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MEMORIA

MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)
CAMBADOS - (PONTEVEDRA)

PROXECTO:
MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)

PETICIONARIO : EXCMO CONCELLO DE CAMBADOS
SITUACION :

A Pastora - CAMBADOS
Couto de Abaixo - CASTRELO

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- OBXETO DO PROXECTO :
O obxecto do presente proxecto e a descrición das obras a realizar nas melloras de
dous camiños rurais situados nos lugares de A Pastora e Couto de Abaixo dentro do
termo municipal de Cambados, co obxecto de dispor a correcta execución dos
traballos.
Xustificase a presente actuación pola necesidade de manter en perfecto estado de
transito os viais municipais, toda vez que estes camiños encóntranse en mal estado de
conservación, co conseguinte perigo para a circulación.
O proxecto consta dos seguintes documentos :
·

Memoria e Anexos.

·

Planos.

·

Estudo Básico de Seguridade e Saúde.

·

Prego de Condicións.

·

Presuposto.
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1.2.- XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO E DA NECESIDADE DA OBRA
Con motivo da publicación da Resolución do 15 de decembro do 2017 pola que se
aproba o Plan de Mellora de camiños municipais 2018-2019, financiado a través do AGADER,
na que se lle asigna o concello de Cambados, un presuposto de 43.046 € (excluído o IVE), este
concello procederá a realizar as obras de mellora dos camiños rurais no lugar de A Pastora da
parroquia de Cambados e no lugar de Couto de Abaixo, parroquia de Castrelo.
Esta actuación en xeral,

mellorará a capa de rodadura dos referidos camiños, que

actualmente están moi deteriorados tal e como se reflexa nas fotos adxuntas. Estas obras
favorecen o incremento de calidade de vida das zonas rurais e contribúe a fixación da
poboación no rural e a diversificación da economía da zona.
A nova capa de rodadura en todos os camiños queda xustificada coa aumento da
intensidade media diaria de tráfico que soportan os tres camiños.
O camiño de A Pastora, ten unha intensidade de trafico alta, xa que se utiliza para o
acceso a innumerables fincas agrícolas situadas na zona e ademais como camiño de enlace
entre a Rúa Os Caeiros e Rúa do Castro.
O camiño de Couto de Abaixo - CASTRELO, ten unha intensidade de tráfico alta, sobre
todo de vehículos agrícolas, xa que a través deste camiño accedese a innumerables fincas
agrícolas da zona dos veciños de Couto de Abaixo. Este camiño remata no limite municipal
entre os Concello de Meaño e Cambados. No tramo do concello de Meaño a capa de
rodadura esta realizada con asfalto en quente.

1.3.- EMPRAZAMENTO E ZONA DE ACTUACIÓN
As obras que se describen no presente Proxecto executaranse nos seguintes
lugares do concello de Cambados:

ü

Lugar de A Pastora, parroquia de Cambados

ü

Lugar de Couto de Abaixo, parroquia de Castrelo
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1.4.- LOCALIZACION - UTM
Datos actuación

XEOREFERENCIACION ACTUACION
SISTEMA XEOGRAFICO UTM 29 N ETRS89
A PASTORA
X

COUTO DE ABAIXO
Y

X

Y

INICIO ACTUACION

515.735,11 4.706.444,01

515.674,03

4.700.947,78

FIN ACTUACION

515.665,97 4.706.098,14

515.487,35

4.701.420,39

FOTO AEREA ACTUACION CAMIÑO DA PASTORA

FOTO AEREA ACTUACION CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
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1.5.- VIABILIDADE DO PROXECTO
A viabilidade do presente proxecto basease nas seguintes consideracións :
1.-

Viabilidade

económica.-

Entendese

suficientemente

xustificada

nas

consideracións e programación realizada.
2.- Viabilidade urbanística.- Xustificase no apartado correspondente dentro do
proxecto.
3.- Viabilidade patrimonial.- Considerase viable o presente proxecto, xa que os
terreos necesarios para a súa execución son de titularidade municipal e non e
necesario solicitar a expropiación ou calquera outro medio de disposición de terreos
particulares ou alleos a este concello.
4.- Viabilidade sectorial.- As obras do camiño de Couto de Abaixo, están
situadas dentro da zona de servidume do Rego Francón, polo que deberá solicitarse a
autorización correspondente a Augas de Galicia.

1.6.- DATOS DO TÉCNICO REDACTOR
GABINO GRANDE TORO, con NIF: 34.974.503-J, Enxeñeiro Agrónomo, colexiado
761 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia e Enxeñeiro Técnico
Agrícola, colexiado 854 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de A
Coruña-Pontevedra, ao servizo de 'CERES Oficina Técnica Agrícola, S.L.', con domicilio
social na Avda. de Benito Vigo no 68-2o B, de A Estrada,
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2.- MEMORIA URBANÍSTICA
O proxecto vaise a executar en dous camiños da rede viaria do concello de
Cambados. Os terreos onde se vai a executar a obra ten a seguinte calificación :

Ø

Camiño de A pastora (CAMBADOS): SOLO NON URBANIZABLE DE REGIMEN
NORMAL (ORDENANZA 8).

Ø

Camiño de Couto de Abaixo (CASTRELO) : SOLO NON URBANIZABLE DE
PROTECCION DE ZONAS FORESTALES (ORDENANZA 9

As obras a realizar respetan as determinacións que nesa zona sinalan as vixentes
Normas Subsidiarias Municipais, así como a lexislación sectorial aplicable neste caso,
cumprindo coas instrucións, usos, volumetría e condicións estéticas que estas
propoñen.
Así mesmo axústanse as obras a lexislación urbanística aplicable e
conformada polas seguintes normas legais :
·

1.- Normas Subsidiarias Municipais aprobadas definitivamente pola Orde de 2 de
marzo de 1.995, do Conselleiro de Política Territorial, publicadas no B.O.P. de
Pontevedra de data 20 de Marzo de 1.995.

·

2.- Modificacións puntuais aprobadas polo Pleno municipal en sesións de data
29.12.1994, 11.03.1997 y 21.10.1997.

·

3.- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, publicada no DOGA nº 34 de
19.02.2016.

·

4.- DECRETO 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento dla
Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, publicado no DOGA nº 213 de
9.11.2016.

Páxina 5

MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)
CAMBADOS - (PONTEVEDRA)

3.- DESCRIPCIÓN DAS OBRAS
3.1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS
A presente obra ten como finalidade a mellora dos camiños rurais nos lugares
de A Pastora da parroquia de Cambados e Couto de Abaixo da parroquia de
Castrelo.
1.- CAMIÑO DA PASTORA - CAMBADOS
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 433 m. con
anchos variables en todo o trazado
Existen varias zonas do camiño nas que os muros xa se encontran retranqueados,
polo que se pretende asfaltar ata os muros. Estas zonas están actualmente en terra,
polo que se procederá a apertura de caixa e aportación de 10 cm. de base de pedra
32/63 e tratamento semiprofundo con 3,5 Kg de ECR-2.
No resto do camiño procederase ao pavimentado cunha capa de 5 cm. de
firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC AC16 SURF 50/70 D). Para o
enlace nos asfaltado existente das rúas O Caieiro e rúa do Castro, previamente
haberá que realizar o fresado do tramo de enlace
Unha vez pavimentado procederase ao recalce das tapas dos rexistros.
2.- CAMIÑO COUTO DE ABAIXO - CASTRELO
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 579 m. con un
ancho medio de 3,00 m.
Previamente, nun tramo intermedio do camiño, nunha zona de monte arborado,
haberá que talar varios arbores que están xusto no borde do vial e que xeran un
perigo para a circulación dos vehículos agrícolas. Unha vez talados os arbores, haberá
que facer o destoconado e o perfilado dos taludes para a posterior asfaltado do
camiño.
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Este camiño está actualmente en terra, polo que despois de apertura da caixa ,
aportarase unha capa de 10 cm.

de base de pedra 32/63, compactada.

Posteriormente pavimentarase cunha tripla rega asfáltica de ECR-2.
Neste tramo realizarase a escavación para apertura de 1 tramo de cuneta no
marxe dereito o inicio do camiño.

3.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
1.- CAMIÑO A PASTORA - CAMBADOS
· Movementos de terras-Demolicions :
Apertura de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora.

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluíndo o operario e unha
cortadora de xuntas de potencia 8 CV.

Demolición de pavimento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15 cm, con medios
mecánicos e axuda manual, sen incluír a carga e transporte a vertedoiro.

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un espesor de 5 cm, incluso carga,
barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia
de 60 km.

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

Transporte de materiais soltos con bañeira por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen carga, e os
tempos de carga e descarga.

· Pavimentación :

Base de firme con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, entendido con
motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou
do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
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Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado
con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e
compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con
dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización, balizamento, curado e
protexido con pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco (5)
días, independientemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.

2.- CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – CASTRELO
· Actuacións previas - movementos de terras :
Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos, empregando medios manuais e
maquinaria mini axeitada as características do mesmo, consistente en roza, desherbado, retirada de
terrón e terra vexetal, apertura ou limpeza cunetas, escavación e regularización da plataforma, recebo
con material seleccionado,

rasanteo e nivelado da explanación, compactado, incluso carga e

transporte. Non inclúe escavación en rocha.

Escavación e acopio a pe de máquina das terras escavadas, perfilando os taludes ca perfección que
poida obterse ca máquina, sen refino dos mesmos. En terreo duro. Volume do terreo medido en
estado natural.

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou lixeiramente recibida con morteiros
pobres en muros, con medios mecánicos, incluso retirada de escombros a pe de carga, medido o
volume inicial deducidos ocos; con p.p. de elementos auxiliares de seguridade. Sen incluír o transporte
a vertedoiro.

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de diámetro normal superior a 20
cm e inferior o igual a 30 cm, deixando troncos cunha lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que
se corten menos de 200 pes/ha, deberase presupostar estimando o rendemento correspondente a
intensidade de corte.
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Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior ou igual a 30 cm, en lugares
limpos e cun desprazamento máximo de 20 m.

Desarborado e destoconado do terreo, incluído o traballo propio de apeo das árbores, mediante
motoserra ou maquinaria forestal axeitada (procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a
outro, e empuxe ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais deberán quedar
acordoados fora da zona de ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou contaminación dos
mesmos, de tal forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

· Pavimentación :
Base de firme de macádam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, estendido
con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

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.

· Cunetas :
Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera
que sexa a súa profundidade, en terreo de tránsito, depositando os materiais de escavación sobre
camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a vertedoiro.

4.- SERVIZOS AFECTADOS (ESTUDIO CIRCULACION)
Dada a situación e a traza por onde discorren as obras, prodúcense
interferencias nos viais afectados. A organización do traballo, realizarase de forma que
se traballe nun tramo, e deixase libre o outro como alternativa ao acceso. No
obstante, a execución das obras farase de maneira parcial, afectando soamente a un
marxe do vial e mantendo a posibilidade de circulación polo resto do vial, coa
sinalización adecuada.
Adxuntase anexo 3, onde se inclúe a sinalización tipo que debera realizarse
durante as obras para vías de dúas direccións sen eixe marcado.
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5.- NORMAS CONSTRUTIVAS.
Ademais das normas contempladas no Prego de Prescricións Técnicas do presente
Proxecto, na execución das obras que nos ocupan, teranse en conta as seguintes :
A contrata deberá de axustarse estritamente ós prazos parciais e total da execución das
obras que figuren no Prego de Condicións Administrativas de Contratación a que será
sometido este Proxecto.
Todo aquilo que expresamente non estivera establecido no Prego de Prescricións
Técnicas Particulares, regularase polas normas establecidas na vixente lexislación aplicable a
este tipo de obras, e en particular no PG-3 (Prego Xeral de Estradas).

6.- PLAN DE OBRAS E PRAZO DE EXECUCIÓN
Segundo el Art. 124, apartado e), do Real Decreto Lexislativo 2/2000 de 16 de xuño,
sobre o texto refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, no que se
indica a obrigatoriedade de incluír na memoria dos proxectos, un programa de
desarrollo dos traballos o un plan de obra con carácter indicativo, e a vista das
características das obras que se inclúen no presente proxecto, estimase necesario e
suficiente un prazo de 1 mes para a execución das obras, a partir da firma da Acta de
Comprobación e Replanteo.
O prazo de garantía das obras, será de 12 meses a partir da firma da Acta de
Recepción das mesmas.
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7.- XUSTIFICACIÓN DE QUE A MEMORIA SE REFIRE A
UNHA OBRA COMPLETA.
De conformidade cos Art. 125 e 127.2 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro,
que aprobou o “Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas”,
faise constar que o presente Proxecto se refire a unha obra completa, susceptible de
ser entregada ó uso xeral ou ó servizo correspondente, e comprende todos e cada un
dos elementos que son precisos para a execución da mesma.

8.- AUTORIZACIÓN E CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS
PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS :
No Art. 123, do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público se indica “Aprobado el
proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la
adjudicación en todos los procedimientos”

Dado que se trata de actuacións encamiñadas á pavimentación de camiños
municipais, o concello pon a disposición os terreos municipais. Os viais afectados
figuran como os camiños no avance do Inventario Municipal.
Autorizacións sectoriais necesarias en cada camiño :
1.- CAMIÑO DA PASTORA
Non e necesaria ningunha autorización sectorial
2.- CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
E necesaria a autorización de Augas de Galicia, por estar situadas as obras a
carón dun regato (Río da Chanca).
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9.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICION
De acordo co RD 105/2008 polo que se regula a produción e xestión dos residuos
da construción e demolición, redactase o Estudo de Xestión de Residuos de
Construción. Neste estudo, realízase unha estimación dos residuos que se prevé que se
producirán nos traballos de obra e haberá de servir de base para a redacción do
correspondente Plan de Xestión de Residuos que deberá presentar o Contratista ou
construtor. No referido Plan desenvolveranse e complementarán as previsións contidas
no documento incorporado nos anexos, en función dos provedores concretos e o seu
propio sistema de execución da obra.

10.- SEGURIDADE E SAÚDE.
De conformidade co establecido no Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro
(B.O.E. nº 256 do 25 de outubro de 1997), que derrogou o real Decreto 555/1986 do 21
de febreiro, que establece a obrigatoriedade da inclusión do Proxecto dun Estudo de
Seguridade e Saúde ou ben dun Estudo Básico de Seguridade e Saúde das obras,
dependendo das características do Proxecto.

11.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA
De conformidade ao Artigo 65 do Texto Refundido da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro, non se require
clasificación para a licitación desta obra, tendo en conta o presuposto e tipoloxía da mesma.

12.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PREZOS :
De acordo co Art. 89, do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e tendo
en conta as características do presente proxecto, non resulta precisa a proposta
dunha fórmula de revisión dos prezos.
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MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)
CAMBADOS - (PONTEVEDRA)

13.- RESUMEN DE PRESUPOSTOS
PRESUPOSTO DE EXECUCCION MATERIAL
Ascende a cantidade de TRINTA E CATRO MIL OITOCENTOS SESENTA E DOUS EUROS
CON DEZANOVE CÉNTIMOS (34.862,19 €)
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION SEN IVE
Si ao presuposto de execución material lle sumamos o coeficiente do 13% de gastos
xerais e o 6% de beneficio industrial obtense un presuposto base de licitación de
CORENTA E UN MIL CATROCENTOS OITENTA E SEIS EUROS (41.486,00 €)
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION
Si a este presuposto lle aplicamos o 21% de IVE obtense un presuposto base de
licitación de CINCOENTA MIL CENTO NOVENTA E OITO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(50.198,06 €)

14.- CONSIDERACIONS FINAIS
Con todo o exposto na presente Memoria e demais documentos do Proxecto
relacionados no apartado anterior, quedan suficientemente definidas as obras para a
súa correcta execución en tempo e forma.

En Cambados, a día 12 de Febreiro de 2018

Fdo.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO T. AGRICOLA (Colex. 854)
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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ANEXOS Á MEMORIA

ANEXO 1:

FOTOGRAFÍAS

CAMIÑO A PASTORA – INICIO

CAMIÑO A PASTORA – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO A PASTORA – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO A PASTORA – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO A PASTORA – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO A PASTORA – FINAL

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO‐ INICIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – TRAMO INTERMEDIO

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – FINAL

ANEXO 2

XESTIÓN DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES- DATOS DA OBRA
Proxecto

MELLORA

DOS

CAMIÑOS

RURAIS

DE

CAMBADOS :
Situación

A Pastora - CAMBADOS
Couto de Abaixo - CASTRELO

Promotor

CONCELLO DE CAMBADOS

Técnico Redactor

Gabino Grande Toro (Enxeñeiro Agrónomo)

2.- CONTIDO DO DOCUMENTO
De acordo co RD 105/2008 e a Orde 2690/2006 de ORDE 2690/2006, de 28 de xullo,
do Conselleiro de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se regula a
xestión dos residuos de construción e demolición, preséntase o presente Plan de
Xestión de Residuos de Construción e Demolición, conforme ao disposto no art. 3, co
seguinte contido:
3.1- Identificación dos residuos (segundo OMAM/304/2002)
3.2- Estimación da cantidade que se xerará (en Tn e m3)
3.3- Medidas de segregación “in situ”
3.4- Previsión de reutilización na mesma obra ou outros emprazamentos (indicar cales)
3.5- Operacións de valorización “in situ”
3.6- Destino previsto para os residuos.
3.7- Instalacións para o almacenamento, manexo ou outras operacións de xestión.
3.8- Valoración do custo previsto para a correcta xestión dos RCDs, que formará parte
do orzamento do proxecto.

3.1.- IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS A XERAR, CODIFICADOS CON ARRANXO A
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDE MAM/304/2002 DE 8 DE
FEBREIRO OU AS SÚAS MODIFICACIÓNS POSTERIORES.
Clasificación e descrición dos residuos
A este efecto da orde 2690/2006 da CAM identifícanse dúas categorías de Residuos
de Construción e Demolición (RCD)
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RCDs de Nivel I.- Residuos xerados polo desenvolvemento das obras de infraestrutura
de ámbito local ou supramunicipal contidas nos diferentes plans de actuación
urbanística ou plans de desenvolvemento de carácter rexional, sendo resultado dos
excedentes de escavación dos movementos de terra xerados no transcurso de
devanditas

obras.

Trátase,

por

tanto,

das

terras

e

materiais

pétreos,

non

contaminados, procedentes de obras de escavación.
RCDs de Nivel II.- Residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector
da construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de
servizos.
Son residuos non perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou
biolóxicas significativas.
Os residuos inertes non son solubles nin combustibles, nin reaccionan física nin
quimicamente nin de ningún outro xeito, nin son

biodegradables, nin afectan

negativamente a outras materias coas que entran en contacto de forma que poidan
dar lugar a

contaminación do medio ambiente ou prexudicar á saúde humana.

Contémplanse os

residuos

inertes procedentes de obras de construción e

demolición, incluídos os de obras menores de construción e reparación domiciliaria
sometidas a licenza municipal ou non.
Os

residuos xerados serán tan só os marcados a continuación da Lista Europea

establecida na

Orde

MAM/304/2002. Non se considerasen incluídos no computo

xeral os materiais que non superen 1 m³ de aporte e non sexan

considerandos

perigosos e requiran, por tanto un tratamento especial.

A.1.: RCDs Nivel I
1. TERRAS E PÉTREVOS DE A EXCAVACIÓN
X 17 05 04

Terras e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaxe distintos dos especificados no código 17 05 05

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto do especificado no código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Natureza non pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02

Mesturas bituminosas distintas ás do código 17 03 01

2. Madeira
17 02 01

Madeira

3. Metais
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17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Ferro e Aceiro

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metais mesturados

17 04 11

Cables distintos dos especificados no código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidro
17 02 02

Vidro

7. Yeso
17 08 02

Materiais de construción a partir de yeso distintos aos do código 17 08 01

RCD: Natureza pétrea
1. Area Grava e outros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava e rocas trituradas distintos dos mencionados no código 01
04 07
Residuos de area e arcilla

2. Formigón
X 17 01 01

Formigón

3. Ladrillos , azulexos e outros cerámicos
17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tellas e materiais cerámicos

17 01 07

Mesturas de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos distintas das
especificadas no código 1 7 01 06.

4. Pedra
17 09 04

RDCs mesturados distintos aos dos códigos 17 09 01, 02 e 03

RCD: Potencialmente perigosos e outros
1. Lixos
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mestura de residuos municipais

2. Potencialmente perigosos e outros
17 01 06
17 02 04

mextura de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos con sustancias
perigosas ( SP' s)
Madeira, vidro ou plástico con sustancias perigosas ou contaminadas por elas

17 03 01

Mesturas bituminosas que conteñen alquitrán de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla e produtos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias perigosas

17 04 10

Cables que conteñen hidrocarburos, alquitrán de hulla e outras SP' s

17 06 01

Materiais de illamento que conteñen Amianto

17 06 03

Outros materiais de illamento que conteñen sustancias perigosas

17 06 05

Materiais de construción que conteñen Amianto

17 08 01

Materiais de construción a partir de yeso contaminados con SP' s

17 09 01

Residuos de construción e demolición que conteñen mercúrio
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17 09 02

Residuos de construción e demolición que conteñen PCB' s

17 09 03

Outros residuos de construción e demolición que conteñen SP' s

17 06 04

Materiais de illamentos distintos dos 17 06 01 e 03

17 05 03

Terras e pedras que conteñen SP' s

17 05 05

Lodos de drenaxe que conteñen sustancias perigosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que conteñen sustancias perigosas

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados ( minerais non clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas e salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases baleiros de metal ou plástico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura ou vernices

14 06 03

Sobrantes de disolventes non haloxenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con auga

17 09 04

RDCs mesturados distintos códigos 17 09 01, 02 e 03

3.2.- ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE XERARÁ
NA OBRA, EN TONELADAS E METROS CÚBICOS
A estimación realizarase en función da categorías do punto 1
En base a estes datos, a estimación completa de residuos na obra é:

ESTIMACION DE RESIDUOS
ESTIMACION DE RESIDUOS
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICIÓN
RESIUDOS PROCEDENTES DAS ESCAVACIONS
VOLUMEN DE TERRAS QUE VAN A VERTEDORIO

M3

207,56
207,56

ESTIMACION DE RESIDUOS XERADOS POR DEMOLICIONS E OBRA NOVA
ESTIMACION DE RESIDUOS POR DEMOLICIONS
Fresados asfalto

M3

1,14 demolición de beirarrúa

TOTAL ESTIMACION RESIDUOS POR DEMOLICIONS
Presuposto estimado da obra

1,14
€

34.862,19 P.E.M.

A.1.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipoloxía de RDC

Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de
RDC

Densidade
tipo
(entre 1,5 e
0,5)

m³ Volume de
Residuos

469,02

1,2

390,85

1. TIERRAS Y PÉTREOS DA EXCAVACIÓN
Volume total de terras procedentes da escavación que
van a vertedoiro
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Co dato estimado de RCDs por metro cadrado de construción e en base aos estudos
realizados que van aos seus vertedoiros plasmados no Plan Nacional de RCDs 20012006, considéranse os seguintes pesos e volumes en función da tipoloxía de residuo:

A.2.: RCDs Nivel II
%

Avaliación teórica do peso por tipoloxía de RDC

Tn

d

Toneladas de

Densidade tipo

V

cada tipo de

(entre 1,5 e

m³ Volume de

% de peso

RDC

0,5)

Residuos

1. Asfalto

1,00

1,48

1,30

1,14

2. Madeira

0,00

0,00

0,60

0,00

3. Metais

0,00

0,00

0,50

0,00

4. Papel

0,00

0,00

0,30

0,00

5. Plástico

0,00

0,00

0,90

0,00

6. Vidro

0,00

0,00

2,50

0,00

7. Yeso

0,00

0,00

1,20

0,00

TOTAL estimación

1,00

1,48

RCD: Natureza non pétrea

1,14

RCD: Natureza pétrea
1. Area Grava e outros áridos

0,00

0,00

1,50

0,00

2. Formigón

0,00

0,00

2,40

0,00

3. Ladrillos , azulexos e outros cerámicos

0,00

0,00

1,50

0,00

4. Pedra

0,00

0,00

1,50

0,00

TOTAL estimación

0,00

0,00

0,00

RCD: Potencialmente perigosos e outros
1. Lixos

0,00

0,00

0,90

0,00

2. Potencialmente perigosos e outros

0,00

0,00

0,50

0,00

TOTAL RCDs Nivel II

1,00

1,48

3.3.MEDIDAS
DE
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).

SEGREGACIÓN

"IN

1,14

SITU"

PREVISTAS

En base ao artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos de construción e demolición
deberán separase en fraccións, cando, de forma individualizada para cada unha de
devanditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere
as seguintes cantidades:

Formigón

80,00 T

Ladrillos, tellas, cerámicos

40,00 T

Metais

2,00 T
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Madeira

1,00 T

Vidro

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel e cartón

0,50 T

Medidas empregadas (márcanse as casillas segundo o aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables e/ou perigosos
X

Derriba separativo / segregación en obra nova ( ej.: pétreos, madeira, metais, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
perigosos). Só en caso de superar as fraccións establecidas no artículo 5.5 do RD 105/2008

X

Derriba integral ou recolleita de escombros en obra nova “todo mesturado”, e posterior tratamento en planta

Para a separación dos residuos perigosos que se xeren dispoñerase dun contenedor
adecuado cuxa ubicación sinalarase no plano que xunto co estudo de recolleita e
tratamento será obxecto do Plan de Xestión de Residuos a realizar polo contratista da
obra.
Para os restantes residuos que se xeren, cuxas cantidades superen as establecidas na
normativa e polo tanto requiran un tratamento separado dos mesmos, dispoñeranse
de contenedores específicos cuxa recolleita preverase no Plan de Xestión de Residuos
específico.
Para situar devanditos contenedores reservarase unha zona con acceso desde a vía
pública no recinto da obra que se sinalizará convenientemente e que se atopará
marcada no plano do Plan de Xestión de Residuos que realizará o contratista da obra
Para toda a recolleita de residuos contarase coa participación dun Xestor de Residuos
autorizado de acordo co que se estableza no Plan de Xestión de Residuos.
Non obstante o anterior, no Plan de Xestión de Residuos haberá de preverse a
posibilidade de que sexan necesarios máis contenedores en función das condicións
de suministro, embalaxes e execución dos traballos.
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3.4.- PREVISIÓN DE OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN NA MESMA OBRA OU EN
EMPRAZAMENTOS EXTERNOS (NESTE CASO IDENTIFICARASE O DESTINO PREVISTO)
Márcanse as operacións previstas e o destino previsto inicialmente para os materiais
(propia obra ou externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

Non hai previsión de reutilización na mesma obra ou en emprazamentos externos,

Externo

simplemente serán transportados a vertedoiro autorizado
Reutilización de terras procedentes da escavación
Reutilización de

residuos

minerais ou

pétreos en

áridos reciclados ou en

urbanización
Reutilización de materiais cerámicos
Reutilización de materiais non pétreos: madeira, vidro…
Reutilización de materiais metálicos
Outros (indicar)

Os restantes residuos entregaranse directamente nun Xestor de Residuos da
Construción Autorizado, para o seu tratamento posterior.

3.5.- PREVISIÓN DE OPERACIÓNS DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DOS
XERADOS.

RESIDUOS

Márcanse as operacións previstas e o destino previsto inicialmente para os materiais
(propia obra ou externo)

OPERACIÓN PREVISTA

X

Non hai previsión de reutilización na mesma obra ou en emprazamentos externos, simplemente serán transportados a
vertedoiro autorizado
Utilización principal como combustible ou como outro medio de xerar enerxía
Recuperación ou rexeneración de disolventes
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Reciclado ou recuperación de sustancias orgánicas que utilizan non disolventes
Reciclado ou recuperación de metais ou compostos metálicos
Reciclado ou recuperación doutras materias orgánicas
Rexeneración de ácidos e basees
Tratamento de chans, para unha mellora ecolóxica dos mesmos
Acumulación de residuos para o seu tratamento segundo o Anexo II. B da Comisión 96/350/ CE
Outros (indicar)

3.6.- DESTINO PREVISTO PARA OS
RESIDUOS NON
REUTILIZABLES NIN
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS E CANTIDADE DE CADA
TIPO DE RESIDUOS)
A xestión de residuos de construción xerados na obra realizarase do seguinte modo:
En obra realizarase a separación en orixe dos distintos tipos de

residuos,

anteriormente descritos.
Algúns destes produtos poderán ser reutilizados na propia obra.
Os restantes serán clasificados do seguinte modo:
- Residuos de construción vertidos desde a propia obra. Serán os residuos que
sexan conducidos directamente a vertedoiros autorizados, onde se procederá ao
seu tratamento.
- Residuos de construción clasificados na propia obra: conduciranse a unha
planta de tratamento e reciclado de onde xurdirán dous tipos de residuos, os que son
rexeitados polo tratamento e reciclado, que serán derivados ao

vertedoiro

autorizado, e aqueles que si admitan o proceso de tratamento e reciclado, onde se
elaborarán novos produtos ( áridos reciclados e outros materiais de interese para a
realización de recheos)
- Residuos de construción sen clasificar: derivaranse a unha planta de
clasificación, de onde resultarán os produtos clasificados para un posterior proceso de
reciclado.
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3.7.- PLANOS DAS INSTALACIÓNS PREVISTAS
Os planos das instalación previstas para o almacenamento, manexo e no seu caso,
outras operacións de xestión dos

residuos de construción e

demolición na obra,

teranse que incluír no correspondente Plan de Xestión de Residuos a realizar pola
empresa contratista e poderán ser

obxecto de adaptación ás características

particulares da obra e os seus sistemas de execución, sempre co acordo da dirección
facultativa da obra.
Nos planos especificaranse a situación e dimensións de:
Baixantes de escombros
X

Provisións e/ou contenedores dos distintos RCDs (terras, pétreos, madeiras, plásticos, metais, vidros, cartones…

X

Zonas ou contenedor para lavado de canaletas / cubetas de formigón
Almacenamento de residuos e produtos tóxicos potencialmente perigosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móbil de reciclaxe “in situ”

X

Ubicación das provisións provisionais de materiais para reciclar como áridos, vidros, madeira ou materiais cerámicos.

3.8.- PRESCRIPCIÓNS A INCLUIR NO PREGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DO
PLAN DE RESIDUOS.
Con carácter Xeral:
Prescricións a incluír no prego de prescricións técnicas do proxecto, en relación co
almacenamento, manexo e, no seu caso, outras operacións de xestión dos residuos
de construción e demolición en obra.
Xestión de residuos de construción e demolición
Xestión de residuos según RD 105/2008, realizándose a súa identificación con arranxo
a Lista Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro ou
as súas modificacións posteriores.
A segregación, tratamento e xestión de residuos realizarase mediante o tratamento
correspondente por parte de empresas homologadas mediante contenedores ou
sacos industriais que cumprirán as especificacións incluídas no RD 105/2008.
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Certificación dos medios empregados
É obrigación do

contratista proporcionar a

Dirección

Facultativa da obra e á

Propiedade dos certificados dos contenedores empregados así como dos puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas e

homologadas pola

Comunidade Autónoma.
Limpeza das obras
É obrigación do Contratista manter limpas as obras e os seus alrededores tanto de
escombros como de materiais sobrantes, retirar as instalacións provisionais que non
sexan necesarias, así como executar todos os traballos e adoptar as medidas que
sexan apropiadas para que a obra presente bo aspecto

Con carácter Particular:
Prescricións a incluír no

prego de

prescricións técnicas do proxecto (márcanse

aquelas que sexan de aplicación á obra)

Para as derribas: realizaranse actuacións previas tales como apeos, apontoamentos, estruturas auxiliares…para as
partes ou elementos perigoso, referidos tanto á propia obra como a os edificios colindantes.
Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou perigosos axiña que como sexa
X

posible, así como os elementos a conservar ou valiosos ( cerámicos, mármores…).
Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacións, carpinterías e demais elementos
que o permitan
O depósito temporal dos

X

escombros, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1 m³, contadores

metálicos específicos coa ubicación e condicionado que establezan as ordenanzas municipais. Devandito depósito en
provisións, tamén deberá estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de resíduos
O depósito temporal para RCDs valorizables (madeiras, plásticos, metais, chatarra…) que se realice en contenedores

X

ou provisións, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun modo adecuado.
Os contenedores deberán estar pintados en cores que destaquen a súa visibilidade, especialmente durante a noite, e
contar cunha banda de material reflectante de polo menos 15 cm ao longo de todo o seu perímetro.
Nos mesmos deberá figurar a seguinte información: Razón social, CIF, teléfono do titular do contenedor / envase e o

X

número de inscrición no rexistro de transportistas de residuos, creado no art. 43 da Lei 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos da CAM.
Esta información tamén deberá quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios de contención e almacenaxe de
residuos.
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O responsable de óbraa á que presta servizo o contenedor adotará as medidas necesarias para evitar o depósito de
X

residuos alleos ao mesmo. Os contadores permanecerán pechados, ou cubertos polo menos, fóra do horario de traballo,
para evitar o depósito de residuos alleos á obra á que prestan servizo.
No equipo de obra deberán establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos para a separación d cada tipo

X

de RCD.
Atenderanse os criterios municipais establecidos ( ordenanzas, condicións de licenza de obras…), especialmente si
obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaje ou deposición.
Neste último caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliación económica das condicións nas que

X

é viable esta operación, tanto polas posibilidades reais de executala como por dispoñer de plantas de reciclaje ou
xestores de RCDs adecuados.
A Dirección de Obra será a responsable de tomar a última decisión e da súa xustificación ante as autoridades locais ou
autonómicas pertinentes.
Deberase asegurar na contratación da xestión dos RCDs que o destino final (planta de reciclaje, vertedoiro, canteira,
incineradora) son centros coa autorización autonómica da Consellería de Medio Ambiente, así mesmo deberase contratar

X

só transportistas ou xestores autorizados por devandita Consellería e inscritos no rexistro pertinente
Levarase a cabo un control documental no que quedarán reflectidos os avales de retirada e entrega final de cada
transporte de residuos
A xestión tanto documental como operativa dos residuos perigosos que se achen nunha obra de derriba ou de nova
planta rexeranse conforme á lexislación nacional e autonómica vixente e aos requisitos das ordenanzas municipais

X

Así mesmo os residuos de carácter urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases) serán xestionados acorde
cos preceptos marcados pola lexislación e autoridade municipal correspondente.
Para o caso dos residuos con amianto seguiranse os pasos marcados por a Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro pola
que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos para poder

X

consideralos como perigoso ou non perigosos.
En calquera caso sempre se cumprirán os preceptos dictados polo RD 108/1991 de 1 de febreiro sobre a prevención e
redución da contaminación do medio ambiente producida polo amianto, así como a lexislación laboral respecto diso.

X

Os restos de lavado de canaletas / cubas de formigón serán tratadas como escombros
Evitarase en todo momento a contaminación con produtos tóxicos ou perigosos dos plásticos e restos de madeira para a

X

súa adecuada

segregación, así como a

contaminación das provisións ou

contenedores de

escombros con

compoñentes perigosos
As terras superficiais que poden ter un uso posterior para xardinería ou recuperación dos chans degradados será
X

retirada e almacenada durante o menor tempo posible en caballones de altura non superior a 2 metros. Evitarase a
humidade excesiva, a manipulación e a contaminación con outros materiais.
Outros (indicar)
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3.9.- VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN CORRECTA DOS RESIDUOS
DE CONSTRUCIÓN E
DEMOLICIÓN, CUSTO QUE FORMARÁ PARTE DO
ORZAMENTO DO PROXECTO EN CAPÍTULO SEPARADAMENTE.
A continuación se desglosa o capítulo do presuposto correspondente á xestión dos
residuos da obra, repartido en función do volume de cada material.

A.- ESTIMACIÓN DO CUSTO DE TRATAMENTO DOS RCDs (calculo sen fianza)

Tipoloxía RCDs

Estimación ( m³)

Prezo xestión en
Planta / Vestedero /
Canteira / Xestor
(€/ m³)

Importe (€)

207,56

1,04

215,86

% do orzamento de
Obra

A1 RCDs Nivel I
Terras e pétreos da escavación

Orde 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

0,62%
0,62%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Natureza Pétrea

0,00

0,00

0,00

0,00 %

RCDs Natureza non Pétrea

1,14

17,67

20,14

0,06 %

RCDs Potencialmente perigosos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

236,00

0,68 %

TOTAL PRESUPOSTO PLAN XESTIÓN RCDs

O

contratista

posteriormente poderase axustar á realidade dos prezos finais de

contratación e especificar os custos de xestión dos RCDs de Nivel II polas categorías
LER si así o considerase necesario.
CONCLUSIÓN
Con todo o anteriormente exposto, xunto co orzamento reflectido, o técnico que
subscribe entende que queda

suficientemente desenvolto o Plan de Xestión de

Residuos para o presente proxecto.

En Cambados, 12 de febreiro de 2018
O ENXEÑEIRO AUTOR DO PROXECTO :

Asdo GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRÓNOMO
COLEXIADO 761
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ANEXO 3:

SINALIZACION A UTILIZAR DURANTE
A EXECUCION DA OBRA
MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS:
A Pastora - CAMBADOS
Couto de Abaixo - CASTRELO

ANEXO 4:

XUSTIFICACION DE PREZOS

OBXECTO

O obxecto do presente Anexo é o de xustificar razoadamente o custe de execución
material das unidades incluídas no presuposto do proxecto.

Os prezos de cada unha das unidades calcúlanse a partir dos seguintes datos :

• Prezos de man de obra
• Prezos de materiais
• Prezos de maquinaria
• Rendementos de maquinaria
• Rendementos de mano de obra

A continuación móstranse os listados dos prezos unitarios da Man de Obra,
Maquinaria e Materias que se empregan na execución das obras do proxecto, así como
a descomposición dos prezos descompostos de cada un dos conceptos.

1

APENDICE I
MATERIAS, MAN DE OBRA E MAQUINARIA

LISTADO DE MATERIAIS-MAN DE OBRA E MAQUINARIA VALORADO
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
MMAA.5a

10,000 Ud

MMEM.4a

0,100 m³

MMME.02
MMMF.06
MMMF.1ae
MMMF.1o
MMMT.01a
MMMT.01b
MMMT.01f
MMMT.02a
MMMT.03c
MMMT.04
MMMT.05c
MMMT.05d
MMMT.06a
MMMT.07
MMMT.11a
MMMT.11b
MMMT.21
MMMW.01
MMMW.03

MMTG.01d
MMTG.05
MMTG.2b

MOOA.1a
MOON.1k
MOON.2b
MOON.2e

1,368
0,095
6,695
6,000
0,260
1,900
0,190
3,540
0,285
7,690
4,884
108,170
9,756
3,004
3,004
15,741
0,285
1,800
13,867

h
h
h
Kg
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

62,862 h
0,600 h
8,438 h

49,849
0,954
206,577
105,698

h
h
h
h

Aluguer diario pranchas de aceiro 2,0X1,0 m

3,00
30,00
_________________
Grupo MMA ..............................
30,00

Madeira encofrar táboa taboleiro

100,00
10,00
_________________
Grupo MME ..............................
10,00

Grúa 101/130 CV, 5 t
Autocargador forestal 101/130 CV
Motoserra profesional, 4,3-5,2 CV
Fibras metálicas antifisuras
Retroescavadora cadeas 100/140 CV
Retroescavadora cadeas 141/180 CV
Barredora recolledora autopropulsada
Retro 20-38 tm c/mart rompedor
Retroescavadora rodas 130-160 CV
Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV
Pa cargadora rodas 201-250 CV
Mini escavadora de orugas/con martelo
Motoniveladora 121/160 CV c /m.o
Estendedora
Rolo vibrador rodas 10 tm
Rolo vibrador rodas 14 tm
Equipo de fresado de pavimentos
Cortadora xuntas gasolina 8CV ø350
Regadora bituminosa

44,66
61,09
100,00
9,50
5,00
33,47
0,70
4,20
60,00
15,60
69,68
132,39
26,92
5,11
50,00
177,00
48,24
13,75
37,52
288,53
34,00
166,04
15,00
1.622,55
42,00
409,75
89,18
267,90
32,00
96,13
30,00
472,23
100,00
28,50
1,82
3,28
28,00
388,28
_________________
Grupo MMM .............................
4.195,30

Camión dumper 16 m3 tración total
Dumper diesel 1m3
Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3

36,00
2.263,04
13,30
7,98
40,00
337,53
_________________
Grupo MMT ..............................
2.608,55

Oficial 1ª
Xefe Brigada
Peón Especialista
Peón

11,35
565,78
12,71
12,13
10,52
2.173,18
10,36
1.095,03
_________________
Grupo MOO ..............................
3.846,12

PBAA.1a

0,009 m³

Auga

0,33
0,00
_________________
Grupo PBA...............................
0,00

PBPC.3aaa

0,200 m³

Formigón HA-25/P/20 de central

55,00
11,00
_________________
Grupo PBP ...............................
11,00

Area
Grava 32/63 mm
Grava miúda 5/8 mm
Grava miúda 8/12 mm

10,00
93,25
4,50
1.207,31
7,00
130,55
6,00
316,08
_________________
Grupo PBR...............................
1.747,19

Mestura bituminosa quente D-12
Emulsión ECR-2

40,00
14.419,20
0,30
5.625,15
_________________
Grupo PUV ...............................
20.044,35

Canon de vertido de terras e pétreos non contaminados mezclados
Canon de vertido de residuos misturados da construcción

1,01
209,64
17,49
19,94
_________________
Grupo RSD...............................
229,58
__________________________________________

PBRA.7a
PBRG12b
PBRG40a
PBRG40b

9,325
268,290
18,650
52,680

m³
m³
m³
m³

PUVM20h
PUVM39a

360,480 t
18.750,500 kg

RSDC.1a
RSDC.1m

207,560 m³
1,140 m³

TOTAL ...........................

32.722,09

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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APENDICE II
CADRO DE DESCOMPOSTOS

CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS
01.01.01

m²

Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con
retroescavadora.
MMMT.04
%3

0,010 h
3,000

Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV
Medios auxiliares

37,52
0,40

0,38
0,01
______________________________
Maquinaria ........................................................................
0,38
Otros .................................................................................
0,01
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
0,39

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CERO EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS
01.01.02

m

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo
o operario e unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.
MMMW.01
MOON.2b
PBAA.1a
%3

0,200 h
0,150 h
0,001 m³
3,000

Cortadora xuntas gasolina 8CV ø350
Peón Especialista
Auga
Medios auxiliares

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS
01.01.03

m²

1,82
0,36
10,52
1,58
0,33
0,00
1,90
0,06
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,58
Maquinaria ........................................................................
0,36
Otros .................................................................................
0,06
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,00

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15
cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a
vertedoiro.
MMMT.02a
MOOA.1a
MOON.2b
%3

0,050 h
0,150 h
0,100 h
3,000

Retro 20-38 tm c/mart rompedor
Oficial 1ª
Peón Especialista
Medios auxiliares

50,00
2,50
11,35
1,70
10,52
1,05
5,30
0,16
______________________________
Man de obra .....................................................................
2,75
Maquinaria ........................................................................
2,50
Otros .................................................................................
0,16
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
5,41

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS
01.01.04

MOOA.1a
MOON.2e
MMMT.21
MMMT.01f
MMTG.2b
%3

m²

0,006 h
0,006 h
0,015 h
0,010 h
0,007 h
3,000

Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un espesor de 5
cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego
e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60 km.

Oficial 1ª
Peón
Equipo de fresado de pavimentos
Barredora recolledora autopropulsada
Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3
Medios auxiliares

11,35
0,07
10,36
0,06
100,00
1,50
26,92
0,27
40,00
0,28
2,20
0,07
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,13
Maquinaria ........................................................................
2,05
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.05
m³ Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

MMMT.05c
%3

0,010 h
3,000

Pa cargadora rodas 201-250 CV
Medios auxiliares

34,00
0,30

0,34
0,01
______________________________
Maquinaria ........................................................................
0,34
Otros .................................................................................
0,01
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
0,35

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CERO EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS
01.01.06

m³

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o
retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.
MMTG.2b
%3

0,072 h
3,000

Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3
Medios auxiliares

40,00
2,90

2,88
0,09
______________________________
Maquinaria ........................................................................
2,88
Otros .................................................................................
0,09
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS
01.02.01

m³

Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

MOOA.1a
MOON.2b
PBRG12b
MMMT.06a
MMMT.11b
MMTG.01d
%3
CMTT.03

0,010 h
0,035 h
1,100 m³
0,040 h
0,020 h
0,005 h
3,000
1,100 m³

Oficial 1ª
Peón Especialista
Grava 32/63 mm
Motoniveladora 121/160 CV c /m.o
Rolo vibrador rodas 14 tm
Camión dumper 16 m3 tración total
Medios auxiliares
Transporte con camión basculante d>3 km

11,35
0,11
10,52
0,37
4,50
4,95
42,00
1,68
30,00
0,60
36,00
0,18
7,90
0,24
3,15
3,47
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,48
Maquinaria ........................................................................
5,83
Materiais ...........................................................................
4,95
Otros .................................................................................
0,34
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
11,60

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.02.02

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
%3

m²

0,002 h
0,020 h
3,500 kg
0,020 m³
0,002 h
0,002 h
0,002 h
3,000

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

Oficial 1ª
Peón Especialista
Emulsión ECR-2
Grava miúda 8/12 mm
Regadora bituminosa
Rolo vibrador rodas 14 tm
Camión dumper 16 m3 tración total
Medios auxiliares

11,35
0,02
10,52
0,21
0,30
1,05
6,00
0,12
28,00
0,06
30,00
0,06
36,00
0,07
1,60
0,05
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,23
Maquinaria ........................................................................
0,19
Materiais ...........................................................................
1,17
Otros .................................................................................
0,05
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,64

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02.03

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
MMMW.03
PUVM20h
MMMT.07
MMMT.11a
%10

m²

0,005 h
0,005 h
1,000 kg
0,001 h
0,120 t
0,001 h
0,001 h
10,000

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha
vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo
ECR-2.

Oficial 1ª
Peón Especialista
Emulsión ECR-2
Regadora bituminosa
Mestura bituminosa quente D-12
Estendedora
Rolo vibrador rodas 10 tm
Medios auxiliares

11,35
0,06
10,52
0,05
0,30
0,30
28,00
0,03
40,00
4,80
89,18
0,09
32,00
0,03
5,40
0,54
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,11
Maquinaria ........................................................................
0,15
Materiais ...........................................................................
5,10
Otros .................................................................................
0,54
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
5,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.02.04

ud

Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25 armado con
fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso
señalización, balizamiento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancladas ao
pavimento durante o fraguado de polo menos cinco (5) días, independientemente
do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.
MOOA.1a
MOON.2b
MOON.2e
PBPC.3aaa
MMMF.1o
MMEM.4a
MMTG.05
%3
OBG.29

0,500 h
2,000 h
2,000 h
0,100 m³
3,000 Kg
0,050 m³
0,300 h
3,000
5,000 d

Oficial 1ª
Peón Especialista
Peón
Formigón HA-25/P/20 de central
Fibras metálicas antifisuras
Madeira encofrar táboa taboleiro
Dumper diesel 1m3
Medios auxiliares
Aluguer diario pranchas de aceiro 2,0X1,0 m

11,35
5,68
10,52
21,04
10,36
20,72
55,00
5,50
0,70
2,10
100,00
5,00
13,30
3,99
64,00
1,92
3,09
15,45
______________________________
Man de obra .....................................................................
47,44
Maquinaria ........................................................................
3,99
Materiais ...........................................................................
27,60
Otros .................................................................................
2,37
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
81,40

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E UN EUROS con CORENTA CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS
02.01.01

m²

Preparación camiño medios manuais/ mecánicos tramos estreitos

Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos, empregando medios
manuais e maquinaria mini axeitada as características do mesmo, consistente en
roza, desherbado, retirada de terrón e terra vexetal, apertura ou limpeza cunetas,
escavación e regularización da plataforma, recebo con material seleccionado,
rasanteo e nivelado da explanación, compactado, incluso carga e transporte. Non
incúe escavación en rocha.
MMMT.05d
MOOA.1a
MOON.2e
MOON.2b
MMMT.05c
MMTG.01d
%3

0,058 h
0,010 h
0,050 h
0,045 h
0,002 h
0,015 h
3,000

Mini escavadora de orugas/con martelo
Oficial 1ª
Peón
Peón Especialista
Pa cargadora rodas 201-250 CV
Camión dumper 16 m3 tración total
Medios auxiliares

15,00
0,87
11,35
0,11
10,36
0,52
10,52
0,47
34,00
0,07
36,00
0,54
2,60
0,08
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,10
Maquinaria ........................................................................
1,48
Otros .................................................................................
0,08
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,66

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS
02.01.02

m³

Escavación e acopio terreo escavado, terreo duro

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
duro. Volumen do terreo medido en estado natural.
MMMT.01b
%3

0,016 h
3,000

Retroescavadora cadeas 141/180 CV
Medios auxiliares

69,68
1,10

1,11
0,03
______________________________
Maquinaria ........................................................................
1,11
Otros .................................................................................
0,03
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.03

MOON.2b
MMMT.02a
%3

m³

0,200 h
0,250 h
3,000

Demolición muro fábrica mamposteria en seco c/medios mecánicos

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou lixeiramente recibida
con morteiros pobres en muros, con medios mecánicos, incluso retirada de
escombros a pe de carga, medido o volumen inicial deducidos ocos; con p.p. de
elementos auxiliares de seguridade. Sen incluir o transporte a vertedoiro.

Peón Especialista
Retro 20-38 tm c/mart rompedor
Medios auxiliares

10,52
2,10
50,00
12,50
14,60
0,44
______________________________
Man de obra .....................................................................
2,10
Maquinaria ........................................................................
12,50
Otros .................................................................................
0,44
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
15,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con CATRO CÉNTIMOS
02.01.04
MOON.1k
MOON.2e
MMMF.1ae
%5

pe
0,017 h
0,133 h
0,034 h
5,000

Apeo árbores ø > 30 cm

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.

Xefe Brigada
Peón
Motoserra profesional, 4,3-5,2 CV
Medios auxiliares

12,71
0,22
10,36
1,38
5,00
0,17
1,80
0,09
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,60
Maquinaria ........................................................................
0,17
Otros .................................................................................
0,09
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,86

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.05
m³ Tronzado de fustes de ø >20-<=30 cm

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de diámetro
normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, deixando troncos cunha
lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que se corten menos de 200 pies/ha,
deberase presupostar estimando o rendemento correspondente a intensidade de
corte.

MOON.1k
MOON.2e
MMMF.1ae
%5

0,018 h
0,165 h
0,165 h
5,000

Xefe Brigada
Peón
Motoserra profesional, 4,3-5,2 CV
Medios auxiliares

12,71
0,23
10,36
1,71
5,00
0,83
2,80
0,14
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,94
Maquinaria ........................................................................
0,83
Otros .................................................................................
0,14
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS
02.01.06

m³

Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm

Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior ou igual a 30
cm, en lugares limpos e cun desprazamento máximo de 20 m.
MMME.02
%5

0,038 h
5,000

Grúa 101/130 CV, 5 t
Medios auxiliares

44,66
1,70

1,70
0,09
______________________________
Maquinaria ........................................................................
1,70
Otros .................................................................................
0,09
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS
02.01.07

m²

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das
árbores, mediante motoserra ou maquinaria forestal axeitada (procesadora), traslado
dos medios e maquinaria de un pe a outro, e empuxe ou saca fora do área de
ocupación da obra. Os restos vexetais deberán quedar acordoados fora da zona de
ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal
forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.
MOOA.1a
MOON.2b
MMMF.06
MMMF.1ae
MMMT.03c
%3

0,003 h
0,006 h
0,002 h
0,003 h
0,006 h
3,000

Oficial 1ª
Peón Especialista
Autocargador forestal 101/130 CV
Motoserra profesional, 4,3-5,2 CV
Retroescavadora rodas 130-160 CV
Medios auxiliares

11,35
0,03
10,52
0,06
100,00
0,20
5,00
0,02
48,24
0,29
0,60
0,02
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,09
Maquinaria ........................................................................
0,51
Otros .................................................................................
0,02
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
0,62

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CERO EUROS con SESENTA E DOUS CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION
02.02.01

MOOA.1a
MOON.2b
PBRG12b
MMMT.06a
MMMT.11b
MMTG.01d
%3
CMTT.03

m³

0,010 h
0,035 h
1,100 m³
0,040 h
0,020 h
0,005 h
3,000
1,100 m³

Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

Oficial 1ª
Peón Especialista
Grava 32/63 mm
Motoniveladora 121/160 CV c /m.o
Rolo vibrador rodas 14 tm
Camión dumper 16 m3 tración total
Medios auxiliares
Transporte con camión basculante d>3 km

11,35
0,11
10,52
0,37
4,50
4,95
42,00
1,68
30,00
0,60
36,00
0,18
7,90
0,24
3,15
3,47
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,48
Maquinaria ........................................................................
5,83
Materiais ...........................................................................
4,95
Otros .................................................................................
0,34
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
11,60

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.02.02

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.
MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
PBRG40a
PBRA.7a
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
%3

0,005 h
0,040 h
7,000 kg
0,020 m³
0,010 m³
0,005 m³
0,005 h
0,005 h
0,005 h
3,000

Oficial 1ª
Peón Especialista
Emulsión ECR-2
Grava miúda 8/12 mm
Grava miúda 5/8 mm
Area
Regadora bituminosa
Rolo vibrador rodas 14 tm
Camión dumper 16 m3 tración total
Medios auxiliares

11,35
0,06
10,52
0,42
0,30
2,10
6,00
0,12
7,00
0,07
10,00
0,05
28,00
0,14
30,00
0,15
36,00
0,18
3,30
0,10
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,48
Maquinaria ........................................................................
0,47
Materiais ...........................................................................
2,34
Otros .................................................................................
0,10
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
3,39

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS
02.03.01

MMMT.01a
%3

m³

0,026 h
3,000

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de
taludes, calquera que sexa a sua profundidade, en terreo de tránsito, depositando os
materiais de excavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares,
pero sen incluír transporte a vertedeiro.
Retroescavadora cadeas 100/140 CV
Medios auxiliares

60,00
1,60

1,56
0,05
______________________________
Maquinaria ........................................................................
1,56
Otros .................................................................................
0,05
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,61

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SESENTA E UN CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS
03.01

m³

RSDC.1a

1,000 m³

%3

3,000

Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.

Canon de vertido de terras e pétreos non contaminados
mezclados
Medios auxiliares

1,01

1,01

1,00

0,03
______________________________
Materiais ...........................................................................
1,01
Otros .................................................................................
0,03
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CATRO CÉNTIMOS
03.02

RSDC.1m
%1

m³

1,000 m³
1,000

Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos
(non especiais), procedentes de construción ou demolición, con código 170904
segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido de residuos misturados da construcción
Medios auxiliares

17,49
17,50

17,49
0,18
______________________________
Materiais ...........................................................................
17,49
Otros .................................................................................
0,18
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
17,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 5

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE
PROXECTO:

MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo )
PETICIONARIO : EXCMO CONCELLO DE CAMBADOS
SITUACION :

A Pastora - CAMBADOS
Couto de Abaixo – CASTRELO

Supostos considerados no proxecto de obra a efectos da obrigatoriedade de elaboración de E.S. e S. o
E.B.S. e S. Segundo o R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIÓNS MINIMAS de Seguridade e Saúde nas obras
de construción.BOE nº 256 de Outubro de 1997

1.

Estimación do presuposto de execución por contrata.
Presuposto de Execución Material:

34.862,19 €

Gastos Xerais 13,00 %:

4.532,08 €

Beneficio Industrial 6,00 %:

2.091,73 €

Presuposto de Base de Licitación sen IVE:

41.486,00 €

Imposto sobre o Valor Engadido 21,00 %:

8.712,06 €

Presuposto de Execución por Contrata:

50.198,06 €

Ascende a presente estimación do Proxecto de Execución por Contrata a cantidade de CINCUENTA MIL
de CINCUENTA MIL CENTO NOVENTA E OITO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.

Supostos considerados a efectos do Art. 4. do R.D. 1627/1997.



O presuposto de execución por contrata incluído no proxecto é igual ou superior a 450.759,08 €



A duración estimada de días laborais é superior a 30 días, empregándose en algún momento a
mais de 20 traballadores simultaneamente.




NON

NON

Volume de man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de traballo total dos
traballadores da obra, é superior a 500.

NON

Obras de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas

NON

1

1.‐

NECESIDADE DO ESTUDIO:

A teor do exposto no Real Decreto 1.627/97, do 24 de outubro (B.O.E. non 256, do 25 de outubro
de 1997), que derrogou o Real Decreto 555/1986, do 21 de febreiro, e tratándose dunha obra de
escavación, movemento de terras e construción de cunetas e pavimentación de camiños, e non sendo
necesario redactar un Estudio de Seguridade e Saúde, dado o presuposto de contrata da presente obra,
inferior a 450.759,08 € e tendo en conta que, aínda que a duración estimada da obra, é superior a 30
días, nunca vai ser necesario o emprego de máis de 20 traballadores de forma simultánea, nin os días de
traballo do total dos traballadores, vai ser superior a 500, é polo que se redacta o presente Estudio
Básico de Seguridade e Saúde.

2.‐

CARACTERISTICAS DAS OBRAS :

A presente obra ten como finalidade a mellora dos camiños rurais nos lugares de A Pastora da
parroquia de Cambados e Couto de Abaixo da parroquia de Castrelo.

1.- CAMIÑO DA PASTORA - CAMBADOS
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 433 m.
Existen varias zonas do camiño nas que os muros xa se encontran retranqueados, polo que se pretende
asfaltar ata os muros. Estas zonas están actualmente en terra, polo que se procederá a apertura de caixa
e aportación de 10 cm. de base de pedra 32/63 e tratamento semiprofundo con 3,5 Kg de ECR‐2.
No resto do camiño procederase ao pavimentado cunha capa de 5 cm. de firme a base de aglomerado
en quente tipo D‐12 (AC AC16 SURF 50/70 D). Para o enlace nos asfaltado existente das rúas O Caieiro e
rúa do Castro, previamente haberá que realizar o fresado do tramo de enlace.
Unha vez pavimentado procederase ao recalce das tapas dos rexistros

2.- CAMIÑO COUTO DE ABAIXO - CASTRELO
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 579 m.
Previamente, nun tramo intermedio do camiño, nunha zona de monte arborado, haberá que talar varios
arbores que están xusto no borde do vial e que xeran un perigo para a circulación dos vehículos
agrícolas. Unha vez talados os arbores, haberá que facer o destoconado e o perfilado dos taludes para a
posterior asfaltado do camiño.
Este camiño está actualmente en terra, polo que despois de apertura da caixa , aportarase unha capa de
10 cm. de base de pedra 32/63, compactada. Posteriormente pavimentarase cunha tripla rega asfáltica
de ECR‐2.
Neste tramo realizarase a escavación para apertura de 1 tramo de cuneta no marxe dereito o inicio do
camiño.
Estimase necesario e suficiente un prazo de 1 mes para a execución das obras, a partir da firma
da Acta de Comprobación e Replánteo.

2

3.‐

XUSTIFICACIÓN DO NÚMERO DE TRABALLADORES E VOLUME DE MAN DE OBRA:

O número de traballadores estimados, é o seguinte:
Oficiais de primeira.....................................................................
Operador de motoniveladora‐excavadora. ................................
Operador de compactador. ........................................................
Condutores de cuba rego asfáltico. ............................................
Condutores de camión. ..............................................................
Peóns sen especializar. ...............................................................

2
1
1
1
2
3

TOTAL TRABALLADORES ESTIMADOS.....................................

10

4.‐

NORMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE, APLICABLES Á OBRA:



Estatuto dos traballadores. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (O.M. de 09/03/71, B.O.E. de16/03/71),
agás os Títulos I e II, derrogados pola Lei 31/95. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Plan Nacional de Hixiene e Seguridade no Traballo (O.M. 09/03/71, B.O.E. 11/03/71). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento de Seguridade e Hixiene na Industria da Construción (O.M. de 20/05/52, B.O.E.
15/06/52). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento dos Servizos Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, B.O.E. 27/11/59). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Ordenanza de Traballo da Construción Vidro e Cerámica (O.M. de 28/08/70, B.O.E. 5‐7‐8 y
9/09/70). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Homologación de Medios de Protección Persoal dos Traballadores (O.M. de 17/05/74, B.O.E.
29/05/74). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento de Explosivos (R.D. 2.114/78, de 02/03/78, B.O.E. 07/09/78).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (O.M. de 20/09/73, B.O.E. 09/10/73). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento de Liñas Aéreas de Alta Tensión (O.M. de 28/11/68). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira (R.D. 863/85, de 02 de abril, e
Ordes anteriores, aprobando as Instrucións Técnicas Complementarias, B.O.E. 12/06/85). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento sobre Condicións Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas e
Centros de Transformación (R.D. 3.275/82 e Ordes posteriores, aprobando as Instrucións
Técnicas Complementarias, B.O.E. 01/12/82). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Convenio Colectivo Provincial de Construción. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento de Recipientes a Presión (R.D. 2.443/69, de 16/08/69, B.O.E. 28/10/69). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Lei 31/95, do 08 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 39/97, do 17 de xaneiro. Regulamento dos Servizos de Prevención. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Directiva 92/57, CEE., do 24 de xuño. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Convenio No 155 OIT. de xuño do 81 (ratificado en 26 de xuño de 85). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Convenio No 62 OIT. do 23 de xuño do 37 (ratificado o 23 de xuño de 58). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 1.215/97, do 18 de xullo. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde en Equipos de
Traballo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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R.D. 773/97, do 30 de maio. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde a utilizar por
Traballadores de Equipos de Protección Individual. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 1.627/97, do 24 de outubro. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde en Obras de
Construción (B.O.E. non 256, do 25 de outubro). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



D. 432/71, de 11/03/71 (B.O.E. 16/03/71). Comités de Seguridade e Hixiene no Traballo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. de 23/05/77, B.O.E. 14/06/77). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Ordenanzas Municipais. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 485/97, do 14 de abril. Disposicións Mínimas en Sinalización de Seguridade e Saúde no
Traballo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 486/97, do 14 de abril. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde en Lugares de Traballo.



O.M. de 31/08/87 (B.O.E. non 224, de 18/099/87), sobre sinalización, balizamento, defensa,
limpeza e terminación de obras fixas, fóra de poboado. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



R.D. 1.495/86, do 26 de maio. Regulamento de Seguridade nas Máquinas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Regulamento 1.316/89, do 27 de outubro. Protección dos traballadores, fronte aos riscos de
exposición ao ruído. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



Todas aquelas Normas UNE e IZO, que sexan de obrigado cumprimento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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5.‐

RISCOS LABORAIS EVITABLES E MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR:

Tendo en conta que se trata dunha obra de construción, na cal se van efectuar traballos de movemento
de terras, transporte, construción de obras de fábrica e regos asfálticos, existen unha serie de riscos
laborais que son evitables, aplicando unhas medidas técnicas mínimas:
TRABALLO

RISCO
Atropelo.

MEDIDA
Non traballar preto máquina.
Sinal acústico marcha atrás.

Atrapamento.

Non traballar preto máquina.
Sinal acústico marcha atrás.

Colisión.

Sinalización axeitada.
Recoñecemento previo do terreo.

Roza.

Xiro.

Barras antixiro maquinaria.
Cabina de seguridade.

Desmonte.

Rede antiácidas.

Transporte

Varanda de protección.

Cunetas.

Caídas en altura.

Cinto de seguridade.
Rede antiácidas.

Terraplén.

Fitas balizamento.

Superestrutura

Refino noiros.
Desprendementos.

Pendentes noiros.
Construción de bermas.
Uso de casco.
Colocación de marquesiña.
Rede antiácidas.

Caídas obxectos

Colocación correcta de abastos.
Colocación correcta ferramentas.
Colocación correcta de equipos.
Uso de casco.

Capa rodadura.

Queimaduras.

Luvas antitérmicas.
Botas illantes.

Salpicaduras.

Mandil impermeable.

Vapores.

Máscaras goma filtro.
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Existe outra serie de riscos, que sen ser intrínsecos dun traballo determinado, afectan a todos dalgún
xeito:
TIPO

RISCO

Riscos climáticos

Chuvia.

Roupa impermeable.

Auga ‐ barro.

Botas de auga.

Xeo ‐ neve.

Calzado antideslizante.

Raio
Liñas eléctricas

MEDIDA

Electrocución.

Evitar proximidade a árbores e maquinaria.
Sinalización.
Pórticos de delimitación de altura.

Atropelo.
Danos
terceiros.

a Colisións.
Accidentes imprevistos.

Aviso de obras.
Sinalización de estrada.
Maquinaria a punto.
Botica de primeiros auxilios primeiros auxilios.

Incendios.

Extintores.
Maquinaria e ferramentas ben proxectada e construída.
Mantemento de maquinaria.
Utilización correcta.
Formación axeitada do persoal.
Evitar a fatiga nos operarios.

Maquinaria

Xeneral.

Carcasa protectora de motores.
Non superar límite capacidade máquina.
Sinales seguridade: Stop, maquinaria en movemento, uso
obrigatorio casco, prohibido o paso, etc.

É obrigatorio dispoñer en lugar de traballo, dos teléfonos de Médicos, Centros Sanitarios, Ambulancias e
Paradas de Taxis, máis próximos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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6.‐

RISCOS LABORAIS NON EVITABLES, MEDIDAS PREVENTIVAS E PROT.TÉCNICAS:

Existe outra serie de riscos, que sen ser intrínsecos dun traballo determinado, afectan a todos dalgún
xeito:
TRABALLO
Roza.
Desmonte terra.
Transporte.
Cunetas.
Terraplén.
Superestrutura.

RISCO
Po

Ruído
Vibracións operarios

MEDIDA‐PROTECCIÓN
Regos.
Máscara antipo auto filtrante.
Protector auditivo
Cinto antivibratorio

EFICACIA
Boa.
Boa.

Boa.
Boa.

Desmonte rocha.
Explosións.

Ruído.
Po.

Deseño voadura.
Aviso sonoro voadura.
Vixilancia.
Protector auditivo.
Detonadores con retardo
Captadores de po.
Cargas explosivas reducidas.
Voaduras volumes de rocha escasos.
Lentes antiproxeccions.

Aceptable.
Aceptable.
Aceptable.
Boa.
Boa.
Moi boa.
Aceptable.
Aceptable.
Aceptable.

7.‐

MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS

Boticas de primeiros auxilios
Disporase dunha botica de primeiros auxilios contendo o material especificado na ordenanza xeral de
seguridade e hixiene no traballo.
Asistencia a accidentados
Deberase informar na obra dos diferentes Centros Médicos (servizos propios, Mutuas Patronais,
Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc) onde deberá trasladarse aos accidentados para o seu máis
rápido e efectivo tratamento.
É moi conveniente dispoñer na obra e en sitio ben visible, dunha lista cos teléfonos e direccións dos
centros asignados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rápido transporte dos
posibles accidentados aos centros de asistencia.

Recoñecemento Médico
Todo o persoal que empece a traballar na obra, deberá pasar un recoñecemento médico previo ao
traballo e que será repetido no período dun ano.
Analizarase a auga destinada ao consumo dos traballadores para garantir o seu potabilidade, se non
provén da rede de abastecemento da poboación.
Emerxencias
Debe dispoñerse dun cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciais máis
próximos a obra en caso de accidente.
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Centros de Saúde
CENTRO DE SAUDE DE CAMBADOS
Avda. de Galicia s/n , 36630, CAMBADOS (PONTEVEDRA
Telf. 986.52.41.50
Centro de Hospitalización:
Hospital Montecelo
Teléfono: 986 80 00 00
Distancia : 25 Km. - Tempo de chegada dende a obra 35 min
Hospital do Salnés
Telefono : 986.56.80.00
Distancia 20 Km. – tempo de chegada 25 min.
Emerxencias:
Emerxencias: Teléfono 112
Información Toxicológica: Teléfono 915 620 420
Bombeiros: Teléfono 080
Policía Local: Teléfono 092
Garda Civil: Teléfono 062
Policía Nacional: Teléfono 091
Protección Civil: Teléfono 006

8.‐ PREVENCIÓN DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS
Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camiños, tomándose as
axeitadas medidas de seguridade que cada caso requira.
Sinalizaranse os accesos naturais á obra, prohibíndose o paso a toda persoa allea a esta, colocándose no
seu caso os cerramentos necesarios e a vixilancia que proceda para evitar a entrada de persoas alleas,
mesmo cando non se estea a traballar nesta.
En evitación de posibles accidentes a terceiros colocaranse os oportunos sinais de advertencia de saída
de camións e de limitación de velocidade na estrada, ás distancias regulamentarias do entroncamento
con ela.
Se algún camiño ou zona puidese ser afectada por proxeccións de pedras nas voaduras, establecerase o
oportuno servizo de interrupción do tránsito, así como os sinais de aviso e advertencia que sexan
precisas.
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9.‐ APLICACIÓN DA SEGURIDADE AO PROCESO CONSTRUTIVO.
9.1.‐ TRABALLOS PREVIOS Á REALIZACIÓN DA OBRA.
Deberá definirse e sinalizarse debidamente a situación da obra con respecto á rúa co fin de evitar
interferencias no tráfico da vías
Durante a entrada e saída da maquinaria pesada en obra disporase de persoal necesario coa sinalización
correspondente para dirixir a manobra.

9.2.‐ SERVIZOS HIGIENICOS, VESTIARIO E OFICINA DE OBRA.
En función do número máximo de operarios que se poidan atopar en fase de obra, determinaremos a
superficie e elementos necesarios para estas instalacións.
Neste caso a maior presenza de persoal simultáneo conséguese con 12. Na caseta de obra instalarase
unha botica de primeiros auxilios co contido mínimo indicado na lexislación vixente, e un extintor de po
seco polivalente de eficacia 13 A.
Preveese que a caseta para vestiarios e aseo así como para oficina de obra serán de módulos de chapa
metálica prefabricados e preparados coas instalacións necesarias para os distintos servizos que van
desempeñar.
9.3.‐ MOVEMENTO DE TERRAS‐ XERAL.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Caídas de obxectos.
Golpes por obxectos.
Caídas de persoal ao entrar ou saír.
Derrubamento das paredes do pozo.
Interferencias con conducións subterráneas.
Inundación.
Electrocución.
Asfixia.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE.
O acceso e saída das gabias realizarase mediante unha escaleira sólida, ancorada na parte superior do
pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.
A escaleira superará a profundidade a salvar sobresaíndo 1 m pola bocana do pozo.
Quedan prohibidos os abastos (terras ou materiais, etc. ) nun círculo de 2 m. entorno ao borde da zanxa.
Os elementos auxiliares instalaranse solidamente recibidos sobre unha tarima perfectamente asentada
entorno á bocana do pozo.
Cando a profundidade da gabia será igual ou superior a 1.5 m. entibarase no perímetro en prevención
de derrubamento.
Cando a profundidade do pozo sexa inferior a 2 m. pode optarse por efectuar unha sinalización de
perigo:
-

Rodear o pozo mediante unha circunferencia feita con cal ou xeso branco cun diámetro igual ao
do pozo máis 2 m.
Rodear o pozo mediante sinalización de corda ou fita de bandeirolas situada entorno ao pozo
sobre pés dereito, formando unha circunferencia de diámetro igual ao do pozo + 2 m.
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-

Pechar o acceso á zona de forma eficaz ao persoal alleo á escavación do pozo.
A combinación das medidas anteriores.

Ao descubrir calquera tipo de condución subterránea paralizaranse os traballos avisando a Dirección de
Obra para que determine as accións de seguridade a seguir.
A iluminación interior dos pozos efectuarase mediante portátiles estancos alimentados mediante
enerxía de 24 voltios.
Prohíbese a utilización de maquinaria accionada por combustión ou explosión no interior dos pozos en
prevención de accidentes por intoxicación.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno.
Casco de polietileno con protectores auditivos (se se usan martelos pneumáticos).
Protectores auditivos.
Máscara antipó de filtro mecánico recambiable.
Roupa de traballo.
Lentes antipartículas.
Cinto de seguridade.
Luvas de coiro.
Luvas de goma ou P.V.C.
Botas de seguridade.
Traxes para ambientes húmidos.
9.4. ESCAVACIÓN DE GABIAS.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Desprendementos de terras.
Caídas de persoal ao mesmo nivel.
Caídas de persoas ao interior da gabia.
Atrapamento de persoas mediante maquinaria.
Os derivados das interferencias con conducións enterradas.
Inundación.
Golpes por obxectos.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
O acceso e saída dunha gabia farase mediante unha escaleira sólida ancorada no bordo superior da
gabia e estará apoiada sobre unha superficie sólida de repartición de cargas. A escaleira superará 1 m. o
bordo da gabia.
Quedan prohibidos os abastos de terras, materiais, etc., a unha distancia inferior de dous metros da
gabia.
Cando a profundidade da gabia sexa superior a 1,5 m. se entibará.
Cando a profundidade da gabia sexa superior a 2 m. protexeranse os bordos de coroación mediante
unha varanda regulamentaria (pasamáns, listón intermedio e rodapé) situada a unha distancia mínima
de 2 m. do bordo.
Cando a profundidade da gabia sexa inferior a 2 m. pode optarse por efectuar unha sinalización de
perigo:
- Rodear o pozo mediante unha circunferencia feita con cal ou xeso branco cun diámetro 2 m.
superior ao do pozo.
- Rodear o pozo mediante sinalización de corda ou fita de bandeirolas, situada entorno ao pozo sobre
pés dereitos, formando unha circunferencia de diámetro 2 m. superior ao do pozo 2 m.
- Pechar o acceso á zona de forma eficaz ao persoal alleo á escavación do pozo.
- A combinación das medidas anteriores.
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Se os traballos necesitan iluminación efectuarase mediante torres illadas con tomas a terra, na que e
instalarán os proxectores de intemperie alimentados a través do cadro eléctrico xeral de obra.
Se os traballos requiren iluminación portátil, a alimentación das lámpadas efectuarase a 24 voltios. As
portátiles estarán provistas de reixa protectora e de carcasa‐mango illadas electricamente.
Tenderase sobre a superficie dos noiros unha malla de arame galvanizado firmemente suxeita ao terreo
mediante redondos de ferro de 1 m. de lonxitude fincados ao terreo. Esta protección é adecuada para
os noiros que deberán quedar estables durante longo tempo.
A malla metálica pode substituírse por unha rede das empregadas en edificación.
Tenderase sobre a superficie dos noiros un gunitado de consolidación temporal de seguridade para
protección dos traballos a realizar no interior da gabia.
Será necesaria a inspección continuada das proteccións, en especial tras alteracións climáticas ou
meteóricas.
En réxime de chuvias e encharcamento das gabias é imprescindible a revisión minuciosa e detallada
antes de continuar os traballos.
Establecerase un sistema de sinais acústicos, coñecidos polo persoal, para ordenar a saída das gabias en
caso de perigo.
Revisarase o corte a intervalos regulares naqueles casos nos que poidan recibir empurres exóxenos por
proximidade de camiños, estradas, etc. Transitados por vehículos, e en especial se na proximidade se
establecen tallos con uso de martelos pneumáticos, compactacións por vibración ou paso de maquinaria
para o movemento de terras.
Os traballos a realizar nos bordos das gabias con noiros non moi estables, executaranse suxeitos co cinto
de seguridade amarrado a puntos fortes situados no exterior das gabias.
Realizarase o achique inmediato das augas que afloran ou caen no interior das gabias para evitar que se
altere a estabilidade dos noiros.
Revisaranse os esteamentos tras a interrupción dos traballos antes de continuarse de novo.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno
Máscara antipó con filtro mecánico recambiable.
Lentes antipó.
Cinto de seguridade.
Luvas de coiro.
Botas de seguridade.
Botas de goma.
Roupa de traballo.
Traxe para ambientes húmidos ou chuviosos.
Protectores auditivos.
9.5.‐ TRABALLOS DE MANIPULACIÓN DE FORMIGÓN
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Caídas de persoas ao mesmo nivel.
Afundimento de encofrados.
Rotura ou rebentón de encofrados.
Pisadas sobre obxectos punzantes.
Pisadas sobre superficie de tránsito.
As derivadas dos traballos sobre chans húmidos ou mollados.
Contactos co formigón
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Atrapamentos.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Outros.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE DURANTE A VERTEDURA DO FORMIGÓN
VERTEDURA MEDIANTE CUBO OU ALCATRUZ
Prohíbese cargar o cubo por enriba da carga máxima admisible da grúa que o sustenta.
A apertura do cubo para vertedura executarase exclusivamente accionando a panca para iso, coas mans
protexidas con luvas impermeables.
Procurarase non golpear co cubo os encofrados nin os esteamentos.
Del cubo ou gobelete penderán os cabos de guía para axuda á súa correcta posición de
vertedura. Prohíbese guialo ou recibilo directamente, en prevención de caídas por movemento pendular
do cubo.
PROTECCIÓNS PERSOAIS EN TRABALLOS DE MANIPULACIÓN DE FORMIGÓNS EN CIMENTACIÓN.
Se existise homologación expresa do Ministerio de Traballo e Seguridade Social as garantías de
protección persoal a utilizar nesta obra estarán homologadas.
Casco de polietileno (preferible con barbuquexo).
Luvas impermeabilizadas e de coiro.
Botas de seguridade.
Lentes de seguridade antiproxeccions.
Roupa de traballo.
Traxes impermeables para tempo chuvioso.
PROTECCIÓNS COLECTIVAS.
Varandas.
Definición de zonas de traballo de maquinaria.
9.6.‐ ESTRUTURAS.
ENCOFRADOS.
O encofrado será metálico e de madeira.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Desprendementos polo mal amoreado da madeira.
Golpes nas mans durante o cravado.
Xiro dos paquetes de madeira (taboleiros, puntais, correas, soportes, etc.)
Caída de madeira ao baleiro durante as operacións de desencofrado.
Caída de persoas polo bordo ou ocos de forxado.
Caída de persoas ao mesmo nivel.
Cortes ao utilizar as serras de man.
Cortes ao utilizar a serra circular de mesa.
Pisadas sobre obxectos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de terra de maquinaria eléctrica.
Sobreesforzos por posturas inadecuadas.
Golpes en xeral por obxectos.
Dermatose por contacto con cementos.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE.
Queda prohibido encofrar sen antes cubrir o risco de caída dende altura mediante a instalación de
varandas.
O izado dos taboleiros efectuarase de forma manual.
Prohíbese a permanencia de operarios nas zonas de varrido de cargas durante as operacións de izado
dos taboleiros, sopandas, puntais e ferralla; igualmente procederase durante a elevación de viguetas,
nervios, armaduras, piares, varandas, etc.
O izado das viguetas realizarase suspendendo a carga de dous puntos de maneira que a carga
permaneza estable.
O izado de bovedillas realizarase sen romper os paquetes nos que se subministran de fábrica,
transportándoa sobre unha batea emplintada.
O izado de bovedillas soltas realizarase sobre bateas emplintadas. As bovedillas cargaranse
ordenadamente e amarraranse para evitar a súa caída durante a elevación ou transporte.
Advertirase do risco de caída a distinto nivel ao persoal que deba desprazarse sobre a tarima.
Recoméndase evitar pisar polos taboleiros excesivamente alabeado, que deberán rexeitarse antes da
súa posta en obra.
Recoméndase desprazarse apoiando os pés en dous taboleiros á vez, é dicir, sobre as xuntas.
O desprendemento das xuntas farase mediante uña metálica, realizando a operación dende unha zona
xa desencofrada.
Concluído o desencofrado amorearanse os taboleiros ordenadamente para o seu transporte sobre
bateas emplintadas suxeitas con sogas atadas con nós de mariñeiro (redes, lonas, etc.)
Rematado o desencofrado procederase a un varrido da planta para retirar os entullos e proceder á súa
vertedura mediante trompas ou bateas emplintadas. Evitarase o risco de cortes e picadas ao paso de
operarios preto deles.
O ascenso e descenso do persoal aos encofrados efectuarase a través de escaleiras de man
regulamentarias.
Instalaranse varandas regulamentarias nas frontes daquelas lousas horizontais, para impedir a caída ao
baleiro das persoas.
Esmerarase a orde e a limpeza durante a execución dos traballos.
Os cravos soltos ou arrancados xuntaranse mediante un varrido e amoreado en lugar
coñecido para a súa posterior retirada.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno (preferible con barbuquexo).
Cinto de seguridade.
Roupa de traballo.
Botas de goma ou PVC.
Traxe para tempo chuvioso.
PROTECCIÓNS COLECTIVAS.
Instalación de varandas
Instalación de andamios.

9.7.‐ TRABALLOS DE MANIPULACIÓN DE FORMIGÓN
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Caída de persoas ao mesmo nivel.
Caída de persoas e/ou obxectos a distinto nivel.
Caída de persoas e/ou obxectos ao baleiro.
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Afundimento de encofrados.
Rotura ou rebentón de encofrados.
Pisadas sobre obxectos punzantes.
As derivadas dos traballos sobre chans húmidos ou mollados.
Contactos co formigón (dermatite por cementos)
Atrapamentos.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Outros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE A VERTEDURA DO FORMIGÓN.
VERTEDURA MEDIANTE CUBO.
Prohíbese cargar o cubo por enriba da carga máxima admisible da grúa que o sustenta.
A apertura do cubo para vertedura executarase exclusivamente accionando a panca destinada para iso,
coas mans protexidas con luvas impermeables.
Evitarase no posible golpear co cubo os encofrados.
Del cubo penderán cabos de guía para axudar á súa correcta posición de vertedura. Prohíbese guialo ou
recibilo directamente, en prevención de caídas por movemento pendular do cubo.
VERTEDURA DE FORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO.
O equipo encargado do manexo da bomba de formigón estará especializado neste traballo.
A mangueira terminal de vertedura será gobernada por un mínimo á vez de dous operarios, para evitar
caídas por movemento incontrolado desta.
Antes do inicio do formigonado dunha determinada superficie (un forxado ou lousas por exemplo),
establecerase un camiño de taboleiros seguro polos que se apoiar os operarios que gobernen a
vertedura coa mangueira.
O manexo de montaxe e desmontaxe da canalización da bomba de formigonado será dirixido por un
operario especialista.
Antes de iniciar o bombeo do formigón deberase preparar o conduto (engraxar a canalización) enviando
masas de morteiro de dosificación co fin de evitar atoramento ou tapóns.
Prohíbese introducir ou accionar a pelota de limpeza sen antes instalar a "rede" de recollida á saída da
mangueira tras o percorrido total do circuíto. En caso de detención da bóla paralizarase a máquina,
reducirase a presión a cero e desmontarase a continuación a canalización.
Os operarios suxeitarán a mangueira terminal a elementos sólidos antes de iniciar o paso da pelota de
limpeza.
Revisaranse periodicamente os circuítos de aceite da bomba de formigonado, cumprindo o libro de
mantemento que será presentado por requirimento da Dirección Facultativa.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno (preferible con barbuquexo)
Luvas impermeabilizadas.
Botas de seguridade.
Botas de goma ou PVC.
Lentes de seguridade ou antiproxeccions.
Roupa de traballo.
Traxes impermeables para tempo chuvioso.
PROTECCIÓNS COLECTIVAS.
Andamios.
Varandas.
Redes.
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10.‐ PREVISIÓNS E INFORMACIÓNS ÚTILES PARA EFECTUAR OS TRABALLOS CON
SEGURIDADE. NORMAS PARTICULARES PARA O USO DA MAQUINARIA:
10.1.‐ MAQUINARIA EN XERAL.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Xiros.
Afundimentos.
Choques.
Formación de atmosferas agresivas ou molestas.
Ruído.
Explosión e incendios.
Atropelos.
Caídas a calquera nivel.
Atrapamentos.
Cortes.
Golpes e proxeccións.
Contactos coa enerxía eléctrica.
Os inherentes ao propio lugar de utilización.
Os inherentes ao propio traballo a executar.
Outros.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
Os motores con transmisión a través de eixes e poleas, estarán dotadas de carcasas protectoras
antiatrapamentos (cortadoras, serras, compresores, etc.)
Os motores eléctricos estarán cubertos de carcasas protectoras co fin de evitar o contacto directo coa
enerxía eléctrica.
Prohíbese o seu funcionamento sen carcasa ou con deterioracións importantes destas.
Prohíbese a manipulación de calquera elemento compoñente dunha máquina accionada mediante
enerxía eléctrica, estando conectada á rede de subministración.
As engrenaxes de calquera tipo de accionamento mecánico, eléctrico ou manual, estarán cubertos por
carcasas protectoras antiatrapamentos.
As máquinas de funcionamento irregular ou avariadas serán retiradas inmediatamente para a súa
reparación.
As máquinas avariadas que non se poidan retirar sinalizaranse con carteis de aviso coa lenda "MAQUINA
AVARIADA, NON CONECTAR".
Prohíbese a manipulación de e operacións de axuste e arranxo de máquinas ao persoal non
especializado especificamente na máquina obxecto de reparación.
Como precaución adicional para evitar a posta en servizo de máquinas avariadas ou de funcionamento
irregular, bloquearanse os arrincadores, ou no seu caso, extraeranse os fusibles eléctricos.
A mesma persoa que instale o letreiro de "MAQUINA AVARIADA" será a encargada de retiralo, en
prevención de conexións e postas en servizo fóra de control.
Só o persoal autorizado será o encargado da utilización dunha determinada máquina ou máquina‐
ferramenta.
As máquinas que non sexan de sustentación manual apoiaranse sempre sobre elementos nivelados ou
firmes.
A elevación ou descenso a máquina de obxectos efectuarase lentamente, izándoos con directriz vertical.
Prohíbense os tiróns inclinados.
Os ganchos de colgue dos aparatos para izar quedarán libres de cargas durante as fases de descenso.
As cargas en transporte suspendido estarán sempre á vista, co fin de evitar os accidentes por falta de
visibilidade da traxectoria da carga, os ángulos sen visión da traxectoria da carga, supliranse mediante
operarios que utilizando sinais preacordados suplan a visión do citado traballador.
Prohíbese a permanencia ou o traballo de operarios en zonas de baixo a traxectoria de cargas
suspendidas.
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Os aparatos de izar a empregar nesta obra, estarán equipados con limitador de percorrido de carro e
dos ganchos, carga punta xiro por interferencia.
Os motores eléctricos de grúas e dos montacargas estarán provistos de limitadores de altura e do peso a
desprazar, que automaticamente coa subministración eléctrica ao motor cando se chegue ao punto en
que se debe deter o xiro ou desprazamento de carga.
Os cables de izado e sustentación a empregar nos aparatos de elevación e transporte de cargas estarán
calculados expresamente en función dos solicitados para os que se instala.
A substitución de cables deteriorados efectuarase mediante man de obra especializada, seguindo as
instrucións do fabricante.
Os lazos dos cables estarán sempre protexidos interiormente mediante forrillos gardacabos metálicos,
para evitar deformacións e cizalladuras.
Os cables empregados directa ou auxiliarmente para o transporte de cargas suspendidas
inspeccionaranse como mínimo unha vez por semana polo Vixilante de Seguridade, logo de
comunicación a Xefe de Obra, ordenándose a substitución daqueles que teñan máis do 10% de fíos
rotos.
Os ganchos de suxeición ou sustentación, serán de aceiro ou ferro forxado, provistos de ferrollo de
seguridade.
Prohíbese nesta obra, a utilización de enganches artesanais construídos a base de redondos dobrados.
Todos os aparatos de izado de cargas levarán impresa a carga máxima que poidan soportar.
Todos os aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoiados segundo as normas do
fabricante.
Prohíbese, nesta obra, o izado ou transporte de persoas no interior de celas, bateas, fornos e similares.
Todas as máquinas con alimentación a base de enerxía eléctrica estarán dotadas de toma de terra.
Os carrís para desprazamento de grúas estarán limitados a unha distancia de 1 m do seu termo
mediante topes de seguridade e final de carreira.
Os traballos de izado, transporte e descenso de cargas suspendidas, quedarán interrompidos baixo
réxime de ventos superiores aos sinalados para iso polo fabricante da máquina.

PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno.
Roupa de traballo.
Botas de seguridade.
Luvas de coiro.
Lentes de seguridade antiproxeccions.
10.2.‐ MAQUINARIA PARA O MOVEMENTO DE TERRAS EN XERAL
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Xiro.
Atropelo.
Atrapamento.
Os derivados das operacións de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.)
Vibracións.
Ruído.
Po ambiental.
Caídas ao subir ou baixar da máquina.
Outros.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
As máquinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra estarán dotadas de faros de marcha
cara a diante e de retroceso, retrovisores a ambos os dous lados, pórtico de seguridade antixiro e
antiimpactos e un extintor.
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As máquinas para o movemento de terras a utilizar nesta obra serán inspeccionadas diariamente,
controlando o bo funcionamento do motor, sistemas hidráulicos, freos, dirección, luces, bucina
retroceso, transmisores, cadeas e pneumáticos.
A prohibe traballar ou permanecer dentro do radio de acción da maquinaria de movemento de terras,
para evitar o risco de atropelo.
A prohibe, nesta obra, o transporte de persoas sobre as máquinas para o movemento de terras co fin de
evitar riscos de caídas ou atropelos.
Prohíbense os labores de mantemento ou reparación de maquinaria co motor en marcha.
Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido ante a coroación dos cortes de noiros ou
terrapléns aos que debe aproximarse a maquinaria empregada no movemento de terras, par evitar
riscos de caída da máquina.
Sinalizaranse os camiños de circulación interna mediante corda de bandeirolas e sinais normalizados de
tráfico.
A prohibe, nesta obra, a realización de replanteos ou de medicións nas zonas onde estean a operar as
máquinas para o movemento de terras. Antes de proceder ás tarefas salientadas será preciso parar a
máquina ou afastala a outros tallos.
A prohibe o abasto de terras a menos de 2 m do bordo da escavación.

PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
Lentes de seguridade.
Luvas de coiro.
Roupa de traballo.
Traxes para tempo chuvioso.
Botas de seguridade.
Protectores auditivos.
Botas de goma ou PVC.
Cinto elástico antivibratorio.
PA CARGADORA (sobre EIRUGAS OU SOBRE PNEUMÁTICOS).
RISCOS MÁIS COMÚNS.
Atropelo.
Xiro da máquina.
Choque contra outros vehículos.
Queimaduras (traballos de mantemento).
Atrapamentos.
Caída de persoas dende a máquina.
Golpes.
Ruído propio do conxunto.
Vibracións.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
Os camiños de circulación interna da obra coidaranse para evitar blandones e embarramientos
excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria.
Non se admitirán nesta obra, máquinas que non vingan coa protección de cabina antixiro ou pórtico de
seguridade.
A prohibe que os condutores abandonen a pa coa culler izada e sen apoiar no chan.
A culler durante os transportes de terras permanecerá o máis baixa posible para poder desprazarse coa
máxima estabilidade.
Os ascensos e descensos en carga da máquina efectuaranse sempre utilizando marchas curtas.
A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta.
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A prohibe transportar persoas no interior da culler.
As máquinas a utilizar nesta obra, estarán dotadas dun extintor timbrado e coas revisións ao día.
As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso.
A prohibe arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén en área de operación da pa.
Os condutores aseguraranse que non existe perigo para os traballadores que se atopen no interior dos
pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación.
Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a seguinte normativa preventiva antes
do inicio dos traballos.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA OS MAQUINISTAS.
Para subir ou baixar da máquina utilizaranse os chanzos e asideiro dispostos para tal función.
Non deberá subir utilizando as lamias, cubertas, cadeas e gardalamas.
A subida e descenso da máquina deberá facerse de forma frontal, asíndose con ambas as dúas mans.
Non se saltará nunca directamente ao chan se non é por perigo inminente para o maquinista.
Non se deberán realizar "axustes" coa máquina en movemento e co motor en funcionamento.
Non se permitirá que persoas non autorizadas accedan á máquina, poden provocar accidentes ou
lesionarse.
Non se traballará coa máquina en avaría ou semiavería. Deberá repararse primeiro e logo reiniciar o
traballo.
Para evitar lesións deberá apoiarse no chan a culler, parar o motor, poñer o freo de man e bloquear a
máquina; a continuación realizaranse as operacións de servizo que necesite.
Non se liberarán os freos da máquina en posición de parada sen antes non se instalaron os tacos de
inmobilización nas rodas.
Deberase vixiar a presión dos pneumáticos e traballar co inflado á presión recomendada polo fabricante
da máquina.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Lentes antiproxeccions.
Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
Roupa de traballo.
Luvas de coiro.
Luvas de goma ou P.V.C.
Cinto elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreo embarrado).
RETROESCAVADORA (sobre EIRUGAS OU SOBRE PNEUMÁTICOS).
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Atropelo.
Xiro da máquina.
Choque contra outros vehículos.
Queimaduras.
Atrapamentos.
Caída de persoas dende a máquina.
Golpes.
Ruído propio do conxunto.
Vibracións.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
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Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar blandones e embarramientos
excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria.
Non se admitirán nesta obra, máquinas que non vingan coa protección da cabina antixiro ou pórtico de
seguridade.
A prohibe que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha.
A prohibe que os condutores abandonen a máquina coa culler izada e sen apoiar no chan.
A culler durante os transportes de terras permanecerá o máis baixa posible para desprazarse coa
máxima estabilidade.
Os ascensos ou descensos da máquina efectuaranse sempre utilizando marchas curtas.
A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta.
A prohibe transportar persoas no interior da culler.
A prohibe izar persoas para acceder a traballos puntuais utilizando a culler.
As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucinas de retroceso.
A prohibe arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na área de operación da pa.
Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se atopen no interior
dos pozos ou gabias próximos ao lugar de escavación.
Acoutarase a unha distancia igual á do alcance máximo do brazo escavador. A prohibe a permanencia de
persoas na zona de traballo da máquina.
A prohibe utilizar a retroescavadora como grúa para ao introdución de pezas, canalizacións, etc. no
interior das gabias.
A prohibe realizar traballos no interior das gabias na zona de alcance do brazo da retro.
Aos maquinistas destas máquinas comunicaráselles por escrito a normativa preventiva, anteriormente
descrita, antes do inicio dos traballos.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Lentes antiproxeccions.
Casco de polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina).
Roupa de traballo.
Luvas de coiro.
Luvas de goma ou PVC
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreo embarrado).
CAMIÓN BASCULANTE.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Atropelo de persoas
Choques contra outros vehículos.
Xiro do camión.
Caídas (ao subir ou baixar da caixa).
Atrapamento (apertura ou peche da caixa).
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE
Os camións dedicados ao transporte de terras en obra estarán en perfectas condicións de mantemento
e conservación
A caixa será baixada inmediatamente despois de efectuada a descarga e antes de emprender a marcha.
As entradas e saídas da obra realizaranse con precaución auxiliado polos sinais dun membro da obra.
Se por calquera circunstancia houbese que parar na rampla o vehículo quedará freado e calzado con
topes.
A prohibe expresamente cargar os camións por enriba da carga máxima marcada polo fabricante para
previr os riscos por sobrecarga.
O condutor permanecerá fóra da cabina durante a carga.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Casco de polietileno (ao abandonar a cabina do camión e transitar pola obra).
Roupa de traballo.
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Calzado de seguridade.
10.3.‐ VIBRADOR.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Descargas eléctricas.
Caídas dende altura durante o seu manexo.
Caídas a distinto nivel do vibrador.
Salpicaduras de calea nos ollos e pel.
Vibracións.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE.
As operacións de vibrado realizaranse sempre sobre posicións estables.
Procederase á limpeza diaria do vibrador despois da súa utilización.
O cable de alimentación de vibrador deberá estar protexido, sobre todo se discorre por zonas de paso
dos operarios.
Os vibradores deberán estar protexidos electricamente mediante dobre illamento.
PROTECCIÓNS PERSOAIS.
Roupa de traballo.
Casco de polietileno.
Botas de goma.
Luvas de seguridade.
Lentes de protección contra salpicaduras.
10.4.‐ MÁQUINAS‐FERRAMENTA EN XERAL.
Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevención apropiados para a utilización de
pequenas ferramentas accionadas por enerxía eléctrica.
RISCOS MÁIS FRECUENTES.
Cortes.
Queimaduras.
Golpes.
Proxección de fragmentos.
Caída de obxectos.
Contacto coa enerxía eléctrica.
Vibracións.
Ruído.
Outros.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE.
As máquinas‐ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estarán protexidas electricamente mediante
dobre illamento.
Os motores eléctricos das máquinas‐ferramentas estarán protexidos pola carcasa propia de cada
aparato, para evitar os riscos de atrapamentos, ou de contacto coa enerxía eléctrica.
As máquinas en situación de avaría ou de semiavería entregaranse ao Vixilante de Seguridade para a súa
reparación.
As máquinas‐ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre illamento, terán
as súas carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas á rede de terras en combinación cos
disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeral da obra.
En ambientes húmidos a alimentación para as máquinas‐ferramenta non protexidas con dobre illamento
realizarase mediante conexión a transformadores a 24 V.
Prohíbese o uso de máquinas a persoal non autorizado para evitar accidentes por impericia.
Prohíbese deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan ou en marcha aínda
que sexa con movemento residual co fin de evitar accidentes.
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PROTECCIÓNS PESONALES.
Casco de polietileno.
Roupa de traballo.
Luvas de seguridade.
Luvas de goma ou PVC.
Botas de goma ou PVC.
Botas de seguridade.
Lentes de seguridade antiproxeccions.
Protectores auditivos.
Máscara antipó con filtro mecánico ou específico recambiable.

PREGO DE CONDICIÓNS
1.‐ DISPOSICIÓNS LEGAIS DE APLICACIÓN
NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
DATA PUBL.
10/11/95
31/01/97

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

23/04/97

B.O.E.

23/04/97

B.O.E.

23/04/97

B.O.E.

23/04/97

B.O.E.

12/06/97

B.O.E.

7/08/97

B.O.E.

25/10/97

B.O.E.

DISPOSICIÓN E REFERENCIA.
LEI 31/1.995 DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO 8 DE NOVEMBRO
REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
REAL DECRETO 39/1.997 DO 17 DE XANEIRO DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS EN MATERIA DE SINALIZACIÓN DE SEGURIDADY SAÚDE
NO TRABALLO.
REAL DECRETO 485/1.997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NOS LUGARES DE TRABALLO.
REAL DECRETO 486/1.997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS Á MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RISCOS EN PARTICULAR.
REAL DECRETO 487/1997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS AO TRABALLO CON
EQUIPOS QUE INCLÚEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.
REAL DECRETO 488/1997 DO 14 DE ABRIL DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE RELATIVAS Á UTILIZACIÓN
POLOS TRABALLADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
REAL DECRETO 773/1997 DO 30 DE MAIO DO MINISTERIO DE TRABALLO.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A UTILIZACIÓN POLOS
TRABALLADORES DE EQUIPOS DE TRABALLO.
REAL DECRETO 1215/1997 DO 18 DE XULLO DE MINISTERIO DA PRESIDENCIA.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN.
REAL DECRETO 1627/1997 24 DE OUTUBRO, DO MINISTERIO DE PRESIDENCIA.

2.‐ OBRIGAS DAS PARTES IMPLICADAS.
OBRIGAS DOS CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS.
1. Os contratistas e subcontratistas estarán obrigados a:
a)

Aplicar os principios de acción preventiva que se recolle no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos
Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 do Real
Decreto 1627/97
b) Cumprir e facer cumprir ao persoal o establecido no proxecto básico de seguridade e saúde.
c) Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta, no seu caso, as
obrigas sobre coordinación de actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de Prevención
de Riscos Laborais, así como cumprir as disposicións mínimas establecidas no anexo IV do Real
Decreto 1627/97 do 25 de Outubro de 1997, durante a execución da obra.
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d) Informar proporcionar as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de
seguridade e saúde durante a execución da obra ou no seu caso da Dirección Facultativa.
2. Os contratistas e subcontratistas serán responsables da correcta execución de
as 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.
Os contratistas e subcontratistas responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do
incumprimento das medidas previstas no plan, nos termos do apartado 2 do artigo 42 da Lei de
Prevención de Riscos Laborais.
3. As responsabilidades dos coordinadores, da Dirección Facultativa e do promotor non eximirán das
súas responsabilidades os contratistas e os subcontratistas.
OBRIGAS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS.
Os traballadores autónomos estarán obrigados a:
Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de
Riscos Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 do Real
Decreto 1627/97.
b) Cumprir as disposicións mínimas de seguridade e saúde establecidas no anexo IV do presente Real
Decreto, durante a execución da obra.
c) Cumprir as obrigas en materia de prevención de riscos que establece para os traballadores o artigo
29 apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de Riscos Laborables.
d) Axustar a súa actuación na obra conforme aos deberes de coordinación de actividades empresariais
establecidos no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en
calquera medida de actuación coordinada que se establecese.
e) Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997 do 18 de xullo,
polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos
traballadores dos equipos de traballo.
f) Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997 do
30 de Maio, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos
traballadores de equipos de protección individual.
g) Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e saúde
durante a execución da obra, ou no seu caso, a dirección facultativa.
a)

3.

Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no plan de seguridade e saúde.

3.‐ CONDICIÓNS DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas as garantías de protección persoal ou elementos de protección colectiva, terán fixado un período
de vida útil, desbotándose ao seu termo.
Cando polas circunstancias do traballo se produza unha deterioración máis rápida nunha determinada
garantía ou equipo, reporase este, independentemente da duración prevista ou data de entrega.
Toda garantía ou equipo de protección que sufrira un trato límite, é dicir, o máximo para o que foi
concibido (por exemplo, por un accidente) será desbotado e reposto ao momento.
Aquelas garantías que polo seu uso adquiriran máis folguras ou tolerancias das admitidas polo
fabricante, serán repostas inmediatamente.
O uso dunha garantía ou equipo de protección nunca representará un risco en si mesmo.

4.‐ PROTECCIÓNS ESPECIAIS
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Todo elemento de protección persoal, se axustará ás Normas de Homologación do Ministerio de
Traballo (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74), sempre que exista no mercado.
Nos casos en que non exista Norma de Homologación oficial, serán de calidade axeitada ás súas
respectivas prestacións.

5.‐ PROTECCIÓNS COLECTIVAS
Pórticos Limitadores de Gálibo
Disporán de dintel debidamente sinalizado.
Valla Autónomas de Limitación e Protección
Terán como mínimo 90 cm. De altura, estando construída a base de tubos metálicos.
Topes de desprazamento de vehículos
Poderanse realizar cun par de taboleiros embridados, fixados ao terreo por medio de redondos fincados
a este, ou doutra forma eficaz.
Redes
Serán de poliamida. As súas características xerais serán tales que cumpran, con garantía, a función
protectora para a que están previstas.
Redes Perimetrais
A protección do risco de caída ao baleiro polo bordo perimetral farase mediante a utilización de
pescantes tipo forca.
O extremo inferior da rede, ancorarase a galla de ferro embebidas no forxado. As redes serán de
poliamida, protexendo as plantas de traballo, a corda de seguridade deberá ser como mínimo de 3 mm.
de diámetro.
Corredores de seguridade
Poderán realizarse a base de pórticos con pés dereitos e lintel a base de taboleiros, firmemente suxeitos
ao terreo e cuberto leite calado de taboleiros. Estes elementos tamén poderán ser metálicos (os
pórticos a base de tubo ou perfís e a cuberta de chapa).
Mallazos
Os ocos interiores protexeranse con mallazo de resistencia e malla axeitada.
Varandas
As varandas rodearán o perímetro da planta desencofrada. Deberá ter a suficiente resistencia para
garantir a retención das persoas.
Lonas
Serán de boa calidade e de grande resistencia á propagación da lapa.
Cables de Suxeición de Cinto de Seguridade e as súas Ancoraxes
Terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser sometidos de acordo coa súa
función protectora.
Plataformas de Traballo
Terán como mínimo 60 cm. De ancho e as situadas a máis de 2,00 m. do chan estarán dotadas de
varandas de 80 cm. de altura, listón intermedio e rodapé.
Escaleiras de Man
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
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Plataformas Voadas
Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar, estarán convenientemente ancoradas e
dotadas de varanda.
Servizo Técnico de Seguridade e Hixiene
A obra deberá contar cun Técnico de Seguridade, en réxime permanente, a misión da cal será a
prevención de riscos que poidan presentarse durante a execución dos traballos e asesorar o Xefe de
Obra sobre as medidas de seguridade a adoptar. Así mesmo, investigará as causas dos accidentes
acontecidos para modificar os condicionantes que os produciron para evitar a súa repetición.

Interruptores Diferenciais e Tomas de Terras
A sensibilidade mínima dos interruptores diferenciais será para iluminación de 30 mA e para forza de
300 mA. A resistencia das tomas de terra non será superior á que garanta, de acordo coa sensibilidade
do interruptor diferencial, unha tensión máxima de 24 V.
Medirase a súa resistencia periodicamente e, polo menos, na época máis seca do ano.
Extintores
Serán adecuados en axente extintor e tamaño ao tipo de incendio previsible, e revisaranse cada seis
meses como máximo.
Medios Auxiliares de Topografía
Estes medios tales como fitas, fitos, miras, etc., serán dieléctricas, dado o risco de electrocución polas
liñas eléctricas.

6.‐ COORDINADOR E COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
Nomearase Coordinador de Seguridade de acordo co previsto no Real Decreto 1627/1997, do 24 de
outubro, polo que se establece as disposicións mínimas sobre seguridade e saúde nas obras de
construcción.
Obrigatoriamente constituirase o Comité cando o número de traballadores supere o previsto na Lei de
Prevención de Riscos Laborables ou, no seu caso, o que dispoña o Convenio Colectivo Provincial.

7.‐ INSTALACIÓNS MÉDICAS
Disporase dun local destinado a botica de primeiros auxilios central, equipada co material sanitario e
clínico para atender calquera accidente, ademais de todos os elementos precisos para que o A.T.S.
desenvolva o seu labor de asistencia aos traballadores e demais funcións necesarias para o control da
sanidade na obra.
A botica de primeiros auxilios revisarase mensualmente e reporase inmediatamente o material
consumido.

8.‐ INSTALACIÓNS DE SAÚDE E BENESTAR
As instalacións de saúde e benestar adaptaranse no relativo a elementos e dimensións e características
ao especificado nos Art. 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.
Para o servizo da limpeza destas instalacións hixiénicas, responsabilizarase unha persoa, a cal poderá
alternar este traballo con outros propios da obra.
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9.‐ PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE
O Contratista está obrigado a redactar un Plan de Seguridade e Saúde, adaptando a este Estudio, aos
seus medios e métodos de execución.
O devandito Plan deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa da obra, quen comprobará a súa
aplicación práctica.

10.‐ LIBRO DE INCIDENCIAS
1) En cada centro de traballo existirá con fins de control e seguimento do plan de seguridade e
saúde un libro de incidencias que constará de follas por duplicado, habilitado ao efecto.
2) O libro de incidencias será facilitado por:
a)

Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobara o plan de seguridade e
saúde.

b) A Oficina de Supervisión de Proxectos ou órgano equivalente cando se trate de obras
das Administracións Públicas.
3) O libro de incidencias, que deberá manterse sempre na obra, estará en poder do
coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra ou, cando non
fose necesaria a designación de coordinador, en poder da dirección facultativa. Ao
devandito libro terán 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 intervenientes 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 no mesmo, relacionadas cos fins que ao libro se lle recoñecen no apartado
1.
4) Efectuada unha anotación no libro de incidencias, o coordinador en materia de seguridade e
saúde durante a execución da obra ou, cando non sexa necesaria a designación de
coordinador, a dirección facultativa, estarán obrigados a remitir, no prazo de vinte e catro
horas, unha copia á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza
a obra. Igualmente deberán notificar as anotacións no libro ao contratista afectado e aos
representantes dos traballadores deste.

PRESUPOSTO
O presuposto de seguridade e saúde está incluído proporcionalmente dentro do prezo de cada
unha das partidas do presuposto de execución material.
En Cambados, a día 12 de febreiro de 2018

Fdo.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO T. AGRICOLA (Colex. 854)
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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ANEXO 6:

DEFINICION DE MELLORAS
MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)

DEFINICION DE MELLORAS
PROXECTO : MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
(Camiño da Pastora e Camiño en Couto de Abaixo)

SITUACION :

CONCELLO DE CAMBADOS

ORZAMENTO DE LICITACION : 50.198,06 € (IVE INCLUIDO)
AUTOR : GABINO GRANDE TORO – Enxeñeiro Agrónomo.

En concordancia co disposto no art. 147 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Público, recollese no apartado seguinte as melloras susceptibles de valoración para que os
licitadores podan ofertar :

As melloras susceptibles de valoración van a ser as que figuran nos cadro seguintes :
MELLORA 1) Formigonado de cuneta no camiño de Couto de Abaixo – CASTRELO

PARTIDA
01.01

DESCRIPCION
UNIDADES
ml Cuneta triangular tipo V‐30 de 1,00 m de ancho e
10 cm
Cuneta triangular tipo V‐30 de 1,00 m de ancho e 10 cm
espesor con formigón HM‐20/sp/40 de 30 cm de
profundidade, taludes 1/1 e dimensións segundo
planos. Incluso formación da base de cuneta, refino
compactación e nivelación.
CAMIÑO COUTO DE ABAIXO ‐CASTRELO

1

20,00 ml

PREZO
UNITARIO

22,50 €

TOTAL

450,00 €

MELLORA 2) Substitución da partida de tripla rega pola partida de pavimentado con MBC AC
16 SURF D (D‐12) no camiño de Couto de Abaixo.
Substitución da partida 2.02.01 DO PRESUPOSTO :

PARTIDA

DESCRIPCION
m² Tripla 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.
CAMIÑO COUTO DE ABAIXO ‐CASTRELO

UNIDADES

PREZO
UNITARIO

TOTAL

1.865,00 m2

3,39 €/m2

6.322,35 €

Pola partida :

PARTIDA

DESCRIPCION
MBC AC 16 SURF D (D‐12) + REGA
SEMIPROFUNDA
Firme a base de aglomerado en quente tipo
D‐12 de 5 cm de espesor, medido unha vez
estendido e compactado, incluso rega de
adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR‐2.
Incluso
Tratamento
semiprofundo
bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2
de emulsión ECR‐2 e saturado con 20l/m2 de
gravilla 12/16mm
CAMIÑO COUTO DE ABAIXO ‐CASTRELO

UNIDADES

PREZO
UNITARIO

1.865,00 m2

7,54 €/m2

Importe da mellora (execución material) CAP. 1 : 7.739,75 €

2

TOTAL

14.062,10 €

2.‐ RESUMEN DE VALORACION DE MELLORAS :
MELLORA 01 : ................................................... 450,00 €
MELLORA 02 : ............................................... 7.739,75 €
TOTAL MELLORAS ........................................ 8.189,75 €

En Cambados, a día 12 de Febreiro de 2018

Fdo.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.
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PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS.

PREGO DE CONDICIÓNS FACULTATIVAS QUE ADEMAIS DAS PREVISTAS NO
REGULAMENTO DE CONTRATACIÓN DAS CORPORACIÓNS LOCAIS E A LEI DE CONTRATOS
DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, HAN DE REXER NA EXECUCIÓN DAS OBRAS DO
PROXECTO DE “MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DO CONCELLO DE

CAMBADOS”

CAPÍTULO I
DESCRICIÓN DAS OBRAS E NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
Artigo 1.1. - OBRAS ÁS QUE SE REFIRE O PRESENTE PROXECTO
A presente obra ten como finalidade a mellora dos camiños rurais nos lugares
de A Pastora da parroquia de Cambados e Couto de Abaixo da parroquia de Castrelo.

1.- CAMIÑO DA PASTORA - CAMBADOS
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 433 m.
Existen varias zonas do camiño nas que os muros xa se encontran
retranqueados, polo que se pretende asfaltar ata os muros. Estas zonas están
actualmente en terra, polo que se procederá a apertura de caixa e aportación de 10
cm. de base de pedra 32/63 e tratamento semiprofundo con 3,5 Kg de ECR-2.
No resto do camiño procederase ao pavimentado cunha capa de 5 cm.
de firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC AC16 SURF 50/70 D). Para o
enlace nos asfaltado existente das rúas O Caieiro e rúa do Castro, previamente haberá
que realizar o fresado do tramo de enlace
Unha vez pavimentado procederase ao recalce das tapas dos rexistros.

2.- CAMIÑO COUTO DE ABAIXO - CASTRELO
A actuación neste camiño vai afectar a unha lonxitude de uns 579 m.
Previamente, nun tramo intermedio do camiño, nunha zona de monte
arborado, haberá que talar varios arbores que están xusto no borde do vial e que xeran
un perigo para a circulación dos vehículos agrícolas. Unha vez talados os arbores,
haberá que facer o destoconado e o perfilado dos taludes para a posterior asfaltado
do camiño.
Este camiño está actualmente en terra, polo que despois de apertura da
caixa , aportarase unha capa de 10 cm. de base de pedra 32/63, compactada.
Posteriormente pavimentarase cunha tripla rega asfáltica de ECR-2.
Neste tramo realizarase a escavación para apertura de 1 tramo de
cuneta no marxe dereito o inicio do camiño.
1

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS.

Artigo 1.3. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS XERAIS
Recóllense neste capítulo todas aquelas disposicións de carácter técnico que,
gardando relación coas obras do Proxecto, as súas instalacións ou os traballos precisos
para realizalas, han de rexer en compañía do presente Prego de Prescricións Técnicas
Particulares.
1.3.1. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS XERAIS

o
o
o
o
o
o

A este respecto, consideraranse as seguintes disposicións:
Lei de Contratos das Administracións Públicas do 18 de Maio de 1.995.
Texto Refundido da Lei de Contratos das Administrativas Públicas, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/00, do 16 de xuño.
Lei de Contratos de Traballo e Disposicións vixentes, que regulan as relacións
patrón-obreiro, así como calquera outra de carácter oficial que se dite.
Lei de Contratos das Administracións Públicas.
Lei de Ordenación de Defensa da Industria Nacional.
Normas UNEN, de obrigado cumprimento no M.O.P.U.

1.3.2. - DISPOSICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Agrúpanse neste apartado as disposicións seguintes:
Instrución de Formigón Estrutural (EHE)
Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3),
aprobado por Orde Ministerial de data 06-02-76.
Prego de Prescricións Técnicas Xerais, para a recepción de Cementos (R.C.88),
aprobado por Real Decreto 1312/1988 do 28 de outubro do MOPU.
Instrución para a fabricación e subministración de Formigón preparado (EHPRE72).
Instrución relativa ás accións a considerar no Proxecto de Pontes de Estradas,
aprobada por O.M. do 28 de febreiro de 1972.
Real Decreto 555/1986 do 21 de febreiro referente á inclusión dos Estudios de
Seguridade e Hixiene no Traballo.
Disposicións referentes á Seguridade e Hixiene no Traballo.
Orde Ministerial do 31 de agosto de 1987 (publicado no B.O.E de data 09-10-73).
Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, aprobado por Decreto do
Ministerio de Industria 2413/1973, do 20 de setembro (publicado no BOE de data
09-10-73.
Todas aquelas publicacións que en materia de execución de obras e para os
efectos de normalización, sexan aprobadas polo M.O.P.U., ben concernentes a
calquera organismo ou ao Instituto Eduardo Torroja de la Construción e do
Cemento.
Norma sismo-resistente P.G.S. (1974), parte A (aprobada por Decreto da
Presidencia de Goberno 3029/1974 do 30 de agosto.
Code-Modelo CEB-FIB pour les structures en Betón, 1978.
Instrucións para o proxecto e a execución de obras de formigón pretensado EP80.
UNE-EN 1610: Instalación e probas de acometidas e redes de saneamento.
UNE 53331 IN: Plásticos. Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) non plastificado
e Polietileno (PE) de alta e media densidade. Criterio para a comprobación de
tubos a utilizar en conducións con e sen presión sometidos a cargas externas.
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o
o
o
o
o
o
o

o

UNE 53394 IN: Materiais plásticos. Código de instalación e manexo de tubos de

polietileno para condución de auga a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 53389 IN: Tubos e accesorios de materiais plásticos. Táboa de clasificación
da resistencia química.
UNE-EN 13689: Guía para a clasificación e o deseño de sistemas de
canalización en materiais plásticos utilizados en renovación.
Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Tuberías de Saneamento de
Poboacións. Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo (1986)
Guía Técnica sobre redes de saneamento e drenaxe urbano. Cedex / Mº de
Fomento /Mº Medio Ambiente (Xuño 2007).
Decreto 108/1996, de 29 de febreiro Augas de Galicia. Regulamento. DOG 55,
de 18-3-1996
Resolución de 23 de Abril de 1969, de Normas Provisionais sobre Instalacións
depuradoras e de Vertido de Augas Residuais ó Mar. BOE de 20-06-69 C.e BOE
de 04-08-69
REAL DECRETO 330/1997, DE 7 DE MARZO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE:
Estaciones Depuradoras de Augas Residuais

En caso de discrepancia, contradición ou incompatibilidade entre algunhas
das condicións impostas polas normas sinaladas e as correspondentes ao Prego de
Prescricións Técnicas Particulares, prevalecerá o neste disposto.
Se existisen diferenzas, para conceptos homoxéneos, entre as normas
salientadas, será facultativa da Dirección da Obra a elección da norma a aplicar.
No suposto de indeterminación das disposicións legais, a superación das
probas corresponderá a un ensaio ou estudio, que haberá de ser satisfactorio a
criterio de calquera dos laboratorios correspondentes ao Centro de Estudios e
Experimentación de Obras Públicas ou do Instituto "Eduardo Torroja" da Construción
e do Cemento.
En todo caso, deberá entenderse que as condicións esixidas no presente
Prego son mínimas.
1.3.3. - CONDICIÓNS ESPECIAIS
Durante a execución das obras, o Contratista deberá manter a vialidade
peonil e automobilística, así como efectuar a reposición transitoria de todo tipo de
servizos e servidumes.
1.3.4. - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
O presente Prego quedará complementado coas condicións económicas
que poidan fixarse no anuncio do concurso, nas Bases de execución das obras ou
no Contrato de Escritura.
As condicións do Prego, pois, serán preceptivas en tanto non sexan anuladas
ou modificada, en forma expresa, pola documentación anteriormente citada.
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1.3.5. - CONFRONTACIÓN DE PLANOS E MEDIDAS
Unha vez recibidas polo Contratista os planos definitorios das obras, este deberá
informar, coa maior brevidade posible, a Dirección das Obras, sobre calquera erro ou
contradición que puidese atopar naqueles.
Calquera erro que poida cometerse durante a execución das obras, debido a
neglixencias no desenvolvemento do labor de confrontación, será imputable ao
Contratista.
Artigo 1.4. - INSPECCIÓN DAS OBRAS
O construtor proporcionará á Dirección Técnica ou aos seus delegados, toda
clase de facilidades para os recoñecementos, replanteos, 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 tódalas partes da obra, así como aos talleres ou fábricas onde prodúcense os
materiais ou realícense traballos da obra.
Serán de conta do construtor, os gastos de Inspección e vixilancia das obras, así
como todos os ensaios precisos en Laboratorio Oficial para a súa recepción e emprego
dos materiais.
Artigo 1.5. - RELACIÓNS LEGAIS E RESPONSABILIZACIÓN CO PÚBLICO
O construtor deberá obter todos os permisos e licenzas necesarias para a
execución das obras, con excepción das correspondentes á Concesión Administrativa
para a ocupación dos terreos en Dominio Público de estradas e Dominio Público
Hidráulico.

Artigo 1.6. - CONTRADICIONS E OMISIÓNS DO PROXECTO
O especificado no Prego de Condicións, aínda que estea omitido nos Planos ou
viceversa, deberá ser executado coma se estivese exposto nestes Documentos; en
caso de contradición entre os Planos e Prego de Condicións, prevalecerá o prescrito
neste último. As omisións destes Documentos ou as descricións erróneas dos detalles de
obra, que sexan manifestamente indispensables para realizar o exposto nos Planos e
Prego de Condicións ou que polo uso e costume deben ser realizados, non só eximen o
Contratista da obriga de executar esta parte de obra, senón que deberá realizala
coma se estivese completamente descrita nos Planos e Prego de Condicións.

Artigo 1.7. - COMPETENCIA DO PERSOAL ENCARGADO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS
E INSTALACIÓNS
A execución das obras e instalacións será confiada a persoas os coñecementos
técnicos e prácticos das cales lles permitan realizar o traballo correctamente, no
sentido de que prevén a redacción do presente Prego. Á fronte da obra, a Contrata,
nomeará un Técnico Titulado competente, con poderes para a representación da
Contrata no relativo ao Contrato da obra, obxecto deste Proxecto.
4
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Artigo 1.8. - CONTROL PREVIO DOS MATERIAIS
Para a súa instalación e emprego en obra, deberán ser presentados á súa
Dirección, catálogos e mostras dos distintos materiais, indicando as súas dimensións e
características principais e facilitaralle os datos e mostras que esta solicite.
Non poderán empregarse materiais ou apartados que non fosen aceptados
previamente pola Dirección Facultativa. Este control previo non implica unha recepción
definitiva, podendo ser rexeitados, se non cumpren o Prego de Condicións do Proxecto.
Debendo substituírse os materiais rexeitados por outros que cumpran as condicións
esixidas.
Despois do control previo e de acordo cos resultados, notificarase por escrito á
Dirección da obra, cos nomes dos fabricantes e designación comercial dos materiais
que se vaian utilizar e enviará mostras, polo menos, de cada un dos cables, aparatos e
dispositivos que se prevé instalar.
Artigo 1.9. - COMPROBACIÓN DOS MATERIAIS
Deberá asegurarse de que os materiais instalados son dos tipos e fabricantes
aceptados no control previo e se corresponden coas mostras que obren no seu poder
se as houbese.
As comprobacións que non se realicen en presenza e baixo control da Dirección
Facultativa, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial.
Terase unha mostra do material considerado, e se os resultados non cumprisen
as condicións esixidas, tomará un cinco por cento (5%) do total das unidades que se
prevé instalar, rexeitándose a partida se non se axustasen todas as unidades ensaiadas
ás condicións esixidas.

Artigo 1.10. - EXECUCIÓN MECÁNICA DO TRABALLO
As distintas unidades de obra e elementos da instalación executados e
montados, serano na forma esmerada e ben rematada.
Artigo 1.11. - MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NO PRESENTE PREGO
Todos os materiais serán de primeira calidade e para o seu emprego en obra
deberán ser aprobados pola súa Dirección.
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CAPÍTULO II
CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS
Artigo 2.1. - PEDRA
A pedra deberá ser compactada e sen sinal ningún de disgregación,
desbotándose polo tanto, toda aquela en que predomine o feldespato e a mica.
A densidade do material deberá ser, cando menos, igual a dous mil seiscentos
(2.600) quilogramos por metro cúbico de pedra, non admitíndose ningún material de
menor cantidade da indicada.
A procedencia do material será de igual ou mellor calidade que os mellores
bancos das canteiras da zona, sempre que esta reúna as condicións necesarias ao
obxecto, e a súa utilización na execución das obras, será logo de recoñecemento de
material por Enxeñeiro Director e autorización escrita deste.
Artigo 2.2. - MATERIAIS PARA SUB BASE
Cumprirá o especificado no Artigo cincocentos (A.500) do vixente "Prego de
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes".
Empregarase a definida no uso 53 do Cadro 500 I.
A súa calidade será igual ou superior á existente nos mellores bancos dos
depósitos da localidade.
Artigo 2.3. - CEMENTOS
Cumprirán co especificado no Artigo douscentos (Art.200) do vixente "Prego de
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes".
Empregarase cemento tipo Pórtland, categoría CEM-II/A segundo a EHE.
Artigo 2.4. - EMULSIÓNS ASFÁLTICAS
Cumprirán co especificado no Artigo douscentos trece (Art. 213) do vixente
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes".
Artigo 2.5. - MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO E EN QUENTE
Cumprirán co especificado nos Artigos 541 e 542 do vixente "Prego de
Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes".
Artigo 2.6. - MACADAM
Cumprirán co especificado no Artigo cincocentos dous (Art. 502) do vixente
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes".
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Artigo 2.7. - GRAVAS PARA REGOS ASFÁLTICOS
Cumprirán co especificado no Artigo cincocentos trinta e dous (Art. 532) do
vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais" para obras de Estradas e Pontes".
Empregaranse os áridos definidos na táboa 532-5.
Primeiro tratamento A 8/12 con 15 l/m2.
Segundo tratamento A 5/8 con 10 l/m2.
Artigo 2.8. - AREA
Cumprirán co especificado no apartado 610.2.3 do Artigo seiscentos dez (Art.
610) do vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes"
e a Instrución de Formigón Estrutural (EHE).
Artigo 2.9. - AUGA
Cumprirán co especificado no Artigo douscentos oitenta (Art. 280) do vixente
"Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas e Pontes" e a Instrución de
Formigón Estrutural (EHE).
Artigo 2.10. - TERRAS PARA RECHEO DE ZANXA S
Para os recheos pódense empregar os produtos de escavación pero
desbotaranse aqueles tipos de terras que, cos medios mecánicos de compactación
empregados, non serán susceptibles de alcanzar as densidades mínimas "in situ" que se
fixen máis adiante. Por iso, antes de empezar a construción dos recheos, faranse probas
previas de compactación e densidade cos tipos de terras a empregar.
Artigo 2.11. - MADEIRA PARA MEDIOS AUXILIARES E ENCOFRADOS
Cumprirán co especificado no Artigo douscentos oitenta e seis (Art. 286) do
vixente "Prego de Prescricións Técnicas Xerais" para obras de Estradas e Pontes".
A destinada entibación de zanxas, apeos, cimbras, estadas e demais medios
auxiliares, non terá outra limitación que a de ser sá e con dimensións abondas para
ofrecer a necesaria resistencia, co obxecto de poñer a cuberto a seguridade da obra e
a vida dos obreiros.
A madeira para encofrados terá o menor número posible de nós. En xeral será
táboa de dous e medio (2,5) centímetros e nos parámetros vistos, que a Dirección
Facultativa da obra determine, será tabloncillo de catro e medio a cinco (4,5 a 5 cm).
Artigo 2.12. - ACEIRO REDONDO laminado
Deberá cumprir as prescricións esixidas na vixente "Instrución de Formigón
Estrutural" (EHE). As súas características fundamentais son as seguintes:
Carga mínima de rotura ................................................ 36 Kg/mm2
Mínimo límite elástico aparente ................................... 41 Kg/mm2
Alongamento máximo ................................................................ 24%
Empregaranse aceiros tipo B 400 S e B 500 S.
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Artigo 2.13. - FUNDICION
A fundición será de segunda fusión. A fractura presentará un gran fino e
homoxéneo. Deberá ser tenaz e dura, podendo, non obstante, traballala con lima e
buril. Non terá bolsas de aire ou ocos, manchas, pelos e outros defectos que
prexudiquen á súa resistencia ou á continuidade e bo aspecto da superficie.
Os buratos para os pasadores e bulóns practicaranse sempre en taller, facendo
uso das correspondentes máquinas ferramentas. A Dirección Facultativa da obra,
poderá esixir que os buratos veñan tradeados segundo as normas que se fixarán en
cada caso.
A resistencia mínima á tracción será de quince quilogramos por centímetro
cadrado (15 Kg/cm2).

Artigo 2.14. - CANALIZACIÓN DE P.V.C.
Proxéctase a utilización de tubo de PVC de parede estrutural nos colectores de
saneamento.
Será de aplicación o que especifica na orde 25151 do 15 de Setembro de 1988,
pola que se aproba o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para canalizacións de
Saneamento de Poboacións, publicado no BOE o 23 de Setembro de 1986, tendo en
conta o seguinte:
o

Os tubos serán sempre de sección circular cos seus extremos cortados en
sección perpendicular ao seu eixe lonxitudinal.

o

Características do material. O material empregado na fabricación destes tubos
é a resina de PVC virxe, a partir da que se elaboran os tubos por extrusión.

o

As características físicas do material que constitúen a parede dos tubos no
momento da súa recepción en obra serán as indicadas na Orde referida.

o

As superficies exterior e interior dos tubos serán muxes, cun extremo liso e outro
abocardado con caixeira, na que se aloxa unha xunta elástica SBR.

A parede estruturada do tubo supón un mellor aproveitamento desta para
absorber presións internas e deformacións orixinadas por cargas externas.
Nos cadros seguintes recóllense para cada clase de tubo os valores do
espesor total de parede e espesor entre o alongamento e a cara interior da parede.
Clase 41
DN (mm)
e (mm)
e4 (mm)
Clase 34
DN (mm)
e (mm)
e4 (mm)

160
4,5
1,4
160
5,0
1,5

200 250 315
5,4 6,6 8,3
1,5 1,9 2,2
200
6,2
1,6

250
7,8
2,2

315
9,8
2,3

400 500
10,5 12,8
2,8
3,5
400
12,5
3,6

630
17,0
3,5

500
15,2
4,5

8

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS.

Artigo 2.15. - TUBOS DE FORMIGÓN DE SECCIÓN CIRCULAR
Os tubos de formigón cumprirán, ademais das condicións especiais indicadas
máis adiante neste artigo, as condicións xerais de todos os tubos, a saber: serán
perfectamente lisos, de sección circular e ben calibrados, con xeratrices rectas ou coa
curvatura que lles corresponda nos cóbados ou pezas especiais. Admitiranse
tolerancias no diámetro interior dun e medio (1,5) por cento en menos, do tres (3) por
cento en máis e do dez (10) por cento no espesor das paredes. En todo caso, deberán
permitir o paso libre, polo seu interior, dun disco ou esfera de diámetro un e medio (1,5)
milímetros menor que o sinalado para o tubo.
En especial, os tubos de formigón cumprirán as condicións seguintes:
a) Serán moldeados verticalmente, salvo cando se empregue a centrifugación, e en
todo caso, o formigón empregado na súa fabricación cumprirá, con todo rigor, as
prescricións da Instrución vixente para o proxecto e execución de obras de formigón.
b) A dosificación do formigón será de douscentos cincuenta (250) quilos de cemento
por metro cúbico de árido. O tamaño deste será o cuarto parte do espesor da peza.
É obrigatorio o vibrado do formigón.
c) O moldeo dos enchufes e rañuras de ancoraxe deberá ser perfecto, desbotándose
todos os tubos que presenten defectos ou roturas.
O curado dos tubos e pezas prolongarase doce (12) días, polo menos.
d) Para a recepción dos tubos en obra, someteranse a unha carga lineal sobre a
xeratriz superior, estando o tubo apoiado en dúas xeratrices que disten cinco (5)
centímetros. A carga admisible nestas conducións será a que corresponde,
calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cadrado de proxección
horizontal de tubo, para os diámetros comprendidos entre vinte (20) e corenta (40)
centímetros, e de cinco (5) toneladas por metro cadrado de proxección para os
diámetros comprendidos entre corenta e cinco (45) e cen (100) centímetros.
e) A proba de impermeabilidade farase sometendo as pezas a unha presión interior de
cinco (5) metros de auga e a de porosidade, por inmersión, cunha tolerancia
máxima de dez (10) por cento sobre o peso seco.
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CAPÍTULO III
DA EXECUCIÓN DAS OBRAS
Artigo 3.1. - REFORMULO
A Dirección Facultativa das obras verificará o reformulo xeneral e todos os
parciais das obras a que se refire este Prego, sinalando as rasantes do pavimento e
condutos vial e a situación de obras de fábrica. Colocaranse ademais puntos fixos na
cabeza e nos cambios das aliñacións con referencias de nivelación, debendo o
Contratista ou persoa que o representa, presenciar as operacións e asinar a acta, que
se estenderá por quintuplicado, en que conste efectuouse o reformulo, conforme aos
Planos do Proxecto ou ás modificacións que se introduciran, debidamente autorizadas.
O Contratista facilitará pola súa conta todos elementos que sexan necesarios
para a execución dos referidos replánteos e sinalamento destes, coidando baixo a súa
responsabilidade dos sinais ou datos fixados para a súa determinación.
Artigo 3.2. - ESCAVACIÓNS EN ZANXA PARA CANALIZACIÓNS
Estes traballos consisten nas operacións necesarias de limpeza do terreo,
explanación, escavación da caixa e refino de noiros das zanxas para as canalizacións,
obra de cruzamento de estrada e en xeral cantas zanxas sexa necesario realizar de
acordo coa definición de seccións e rasantes contidas nos Planos. Previamente ao
traballo de escavación realizarase a explanación da zona.
A profundidade mínima da zanxa
será tal que a xeratriz superior da
canalización quede polo menos a noventa (90) centímetros da superficie.
O ancho da zanxa dependerá do diámetro exterior da canalización e
deixarase un espazo de vinte (20) centímetros a cada o seu lado.
Non convén que transcorran máis de oito (8) días entre a apertura da zanxa e a
colocación da canalización.
Artigo 3.3. - ESCAVACIÓN EN POZOS E LOCALIZACIÓN DE PEQUENAS OBRAS DE
FÁBRICA
Defínese como escavación en pozos e localización de pequenas obras de
fábrica, ao conxunto de operacións necesarias para conseguir localización axeitada
para as cimentacións de pequenas obras de fábrica, como arquetas ou pozos de
rexistro, drenaxes, condución e outras obras análogas.
Artigo 3.4. - TERRAS SOBRANTES
As terras sobrantes da escavación transportaranse a depósitos ou vertedoiros na
área, disposición e altura que determine a Dirección da Obra, deixándoas de forma
que teñan bo aspecto e non impidan en ningún caso o paso da auga nin obstaculicen
a circulación polos camiños que establecera, os noiros quedarán suficientemente
tendidos para a súa estabilidade.
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O Contratista procederá, á súa costa, á limpeza e reparación dos danos
ocasionados nas vías públicas con motivo do transporte das terras sobrantes ou dos
materiais e maquinaria necesarios para a execución das obras.
Artigo 3.5. - RECHEO E APISOADO DE ZANXAS PARA CANALIZACIÓNS
a)

Non serán enchidas as zanxas ata que se realizaran todas as probas
necesarias e o autorice a Dirección Facultativa das Obras.

b)

No caso de canalizacións de abastecemento estenderase unha capa de
area de dez (10) centímetros de espesor sobre a que se apoiarán aquelas.

c)

Para o recheo propiamente dito, empregaranse materiais produto da
escavación, sempre que fosen aceptados pola Dirección da Obra,
consistentes en terras arcillo-arenosas, area e grava, lousa brando ou outros
materiais aprobados, co tamaño máximo indicado.

O resto do material de recheo, será depositado e apisoado despois, na mesma
forma, salvo que poderán utilizarse rolos ou apisoadoras cando o espazo o permita.
Nas zonas onde haxa de construírse sobre o terreo calquera clase de
pavimento, esixirase ao recheo unha consolidación do noventa e cinco (95) por cento
do Proctor Normal.
Artigo 3.6. - ENCOFRADOS
Autorízase o emprego de técnicas especiais de encofrados, a utilización da cal
e resultados áchense sancionados como aceptables pola práctica, sempre que fosen
previamente aprobados pola Dirección Facultativa.
Os encofrados, coas súas ensambladuras, soportes ou cimbras, deberán ter a
resistencia e rixidez necesarias para que non se produzan en ningún caso, movementos
locais superiores a tres (3) milímetros, nin de conxuntos superiores á milésima (0,001) da
luz.
Os apoios executaranse de forma que non se produzan sobre a parte da obra
xa realizada, esforzos superiores ao terzo (1/3) das súas resistencias.
Non se admitirán nos planos e aliñacións, erros superiores aos dous (2)
centímetros, nin a un (1) centímetro nas dimensións transversais e soleiras dos depósitos.
Antes de comezar o formigonado dunha nova zona deberán estar dispostos
todos os elementos que constitúen os encofrados e realizaranse cantas comprobacións
sexan necesarias para asegurarse da exactitude da súa colocación.
Os enlaces dos distintos panos ou elementos que forman os moldes serán sólidos
e sinxelos, de maneira que a montaxe poida facerse doadamente e de forma que o
atacado ou vibrado do formigón poida realizarse perfectamente en todos os puntos.
En caso de utilizar encofrados de táboas de madeira, as ensambladuras serán
agargalados onde o Director da Obra o considere necesario. En caso de utilizar
encofrados de contrachapado ou conglomerados de madeira, as táboas deben de ser
de calidade resistente á auga e aprobadas antes do seu emprego, pola Dirección das
Obras.
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Salvo autorización especial, os encofrados metálicos terán un espesor mínimo de
tres (3) milímetros.
Nas zapatas e demais superficies non vistas pódense utilizar táboas sen cepillar
como encofrado e tamén se pode formigonar directamente contra o terreo se se
conta coa aprobación da Dirección Facultativa.
Non se fará ningún desencofrado ou descimbrado que o formigón non teña
unha resistencia superior ao dobre da carga de traballo producida pola devandita
operación.
Esta resistencia determinarase nas probetas de ensaio indicadas no apartado
correspondente do presente capítulo, ou, no seu defecto, logo de autorización de
Director de Obra, poderá procederse ao desencofrado ou descimbrado de acordo cos
prazos que bota a fórmula da vixente "Instrución para o Proxecto e Execución de Obras
de Formigón", podendo se desencofrar os elementos que non produzan no formigón
cargas de traballo apreciables, en prazo dunha terceira parte do valor dos anteriores.
Durante as operacións de desencofrado e descimbrado coidarase de non
producir sacudidas nin choques na estrutura e de que o descenso dos apoios se faga
dun modo uniforme.
Antes de retirar as cimbras, apeos e fondos, comprobarase que a sobrecarga
total actuante sobre o elemento que se desencofra, suma das cargas permanentes
máis as de execución por peso da maquinaria, dos materiais almacenados, etc., non
supere o valor previsto no cálculo como máximo.
Cando ao desencofrar apréciense irregularidades na superficie do formigón non
se repasarán estas zonas defectuosas sen a autorización da Dirección Facultativa, que
resolverá, en cada caso, a forma de corrixir o defecto a conta do Contratista.
Artigo 3.7. - COLOCACIÓN DE COLECTORES DE FORMIGÓN VIBRADO
A unión duns colectores cos outros efectuarase en obra, poñéndoos a tope e
rexuntándoos con morteiro de cincocentos (500) quilogramos de cemento por metro
cúbico de area. Este rexuntado farase interior e exteriormente, ao obxecto de encher
completamente as pegadas no oco semicircular que levan as paredes dos colectores
na súa fronte, de forma que se constrúa un cordón que impermeabilice a xunta,
debéndose formar unha crubrexunta co mesmo morteiro.
Artigo 3.8. - FÁBRICAS DE LADRILLO
Os ladrillos mollaranse en auga antes do seu emprego. Realizaranse de forma
que teñan trabazón en todos os sentidos, sempre que o espesor da fábrica o permita.
As xuntas deben desprazarse dunha fiada a outra, polo menos cinco (5) centímetros. O
espesor da xunta será ao redor dun ( 1) centímetro.
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Artigo 3.9. - RECEBO
Antes de estender o morteiro, rasparanse as xuntas da fábrica de ladrillo e
limparanse ben de po os paramentos. A súa superficie estará húmida antes de ter o
morteiro. A fábrica deberá estar seca no seu interior e a superficie áspera para a boa
adherencia do morteiro. A fábrica deberá estar seca no seu interior e a superficie
áspera para a boa adherencia do morteiro, o cal se tirará con forza coa paleta.
Despois, estenderase a masa co trollo, coa precaución de colocar previamente mestras
verticais ben aplanadas en liñas, en número abondo para que resulte unha superficie
plana e que os vivos queden rectos.
Artigo 3.10. - SUBBASE GRANULAR
A subbase non se estenderá ata que se comprobe que a superficie sobre a que
ha de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos coas
tolerancias establecidas no presente Prego.
Será de aplicación o prescrito no artigo 500 do PG-3.
As subbases granulares executaranse cando a temperatura ambiente á sombra
sexa superior aos dous graos (2º C) debendo suspenderse os traballos cando a
temperatura descenda por debaixo do devandito límite.
Sobre as capas en execución prohibirase a acción de todo tipo de tráfico ata
que non se complete a súa compactación.
Artigo 3.11. - POZOS DE REXISTRO
Primeiro construirase unha soleira de formigón en masa de vinte (20) centímetros
de espesor para asento do pozo. Despois colócase o pozo coidando que quede
embebido e suxeito no formigón. Os pozos levarán unha escaleira de patés para a súa
inspección e unha tapa e arillo de fundición modelo oficial.
Artigo 3.12. - PAVIMENTO DE BALDOSA
Executarase de acordo co prevido no artigo 220 do vixente Prego de
Prescricións Técnicas para obras de Estradas e Pontes.
Colocaranse asentadas nunha capa de morteiro, sobre soleira de formigón en
masa de cento cincuenta (150) quilos por centímetro cadrado de resistencia
característica. Daráselle unha pendente transversal dun (1) por cento cara á calzada.
Artigo 3.13. - SINALIZACIÓN
O Contratista virá obrigado a sinalizar as obras dende o comezo das mesmas de
acordo coa normativa vixente.
Os sinais deberán servir tanto para o día coma para a noite.
O Contratista quedará obrigado a atender todas as ordes que reciba do
Enxeñeiro Director, tanto en canto a número e clase de sinais, coma á súa situación e
forma.
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Artigo 3.14. - MORTEIRO HIDRÁULICO
O morteiro hidráulico comporase de catrocentos cincuenta quilogramos (450
Kg) de CEM-II e un metro cúbico (I m3) de area. Para os asentos de bordos e
cadeirados e condutos, de seiscentos quilogramos (600 Kg) de CEM-II e un metro
cúbico de area para rexuntado e encintado dos condutos. Poderá fabricarse a brazo
ou con amasadora. No primeiro caso mesturaranse en seco e intimamente o cemento
coa area. No segundo caso, farase indispensable a mestura previa en seco.
A cantidade de auga e consistencia da pasta poderá variar coa natureza e
condicións do aglomerante e o estado do tempo. Na confección e emprego dos
morteiros, seguiranse as normas que se indican na Instrución para o Proxecto e
Execución de obras de Formigón e o prevido no artigo seiscentos once (611) do vixente
P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes.
Artigo 3.15. - FORMIGÓNS
Empregarase formigón en masa de cen, cento cincuenta e cento setenta e
cinco (150, 175 e 200) quilogramos por centímetro cadrado de Resistencia
Característica.
Empregarase cemento CEM-II.
Para a confección e emprego seguiranse as indicacións da Norma de Formigón
Estrutural (EHE) e o prevido nos artigos seiscentos trinta (630) do vixente P.P.T. Xenerais
para Obras de Estradas e Pontes.
Artigo 3.16. - DEMOLICIÓN DE PECHES E PAVIMENTOS
Os pavimentos e peches existentes na plataforma serán demolidos e os produtos
sobrantes serán transportados a vertedoiro. Os peches reporanse de acordo co modelo
que figura nos Planos.
Artigo 3.17. - EXECUCIÓN DA SUB BASE
Executarase de acordo co prevido no apartado 500.3 do artigo cincocentos
(500) do vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes.
Artigo 3.18. - EXECUCIÓN DA BASE DE MACADAM
Executarase de acordo co prevido no apartado 502.3 do artigo cincocentos
(500) do vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes.
O espesor total da base de macádam será a indicada nos planos e Cadros de
Prezos.
O material a empregar cumprirá co especificado no Artigo sexto (Art. 6º) do
presente Prego.
Artigo 3.19. - DOBRE TRATAMENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO
Executarase de acordo co prevido no artigo cincocentos trinta e dous (532) do
vixente P.P.T. Xenerais para Obras de Estradas e Pontes.
Empregarase o ligante definido, e cunha dotación especificada nos Cadros de
Prezos.
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Artigo 3.20. - MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO E EN QUENTE
Executarase de acordo cos artigos 541.2 e 542.4 do vixente P.P.T. Xenerais para
Obras de Estradas e Pontes.
As mesturas en quente estenderanse a unha temperatura mínima de 110º C.
Artigo 3.21. - SINAIS E MARCOS VIAIS
Os sinais e marcas viais, cumprirán para a súa recepción, colocación e
execución, co prevido nos Artigos setecentos e setecentos un (700 e 701) do vixente
P.P.T. Xenerais para obras de estradas e pontes.
Artigo 3.22. - ENCOFRADOS, MOLDES E APEOS
Cumprirá co especificado nos Artigos seiscentos oitenta e seiscentos oitenta e un
(680 e 681) do vixente P.P.T. Xenerais para obras de estradas e pontes.
Artigo 3.23. - ADICIÓNS
Enténdese por adiccións, aqueles produtos que se incorporan ao formigón para
mellorar algunhas das súas propiedades.
Autorízase o seu emprego, sempre que mediante os oportunos ensaios se
determine en qué medida as substancias agregadas e nas proporcións previstas
producen os efectos desexados e a partir de que valores perturban as restantes
características do formigón.
Faranse especialmente ensaios de fraguado para ver como varía a súa
velocidade a causa das adicións e se terá en conta que unha mesma substancia de
adición pode producir efectos diversos segundo a época do ano, pois depende en
boa medida da temperatura.
Rexeitaranse os produtos en po a causa da humidade, porque formaran terróns
que dificulten a súa dosificación.
En particular recoméndase a adición de aireantes ou plastificantes para lograr
un formigón doadamente traballable coa menor cantidade posible de auga.
No caso de empregarse aireantes, a máxima porcentaxe de aire ocluído debe
ser inferior ao tres e medio (3,5) por cento en volume.
Artigo 3.24. - NOVAS UNIDADES
Calquera unidade de obra que non estea especificada neste Prego e si nos
demais documentos como planos e cadros de prezos, os seus materiais así como a súa
execución rexeranse polo "Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas
e Pontes) do MOPU.
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CAPÍTLO IV
MEDICIÓN E ABONO DAS OBRAS
Artigo 4.1. - DEFINICIÓN DA UNIDADE DE OBRA
Enténdese por unidade de obra, a cantidade correspondente executada e
completamente rematada conforme a estas condicións. Os prezos estampados no
cadro número un refírense á unidade definida deste xeito, calquera que sexa a
procedencia dos materiais.
Artigo 4.2. - DEFINICIÓN DO METRO CÚBICO DE OBRA FÁBRICA
Enténdese por metro cúbico de calquera clase de fábrica o metro cúbico de
obra executada e completamente rematada conforme a condicións e cotas dos
Planos. Os prezos estampados no Cadro número un refírense ao metro cúbico definido
deste xeito, calquera que sexa a procedencia dos materiais. Non será de abono
calquera exceso de obra respecto ás dimensións sinaladas nos Planos que puidesen
producirse.
Artigo 4.3. - MEDICIÓN E ABONO DAS UNIDADES DE OBRA
Para a medición e abono das unidades de obra, aplicaranse os conceptos
previdos no Artigo cento seis (Art. 106) do vixente P.P.T. Xenerais para obras de Estradas
e Pontes.
Artigo 4.4. - MEDIOS AUXILIARES
Os medios auxiliares de toda clase, necesarios para a execución das obras,
mesmo as provisionais, se fose necesario realizalas, considéranse comprendidas nos
prezos das distintas unidades de obra, sen que o Contratista poida facer reclamación
ningunha de modificación de prezos, por este concepto.
Artigo 4.5. - MODO DE ABOAR AS OBRAS COMPLETAS
Se como consecuencia de rescisión, ou por outra causa fose preciso valorar
obras incompletas, aplicaranse os prezos do Cadro número dous sen que poida
pretenderse a valoración de cada unidade de obra fraccionada noutra forma que a
establecida no devandito cadro.
Artigo 4.6. - ABONO DAS PARTIDAS A XUSTIFICAR
Mediranse por unidades de obra realmente executadas, medidas sobre o terreo.
Os prezos para valorar estas unidades de obra serán os incluídos no Cadro de
Prezos número un ou no seu defecto, os aprobados na Acta de prezos contraditorios
que se redacten como complemento destes.
Artigo 4.7. - ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA
Cando por calquera causa, fose mester valorar obras incompletas ou
defectuosas, pero aceptables, a xuízo da Dirección Facultativa das obras, esta
determinará o prezo ou partida de abono despois de oír o Contratista, o cal deberá
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conformarse coa devandita resolución, salvo o caso que, estando dentro do prazo de
execución, prefira rematar a obra conforme ás condicións do Prego sen exceder do
devandito prazo ou rexeitalo.
Unha vez efectuada a recepción provisional, procederase á medición xeral das
obras que ha de servir de base para a súa valoración.
A liquidación das obras levará a cabo despois de realizada a recepción
definitiva, saldando as diferenzas existentes polos abonos a boa conta e descontado o
importe das reparacións e obras de conservación que fora necesario efectuar durante
o prazo de garantía, no caso de que o Contratista non as realizara pola súa conta.
Artigo 4.8. - ENSAIOS E ANÁLISE
Todos os ensaios que sexa preciso realizar durante a execución das obras para
comprobar a boa execución destas, serán de conta do Contratista, o cal se someterá
ás ordes que neste sentido dea a Dirección Facultativa.
Artigo 4.9. - SINALIZACIÓN E PROTECCIÓN DO TRÁFICO
Mentres dure a execución das obras, cumprirase a I.N. de 14 de Marzo de 1.960
e a Orde Circular número sesenta e sete (nº 67) da Dirección Xeral de Estradas sobre
sinalización de obras.
Artigo 4.10. - GASTOS DE CARÁCTER XERAL A CARGO DO CONTRATISTA
Serán de conta do Contratista os gastos que orixine o reformulo xeneral ou a súa
comprobación e os replanteos parciais; os de construción, desmontaxe e retirada de
toda clase de construción, desmontaxe e retirada de toda clase de construcións
auxiliares, os de protección de materiais e a propia obra, contra toda deterioración,
dano ou incendio, cumprindo os 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 e demais dentro das obras;
os de retirado, á fin da obra das instalacións para a subministración de auga e enerxía
eléctrica necesarios para as obras, así como a adquisición da devandita auga e
enerxía; a retirada dos materiais rexeitados; a corrección das deficiencias observadas,
postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas, que proceden de
deficiencias 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 Contratista os gastos pola liquidación, tal como os de
retirada dos medios auxiliares utilizados ou non na execución das obras proxectadas.
Artigo 4.11. - RELACIÓNS LEGAIS E RESPONSABILIDADE CO PÚBLICO
O adxudicatario deberá obter todos os permisos, licenzas necesarias para a
execución das obras, con excepción das correspondentes á expropiación das zonas
afectadas polas obras.
Tamén deberá indemnizar os propietarios dos dereitos que lles corresponden e
de todos os danos que se causen con motivo das distintas operacións que requira a
execución das obras.
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Artigo 4.12. - FACILIDADES PARA A INSPECCIÓN
O Adxudicatario proporcionará á Dirección Facultativa da obra ou aos seus
representantes, toda clase de facilidades para o reformulo, recoñecementos e
medicións, así como para a inspección da man de obra en todos os traballos, co
obxecto de comprobar o cumprimento das condicións establecidas neste Prego,
permitindo, en todo momento, o libre acceso a todas as partes da obra, mesmo aos
talleres ou fábricas onde se producen e preparan os materiais ou realícense traballos
para as obras.
Artigo 4.13. - SUB CONTRATISTAS O DESTAJISTA
O Adxudicatario ou Contratista xeral poderá dar a “destajo” en subcontrato
calquera parte das obras, pero coa previa autorización da Dirección Facultativa das
obras.
A obra que o Contratista pode dar a “destajo”, non poderá exceder do vinte e
cinco (25) por cento do valor total de cada contrato, salvo autorización expresa da
Dirección Facultativa das obras.
A Dirección Facultativa da obra está facultada para decidir a exclusión dun
“destajista” por ser o mesmo incompetente ou non reunir necesarias condicións.
Comunicada esta decisión ao Contratista, este deberá tomar as medidas precisas e
inmediatas para a rescisión deste traballo. O Contratista será sempre responsable ante
a Administración, de todas as actividades dos “destajistas” e das obrigas derivadas do
cumprimento das condicións expresadas neste Prego.
Artigo 4.14. - MODIFICACIÓN NO PROXECTO
A Administración poderá introducir no Proxecto, antes de empezar as obras ou
durante a súa execución, as modificacións precisas para a normal construción destas,
aínda que non se previran no Proxecto e sempre que a sexan sen separarse do seu
espírito e recta interpretación. Tamén poderá introducir aquelas modificacións que
produzan aumento ou diminución e aínda supresión.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 5.1. - PRAZO DE EXECUCIÓN
O prazo de execución será de 1 mes
Administrativas Particulares de Contratación.

ou o que se sinale nas Cláusulas

Artigo 5.2. - RECEPCIÓN
Rematadas as obras, procederase á súa recepción conforme a o preceptuado
ene. Vixente Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, ou Lei das
Administracións Públicas.
Artigo 5.3. - PRAZO DE GARANTÍA
O prazo de garantía será dun (1) ano; durante este período son de conta do
Contratista todas as obras que sexan necesarias para manter as obras en perfecto
estado de conservación e conforme ás condicións esixidas no presente Prego.
Artigo 5.4. - GASTOS DE CONTROL E VIXILANCIA DAS OBRAS
Os gastos de control e vixilancia das obras serán de cargo do Contratista quen
deberá ingresar, mensualmente á Administración, o importe dos soldos ou xornais dos
vixilantes de obra para o seu abono dos interesados. Así mesmo, o Contratista aboará o
importe dos ensaios de Laboratorio que se efectúen durante a execución das obras.
Nos prezos das distintas unidades de obra que comprende o Proxecto
considéranse incluídos todos os gastos indicados neste artigo.
Artigo 5.5. - OBRIGAS DO CONTRATISTA
É obriga do Contratista executar canto sexa necesario para a boa construción e
aspecto das obras, aínda cando non se ache expresamente estipulado nestas
condicións, sempre que, sen separarse do seu espírito e recta interpretación, o dispoña
por escrito a Dirección Facultativa das obras.
Artigo 5.6. - DOCUMENTOS QUE POIDA RECLAMAR O CONTRATISTA
O Contratista conforme ao disposto no artigo quinto (5º) de este Prego de
Condicións Xerais, poderá obter ás súas expensas, pero precisamente dentro das
oficinas da Dirección, copia dos documentos do proxecto que forman parte da
contrata, os orixinais da cal lle serán facilitados polo enxeñeiro Director, o cal autorizará
coa súa sinatura, as copias se así conviñese ao Contratista.
Tamén terá dereito a sacar copia dos perfís do reformulo, así como da relación
valorada que se formule mensualmente e das certificacións expedidas.
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Artigo 5.7. - CONTRATO DE TRABALLO, RETIRO OBREIRO E SEGUROS
O Contratista está obrigado a cumprir as disposicións vixentes, relativas ao
contrato de traballo dos obreiros, retiro obreiro e Seguro obrigatorio destes, ao obxecto
dos cales presentará os documentos acreditativos do cumprimento dos devanditos
extremos.
Artigo 5.8. - PROTECCIÓN Á INDUSTRIA NACIONAL
O Contratista queda obrigado ao cumprimento dos Regulamentos vixentes de
protección á Industria Nacional.

En Cambados, a día 12 de febreiro de 2018

Ado.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO T. AGRICOLA (Colex. 854)
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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PRESUPOSTO

MEDICIÓNS

MEDICIONS
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS
01.01.01

m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a
superficie con retroescavadora.
marxe dereita
marxe esquerda

1
1
1
1
1
1
1

60,00
190,00
162,00
223,00
76,00
39,00
19,00

60,00
190,00
162,00
223,00
76,00
39,00
19,00

769,00
769,00

01.01.02

m

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm,
incluindo o operario e unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.
1

9,00

9,00

9,00
9,00

01.01.03

m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 15 cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a
carga e transporte a vertedoiro.
1

9,00

1,20

10,80

10,80
10,80

01.01.04

m² Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un
espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos
a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60 km.
inicio - final fresado enlace

1
1

11,00
8,00

11,00
8,00

19,00
19,00

01.01.05

m³ Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.
caixas

1

769,00

0,15

115,35

115,35
115,35

01.01.06

m³ Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km ,
incluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir
o prezo da carga.
caixas

1

769,00

0,15

115,35

115,35
115,35

Página
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MEDICIONS
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS
01.02.01

m³ Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

marxe dereita
marxe esquerda

1
1
1
1
1
1
1

60,00
190,00
162,00
223,00
76,00
39,00
19,00

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

6,00
19,00
16,20
22,30
7,60
3,90
1,90

76,90
76,90

01.02.02

m² Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.
marxe dereita
marxe esquerda

1
1
1
1
1
1
1

60,00
190,00
162,00
223,00
76,00
39,00
19,00

60,00
190,00
162,00
223,00
76,00
39,00
19,00

769,00
769,00

01.02.03

m² Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
Medida sobre plano

1

3.004,00

3.004,00

3.004,00
3.004,00

01.02.04

ud Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25
armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo
de 25 cm, incluso señalización, balizamiento, curado e protexido con
pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o fraguado de polo
menos cinco (5) días, independientemente do uso obrigatorio de aditivos
acelerantes.
POZOS

2

2,00

2,00
2,00
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MEDICIONS
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS
02.01.01

m² Preparación camiño medios manuais/ mecánicos tramos estreitos

Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos, empregando
medios manuais e maquinaria mini axeitada as características do mesmo,
consistente en roza, desherbado, retirada de terrón e terra vexetal,
apertura ou limpeza cunetas, escavación e regularización da plataforma,
recebo con material seleccionado, rasanteo e nivelado da explanación,
compactado, incluso carga e transporte. Non incúe escavación en rocha.
1

1.865,00

1.865,00

1.865,00
1.865,00

02.01.02

m³ Escavación e acopio terreo escavado, terreo duro

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 duro. Volumen do terreo medido en estado natural.
TRAMO INTERMEDIO

2

95,00

0,50

1,25

118,75

118,75
118,75

02.01.03

m³ Demolición muro fábrica mamposteria en seco c/medios mecánicos

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou lixeiramente
recibida con morteiros pobres en muros, con medios mecánicos, incluso
retirada de escombros a pe de carga, medido o volumen inicial deducidos
ocos; con p.p. de elementos auxiliares de seguridade. Sen incluir o
transporte a vertedoiro.
1

40,00

0,50

0,60

12,00

12,00
12,00

02.01.04

pe Apeo árbores ø > 30 cm

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.
marxe dereito zona monte
marxe esquerdo zona monte

9
9

9,00
9,00

18,00
18,00

02.01.05

m³ Tronzado de fustes de ø >20-<=30 cm

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de
diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, deixando
troncos cunha lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que se corten
menos de 200 pies/ha, deberase presupostar estimando o rendemento
correspondente a intensidade de corte.
estimado

18

2,00

36,00

36,00
36,00

02.01.06

m³ Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm

Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior ou
igual a 30 cm, en lugares limpos e cun desprazamento máximo de 20 m.
18

2,00

36,00

36,00
36,00

02.01.07

m² Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo
das árbores, mediante motoserra ou maquinaria forestal axeitada
(procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a outro, e
empuxe ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma
ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal forma que
faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.
1

95,00

0,50

47,50

47,50
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MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE
47,50

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION
02.02.01

m³ Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

medida sobre plano

1

1.670,00

0,10

167,00

167,00
167,00

02.02.02

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.
medida sobre plano

1

1.865,00

1.865,00

1.865,00
1.865,00

SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS
02.03.01

m³ Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes
e refino de taludes, calquera que sexa a sua profundidade, en terreo de
tránsito, depositando os materiais de excavación sobre camión, incluídas
ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a vertedeiro.
1

20,00

1,00

0,50

10,00

10,00
10,00
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MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS
03.01

m³ Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.
caixas
cuneta

0,5
0,5
1

769,00
1.865,00
10,00

0,15
0,15

57,68
139,88
10,00

197,56
10,00
207,56

03.02

m³ Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non
perigosos (non especiais), procedentes de construción ou demolición, con
código 170904 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
fresados enlace rua castro e rua
caeiros

1

19,00

0,06

1,14

1,14
1,14
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CADRO DE PREZOS 1
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS
01.01.01

m²

Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

01.01.02

m

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

01.01.03

m²

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

01.01.04

m²

Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

01.01.05

m³

Carga pala mecánica d<=5m

01.01.06

m³

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km

0,39

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a
superficie con retroescavadora.
CERO EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

2,00

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15
cm, incluindo o operario e unha cortadora de xuntas de de potencia 8
CV.
DOUS EUROS

5,41

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 15 cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a
carga e transporte a vertedoiro.
CINCO EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS

2,25

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un
espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de
residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia
de 60 km.
DOUS EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

0,35

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.
CERO EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS

2,97

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km ,
incluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen
incluir o prezo da carga.
DOUS EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
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CADRO DE PREZOS 1
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS
01.02.01

m³

Base de firme pedra 32/63

01.02.02

m²

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

01.02.03

m²

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

01.02.04

ud

Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

11,60

Base de firme 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.

ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
1,64

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2
de emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.
UN EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS

5,90

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

81,40

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25
armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor
mínimo de 25 cm, incluso señalización, balizamiento, curado e
protexido con pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o
fraguado de polo menos cinco (5) días, independientemente do uso
obrigatorio de aditivos acelerantes.
OITENTA E UN EUROS con CORENTA CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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CADRO DE PREZOS 1
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS
02.01.01

m²

Preparación camiño medios manuais/ mecánicos tramos estreitos

02.01.02

m³

Escavación e acopio terreo escavado, terreo duro

02.01.03

m³

Demolición muro fábrica mamposteria en seco c/medios mecánicos

02.01.04

pe

Apeo árbores ø > 30 cm

02.01.05

m³

Tronzado de fustes de ø >20-<=30 cm

02.01.06

m³

Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm

02.01.07

m²

Desarborado e destoconado

2,66

Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos,
empregando medios manuais e maquinaria mini axeitada as
características do mesmo, consistente en roza, desherbado, retirada de
terrón e terra vexetal, apertura ou limpeza cunetas, escavación e
regularización da plataforma, recebo con material seleccionado,
rasanteo e nivelado da explanación, compactado, incluso carga e
transporte. Non incúe escavación en rocha.
DOUS EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS

1,14

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 duro. Volumen do terreo medido en estado
natural.
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

15,04

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou
lixeiramente recibida con morteiros pobres en muros, con medios
mecánicos, incluso retirada de escombros a pe de carga, medido o
volumen inicial deducidos ocos; con p.p. de elementos auxiliares de
seguridade. Sen incluir o transporte a vertedoiro.
QUINCE EUROS con CATRO CÉNTIMOS

1,86

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.
UN EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

2,91

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de
diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, deixando
troncos cunha lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, deberase presupostar estimando o
rendemento correspondente a intensidade de corte.
DOUS EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

1,79

Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior
ou igual a 30 cm, en lugares limpos e cun desprazamento máximo de
20 m.
UN EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

0,62

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de
apeo das árbores, mediante motoserra ou maquinaria forestal axeitada
(procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a outro, e
empuxe ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma
ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal forma
que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.
CERO EUROS con SESENTA E DOUS CÉNTIMOS
O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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CADRO DE PREZOS 1
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CERO EUROS con SESENTA E DOUS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION
02.02.01

m³

Base de firme pedra 32/63

02.02.02

m²

Triple rega asfáltica ECR-2

11,60

Base de firme 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.

ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
3,39

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.
TRES EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS
02.03.01

m³

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito

1,61

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de
rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a sua profundidade, en
terreo de tránsito, depositando os materiais de excavación sobre
camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír
transporte a vertedeiro.
UN EUROS con SESENTA E UN CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
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MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS
03.01

m³

Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado

03.02

m³

Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

1,04

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.
UN EUROS con CATRO CÉNTIMOS

17,67

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados
non perigosos (non especiais), procedentes de construción ou
demolición, con código 170904 segundo o Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DEZASETE EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

m²

Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a
superficie con retroescavadora.

m

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,38
0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................

0,39

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15
cm, incluindo o operario e unha cortadora de xuntas de de potencia 8
CV.

m²

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,58
0,36
0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,00

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 15 cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a
carga e transporte a vertedoiro.

m²

Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

2,75
2,50
0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

5,41

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un
espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de
residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia
de 60 km.

m³

Carga pala mecánica d<=5m

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,13
2,05
0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,25

Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,34
0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................

0,35

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

m³

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km ,
incluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen
incluir o prezo da carga.
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

2,88
0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,97

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS
01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

m³

Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

m²

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,48
5,83
5,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

11,60

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2
de emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

m²

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,23
0,19
1,22

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,64

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

ud

Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,11
0,15
5,64

TOTAL PARTIDA ..................................................

5,90

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25
armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor
mínimo de 25 cm, incluso señalización, balizamiento, curado e
protexido con pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o
fraguado de polo menos cinco (5) días, independientemente do uso
obrigatorio de aditivos acelerantes.
Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

47,44
3,99
29,97

TOTAL PARTIDA ..................................................

81,40

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS
02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

m²

Preparación camiño medios manuais/ mecánicos tramos estreitos

Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos,
empregando medios manuais e maquinaria mini axeitada as
características do mesmo, consistente en roza, desherbado, retirada de
terrón e terra vexetal, apertura ou limpeza cunetas, escavación e
regularización da plataforma, recebo con material seleccionado,
rasanteo e nivelado da explanación, compactado, incluso carga e
transporte. Non incúe escavación en rocha.

m³

Escavación e acopio terreo escavado, terreo duro

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,10
1,48
0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,66

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 duro. Volumen do terreo medido en estado
natural.

m³

Demolición muro fábrica mamposteria en seco c/medios mecánicos

Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,11
0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,14

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou
lixeiramente recibida con morteiros pobres en muros, con medios
mecánicos, incluso retirada de escombros a pe de carga, medido o
volumen inicial deducidos ocos; con p.p. de elementos auxiliares de
seguridade. Sen incluir o transporte a vertedoiro.

pe

Apeo árbores ø > 30 cm

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

2,10
12,50
0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................

15,04

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,60
0,17
0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,86

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.

m³

Tronzado de fustes de ø >20-<=30 cm

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de
diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, deixando
troncos cunha lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, deberase presupostar estimando o
rendemento correspondente a intensidade de corte.
Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,94
0,83
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,91
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
02.01.06

02.01.07

UD
m³

RESUMEN
Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm

Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior
ou igual a 30 cm, en lugares limpos e cun desprazamento máximo de
20 m.

m²

Desarborado e destoconado

02.02.02

Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,70
0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,79

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de
apeo das árbores, mediante motoserra ou maquinaria forestal axeitada
(procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a outro, e
empuxe ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma
ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal forma
que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION
02.02.01

PREZO

m³

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,09
0,51
0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................

0,62

Base de firme pedra 32/63

Base de firme 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.

m²

Triple rega asfáltica ECR-2

Man de obra ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,48
5,83
5,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

11,60

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 ...........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

0,48
0,47
2,44

TOTAL PARTIDA ..................................................

3,39
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS
02.03.01

m³

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de
rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a sua profundidade, en
terreo de tránsito, depositando os materiais de excavación sobre
camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír
transporte a vertedeiro.
Maquinaria..............................................................
Materiais .................................................................

1,56
0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,61

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
Página

5

CADRO DE PREZOS 2
MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS
03.01

03.02

m³

Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.

m³

Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

Materiais .................................................................

1,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,04

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados
non perigosos (non especiais), procedentes de construción ou
demolición, con código 170904 segundo o Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Materiais .................................................................

17,67

TOTAL PARTIDA ..................................................

17,67
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PRESUPOSTO

PRESUPOSTO

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDADE
PREZO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS

01.01.01

m² Apertura de caixa para firme c/ retroescavadora

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a
superficie con retroescavadora.

01.01.02

m

769,00

0,39

299,91

9,00

2,00

18,00

10,80

5,41

58,43

19,00

2,25

42,75

115,35

0,35

40,37

115,35

2,97

342,59
_______________

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm,
incluindo o operario e unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.
01.01.03

m² Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor
máximo de 15 cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a
carga e transporte a vertedoiro.
01.01.04

m² Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

01.01.05

m³ Carga pala mecánica d<=5m

Fresado de pavimento bituminoso ou de formigón existente, para un
espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a
lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60 km.
Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

01.01.06

m³ Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km ,
incluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir
o prezo da carga.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVEMENTO DE ....................

802,05

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS
01.02.01

m³ Base de firme pedra 32/63

01.02.02

m² Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Base de firme 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.

76,90

11,60

892,04

769,00

1,64

1.261,16

3.004,00

5,90

17.723,60

2,00

81,40

162,80
_______________

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.
01.02.03

m² Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
01.02.04

ud Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

Recalce de tapas de rexistro en calzada con dado de formigón HA-25
armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo
de 25 cm, incluso señalización, balizamiento, curado e protexido con
pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o fraguado de polo
menos cinco (5) días, independientemente do uso obrigatorio de aditivos
acelerantes.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION-OUTROS ...
TOTAL CAPÍTULO 01 CAMIÑO A PASTORA ..........................................................................................

20.039,60
____________
20.841,65
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PRESUPOSTO

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDADE
PREZO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS

02.01.01

m² Preparación camiño medios manuais/ mecánicos tramos estreitos

Limpeza e preparación de explanación en camiños estreitos, empregando
medios manuais e maquinaria mini axeitada as características do mesmo,
consistente en roza, desherbado, retirada de terrón e terra vexetal, apertura
ou limpeza cunetas, escavación e regularización da plataforma, recebo
con material seleccionado, rasanteo e nivelado da explanación,
compactado, incluso carga e transporte. Non incúe escavación en rocha.

02.01.02

1.865,00

2,66

4.960,90

118,75

1,14

135,38

12,00

15,04

180,48

18,00

1,86

33,48

36,00

2,91

104,76

36,00

1,79

64,44

47,50

0,62

29,45
_______________

m³ Escavación e acopio terreo escavado, terreo duro

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 duro. Volumen do terreo medido en estado natural.

02.01.03

m³ Demolición muro fábrica mamposteria en seco c/medios mecánicos

02.01.04

pe Apeo árbores ø > 30 cm

Demolición de fábrica de mampostería executada en seco ou lixeiramente
recibida con morteiros pobres en muros, con medios mecánicos, incluso
retirada de escombros a pe de carga, medido o volumen inicial deducidos
ocos; con p.p. de elementos auxiliares de seguridade. Sen incluir o
transporte a vertedoiro.

Corta manual de pes con diámetro normal superior a 30 cm.
02.01.05

m³ Tronzado de fustes de ø >20-<=30 cm

02.01.06

m³ Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm

Tronzado mediante motoserra, de fustes correspondentes a árbores de
diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, deixando
troncos cunha lonxitude aproximada de 2,2 m. No caso de que se corten
menos de 200 pies/ha, deberase presupostar estimando o rendemento
correspondente a intensidade de corte.

Apilado mecanizado de trozas de diámetro superior a 20 cm e inferior ou
igual a 30 cm, en lugares limpos e cun desprazamento máximo de 20 m.

02.01.07

m² Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo
das árbores, mediante motoserra ou maquinaria forestal axeitada
(procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a outro, e
empuxe ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma
ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal forma que
faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONS PREVIAS - .......

5.508,89
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PRESUPOSTO

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDADE
PREZO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION

02.02.01

m³ Base de firme pedra 32/63

02.02.02

m² Triple rega asfáltica ECR-2

Base de firme 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.

167,00

11,60

1.937,20

1.865,00

3,39

6.322,35
_______________

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.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION ....................

8.259,55

SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS
02.03.01

m³ Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes
e refino de taludes, calquera que sexa a sua profundidade, en terreo de
tránsito, depositando os materiais de excavación sobre camión, incluídas
ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a vertedeiro.
10,00

1,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CUNETAS.................................
TOTAL CAPÍTULO 02 CAMIÑO COUTO DE ABAIXO .............................................................................

16,10
_______________

16,10
____________
13.784,54
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MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDADE
PREZO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS
03.01

m³ Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.

03.02

207,56

1,04

215,86

1,14

17,67

20,14
_______________

m³ Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non
perigosos (non especiais), procedentes de construción ou demolición, con
código 170904 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TOTAL CAPÍTULO 03 XESTION DE RESIDUOS .....................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

236,00
____________
34.862,19
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RESUMO DO PRESUPOSTO

RESUMEN DO PRESUPOSTO

MELLORAS NOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS
CAPITULO
RESUMEN
IMPORTE
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
1

CAMIÑO A PASTORA ....................................................................................................................................................
-01.01

-MOVEMENTO DE TERRAS-DEMOLICIONS .........................................................................

802,05

-01.02

-PAVIMENTACION-OUTROS ...................................................................................................

20.039,60

2

CAMIÑO COUTO DE ABAIXO .......................................................................................................................................
-02.01

3

-ACTUACIONS PREVIAS - MOVEMENTO DE TERRAS ........................................................

5.508,89

-02.02

-PAVIMENTACION....................................................................................................................

8.259,55

-02.03

-CUNETAS ................................................................................................................................

16,10

XESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................

20.841,65

59,78

13.784,54

39,54

236,00

0,68

_______________________
PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL

34.862,19

13,00 % Gastos xenerais ..........

4.532,08

6,00 % Beneficios industriais ..

2.091,73
____________________________________

Suma .....................................................

6.623,81
_______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

41.486,00

21% I.V.A ..............................................

8.712,06
_______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

50.198,06

Ascende o presuposto á expresada cantidade de CINCUENTA MIL CENTO NOVENTA E OITO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

En Cambados, a día 12 de Febreiro de 2018

Fdo.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO T. AGRICOLA (Colex. 854)
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página 1

