSU: Residuos sólidos urbanos;  
RNPs: Residuos non perigosos;                                                                           RPs: Residuos perigosos 
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elementos de contención. 

O responsable da obra á que presta servizo o colector adoptará as medidas pertinentes para evitar que se depositen 
residuos alleos a esta. Os colectores permanecerán pechados ou cubertos fóra do horario de traballo, co fin de evitar o 
depósito de restos alleos á obra e o derramamento dos residuos. 

No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RCD. 

Deberanse cumprir as prescricións establecidas nas ordenanzas municipais, os requisitos e condicións da licenza de obra, 
especialmente se obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposición, debendo o 
construtor ou o xefe de obra realizar unha avaliación económica das condicións nas que é viable esta operación, 
considerando as posibilidades reais de levala a cabo, é dicir, que a obra ou construción o permita e que se dispoña de 
plantas de reciclaxe ou xestores axeitados. 

O construtor deberá efectuar un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores de RCD presenten os 
vales de cada retirada e entrega en destino final. No caso de que os residuos se reutilizar noutras obras ou proxectos de 
restauración, deberase achegar evidencia documental do destino final. 

Os restos derivados do lavado das canaletas das cubas de subministración de formigón prefabricado serán considerados 
como residuos e xestionados como lle corresponde (LER 17 01 01). 

Evitarase a contaminación mediante produtos tóxicos ou perigosos dos materiais plásticos, restos de madeira, abastos ou 
colectores de entullos, co fin de proceder á súa axeitada segregación. 

Os residuos que conteñan amianto cumprirán os preceptos ditados polo Real Decreto 108/1991, sobre a prevención e 
redución da contaminación do medio producida polo amianto (artigo 7.), así como a lexislación laboral de aplicación. Para 
determinar a condición de residuos perigosos ou non perigosos, seguirase o proceso indicado na Orde MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10. - VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN DOS R ESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN. 

O custo previsto da xestión dos residuos determinouse a partir da estimación descrita no apartado 5, "ESTIMACIÓN DA 
CANTIDADE DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN QUE SE XERARÁN NA OBRA", aplicando os prezos 
correspondentes para cada unidade de obra, segundo se detalla no capítulo de Xestión de Residuos do presuposto do 
proxecto. 

 

11. -  DETERMINACIÓN DO IMPORTE DA FIANZA 

Co fin de garantir a correcta xestión dos residuos de construción e demolición xerados nas obras, as Entidades Locais 
esixen o depósito dunha fianza ou outra garantía financeira equivalente, que responda da correcta xestión dos residuos de 
construción e demolición que se produzan na obra, nos termos previstos na lexislación autonómica e municipal. 

No presente estudio considerouse, para os efectos da determinación do importe da fianza, impórteos mínimo e máximo 
fixados pola Entidade Local correspondente. 

- Custos de xestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Custos de xestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo da fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2% do PEM. 

- Importe máximo da fianza:    60000.00 € 

No cadro seguinte, determínase o importe da fianza ou garantía financeira equivalente prevista na xestión de RCD. 
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Presuposto de Execución Material da Obra (PEM): 54.921,18 € 

     

A: ESTIMACIÓN DO CUSTO DE TRATAMENTO DE RCD PARA OS EF ECTOS DA DETERMINACIÓN DA FIANZA  

Tipoloxía Volume (m³) 
Custo de xestión 

(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Terras e pétreos da escavación 12,84 4,00   

Total Nivel I    51,36 (1) 0,06 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de natureza pétrea 8,72 10,00   

RCD de natureza non pétrea 27,45 10,00   

RCD potencialmente perigosos 0,00 10,00   

Total Nivel II    361,72(2) 0,43 

Total   413,08 0,49 

Notas: 
(1) Entre 40,00 € e 60.000,00 €.                                                   (2) Como mínimo un 0.2% do PEM. 

B: RESTO DE CUSTOS DE XESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Custos administrativos, alugueiros, portes, etc. 84,12 0,10 

   

TOTAL:  497,20 € 0,59 

 

 

 

12. - INSTALACIÓNS PREVISTAS PARA O ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACIÓN E OUTRAS 
OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

Ao inicio das obras deberá establecerse a situación das instalacións previstas para o almacenamento, manexo, separación 
e, no seu caso, outras operacións de xestión dos residuos de construción e demolición dentro da obra. 

Estas instalacións adaptaranse ao proceso de execución, organización e control da obra, así como ás súas características 
particulares, sempre previa comunicación e aceptación por parte do Director de Obra e do Director da Execución da Obra.  

 

En A Picota, a 17 de Febreiro de 2017 

 

 

O PRODUTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

Concello de Mazaricos 

 

OS PROXECTISTAS 

 

Mª Cruz Vigo Castro,  

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3556 

 

Flavia C. Piñeiro Ces, 

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3658 

 

Paula Souto Cañas,  

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3742 

 

Gael Sánchez Rivas 

 

ETSCCP colexiado   
CICCP 24644 
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1.- INTRODUCIÓN 

En cumprimento dos Artigos 127 e 130 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba 
o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, o presente documento expresa a 
XUSTIFICACIÓN DO CÁLCULO DOS PREZOS ADOPTADOS para o presente proxecto de 
ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS E ESPAZOS LIBRES, promovido polo Concello de 
Mazaricos. 

O cálculo das distintas unidades de obra que compoñen o presente proxecto baséase na determinación 
dos custes directos e indirectos precisos para a súa execución, sen incorporar, en ningún caso, o Importe 
sobre o Valor Engadido que poida gravar as entregas de bens ou prestación de servizos realizados. 

Considéranse custes directos: 

a)   A man de obra que intervén directamente na execución da unidade de obra. 

b)   Os materiais, aos prezos resultantes a pe de obra, que quedan integrados na unidade de que se 
trate ou que sexan necesarios para a súa execución. 

c)    Os  gastos  de  persoal,  combustible,  enerxía,  etc.  que  teñan  lugar  polo  accionamento  ou 
funcionamento da maquinaria e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra. 

d)   Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións anteriormente citadas. 

Considéranse custes indirectos: 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, comunicacións, edificación de almacéns, talleres, 
pavillóns, temporais para  obreiros, laboratorio, etc.,  os  do  persoal  técnico e  administrativo adscrito 
exclusivamente á obra e os imprevistos. Todos estes gastos, agás aqueles reflectidos no orzamento 
valorados en unidades de obra ou partidas alzadas, cífranse nunha porcentaxe dos custes directos, igual 
que todas as unidades de obra, que se adoptan no presente proxecto á vista da natureza das obras 
proxectadas, do seu orzamento e do seu previsible prazo de execución. 
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2.- PREZOS DAS UNIDADES DE OBRA  

Para a obtención de prezos unitarios elaboráronse os cadros de xornais, materiais e maquinaria, 
obténdose o custe directo das distintas unidades, ao que se engade o custe indirecto para obter o prezo 
unitario final. 

O cálculo de prezos das distintas unidades de obra baséase na determinación dos custes directos e 
indirectos precisos para a súa execución aplicando a fórmula: 

Pe = (1+k/100) * Cd 

Onde:  
Pe : Prezo de execución material da unidade correspondente 
k : Porcentaxe correspondente aos custos indirectos 
Cd : Custo directo da unidade 
 

2.1.          CÁLCULO DE CUSTES DIRECTOS  

O cálculo dos custes directos (Cd) realízase do seguinte xeito: 

Man de obra : os custes das categorías profesionais correspondentes á man de obra directa que 
intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de obra avaliáronse de acordo cos 
salarios base do Convenio Colectivo do Sector da Construción da provincia da Coruña 2012-
2016. 

 

A fórmula para o cálculo dos custes horarios é a seguinte: 

 

1,40 * A + B 

Onde: 
                            C: custe diario de persoal, en euros/hora 

A: retribución total do traballador que ten carácter salarial exclusivamente, en euros/hora 
B: retribución total do traballador de carácter non salarial, por tratarse de indemnización 
dos gastos que haxa de realizar como consecuencia da actividade laboral, gastos de 
transporte, plus de distancia, roupa de traballo, desgaste de ferramentas, etc. 

No apartado CADRO DE MAN DE OBRA inclúense os custos horarios para cada categoría 
profesional. 

-Custe da maquinaria: para a dedución dos diferentes custes da maquinaria e útiles séguense 
os criterios establecidos polo Manual de Custes da Maquinaria da Construción elaborado pola 
Comisión da Maquinaria de SEOPAN. 

No apartado CADRO DE MAQUINARIA inclúense os custos horarios de maquinaria. 

-Materiais a  pé  de  obra:  o  custe  de  materiais  a  pé  de  obra  responde a  prezos obtidos 
incrementando o prezo de mercado en orixe cos gastos debido á carga, transporte, descarga e 
posibles perdas, no seu caso. 

No apartado CADRO DE MATERIAIS inclúense os custos de materiais a pé de obra. 

2.2.          CÁLCULO DE CUSTES INDIRECTOS  
 

O cálculo do valor k correspondente aos custos indirectos estímase nun 2% dada a entidade das obras 
que se proxectan, que non requiren da instalación de oficina a pé de obra, almacéns, talleres, pavillóns 
para obreiros ou persoal técnico adscrito exclusivamente á obra. 
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3.-           CADRO DE MAN DE OBRA 

MOOA.1a       13,680 h    Oficial 1ª                                                       11,350 155,27 
MOOA.1b       5,000 h    Oficial 2ª                                                       11,160 55,80 
MOON.2b       11,182 h    Peón Especialista                                                10,520 117,63 
MOON.2e       56,202 h    Peón                                                             10,360 582,25 
  _________________  

 Grupo MOO ..............................  910,95 
mo001         3,531 h    Capataz                                                          15,280 53,96 
mo003         34,159 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 430,40 
mo004         162,789 h    Peón Especialista                                                10,520 1.712,54 
mo005         13,700 h    Peón especialista                                                14,210 194,68 
mo006         6,724 h    Peón ordinario                                                   11,360 76,39 
  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  2.467,96 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  3.378,90 
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4.- CADRO DE MAQUINARIA 

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE 
 
GMQ.01.01.490 27,400 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 58,91 
GMQ.02.01.050 21,273 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1.173,00 
GMQ.02.02.210 8,220 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 464,43 
GMQ.02.03.160 27,400 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 985,30 
GMQ.02.04.250 34,124 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 1.987,40 
GMQ.02.06.200 6,724 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 288,68 
GMQ.05.03.040 6,724 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 266,82 
  _________________  

 Grupo GMQ ..............................  5.224,55 
MMME10bc     4,500 h    Guindastre móvil tt 30 m+14.5m Q44 tm                            121,490 546,71 
MMMF.01b      2,000 h    Tractor de eirugas de 171/190 cv, c/ m.o.                        72,680 145,36 
MMMF.01c      1,904 h    Tractor de eirugas de 191/240 cv, c/ m.o.                        85,750 163,27 
MMMH.01a      0,012 h    Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l                                 0,820 0,01 
MMMT.01b      2,000 h    Retroescavadora cadeas 141/180 CV                                69,680 139,36 
MMMT.01c      10,050 h    Retroescavadora cadeas 181/250 CV                                83,830 842,49 
MMMT.03b      2,750 h    Retroescavadora rodas 161-200 CV                                 51,450 141,49 
MMMT.05c      3,700 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    56,800 210,16 
MMMT.06a      30,306 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 1.441,02 
MMMT.06c      4,860 h    Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.                                 54,930 266,96 
MMMT.09       2,750 h    Bandexa vibrante gasolina 5CV 63x50cm 93kg                       4,050 11,14 
MMMT.11b      30,665 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 1.576,18 
MMMW.03       18,300 h    Regadora bituminosa                                              29,000 530,70 
  _________________  

 Grupo MMM..............................  6.014,84 
MMTG.01d      67,339 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 3.040,34 
MMTG.04       5,000 h    Camión cuba de rego 20.000 l                                     31,410 157,05 
MMTG.2b       7,182 h    Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3                                61,130 439,04 
  _________________  

 Grupo MMT ..............................  3.636,43 
mq04cap020oa 10,057 h    Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes 47,520 477,91 
  _________________  

 Grupo mq0 ...............................  477,91 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  15.353,72 
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5.- CADRO DE MATERIAIS 

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE 
GMT.01.03.010 7,911 M3   Agua                                                             0,650 5,14 
GMT.05.02.110 850,433 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 4.736,91 
  _________________  

 Grupo GMT...............................  4.742,05 
PA001         1,000 Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect 895,350 895,35 
  _________________  

 Grupo PA0................................  895,35 
PASG.1        24,750 m²   Xeotextil fibra continua, gramaxes ata 165 g/m².                 0,700 17,33 
  _________________  

 Grupo PAS ...............................  17,33 
PBAA.1a       0,008 m³   Auga                                                             0,330 0,00 
PBAC.3ea      0,012 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel               101,780 1,22 
  _________________  

 Grupo PBA ...............................  1,22 
PBPC.2aaa     13,750 m³   Formigón en masa HM-20/P/20 de central                           126,640 1.741,30 
PBPC.2aab     0,025 m³   Formigón en masa HM-20/P/40 de central                           123,090 3,08 
  _________________  

 Grupo PBP ...............................  1.744,38 
PBR6.42c      262,500 m³   Canon solo seleccionado préstamos                                0,570 149,63 
PBRA.1aaaa    3,520 t    Area silícea 0-3mm trit lvd                                      9,840 34,64 
PBRA.1abab    2,480 t    Area silícea 0-5mm río lvd                                       5,060 12,55 
PBRA.1acaa    0,046 t    Area silícea 3-5mm trit lvd                                      3,830 0,18 
PBRA.7a       18,100 m³   Area                                                             20,260 366,71 
PBRG12b       515,075 m³   Grava 32/63 mm                                                   13,410 6.907,16 
PBRG40a       36,400 m³   Grava miúda 5/8 mm                                               12,100 440,44 
PBRG40b       72,800 m³   Grava miúda 8/12 mm                                              12,100 880,88 
PBRG40c       70,238 m³   Grava miúda 12/18 mm                                             7,770 545,75 
PBRG41a       22,500 m³   Grava 20/50 mm                                                   10,930 245,93 
  _________________  

 Grupo PBR ...............................  9.583,84 
PEDH.1        95,000 m³   Voadura de rocha de canteira machacada                           9,020 856,90 
  _________________  

 Grupo PED ...............................  856,90 
PFFC.7a       34,000 ud   Ladrillo macizo 25x12x5                                          0,210 7,14 
  _________________  

 Grupo PFF ................................  7,14 
PIFA.7dch     2,250 m    Tubo pe ad PE-100 PN 10 DE 75                                    4,080 9,18 
  _________________  

 Grupo PIF .................................  9,18 
PISF11        5,000 m    Marco prefabricado 4x2 m, obra                                   1.144,260 5.721,30 
PISS.3ee      10,000 m    Tubo san PE corrugado Ø500 mm, SN-8                              43,920 439,20 
PISS96aa      1,000 ud   Cerca e tapa HA rxtr 50x50 cm                                    6,400 6,40 
  _________________  

 Grupo PIS .................................  6.166,90 
PUVM39a       25.480,000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0,350 8.918,00 
  _________________  

 Grupo PUV ...............................  8.918,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  32.942,29 
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6.- CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS 

CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS                                           
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
mo001         0,001 h    Capataz                                                          15,280 0,02 
mo005         0,005 h    Peón especialista                                                14,210 0,07 
GMQ.01.01.490 0,010 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 0,02 
GMQ.02.01.050 0,003 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 0,17 
GMQ.02.02.210 0,003 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 0,17 
GMQ.02.03.160 0,010 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 0,36 
GMQ.02.04.250 0,010 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,58 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
CME.12        m²   Refino e planeo da caixa do camiño                                
 Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
MMMT.06c      0,002 h    Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.                                 54,930 0,11 
%1            1,000 %    Medios auxiliares                                                0,100 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,11 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso preparación de la  
mo001         0,002 h    Capataz                                                          15,280 0,03 
mo006         0,017 h    Peón ordinario                                                   11,360 0,19 
GMQ.02.01.050 0,033 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1,82 
GMQ.02.04.250 0,017 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,99 
GMQ.02.06.200 0,017 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 0,73 
GMQ.05.03.040 0,017 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 0,67 
GMT.01.03.010 0,020 M3   Agua                                                             0,650 0,01 
GMT.05.02.110 2,150 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 11,98 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  16,91 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  



 
 

CONCELLO DE MAZARICOS 
 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 
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CRUZ VIGO CASTRO - FLAVIA PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CANAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS    17 

CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA                                                 
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
mo001         0,001 h    Capataz                                                          15,280 0,02 
mo005         0,005 h    Peón especialista                                                14,210 0,07 
GMQ.01.01.490 0,010 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 0,02 
GMQ.02.01.050 0,003 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 0,17 
GMQ.02.02.210 0,003 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 0,17 
GMQ.02.03.160 0,010 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 0,36 
GMQ.02.04.250 0,010 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,58 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido con  
 motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do  
 Ensaio Proctor Modificado.  
   
mo003         0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,13 
mo004         0,035 h    Peón Especialista                                                10,520 0,37 
PBRG12b       1,100 m³   Grava 32/63 mm                                                   13,410 14,75 
PBRG40c       0,150 m³   Grava miúda 12/18 mm                                             7,770 1,17 
MMMT.06a      0,040 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 1,90 
MMMT.11b      0,020 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 1,03 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                19,600 0,59 
CMTT.03       1,000 m³   Transporte con camión basculante d>3 km                          1,390 1,39 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  21,56 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,99 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2  
 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2  
 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
mo003         0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,06 
mo004         0,040 h    Peón Especialista                                                10,520 0,42 
PUVM39a       7,000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0,350 2,45 
PBRG40b       0,020 m³   Grava miúda 8/12 mm                                              12,100 0,24 
PBRG40a       0,010 m³   Grava miúda 5/8 mm                                               12,100 0,12 
PBRA.7a       0,005 m³   Area                                                             20,260 0,10 
MMMW.03       0,005 h    Regadora bituminosa                                              29,000 0,15 
MMMT.11b      0,005 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 0,26 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                4,000 0,12 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  4,15 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
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PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
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CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL                                                     
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
mo001         0,001 h    Capataz                                                          15,280 0,02 
mo005         0,005 h    Peón especialista                                                14,210 0,07 
GMQ.01.01.490 0,010 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 0,02 
GMQ.02.01.050 0,003 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 0,17 
GMQ.02.02.210 0,003 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 0,17 
GMQ.02.03.160 0,010 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 0,36 
GMQ.02.04.250 0,010 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,58 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
CMTP.02       m²   Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m          
 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluidas a emoción,   
 escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia máxima de  
MMMF.01c      0,002 h    Tractor de eirugas de 191/240 cv, c/ m.o.                        85,750 0,17 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                0,200 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,18 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora. Refino e planeo  
 do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m  
 entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por  
mo003         0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,25 
MMMT.06a      0,020 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 0,95 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,24 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso preparación de la  
mo001         0,002 h    Capataz                                                          15,280 0,03 
mo006         0,017 h    Peón ordinario                                                   11,360 0,19 
GMQ.02.01.050 0,033 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1,82 
GMQ.02.04.250 0,017 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,99 
GMQ.02.06.200 0,017 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 0,73 
GMQ.05.03.040 0,017 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 0,67 
GMT.01.03.010 0,020 M3   Agua                                                             0,650 0,01 
GMT.05.02.110 2,150 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 11,98 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  16,91 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS                                       
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
mo001         0,001 h    Capataz                                                          15,280 0,02 
mo005         0,005 h    Peón especialista                                                14,210 0,07 
GMQ.01.01.490 0,010 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 0,02 
GMQ.02.01.050 0,003 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 0,17 
GMQ.02.02.210 0,003 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 0,17 
GMQ.02.03.160 0,010 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 0,36 
GMQ.02.04.250 0,010 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,58 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora. Refino e planeo  
 do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m  
 entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por  
mo003         0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,25 
MMMT.06a      0,020 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 0,95 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,24 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido con  
 motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do  
 Ensaio Proctor Modificado.  
   
mo003         0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,13 
mo004         0,035 h    Peón Especialista                                                10,520 0,37 
PBRG12b       1,100 m³   Grava 32/63 mm                                                   13,410 14,75 
PBRG40c       0,150 m³   Grava miúda 12/18 mm                                             7,770 1,17 
MMMT.06a      0,040 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 1,90 
MMMT.11b      0,020 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 1,03 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                19,600 0,59 
CMTT.03       1,000 m³   Transporte con camión basculante d>3 km                          1,390 1,39 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  21,56 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,99 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso preparación de la  
 superficie de asiento.  
mo001         0,002 h    Capataz                                                          15,280 0,03 
mo006         0,017 h    Peón ordinario                                                   11,360 0,19 
GMQ.02.01.050 0,033 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1,82 
GMQ.02.04.250 0,017 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,99 
GMQ.02.06.200 0,017 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 0,73 
GMQ.05.03.040 0,017 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 0,67 
GMT.01.03.010 0,020 M3   Agua                                                             0,650 0,01 
GMT.05.02.110 2,150 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 11,98 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  16,91 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
 
CMF.12        m²   Dobre rega asfáltica ECR-2                                        
 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2  
 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados  
mo004         0,040 h    Peón Especialista                                                10,520 0,42 
PUVM39a       3,500 kg   Emulsión ECR-2                                                   0,350 1,23 
PBRG40b       0,010 m³   Grava miúda 8/12 mm                                              12,100 0,12 
PBRG40a       0,005 m³   Grava miúda 5/8 mm                                               12,100 0,06 
MMMW.03       0,005 h    Regadora bituminosa                                              29,000 0,15 
MMMT.11b      0,005 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 0,26 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                2,500 0,08 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  2,55 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2  
 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2  
 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
mo003         0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,06 
mo004         0,040 h    Peón Especialista                                                10,520 0,42 
PUVM39a       7,000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0,350 2,45 
PBRG40b       0,020 m³   Grava miúda 8/12 mm                                              12,100 0,24 
PBRG40a       0,010 m³   Grava miúda 5/8 mm                                               12,100 0,12 
PBRA.7a       0,005 m³   Area                                                             20,260 0,10 
MMMW.03       0,005 h    Regadora bituminosa                                              29,000 0,15 
MMMT.11b      0,005 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 0,26 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                4,000 0,12 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  4,15 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE                                             
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
mo001         0,001 h    Capataz                                                          15,280 0,02 
mo005         0,005 h    Peón especialista                                                14,210 0,07 
GMQ.01.01.490 0,010 h    Brazo desbrozador/tractor                                        2,150 0,02 
GMQ.02.01.050 0,003 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 0,17 
GMQ.02.02.210 0,003 h    Retroexcav. hidráulica s/ruedas 16 t                             56,500 0,17 
GMQ.02.03.160 0,010 h    Tractor tipo agrícola de 150 kW                                  35,960 0,36 
GMQ.02.04.250 0,010 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,58 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso preparación de la  
mo001         0,002 h    Capataz                                                          15,280 0,03 
mo006         0,017 h    Peón ordinario                                                   11,360 0,19 
GMQ.02.01.050 0,033 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1,82 
GMQ.02.04.250 0,017 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,99 
GMQ.02.06.200 0,017 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 0,73 
GMQ.05.03.040 0,017 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 0,67 
GMT.01.03.010 0,020 M3   Agua                                                             0,650 0,01 
GMT.05.02.110 2,150 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 11,98 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  16,91 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido con  
 motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do  
 Ensaio Proctor Modificado.  
   
mo003         0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,13 
mo004         0,035 h    Peón Especialista                                                10,520 0,37 
PBRG12b       1,100 m³   Grava 32/63 mm                                                   13,410 14,75 
PBRG40c       0,150 m³   Grava miúda 12/18 mm                                             7,770 1,17 
MMMT.06a      0,040 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 1,90 
MMMT.11b      0,020 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 1,03 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                19,600 0,59 
CMTT.03       1,000 m³   Transporte con camión basculante d>3 km                          1,390 1,39 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  21,56 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,99 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SSS.25        m    Canlz san PE corr.dobr.parede  ø 500 mm, SN-8, col                
 Canalización de saneamento con tubería de Polietileno SN-8 corrugada de dobre parede de saneamiento  para  
 augas residuais, de diámetro exterior 500 mm, unión por xunta elástica, segundo UNE-EN 13476, capaz de resistir  
 descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA--  
 9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.  
MOOA.1a       0,300 h    Oficial 1ª                                                       11,350 3,41 
MOON.2b       0,300 h    Peón Especialista                                                10,520 3,16 
PISS.3ee      1,000 m    Tubo san PE corrugado Ø500 mm, SN-8                              43,920 43,92 
PBRA.1abab    0,248 t    Area silícea 0-5mm río lvd                                       5,060 1,25 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                51,700 1,55 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  53,29 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,36 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E CATRO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS  
 
SSO.08        ud   Arqueta de paso 50x50x50 cm                                       
 Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo 1/2 pé e morteiro  
 de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado interior con morteiro de cemento M--  
PISS96aa      1,000 ud   Cerca e tapa HA rxtr 50x50 cm                                    6,400 6,40 
PFFC.7a       34,000 ud   Ladrillo macizo 25x12x5                                          0,210 7,14 
PBPC.2aab     0,025 m³   Formigón en masa HM-20/P/40 de central                           123,090 3,08 
OBO.16        0,025 m³   Morteiro cto/are M-15 3-5 maq                                    61,120 1,53 
OBO.11        0,004 m³   Morteiro cto/are M-5 3-5 maq                                     41,770 0,17 
MOOA.1a       3,170 h    Oficial 1ª                                                       11,350 35,98 
MOON.2b       3,170 h    Peón Especialista                                                10,520 33,35 
%5            5,000      Medios auxiliares                                                87,700 4,39 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  92,04 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,88 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E TRES EUROS con OITENTA E OITO CÉNTIMOS  
 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2  
 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2  
 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
mo003         0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,06 
mo004         0,040 h    Peón Especialista                                                10,520 0,42 
PUVM39a       7,000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0,350 2,45 
PBRG40b       0,020 m³   Grava miúda 8/12 mm                                              12,100 0,24 
PBRG40a       0,010 m³   Grava miúda 5/8 mm                                               12,100 0,12 
PBRA.7a       0,005 m³   Area                                                             20,260 0,10 
MMMW.03       0,005 h    Regadora bituminosa                                              29,000 0,15 
MMMT.11b      0,005 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 0,26 
MMTG.01d      0,005 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 0,23 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                4,000 0,12 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  4,15 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO                                                   
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CMG.01        m³   Cimentación muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km       
 Cimentación de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3 m e inclinación 1:n (n máx.=3).  
 Inclúe apertura de gabia para cimentación de mínimo 1m de profundidade e 2,75 de ancho, subministro a menos de  
 30 km e colocación de bloques de voadura deentre 80 e 500 kg, formigón HM-20  a razón de 0,15m3 por m3 de  
MMTG.01d      0,125 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 5,64 
MMMT.05c      0,010 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    56,800 0,57 
MMMT.01c      0,090 h    Retroescavadora cadeas 181/250 CV                                83,830 7,54 
MMMT.09       0,055 h    Bandexa vibrante gasolina 5CV 63x50cm 93kg                       4,050 0,22 
MOON.2e       0,750 h    Peón                                                             10,360 7,77 
PBPC.2aaa     0,275 m³   Formigón en masa HM-20/P/20 de central                           126,640 34,83 
PEDH.1        1,000 m³   Voadura de rocha de canteira machacada                           9,020 9,02 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                65,600 1,97 
CMTT.05       1,050 m³   Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km           4,530 4,76 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  72,32 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,77 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E TRES EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS  
 
CMG.02        m³   Corpo muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km             
 Corpo de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3m, inclinación 1:n (n máx.=3) e  
 espesor mínimo de 2m (e dúas filas de bloques). Inclúe subministro a menos de 30 km e colocación de bloques de  
 voadura de entre 80 e 500kg, recheo do trasdós de espesor mínimo 1m con material drenante (tamaño máx. 100  
MMTG.01d      0,170 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 7,68 
MMMT.05c      0,010 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    56,800 0,57 
PEDH.1        1,000 m³   Voadura de rocha de canteira machacada                           9,020 9,02 
MMMT.01c      0,090 h    Retroescavadora cadeas 181/250 CV                                83,830 7,54 
MOON.2e       0,360 h    Peón                                                             10,360 3,73 
PBRG41a       0,500 m³   Grava 20/50 mm                                                   10,930 5,47 
PASG.1        0,550 m²   Xeotextil fibra continua, gramaxes ata 165 g/m².                 0,700 0,39 
PIFA.7dch     0,050 m    Tubo pe ad PE-100 PN 10 DE 75                                    4,080 0,20 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                34,600 1,04 
CMTT.05       1,050 m³   Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km           4,530 4,76 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  40,40 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,21 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E UN EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS  
 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora. Refino e planeo  
 do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m  
 entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por  
mo003         0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          12,600 0,25 
MMMT.06a      0,020 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 0,95 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,04 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1,24 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
 
CME.13        m²   Refino e planeo do camiño                                         
 Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a actuación normal da  
MMMT.06a      0,001 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 47,549 0,05 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                0,100 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,05 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CME.19        m³   Terraplén préstamo, d=<3 km                                       
 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasificación e  
 selección do material, carga e transporte, a  unha distancia igual ou inferior a 3 km, estendido, rego a humidade  
 óptima, compactación e perfìlado de rasantes, para a construción de terrapléns de terras clasificadas, por capas de  
 espesor acorde coa capacidad do equipo e a natureza do terreo, densidade máxima esixida do 100% do Ensaio  
 Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado, incluídos o transporte de auga para rego a unha distancia  
 comprendida entre 3 e 6 km, ferramentas e medios auxiliares, rematado.  
MOOA.1a       0,010 h    Oficial 1ª                                                       11,350 0,11 
MOON.2b       0,020 h    Peón Especialista                                                10,520 0,21 
PBR6.42c      1,050 m³   Canon solo seleccionado préstamos                                0,570 0,60 
MMMT.01c      0,006 h    Retroescavadora cadeas 181/250 CV                                83,830 0,50 
MMMT.05c      0,011 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    56,800 0,62 
MMTG.01d      0,075 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                45,150 3,39 
MMMF.01b      0,008 h    Tractor de eirugas de 171/190 cv, c/ m.o.                        72,680 0,58 
MMMT.06c      0,012 h    Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.                                 54,930 0,66 
MMMT.11b      0,012 h    Rolo vibrador rodas 14 tm                                        51,400 0,62 
MMTG.04       0,020 h    Camión cuba de rego 20.000 l                                     31,410 0,63 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                7,900 0,24 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  8,16 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS  
 
CMTE.21       m³   Escavación e acopio terreo escavado, terreo franco                
 Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando  os  taludes ca perfección  que poida  
MMMT.01b      0,008 h    Retroescavadora cadeas 141/180 CV                                69,680 0,56 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,02 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  0,58 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso preparación de la  
mo001         0,002 h    Capataz                                                          15,280 0,03 
mo006         0,017 h    Peón ordinario                                                   11,360 0,19 
GMQ.02.01.050 0,033 h    Camión c/caja basculante 4x4 de 221kW                            55,140 1,82 
GMQ.02.04.250 0,017 h    Motoniveladora de bastidor articulado 138 kW                     58,240 0,99 
GMQ.02.06.200 0,017 h    Compactador vibrante liso de un cilindro de 15 t                 42,930 0,73 
GMQ.05.03.040 0,017 h    Camión cisterna para riego c/lanza 9000 l                        39,680 0,67 
GMT.01.03.010 0,020 M3   Agua                                                             0,650 0,01 
GMT.05.02.110 2,150 T    Zahorra ZA-25                                                    5,570 11,98 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  16,91 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CMP.15        m    Marco prefabricado de 4X2 colocado                                
 Subministro e colocación de marco prefabricado sinxelo de dimensións interiores 4X2 m, posto en obra, segundo  
 planos/i subministro, capaz de soportar as cargas do carro de 60 t sen necesidade de lousa de reparto ou a  
 mesma carga con unha sobrecarga de terras de 3 m de altura, colocado sobre terreos cuia carga admisible do  
 terreno sexa maior de 0,15 N/mm2. Incluso vaciado previo, saneamento cimentación, area de asento, formación  
 de plataforma para guindastre. Montaxe, colocación.  Totalmente rematado. Sen incluir a lousa de cimentación e  
MOOA.1a       1,000 h    Oficial 1ª                                                       11,350 11,35 
MOOA.1b       1,000 h    Oficial 2ª                                                       11,160 11,16 
MOON.2e       0,500 h    Peón                                                             10,360 5,18 
PISF11        1,000 m    Marco prefabricado 4x2 m, obra                                   1.144,260 1.144,26 
PBRA.1aaaa    0,704 t    Area silícea 0-3mm trit lvd                                      9,840 6,93 
MMMT.03b      0,550 h    Retroescavadora rodas 161-200 CV                                 51,450 28,30 
MMME10bc      0,900 h    Guindastre móvil tt 30 m+14.5m Q44 tm                            121,490 109,34 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1.316,500 39,50 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  1.356,02 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 27,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.383,14 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL TRESCENTOS OITENTA E TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a  
 la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de  
 espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los  
 diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente  
mq04cap020oa  0,089 h    Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes 47,520 4,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,200 0,08 
  _____________________________  

 Suma da partida ...............................................................  4,31 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,40 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con CORENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
YIX010        Ud   Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Sin descomposición 58,24 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,40 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con CORENTA CÉNTIMOS  
 
YCX010        Ud   Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  
 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Sin descomposición 101,00 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,02 

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRES EUROS con DOUS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR                                 
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
PA001         Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect  
 Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, obras imprevistas, limpieza y terminación de  
 Sin descomposición 895,35 
 Costes indirectos ...............................  2,00% 17,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  913,26 
A                        Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVECENTOS TRECE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  

En A Picota, a 17 de febreiro de 2017 

Asdo., o equipo técnico redactor do anteproxecto: 

 

 

Mª Cruz Vigo Castro 

 

 

Flavia C. Piñeiro Ces Paula Souto Cañas Gael Sánchez Rivas 

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3556 
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COAG 3658 

Arquitecta colexiada  
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 24644 
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1.- MEDICIÓNS 

CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 310,000 620,000 
  _____________________________________________________  

 620,000   
CME.12        m²   Refino e planeo da caixa do camiño                                

 Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
 1 310,000 3,000 930,000 
  _____________________________________________________  

 930,000  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 310,000 3,000 0,150 139,500 
  _____________________________________________________  

 139,500  

  
 
CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 150,000 300,000 
  _____________________________________________________  

 300,000  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000  
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 150,000 3,500 525,000 
  _____________________________________________________  

 525,000  
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CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL                                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 110,000 220,000 
  _____________________________________________________  

 220,000  
CMTP.02       m²   Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m          

 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluidas a  
 emoción,  escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 1 110,000 4,000 440,000 
 1 78,000 4,000 312,000 
 1 50,000 4,000 200,000 
  _____________________________________________________  

 952,000  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 110,000 4,000 0,150 66,000 
 1 78,000 4,000 0,150 46,800 
 1 50,000 4,000 0,150 30,000 
  _____________________________________________________  

 142,800  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 110,000 4,000 0,150 66,000 
 1 78,000 4,000 0,150 46,800 
 1 50,000 4,000 0,150 30,000 
  _____________________________________________________  

 142,800  
 
CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 670,000 1.340,000 
  _____________________________________________________  

 1.340,000  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 660,000 4,000 0,150 396,000 
  _____________________________________________________  

 396,000  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 1 660,000 4,000 0,150 396,000 
  _____________________________________________________  

 396,000  
 



 

CONCELLO DE MAZARICOS 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 

VII – ORZAMENTO 

 

 

CRUZ VIGO CASTRO - FLAVIA PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CANAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS    17 

 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 25,000 4,000 0,150 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000  
CMF.12        m²   Dobre rega asfáltica ECR-2                                        

 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de  
 ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg.  
 de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.  
 1 10,000 4,000 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,000  
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 660,000 4,000 2.640,000 
  _____________________________________________________  

 2.640,000  
 
CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 130,000 260,000 
  _____________________________________________________  

 260,000  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 130,000 3,500 0,150 68,250 
  _____________________________________________________  

 68,250  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 1 130,000 3,500 0,150 68,250 
  _____________________________________________________  

 68,250  
SSS.25        m    Canlz san PE corr.dobr.parede  ø 500 mm, SN-8, col                

 Canalización de saneamento con tubería de Polietileno SN-8 corrugada de dobre parede de  
 saneamiento  para augas residuais, de diámetro exterior 500 mm, unión por xunta elástica, segundo  
 UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR;  
 instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular,  
 xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.  
  ________________________________________________  
 10,000  
SSO.08        ud   Arqueta de paso 50x50x50 cm                                       

 Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo 1/2  
 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado interior  
 con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca PNL  
 50.50.5, segundo ISS-51.  
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  ________________________________________________  
 1,000  
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 130,000 3,500 455,000 
  _____________________________________________________  

 455,000 4,23 1.924,65 
 
 
CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO                                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMG.01        m³   Cimentación muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km       

 Cimentación de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3 m e inclinación  
 1:n (n máx.=3). Inclúe apertura de gabia para cimentación de mínimo 1m de profundidade e 2,75 de  
 ancho, subministro a menos de  30 km e colocación de bloques de voadura deentre 80 e 500 kg,  
 formigón HM-20  a razón de 0,15m3 por m3 de cimentación, totalmente rematada e lista para  
 construción do corpo do muro.  
 4 5,000 2,500 1,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,000  
CMG.02        m³   Corpo muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km             

 Corpo de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3m, inclinación 1:n (n  
 máx.=3) e espesor mínimo de 2m (e dúas filas de bloques). Inclúe subministro a menos de 30 km e  
 colocación de bloques de voadura de entre 80 e 500kg, recheo do trasdós de espesor mínimo 1m  
 con material drenante (tamaño máx. 100 mm), xeotextil e tubo PE para drenaxe. Construido sobre  
 cimentación preexistente, totalmente rematado.  
 4 5,000 1,500 1,500 45,000 
  _____________________________________________________  

 45,000  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 20,000 4,000 0,150 12,000 
 1 30,000 4,000 0,150 18,000 
  _____________________________________________________  

 30,000  
CME.13        m²   Refino e planeo do camiño                                         

 Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a  
 actuación normal da motoniveladora.  
 1 20,000 4,000 80,000 
 1 30,000 4,000 120,000 
  _____________________________________________________  

 200,000  
CME.19        m³   Terraplén préstamo, d=<3 km                                       

 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción,  
 clasificación e selección do material, carga e transporte, a  unha distancia igual ou inferior a 3 km,  
 estendido, rego a humidade óptima, compactación e perfìlado de rasantes, para a construción de  
 terrapléns de terras clasificadas, por capas de espesor acorde coa capacidad do equipo e a natureza  
 do terreo, densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio  
 Proctor Modificado, incluídos o transporte de auga para rego a unha distancia comprendida entre 3 e  
 6 km, ferramentas e medios auxiliares, rematado.  
 0,5 20,000 5,000 2,000 100,000 
 0,5 30,000 5,000 2,000 150,000 
  _____________________________________________________  
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 250,000  
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMTE.21       m³   Escavación e acopio terreo escavado, terreo franco                

 Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando  os  taludes ca perfección   
 que poida obtenerse ca máquina, sen refino dos mesmos.  En terreo franco. Volumen do terreo  
 medido en estado natural.  
 0,5 20,000 5,000 2,000 100,000 
 0,5 30,000 5,000 2,000 150,000 
  _____________________________________________________  

 250,000  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 20,000 4,000 0,150 12,000 
 1 30,000 4,000 0,150 18,000 
  _____________________________________________________  

 30,000  
CMP.15        m    Marco prefabricado de 4X2 colocado                                

 Subministro e colocación de marco prefabricado sinxelo de dimensións interiores 4X2 m, posto en  
 obra, segundo planos/i subministro, capaz de soportar as cargas do carro de 60 t sen necesidade de  
 lousa de reparto ou a mesma carga con unha sobrecarga de terras de 3 m de altura, colocado sobre  
 terreos cuia carga admisible do terreno sexa maior de 0,15 N/mm2. Incluso vaciado previo,  
 saneamento cimentación, area de asento, formación de plataforma para guindastre. Montaxe,  
 colocación.  Totalmente rematado. Sen incluir a lousa de cimentación e capa de compresión que se  
 valoraran aparte.  
  ________________________________________________  
 5,000  
 
 
CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,  
 ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 a a                                                 
 113 113,000 
  _____________________________________________________  

 113,000  
  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
YIX010        Ud   Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  

 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta  
 el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
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 de Seguridad y Salud.  
 a a                                                 
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 59,40 237,60 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
YCX010        Ud   Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  

 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta  
 el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 a a                                                 
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000  
  
 
CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
PA001         Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect  

 Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, obras imprevistas, limpieza y  
 terminación de las obras  
 a a                                                 
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000  
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2.- CADRO DE PREZOS Nº1 

 
CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                  1,46 
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 UN  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
CME.12        m²   Refino e planeo da caixa do camiño                               0,11 
 Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios  
 auxiliares.  
 ZERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                         17,25 
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 DEZASETE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA                                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                  1,46 
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 UN  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                            21,99 
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 VINTE E UN  EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                      4,23 
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 CATRO  EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL                                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                  1,46 
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 UN  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
CMTP.02       m²   Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m         0,18 
 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluidas a  
 emoción,  escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a  
 unha distancia máxima de transporte de 20 m.  
 ZERO  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                   1,26 
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 UN  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                         17,25 
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 DEZASETE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                  1,46 
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 UN  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                   1,26 
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 UN  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                            21,99 
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 VINTE E UN  EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                         17,25 
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 DEZASETE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
CMF.12        m²   Dobre rega asfáltica ECR-2                                       2,60 
 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2  
 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente  
 compactado.  
 DOUS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                      4,23 
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 CATRO  EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                  1,46 
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 UN  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                         17,25 
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 DEZASETE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                            21,99 
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 VINTE E UN  EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS  
SSS.25        m    Canlz san PE corr.dobr.parede  ø 500 mm, SN-8, col               54,36 
 Canalización de saneamento con tubería de Polietileno SN-8 corrugada de dobre parede de  
 saneamiento  para augas residuais, de diámetro exterior 500 mm, unión por xunta elástica,  
 segundo UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado  
 AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de  
 material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.  
 CINCUENTA E CATRO  EUROS con TRINTA E SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
SSO.08        ud   Arqueta de paso 50x50x50 cm                                      93,88 
 Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo  
 1/2 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado  
 interior con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca  
 PNL 50.50.5, segundo ISS-51.  
 NOVENTA E TRES  EUROS con OITENTA E OITO  
 CÉNTIMOS  
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                      4,23 
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 CATRO  EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO                                                   
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
CMG.01        m³   Cimentación muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km      73,77 
 Cimentación de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3 m e  
 inclinación 1:n (n máx.=3). Inclúe apertura de gabia para cimentación de mínimo 1m de  
 profundidade e 2,75 de ancho, subministro a menos de  30 km e colocación de bloques de  
 voadura deentre 80 e 500 kg, formigón HM-20  a razón de 0,15m3 por m3 de cimentación,  
 totalmente rematada e lista para construción do corpo do muro.  
 SETENTA E TRES  EUROS con SETENTA E SETE  
 CÉNTIMOS  
CMG.02        m³   Corpo muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km            41,21 
 Corpo de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3m, inclinación 1:n (n  
 máx.=3) e espesor mínimo de 2m (e dúas filas de bloques). Inclúe subministro a menos de 30  
 km e colocación de bloques de voadura de entre 80 e 500kg, recheo do trasdós de espesor  
 mínimo 1m con material drenante (tamaño máx. 100 mm), xeotextil e tubo PE para drenaxe.  
 Construido sobre cimentación preexistente, totalmente rematado.  
 CORENTA E UN  EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS  
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                   1,26 
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 UN  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS  
CME.13        m²   Refino e planeo do camiño                                        0,05 
 Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a  
 actuación normal da motoniveladora.  
 ZERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CME.19        m³   Terraplén préstamo, d=<3 km                                      8,32 
 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción,  
 clasificación e selección do material, carga e transporte, a  unha distancia igual ou inferior a 3 km,  
 estendido, rego a humidade óptima, compactación e perfìlado de rasantes, para a construción de  
 terrapléns de terras clasificadas, por capas de espesor acorde coa capacidad do equipo e a  
 natureza do terreo, densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96%  
 do Ensaio Proctor Modificado, incluídos o transporte de auga para rego a unha distancia  
 comprendida entre 3 e 6 km, ferramentas e medios auxiliares, rematado.  
 OITO  EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS  
CMTE.21       m³   Escavación e acopio terreo escavado, terreo franco               0,59 
 Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando  os  taludes ca  
 perfección  que poida obtenerse ca máquina, sen refino dos mesmos.  En terreo franco. Volumen  
 do terreo medido en estado natural.  
 ZERO  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS  
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                         17,25 
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 DEZASETE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
CMP.15        m    Marco prefabricado de 4X2 colocado                               1.383,14 
 Subministro e colocación de marco prefabricado sinxelo de dimensións interiores 4X2 m, posto  
 en obra, segundo planos/i subministro, capaz de soportar as cargas do carro de 60 t sen  
 necesidade de lousa de reparto ou a mesma carga con unha sobrecarga de terras de 3 m de  
 altura, colocado sobre terreos cuia carga admisible do terreno sexa maior de 0,15 N/mm2.  
 Incluso vaciado previo, saneamento cimentación, area de asento, formación de plataforma para  
 guindastre. Montaxe, colocación.  Totalmente rematado. Sen incluir a lousa de cimentación e  
 capa de compresión que se valoraran aparte.  
 MIL TRESCENTOS OITENTA E TRES  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert 4,40 
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,  
 ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad  
 aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 CATRO  EUROS con CORENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
YIX010        Ud   Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 59,40 
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte  
 hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 CINCUENTA E NOVE  EUROS con CORENTA CÉNTIMOS  
YCX010        Ud   Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 103,02 
 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte  
 hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 CENTO TRES  EUROS con DOUS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
PA001         Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect 913,26 
 Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, obras imprevistas, limpieza y  
 terminación de las obras  
 NOVECENTOS TRECE  EUROS con VINTE E CINCO  
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3.- CADRO DE PREZOS Nº 2 

CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 Man de obra ...........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,43 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
CME.12        m²   Refino e planeo da caixa do camiño                                
 Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios  
 auxiliares.  
 Maquinaria .............................................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,11 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 Man de obra ...........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,21 
 Materiais ................................................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,91 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
 
CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA                                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 Man de obra ...........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,43 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 Man de obra ...........................................................  0,50 
 Maquinaria .............................................................  4,51 
 Materiais ................................................................  16,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,56 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,99 
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CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 Man de obra ...........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Materiais ................................................................  3,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 
 
CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL                                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 Man de obra ...........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,43 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
CMTP.02       m²   Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m          
 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluidas a  
 emoción,  escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a  
 unha distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Materiais ................................................................  0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,18 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 Man de obra ...........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,24 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 Man de obra ...........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,21 
 Materiais ................................................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,91 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
 



 

CONCELLO DE MAZARICOS 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 

VII – ORZAMENTO 

 

 

CRUZ VIGO CASTRO - FLAVIA PIÑEIRO CES - PAULA SOUTO CANAS – GAEL SÁNCHEZ RIVAS    17 

 
 
 
CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 Man de obra ...........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,43 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 Man de obra ...........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,24 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 Man de obra ...........................................................  0,50 
 Maquinaria .............................................................  4,51 
 Materiais ................................................................  16,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,56 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,99 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 Man de obra ...........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,21 
 Materiais ................................................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,91 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
CMF.12        m²   Dobre rega asfáltica ECR-2                                        
 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2  
 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente  
 compactado.  
 Man de obra ...........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Materiais ................................................................  1,49 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  2,55 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
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CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 Man de obra ...........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Materiais ................................................................  3,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 
 
CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   
 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor  
 e motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 Man de obra ...........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,43 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 Man de obra ...........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,21 
 Materiais ................................................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,91 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             
 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado,  
 extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do  
 Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 Man de obra ...........................................................  0,50 
 Maquinaria .............................................................  4,51 
 Materiais ................................................................  16,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,56 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,99 
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CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
SSS.25        m    Canlz san PE corr.dobr.parede  ø 500 mm, SN-8, col                
 Canalización de saneamento con tubería de Polietileno SN-8 corrugada de dobre parede de  
 saneamiento  para augas residuais, de diámetro exterior 500 mm, unión por xunta elástica,  
 segundo UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado  
 AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de  
 material granular, xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.  
 Man de obra ...........................................................  6,57 
 Materiais ................................................................  46,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,29 
 Custes indirectos ................................  2,00% 1,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,36 
SSO.08        ud   Arqueta de paso 50x50x50 cm                                       
 Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo  
 1/2 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado  
 interior con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca  
 PNL 50.50.5, segundo ISS-51.  
 Man de obra ...........................................................  71,03 
 Materiais ................................................................  21,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  92,04 
 Custes indirectos ................................  2,00% 1,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,88 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       
 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
 emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial  
 con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira  
 rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo  
 debidamente compactado.  
 Man de obra ...........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Materiais ................................................................  3,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 
 
CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO                                                   
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
CMG.01        m³   Cimentación muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km       
 Cimentación de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3 m e  
 inclinación 1:n (n máx.=3). Inclúe apertura de gabia para cimentación de mínimo 1m de  
 profundidade e 2,75 de ancho, subministro a menos de  30 km e colocación de bloques de  
 voadura deentre 80 e 500 kg, formigón HM-20  a razón de 0,15m3 por m3 de cimentación,  
 totalmente rematada e lista para construción do corpo do muro.  
 Man de obra ...........................................................  7,77 
 Maquinaria .............................................................  18,59 
 Materiais ................................................................  45,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,32 
 Custes indirectos ................................  2,00% 1,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,77 
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CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
CMG.02        m³   Corpo muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km             
 Corpo de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3m, inclinación 1:n (n  
 máx.=3) e espesor mínimo de 2m (e dúas filas de bloques). Inclúe subministro a menos de 30  
 km e colocación de bloques de voadura de entre 80 e 500kg, recheo do trasdós de espesor  
 mínimo 1m con material drenante (tamaño máx. 100 mm), xeotextil e tubo PE para drenaxe.  
 Construido sobre cimentación preexistente, totalmente rematado.  
 Man de obra ...........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  20,41 
 Materiais ................................................................  16,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  40,40 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,21 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    
 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con  
 motoniveladora. Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e  
 1:3 no interior. Anchura máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo  
 de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 Man de obra ...........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Materiais ................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,24 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
CME.13        m²   Refino e planeo do camiño                                         
 Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a  
 actuación normal da motoniveladora.  
 Maquinaria .............................................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,05 
CME.19        m³   Terraplén préstamo, d=<3 km                                       
 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción,  
 clasificación e selección do material, carga e transporte, a  unha distancia igual ou inferior a 3 km,  
 estendido, rego a humidade óptima, compactación e perfìlado de rasantes, para a construción de  
 terrapléns de terras clasificadas, por capas de espesor acorde coa capacidad do equipo e a  
 natureza do terreo, densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96%  
 do Ensaio Proctor Modificado, incluídos o transporte de auga para rego a unha distancia  
 comprendida entre 3 e 6 km, ferramentas e medios auxiliares, rematado.  
 Man de obra ...........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  7,00 
 Materiais ................................................................  0,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,16 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,32 
CMTE.21       m³   Escavación e acopio terreo escavado, terreo franco                
 Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando  os  taludes ca  
 perfección  que poida obtenerse ca máquina, sen refino dos mesmos.  En terreo franco. Volumen  
 do terreo medido en estado natural.  
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Materiais ................................................................  0,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,58 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,01 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
 
 
 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 Man de obra ...........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,21 
 Materiais ................................................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,91 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
CMP.15        m    Marco prefabricado de 4X2 colocado                                
 Subministro e colocación de marco prefabricado sinxelo de dimensións interiores 4X2 m, posto  
 en obra, segundo planos/i subministro, capaz de soportar as cargas do carro de 60 t sen  
 necesidade de lousa de reparto ou a mesma carga con unha sobrecarga de terras de 3 m de  
 altura, colocado sobre terreos cuia carga admisible do terreno sexa maior de 0,15 N/mm2.  
 Incluso vaciado previo, saneamento cimentación, area de asento, formación de plataforma para  
 guindastre. Montaxe, colocación.  Totalmente rematado. Sen incluir a lousa de cimentación e  
 capa de compresión que se valoraran aparte.  
 Man de obra ...........................................................  27,69 
 Maquinaria .............................................................  137,64 
 Materiais ................................................................  1.190,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.356,02 
 Custes indirectos ................................  2,00% 27,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.383,14 
 
CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,  
 ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad  
 aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Maquinaria .............................................................  4,23 
 Materiais ................................................................  0,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,31 
 Custes indirectos ................................  2,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
YIX010        Ud   Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte  
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 hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 Suma la partida ......................................................  58,24 
 Custes indirectos ................................  2,00% 1,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,40 

CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
YCX010        Ud   Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  
 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte  
 hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 Suma la partida ......................................................  101,00 
 Custes indirectos ................................  2,00% 2,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,02 
 
CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PREZO 
 
PA001         Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect  
 Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, obras imprevistas, limpieza y  
 terminación de las obras  
 Suma la partida ......................................................  895,35 
 Custes indirectos ................................  2,00% 17,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91 
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4.- ORZAMENTOS PARCIAIS 

 
CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 310,000 620,000 
  _____________________________________________________  

 620,000 1,46 905,20 
CME.12        m²   Refino e planeo da caixa do camiño                                

 Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
 1 310,000 3,000 930,000 
  _____________________________________________________  

 930,000 0,11 102,30 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 310,000 3,000 0,150 139,500 
  _____________________________________________________  

 139,500 17,25 2.406,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS............................................................................  3.413,88 
 
CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 150,000 300,000 
  _____________________________________________________  

 300,000 1,46 438,00 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 21,99 87,96 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 150,000 3,500 525,000 
  _____________________________________________________  

 525,000 4,23 2.220,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACCESO A CHOUPANA ......................................................................................  2.746,71 
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CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL                                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 110,000 220,000 
  _____________________________________________________  

 220,000 1,46 321,20 
CMTP.02       m²   Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m          

 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluidas a  
 emoción,  escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 1 110,000 4,000 440,000 
 1 78,000 4,000 312,000 
 1 50,000 4,000 200,000 
  _____________________________________________________  

 952,000 0,18 171,36 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 110,000 4,000 0,150 66,000 
 1 78,000 4,000 0,150 46,800 
 1 50,000 4,000 0,150 30,000 
  _____________________________________________________  

 142,800 1,26 179,93 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 110,000 4,000 0,150 66,000 
 1 78,000 4,000 0,150 46,800 
 1 50,000 4,000 0,150 30,000 
  _____________________________________________________  

 142,800 17,25 2.463,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PISTAS EN VAL ....................................................................................................  3.135,79 
 
CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 670,000 1.340,000 
  _____________________________________________________  

 1.340,000 1,46 1.956,40 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 660,000 4,000 0,150 396,000 
  _____________________________________________________  

 396,000 1,26 498,96 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 1 660,000 4,000 0,150 396,000 
  _____________________________________________________  
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 396,000 21,99 8.708,04 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 25,000 4,000 0,150 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 17,25 258,75 
CMF.12        m²   Dobre rega asfáltica ECR-2                                        

 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de  
 ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg.  
 de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.  
 1 10,000 4,000 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,000 2,60 104,00 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 660,000 4,000 2.640,000 
  _____________________________________________________  

 2.640,000 4,23 11.167,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS .....................................................................  22.693,35 
 
CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GOB.01.01.060 m    Limpeza e reapertura de cunetas                                   

 Limpieza de marxes, reapertura de cunetas e perfilado de taludes por medios mecánicos (tractor e  
 motoniveladora), incluso carga e transporte de produtos sobrantes a vertedero.  
 2 130,000 260,000 
  _____________________________________________________  

 260,000 1,46 379,60 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 130,000 3,500 0,150 68,250 
  _____________________________________________________  

 68,250 17,25 1.177,31 
CMB.02        m³   Base de firme macadam                                             

 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido  
 con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor  
 Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.  
   
 .  
 1 130,000 3,500 0,150 68,250 
  _____________________________________________________  

 68,250 21,99 1.500,82 
SSS.25        m    Canlz san PE corr.dobr.parede  ø 500 mm, SN-8, col                

 Canalización de saneamento con tubería de Polietileno SN-8 corrugada de dobre parede de  
 saneamiento  para augas residuais, de diámetro exterior 500 mm, unión por xunta elástica, segundo  
 UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado AENOR;  
 instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular,  
 xuntas de conexión de tubería, colocacion e proba.  
  ________________________________________________  
 10,000 54,36 543,60 
SSO.08        ud   Arqueta de paso 50x50x50 cm                                       

 Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo 1/2  
 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado interior  
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 con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca PNL  
 50.50.5, segundo ISS-51.  
  ________________________________________________  
 1,000 93,88 93,88 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMF.11        m²   Triple rega asfáltica ECR-2                                       

 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión  
 ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de  
 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con  
 dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.  
 1 130,000 3,500 455,000 
  _____________________________________________________  

 455,000 4,23 1.924,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SAN FINS ACCESO FONTE .................................................................................  5.619,86 
 
CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO                                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMG.01        m³   Cimentación muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km       

 Cimentación de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3 m e inclinación  
 1:n (n máx.=3). Inclúe apertura de gabia para cimentación de mínimo 1m de profundidade e 2,75 de  
 ancho, subministro a menos de  30 km e colocación de bloques de voadura deentre 80 e 500 kg,  
 formigón HM-20  a razón de 0,15m3 por m3 de cimentación, totalmente rematada e lista para  
 construción do corpo do muro.  
 4 5,000 2,500 1,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,000 73,77 3.688,50 
CMG.02        m³   Corpo muro escolleira h<=3m voadura granítica d<=30km             

 Corpo de muro de escolleira granítica en muros de altura igual ou inferior a 3m, inclinación 1:n (n  
 máx.=3) e espesor mínimo de 2m (e dúas filas de bloques). Inclúe subministro a menos de 30 km e  
 colocación de bloques de voadura de entre 80 e 500kg, recheo do trasdós de espesor mínimo 1m  
 con material drenante (tamaño máx. 100 mm), xeotextil e tubo PE para drenaxe. Construido sobre  
 cimentación preexistente, totalmente rematado.  
 4 5,000 1,500 1,500 45,000 
  _____________________________________________________  

 45,000 41,21 1.854,45 
CME.14        m³   Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora                    

 Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.  
 Refino e planeo do camiño e de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 1:3 no interior. Anchura  
 máxima de camiño de 6 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas  
 ferramentas e medios auxiliares.  Medición por metro lineal de camiño.  
 1 20,000 4,000 0,150 12,000 
 1 30,000 4,000 0,150 18,000 
  _____________________________________________________  

 30,000 1,26 37,80 
CME.13        m²   Refino e planeo do camiño                                         

 Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a  
 actuación normal da motoniveladora.  
 1 20,000 4,000 80,000 
 1 30,000 4,000 120,000 
  _____________________________________________________  

 200,000 0,05 10,00 
CME.19        m³   Terraplén préstamo, d=<3 km                                       

 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción,  
 clasificación e selección do material, carga e transporte, a  unha distancia igual ou inferior a 3 km,  
 estendido, rego a humidade óptima, compactación e perfìlado de rasantes, para a construción de  
 terrapléns de terras clasificadas, por capas de espesor acorde coa capacidad do equipo e a natureza  
 do terreo, densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio  
 Proctor Modificado, incluídos o transporte de auga para rego a unha distancia comprendida entre 3 e  
 6 km, ferramentas e medios auxiliares, rematado.  
 0,5 20,000 5,000 2,000 100,000 
 0,5 30,000 5,000 2,000 150,000 
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  _____________________________________________________  

 250,000 8,32 2.080,00 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
CMTE.21       m³   Escavación e acopio terreo escavado, terreo franco                

 Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando  os  taludes ca perfección   
 que poida obtenerse ca máquina, sen refino dos mesmos.  En terreo franco. Volumen do terreo  
 medido en estado natural.  
 0,5 20,000 5,000 2,000 100,000 
 0,5 30,000 5,000 2,000 150,000 
  _____________________________________________________  

 250,000 0,59 147,50 
GOB.05.02.010 m³   Zahorra artificial ZA-25                                          

 Zahorra artificial, huso ZA-25 puesta en obra, extendido, humectación y compactación, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.  
 1 20,000 4,000 0,150 12,000 
 1 30,000 4,000 0,150 18,000 
  _____________________________________________________  

 30,000 17,25 517,50 
CMP.15        m    Marco prefabricado de 4X2 colocado                                

 Subministro e colocación de marco prefabricado sinxelo de dimensións interiores 4X2 m, posto en  
 obra, segundo planos/i subministro, capaz de soportar as cargas do carro de 60 t sen necesidade de  
 lousa de reparto ou a mesma carga con unha sobrecarga de terras de 3 m de altura, colocado sobre  
 terreos cuia carga admisible do terreno sexa maior de 0,15 N/mm2. Incluso vaciado previo,  
 saneamento cimentación, area de asento, formación de plataforma para guindastre. Montaxe,  
 colocación.  Totalmente rematado. Sen incluir a lousa de cimentación e capa de compresión que se  
 valoraran aparte.  
  ________________________________________________  
 5,000 1.383,14 6.915,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 FOXAS DE ABAIXO..............................................................................................  15.251,45 
 
CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,  
 ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 a a                                                 
 113 113,000 
  _____________________________________________________  

 113,000 4,40 497,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  497,20 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
YIX010        Ud   Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  

 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta  
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 el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 a a                                                 
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 59,40 237,60 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
YCX010        Ud   Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  

 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta  
 el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 a a                                                 
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 103,02 412,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE ......................................................................................  649,68 
 
CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE 
 
PA001         Ud   Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afect  

 Partida a alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, obras imprevistas, limpieza y  
 terminación de las obras  
 a a                                                 
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 913,26 913,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR ..........................................................  913,26 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  54. 
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5.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS ............................................................................................................................................  3.413,88 6,22 
02 ACCESO A CHOUPANA .......................................................................................................................................................  2.746,71 5,00 
03 PISTAS EN VAL ....................................................................................................................................................................  3.135,79 5,71 
04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS .....................................................................................................................................  22.693,35 41,32 
05 SAN FINS ACCESO FONTE .................................................................................................................................................  5.619,86 10,23 
06 FOXAS DE ABAIXO ..............................................................................................................................................................  15.251,45 27,77 
07 XESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  497,20 0,91 
08 SEGURIDADE E SAÚDE ......................................................................................................................................................  649,68 1,18 
09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR ..........................................................................................................................  913,26 1,66 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 54.921,18 

  
 
Ascende o orzamento de execución material á expresada cantidade de CINCUENTA E CATRO MIL NOVECENTOS VINTEÚN 
EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  (54.921,18 €) 
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6.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA 

 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 
01 CAMIÑO EN PAZOS DE BAOS ............................................................................................................................................  3.413,88 6,22 
02 ACCESO A CHOUPANA .......................................................................................................................................................  2.746,71 5,00 
03 PISTAS EN VAL ....................................................................................................................................................................  3.135,79 5,71 
04 SAN FINS PISTA DAS SOBENTAS .....................................................................................................................................  22.693,35 41,32 
05 SAN FINS ACCESO FONTE .................................................................................................................................................  5.619,86 10,23 
06 FOXAS DE ABAIXO ..............................................................................................................................................................  15.251,45 27,77 
07 XESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  497,20 0,91 
08 SEGURIDADE E SAÚDE ......................................................................................................................................................  649,68 1,18 
09 VARIOS E IMPREVISTOS A XUSTIFICAR ..........................................................................................................................  913,26 1,66 
  ___________________ 

 TOTAL ORZAMENTO EXECUCIÓN MATERIAL 54.921,18 
 13,00 % Gastos xenerais ...............................  7.139,75 
 6,00 % Beneficios industriais .......................  3.295,27 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 10.435,02 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13.724,81 

  ______________________ 

 TOTAL ORZAMENTO EXECUCIÓN POR CONTRATA 79.081,01 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPOSTO XERAL 79.081,01 

 
 
Ascende o orzamento de execución por contrata á expresada cantidade de SETENTA  E NOVE MIL OITENTA E UN EUROS con UN 
CÉNTIMO (79.081,01 €) 

 
 

 
En A Picota, a 17 de febreiro de 2017 

Asdo., o equipo técnico redactor do proxecto: 

 

 

Mª Cruz Vigo Castro 

 

 

Flavia C. Piñeiro Ces Paula Souto Cañas Gael Sánchez Rivas 

 

Arquitecta colexiada 
COAG 3556 

Arquitecta colexiada  
COAG 3658 

Arquitecta colexiada  
COAG 3742 

Enxeñeiro CCP 
CICCP 24644 

  



 

CONCELLO DE MAZARICOS 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, 

EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 
VIII – PLANOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. PLANOS



CONCELLO DE MAZARICOS 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2017 
AFIRMADOS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUTURAS VIARIAS NAS PARROQUIAS DE COLÚNS, CHACÍN, 

EIRÓN, MAROÑAS E VAOS 
VIII – PLANOS 

 
 

 

01.  Camiño en Pazos de Baos  
 

02.  Acceso a Choupana  
 

03.  Pistas en Val  
 

04.  San Fíns Pista das Soubentas  
 
05.  San Fíns Acceso Fonte  

 

06.  Foxas de Abaixo  
 














		2017-02-20T13:03:23+0100
	SANCHEZ RIVAS GAEL - 32793779B


		2017-02-20T13:11:55+0100
	NOMBRE PIÑEIRO CES FLAVIA CONCEPCION - NIF 76778990E


		2017-02-20T13:12:44+0100
	NOMBRE SOUTO CAÑAS PAULA - NIF 32800555W


		2017-02-20T13:13:08+0100
	VIGO CASTRO MARIA CRUZ - 76411220E




