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MEMORIA

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
Tragove - CORVILLON (CAMBADOS)

PROXECTO :
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE
ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

PETICIONARIO :

EXCMO. CONCELLO DE CAMBADOS.

SITUACIÓN

TRAGOVE - CORVILLON (CAMBADOS)

1.-

:

MEMORIA DESCRITIVA:

1.1.- ANTECEDENTES – OBXECTO DO PROXECTO
Actualmente a pista que teñen como acceso as depuradoras de moluscos dende
o porto de Tragove está executada en zahorra compactada, tratandose dun vial con
un alto índice de trafico. Cada ano, nas épocas estivais de chuvia fórmanse
innumerables fochancas que dificultan o tránsito dos vehículos e xeran perigo e
incomodidade aos usuarios destas instalacións, o que motiva que o concello teña que
realizar frecuentes labores de mantemento todos os anos, xerando uns custes continuos
de reparación.
Ante a continua demanda dos usuarios, tendo en conta que o vial discorre por
unha zona de dominio público maritimo-terrestre, o Concello xestionou as autorizacions
necesarias diante do Servicio de Costas do MAPAMA, recibindo a autorización
solicitada mediante escrito de data 19 de Abril de 2018, da que se adxunta copia.
Por tanto este proxecto e moi importante para os usuarios destas instalacións e
para o concello de Cambados, porque mellorando a capa de rodadura tal e como se
pretende, mellorase a seguridade e as condicions da circulación, evitando os custes de
mantemento que actualmente ten que soportar o concello.
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Ademais, unha vez pavimentada a pista, para mellorar as condicións de
seguridade de circulación, preténdese a instalación de redutores de velocidade, para
que os vehículos que circulen non superen os 50 Km/h.
Polo tanto, o obxecto do presente proxecto é a descrición das obras a realizar na
mellora da capa de rodadura do vial de acceso as depuradoras de moluscos pola
costa.

1.2.- EMPRAZAMENTO E ZONA DE ACTUACIÓN
As obras vanse a realizar nunha pista que parte dun dos viais do Porto de Tragove
coa estrada provincial EP-9004 no lugar de Tragove, na parroquia de Corvillón
(CAMBADOS)
Trátase de terreos pertencentes ao Dominio Público Marítimo Terrestre, e actuase
unicamente entre a liña de deslinde marítimo terrestre e a liña de Ribeira Mar.
O vial forma parte da parcela catastral con referencia 36006A007090100000OY
(Parcela 9010 – polígono 7)

1.3.- PROMOTOR
O promotor do presente proxecto e o Exmo. Concello de Cambados, con
domicilio na Praza do Concello s/n o e CIF nº. P-3600600E

1.4.- 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 CoruñaPontevedra, 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 URBANISTICA
O proxecto vaise executar nunha zona calificada como Ordenanza 13 – SOLO
NON URBANIZABEL DE PROTECCION DAS MARISMAS E VEIGA DO RIO UMIA.
A actuación que se pretende non altera nin modifica a rasante dos terreos do vial
e non afecta aos valores ecolóxicos e paisaxísticos da zona, xa que se trata dunha
pavimentación dun vial existente dende fai moitos anos. O tráfico desta zona non
aumentará, xa que se trata os usuarios do vial serán os traballadores e vehículos de
transporte para as depuradoras de moluscos.

CUMPRIMENTO DO DECRETO 20/2011, DO 10 DE FEBREIRO, POLO QUE SE APROBA
DEFINITIVAMENTE O PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL DE GALICIA.
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A obras están situadas nunha zona considerada polo POL como Protección
Costeira.

Art. 54.- Protección costeira
Sen prexuízo do debido cumprimento do establecido no Titulo V. Normas Complementarias. Capítulo II. As praias e o
seu contorno, sempre e cando non entren en contradición atenderase ao seguinte:
1. Considéranse permitidos os usos relacionados no artigo 46, epígrafe 1B1, 1B2, 1C, 1F, 1H, 1J, 3A, 3B e 3D.
2. Considéranse compatibles os usos relacionados no artigo 46, epígrafes 1A1, 1I, 2E2, 2F, 2G1a, 2I, 2J1, 2J2, 2L1,
2M, 2N, 2Ñ, 2O, 2Q, 2R e 3C.
3. Considéranse incompatibles os usos relacionados no artigo 46, epígrafes 1A2, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2A2, 2A3, 2B,
2C, 2D, 2E1, 2G1b, 2G2, 2G3, 2H, 2K, 2L2 e 2P.

Neste caso o uso que se pretende está incluído como letra 3B (uso permitido)
b.- Usos admitidos pola lexislación de costas para a protección, restauración e utilización do dominio público
marítimo-terrestre, coas particularidades establecidas no Título IV, Capítulo VI, relativas ás praias e ao seu
contorno.

2. Os usos permitidos ou compatibles nas distintas áreas sinaladas no Plan de Ordenación do Litoral serano sen
prexuízo da necesaria obtención das autorizacións que, no seu caso, fosen pertinentes, atendendo á lexislación
urbanística e sectorial aplicable, con especial atención ás que dispoña a Lei de Costas e o seu Regulamento

3. As determinacións da Lei de Costas son vinculantes no que se refire ao dominio público marítimo-terrestre e
as servidumes de tránsito e acceso ao mar, debendo respectarse as súas limitacións, polo que calquera actuación
que se formule en dominio público marítimo-terrestre deberá contar co correspondente título habilitante; e as
que se formulen na zona de servidume de protección, coa autorización da Comunidade Autónoma.

Polo tanto será necesario o informe do POL.

As obras a realizar respectan as determinacións que sinalan as vixentes Normas
Subsidiarias Municipais, aprobadas definitivamente polo Pleno desta Corporación
Municipal en data 29 de Decembro de 1.994.
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.1.- DESCRIPCION XERAL DAS OBRAS
A actuación principal consiste na mellora da capa de rodadura dun vial nunha
lonxitude de 1.160 m. cun ancho medio de 7,00 m. Aínda que existen zonas onde a
anchura será inferior debido a distancia entre a liña de Ribeira Mar e a Liña de Deslinde
Marítimo Terrestre.
Na actuación executaranse as seguintes obras :
•

Fresado de 5 cm. en 389 m2. de pavimento de formigón situados en dúas
zonas no trazado actual do vial.

•

Desbroce de e limpeza de terreo nunhas zonas onde se estreita moito o
camiño, para aumentar o trazado do actual vial, pero sempre dentro do
dominio público marítimo terrestre.

•

Refino e rasanteo dunha superficie de 8.600 m2 en toda a base do vial.

•

Reparación de todos os fochancas existentes no vial realizado con pedra
32/63 e rega de 2 Kg/m2. de ECR-2.

•

Subbase de pedra 32/63 e tratamento semiprofundo en dúas zonas puntuais
do actual vial.

•

Pavimentado de todo o vial (8.600 m2) con capa de 5 cm. de mestura
bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

•

Recalces de 3 ud. de tapas de rexistro existentes no trazado do vial, con dados
de formigón.

•

Instalación de 3 ud. de redutores de velocidade circulares para unha
velocidade máxima de 50 Km/h. Cunha lonxitude total da base de 5,30 m. e
unha altura de 8 cm. , realizado con mestura bituminosa en quente tipo AC
16 SURF 50/70 d.

•

Sinalización horizontal e vertical próxima a os 3 redutores de velocidade a
instalar.
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3.2.- MEMORIA CONSTUCTIVA
• DEMOLICION E MOVEMENTO DE TERRAS :
-

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.

-

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm, incluídas a emoción,
escavación e o transporte da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia máxima
de transporte de 20 m.

-

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e medios auxiliares.

• PAVIMENTACION-RECALCES :
-

Bacheo de firme, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR2, debidamente saturada e compactada.

-

Base de firme 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.

-

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,
independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.

• REDUTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION :
-

Ud de redutor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha velocidade máxima de 50 Km./h de 5,30 m.
de lonxitude para un ancho de vía máxima de 7,00 m. realizado con mestura bituminosa en quente tipo
AC16 SURF 50/70 D, incluso rega de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1 cunha dotación de 0,50
Kg/m2.

-

Marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina,
incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

-

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación e
cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM20/P/20, totalmente colocado.

-

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación,
parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e
formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.
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4.- DATOS DO TRÁFICO
Non se dispón de datos de aforo de tráfico do vial, no obstante podemos indicar
que se trata dun tráfico para as 4 depuradoras existentes na zona con un índice menor
de 25 vehículos pesados ao día, e tendo en conta isto, pódese considerar unha
categoría de tráfico T42

TABLA 1B CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T31 A T42

Para esta categoría de trafico, adoptase a solución de con 5 cm. de mestura
bituminosa en quente sobre capa de base de zahorra de 20 cm. (existente)

5.- OCUPACIÓN DE TERREOS
Non é necesaria a ocupación de terreos, posto que a obra executase
integramente dentro da zona de deslinde marítimo terrestre, e fora da liña que delimita
a ribeira mar.

6.- MEDIO AMBIENTE
A obra que se executa ten como finalidade a mellora dun vial xa existente, polo
que non procede a Declaración de Impacto Ambiental, xa que si existe algún tipo de
impacto provocado pola construción do vial as obras que se executan non van a
incrementar a incidencia producida se non que contribuirá a reducir o impacto
causado na súa construción.

7.- TOPOGRAFIA
No presente traballo emprégase como cartografía de base o Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:25.000 do Instituto Xeográfico Nacional, concretamente a folla 1522 e a Base cartográfica do ano 2003 a escala 1:5000 da Xunta de Galicia. Utilizase
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igualmente a fotografía aérea do PNOA mais actual, que nestes intres se corresponde
co voo do ano 2017 e a cartografía catastral.
Complementando esta cartografía realizouse un levantamento taquimétrico da
zona de actuación, para obter os datos necesarios para realizar unha definición
detallada da zona de actuación. Os equipos empregados son:
GPS TRIMBLE R10 GNNSS.
ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S7

8.- DATOS XEOTÉCNICOS
No presente proxecto non se suscita á necesidade de executar ningún tipo de
cimentación nin estruturas de contención ou similares, nin require movementos de terras
relevantes, máis aló do rasanteo do vial e apertura dunha pequena zona de caixa
localizada e superficial. As actuacións proxectadas non modifican o uso nin as tensións
máximas admisibles.

9.- SERVIZOS AFECTADOS (ESTUDO CIRCULACION)
Dada a situación das obras, prodúcense interferencias no vial que se pretende
pavimentar. A organización do traballo, realizarase de forma que non se cortara ao
trafico en ningún momento a totalidade do vial, realizando o traballo por tramos de
forma que se lle de un acceso alternativo as instalacións situadas no vial, desde diversas
pistas que rematan no vial.

10.- 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.
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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.

11.- PLAN DE OBRAS E PRAZO DE EXECUCIÓN :
Segundo o Art. 233, da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014,
no que se indica a obrigatoriedade de incluír na memoria dos proxectos, un programa
de desenrolo dos traballos o un plan de obra con carácter indicativo, e a vista das
características das obras que se inclúen na presente memoria, estímase necesario e
suficiente un prazo de VINTE DIAS para a execución das obras, a partir da firma da Acta
de Comprobación e Replanteo.
Inclúese no correspondente anexo 6 un Plan de Obras que programa o desenrolo
dos traballos, con previsión de tempo e custe
O prazo de garantía das obras, será de 12 MESES a partir da firma da Acta de
Recepción das mesmas.

12.- XUSTIFICACIÓN DE A MEMORIA SE REFIRE A UNHA
OBRA COMPLETA :
De conformidade cos Art. 13 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas
do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de
2014, 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
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13.- AUTORIZACIÓN E CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS
PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS :
No Art. 236, da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 se indica :
1) “Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación 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. Asimismo se deberán
comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebra
2) En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras
hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos,
si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud
de la vigente Lei de Expropiación Forzosa
3) En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar
la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos
competentes.

Dado que se trata de actuacións encamiñadas á pavimentación dun camiño que
discurre por terreos de Dominio Público Marítimo Terrestres, deberase de dispor da
autorización do Servizo de Costas da Dirección xeral de sostenibilidade da costa e do
Mar do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
Adxuntase no anexo 7 copia da autorización.

14.- 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.
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15.- 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.

16.-FÓRMULA DE REVISIÓN DE PREZOS :
De acordo co Art. 103 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014
e tendo en conta as características do presente proxecto, non resulta precisa a
proposta dunha fórmula de revisión dos prezos.

17.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA
De conformidade ao Artigo 77 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas
do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de
2014, o Contratista que leve a cabo a execución das obras deberá estar clasificado en:
Grupo G: Viais e pistas
Subgrupo 4 : Obras con firmes de mesturas bituminosas

Doutra banda, segundo o importe do investimento, a categoría do contrato sería:
CATEGORIA 1 : cando a contía é inferior a 150.000 euros.
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18.- RESUMEN DE PRESUPOSTOS :
PRESUPOSTO DE EXECUCCION MATERIAL
Ascende a cantidade de SESENTA E OITO MIL COUSCENTOS SETENTA E CINCO EUROS
(68.275,00 €)
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 OITENTA
E UN MIL EUROS DOUSCENTOS CORENTA E SETE EUROS CON VINTE E CINCO CÉNTIMOS
(81.247,25 €)
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION
Si a este presuposto lle aplicamos o 21% de IVE obtense un presuposto base de licitación
de NOVENTA E OITO MIL TRESCENTOS NOVE EUROS CON DEZASETE CÉNTIMOS (98.309,17 €)

19.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DO PROXECTO
1)

MEMORIA

2)

ANEXOS Á MEMORIA

3)

PLANOS

4)

PREGO DE CONDICIÓNS

5)

PRESUPOSTO
1.- MEDICIONS
2.- CUADRO DE PREZOS 1
3.- CUADRO DE PREZOS 2
4.- PRESUPOSTO
5.- RESUMEN DE PRESUPOSTO
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20.- 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 19 de xuño de 2018

Ado.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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ANEXOS Á MEMORIA

ANEXO 1:

FOTOGRAFIAS

ANEXO 2:

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 auxiliares de cada un dos conceptos.

APENDICE I
MATERIAS, MAN DE OBRA E MAQUINARIA

LISTADO DE MATERIAIS – MAN DE OBRA E MAQUINARIA

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
MMAA.5a

15,000 Ud

MMEM.4a

0,150 m³

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

Madeira encofrar táboa taboleiro

MMMF.1o
MMMT.01f
MMMT.04
MMMT.06a
MMMT.07
MMMT.08b
MMMT.11a
MMMT.11b
MMMT.21
MMMW.03
MMMW.04

9,000
3,917
1,755
26,916
11,600
1,200
11,600
0,612
5,835
11,654
4,050

Kg
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Fibras metálicas antifisuras
Barredora recolledora autopropulsada
Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV
Motoniveladora 121/160 CV c /m.o
Estendedora
Pisón vibrante gasolina 38,5x40cm 100 kg (ra vibradora)
Rolo vibrador rodas 10 tm
Rolo vibrador rodas 14 tm
Equipo de fresado de pavimentos
Regadora bituminosa
Máquina pintado

MMTG.01d
MMTG.04
MMTG.05
MMTG.2b

2,802
0,750
0,900
2,723

h
h
h
h

Camión dumper 16 m3 tración total
Camión cuba de rego 20.000 l
Dumper diesel 1m3
Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3

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

56,673 h
86,317 h
6,084 h

MPCC.08D

MPPC.07
MPPC.08B
MPPC.08C
MPPC.11
MPPC.12

PBPC.2aab
PBPC.3aaa

0,660 Ud

50,000
2,000
2,000
0,400
0,400

m
Ud
Ud
ud
ud

3,060 m³
0,150 m³

Oficial 1ª
Peón Especialista
Peón

Soporte metálico para señal

Banda sin bicolor plástico 8cm
Cartel de peligro zona de obras
Cartel indic.nor.0.30x0.30 m
Sinal refl tri perigo 70cm
Cabalete sinais 70-90-ø60cm

Formigón en masa HM-20/P/40 de central
Formigón HA-25/P/20 de central

PBRG12b
PBRG40b
PBRG40c
PBRG41a

30,690
0,540
1,800
3,000

m³
m³
m³
m³

Grava 32/63 mm
Grava miúda 8/12 mm
Grava miúda 12/18 mm
Grava 20/50 mm

PUSS.4ca
PUSS.6cc
PUSS16bb
PUSS41a
PUSS42a

12,000
12,000
52,800
8,100
16,200

ud
ud
ud
kg
kg

Sinal proh obrig pintada Ø 60cm
Sinal triandular lado 90 cm
Poste de 80x40 mm galvanizado
Microesferas de vidro
Pintura reflectante p/sinalización

PUVM20h
PUVM39a

1.042,560 t
9.048,500 kg

Mestura bituminosa quente D-12
Emulsión ECR-2

RSDC.1m

19,450 m³

Canon de vertido de residuos misturados da construcción

5,20

78,00
_________________
Grupo MMA..............................
78,00
200,00

30,00
_________________
Grupo MME ..............................
30,00
2,03
26,92
36,50
47,55
89,18
3,64
38,44
51,40
100,00
29,00
18,53

18,27
105,45
64,06
1.279,86
1.034,49
4,37
445,90
31,46
583,50
337,97
75,05
_________________
Grupo MMM .............................
3.980,38
45,15
31,41
13,30
61,13

126,52
23,56
11,97
166,46
_________________
Grupo MMT ..............................
328,51
11,35
10,52
10,36

643,24
908,05
63,03
_________________
Grupo MOO..............................
1.614,32
14,70

9,70
_________________
Grupo MPC ..............................
9,70
0,07
5,72
4,75
54,96
25,06

3,50
11,44
9,50
21,98
10,02
_________________
Grupo MPP ..............................
56,44
70,00
100,00

214,20
15,00
_________________
Grupo PBP ...............................
229,20
13,41
13,10
14,42
10,93

411,55
7,07
25,96
32,79
_________________
Grupo PBR...............................
477,37
50,01
77,00
9,50
3,00
6,00

600,12
924,00
501,60
24,30
97,20
_________________
Grupo PUS ...............................
2.147,22
46,50
0,47

48.479,04
4.252,80
_________________
Grupo PUV ...............................
52.731,84
12,00

233,40
_________________
Grupo RSD...............................
233,40

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LISTADO DE MATERIAIS – MAN DE OBRA E MAQUINARIA

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEE.14

1,000 Ud

Extintor polvo ABC 6 Kg.

U42AA212
U42AG801
U42EA001
U42EA220
U42EC001
U42EC010
U42ED110
U42EE012
U42EG001
U42EG007

1,000
1,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

Alquiler caseta oficina con aseo
Botiquín de obra.
Casco de seguridad homologado
Gafas contra impactos.
Mono de trabajo.
Traje de agua amarillo-verde
Protectores auditivos verst.
Par Guantes lona/serraje
Par de botas de agua.
Par de botas agua de seguridad

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

43,27

43,27
_________________
Grupo SEE ...............................
43,27
100,00
49,64
1,82
11,36
12,40
5,15
18,50
2,65
6,90
20,01

100,00
49,64
10,92
68,16
74,40
30,90
111,00
15,90
41,40
120,06
_________________
Grupo U42 ................................
622,38
__________________________________________

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

62.582,03

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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APENDICE II
CADRO DE DESCOMPOSTOS

CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS
01.01

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

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

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

11,35
10,36
100,00
26,92
61,13
2,40

0,11
0,06
1,50
0,27
0,43
0,07
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,17
Maquinaria ........................................................................
2,20
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS
01.02

m²

Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm e 20 cm,
incluidas a emoción, escavacion e o transporte da capa vexetal ata fora do área de
ocupación da obra, a unha distancia máxima de transporte de 20 m.
MMMT.04
%3

0,065 h
3,000

Retroescavadora mixta 4x4 90-100 CV
Medios auxiliares

36,50
2,40

2,37
0,07
______________________________
Maquinaria ........................................................................
2,37
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS
01.03

m²

Refino e planeo da caixa do camiño

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas ferramentas e
medios auxiliares.
MMMT.06a
%1

0,003 h
1,000

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o
Medios auxiliares

47,55
0,10

0,14
0,00
______________________________
Maquinaria ........................................................................
0,14
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
0,14

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES
02.01

m²

Bacheo de firme con pedra 32/63 e rega 2 Kg/m2 ECR-2

Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con
dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.
MOON.2b
PBRG41a
PBRG40c
PUVM39a
MMTG.04
MMMT.08b
%3
CMB.04

0,025 h
0,020 m³
0,012 m³
2,000 kg
0,005 h
0,008 h
3,000
0,150 m³

Peón Especialista
Grava 20/50 mm
Grava miúda 12/18 mm
Emulsión ECR-2
Camión cuba de rego 20.000 l
Pisón vibrante gasolina 38,5x40cm 100 kg (ra vibradora)
Medios auxiliares
Base de firme pedra 32/63

10,52
10,93
14,42
0,47
31,41
3,64
1,80
23,29

0,26
0,22
0,17
0,94
0,16
0,03
0,05
3,49
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,33
Maquinaria ........................................................................
1,30
Materiais ...........................................................................
3,54
Otros .................................................................................
0,15
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
5,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS
02.02

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
10,52
13,41
47,55
51,40
45,15
18,40
3,95

0,11
0,37
14,75
1,90
1,03
0,23
0,55
4,35
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,48
Maquinaria ........................................................................
7,38
Materiais ...........................................................................
14,75
Otros .................................................................................
0,67
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
23,29

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con VINTE E NOVE CÉNTIMOS
02.03

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

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

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
10,52
0,47
13,10
29,00
51,40
45,15
2,40

0,02
0,21
1,65
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,23
Maquinaria ........................................................................
0,25
Materiais ...........................................................................
1,91
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,46

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04

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

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

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

11,35
10,52
0,47
29,00
46,50
89,18
38,44
6,30

0,06
0,05
0,47
0,03
5,58
0,09
0,04
0,63
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,11
Maquinaria ........................................................................
0,16
Materiais ...........................................................................
6,05
Otros .................................................................................
0,63
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
6,95

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS
02.05

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
PBPC.3aaa
MMMF.1o
MMEM.4a
MMTG.05
%3
OBG.29

0,200 h
0,050 m³
3,000 Kg
0,050 m³
0,300 h
3,000
5,000 d

Oficial 1ª
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
100,00
2,03
200,00
13,30
27,40
5,36

2,27
5,00
6,09
10,00
3,99
0,82
26,80
______________________________
Man de obra .....................................................................
2,27
Maquinaria ........................................................................
3,99
Materiais ...........................................................................
47,09
Otros .................................................................................
1,62
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
54,97

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION
03.01

ud

Reductor de velocidade

Ud de reductor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha velocidade máxima
de 50 Km./h de 5,30 m. de lonxitude para un ancho de via maxima de 7,00 m.
realizado con mestura bituminosa en quente tipo AC16 SURF 50/70 D, incluso rega
de adherencia con emulsion asfaltica ECR-1 cunha dotacion de 0,50 Kg/m2.
MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
MMMW.03
PUVM20h
MMMT.07
MMMT.11a
%10

1,600 h
2,000 h
18,000 kg
1,000 h
3,520 t
1,000 h
1,000 h
10,000

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

11,35
10,52
0,47
29,00
46,50
89,18
38,44
368,00

18,16
21,04
8,46
29,00
163,68
89,18
38,44
36,80
______________________________
Man de obra .....................................................................
39,20
Maquinaria ........................................................................
156,62
Materiais ...........................................................................
172,14
Otros .................................................................................
36,80
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
404,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS CATRO EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS
03.02

m²

Marca vial reflexiva en cebreados

m2 marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas de vidro,
realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie
realmente pintada.
PUSS42a
PUSS41a
MMMT.01f
MMMW.04
MOOA.1a
MOON.2b
%3

0,600 kg
0,300 kg
0,001 h
0,150 h
0,150 h
0,150 h
3,000

Pintura reflectante p/sinalización
Microesferas de vidro
Barredora recolledora autopropulsada
Máquina pintado
Oficial 1ª
Peón Especialista
Medios auxiliares

6,00
3,00
26,92
18,53
11,35
10,52
10,60

3,60
0,90
0,03
2,78
1,70
1,58
0,32
______________________________
Man de obra .....................................................................
3,28
Maquinaria ........................................................................
2,81
Materiais ...........................................................................
4,50
Otros .................................................................................
0,32
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
10,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS
03.03

ud

Sinal triangular de 90 cm

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha
profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20, totalmente colocado.
PUSS.6cc
PUSS16bb
MOON.2b
%3
CMTE.30
OBC.07

1,000 ud
2,200 ud
0,750 h
3,000
0,125 m³
0,125 m³

Sinal triandular lado 90 cm
Poste de 80x40 mm galvanizado
Peón Especialista
Medios auxiliares
Escavación manual zanxa en terreo tránsito ata p<=1,5 m
Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa

77,00
9,50
10,52
105,80
21,67
86,04

77,00
20,90
7,89
3,17
2,71
10,76
______________________________
Man de obra .....................................................................
12,14
Materiais ...........................................................................
106,83
Otros .................................................................................
3,46
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
122,43

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E DOUS EUROS con CORENTA E TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
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03.04

ud

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de
sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto
ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado de formigón HM-20/P/20,
totalmente colocado.
PUSS16bb
PUSS.4ca
MOON.2b
%3
CMTE.30
OBC.07

2,200 ud
1,000 ud
0,750 h
3,000
0,125 m³
0,125 m³

Poste de 80x40 mm galvanizado
Sinal proh obrig pintada Ø 60cm
Peón Especialista
Medios auxiliares
Escavación manual zanxa en terreo tránsito ata p<=1,5 m
Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa

9,50
50,01
10,52
78,80
21,67
86,04

20,90
50,01
7,89
2,36
2,71
10,76
______________________________
Man de obra .....................................................................
12,14
Materiais ...........................................................................
79,84
Otros .................................................................................
2,65
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
94,63

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

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL
04.01.01

U42EA001
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.
Casco de seguridad homologado
Costes indirectos..(s/total)

1,82
1,80

1,82
0,02
______________________________
Materiais ...........................................................................
1,82
Otros .................................................................................
0,02
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS
04.01.02

U42ED110
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.
Protectores auditivos verst.
Costes indirectos..(s/total)

18,50
18,50

18,50
0,19
______________________________
Materiais ...........................................................................
18,50
Otros .................................................................................
0,19
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
18,69

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS
04.01.03

U42EA220
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.
Gafas contra impactos.
Costes indirectos..(s/total)

11,36
11,40

11,36
0,11
______________________________
Materiais ...........................................................................
11,36
Otros .................................................................................
0,11
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
11,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS
04.01.04

Ud

MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.
U42EC001
%CI

1,000 Ud
1,000 %

Mono de trabajo.
Costes indirectos..(s/total)

12,40
12,40

12,40
0,12
______________________________
Materiais ...........................................................................
12,40
Otros .................................................................................
0,12
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
12,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS
04.01.05

U42EG007
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.
Par de botas agua de seguridad
Costes indirectos..(s/total)

20,01
20,00

20,01
0,20
______________________________
Materiais ...........................................................................
20,01
Otros .................................................................................
0,20
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
20,21

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS
04.01.06

U42EG001
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.
Par de botas de agua.
Costes indirectos..(s/total)

6,90
6,90

6,90
0,07
______________________________
Materiais ...........................................................................
6,90
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
6,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
04.01.07

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado
CE.
U42EE012
%CI

1,000 Ud
1,000 %

Par Guantes lona/serraje
Costes indirectos..(s/total)

2,65
2,70

2,65
0,03
______________________________
Materiais ...........................................................................
2,65
Otros .................................................................................
0,03
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,68

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS
04.01.08

Ud

IMPERMEABLE
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CÓDIGO
CANTIDADE UD RESUMEN
PREZO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U42EC010
%CI

1,000 Ud
1,000 %

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Traje de agua amarillo-verde
Costes indirectos..(s/total)

5,15
5,20

5,15
0,05
______________________________
Materiais ...........................................................................
5,15
Otros .................................................................................
0,05
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
5,20

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

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA
04.02.01

Ud

Extintor Polivalente ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro e boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
MOON.2b
SEE.14
%CI

0,100 h
1,000 Ud
1,000 %

Peón Especialista
Extintor polvo ABC 6 Kg.
Costes indirectos..(s/total)

10,52
43,27
44,30

1,05
43,27
0,44
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,05
Materiais ...........................................................................
43,27
Otros .................................................................................
0,44
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
44,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E CATRO EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS
04.02.02

ud

Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada prelacada de 70
cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre cabalete, considerando 5 usos.
MPPC.11
MPPC.12
MOON.2b
%2

0,200 ud
0,200 ud
0,050 h
2,000

Sinal refl tri perigo 70cm
Cabalete sinais 70-90-ø60cm
Peón Especialista
Medios auxiliares

54,96
25,06
10,52
16,50

10,99
5,01
0,53
0,33
______________________________
Man de obra .....................................................................
0,53
Materiais ...........................................................................
16,00
Otros .................................................................................
0,33
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
16,86

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS
04.02.03

MOON.2b
MPPC.08B
%CI

Ud

0,100 h
1,000 Ud
1,000 %

Cartel peligro obras

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación e desmontado.
Peón Especialista
Cartel de peligro zona de obras
Costes indirectos..(s/total)

10,52
5,72
6,80

1,05
5,72
0,07
______________________________
Man de obra .....................................................................
1,05
Materiais ...........................................................................
5,72
Otros .................................................................................
0,07
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
6,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS
04.02.04

Ud

Cartel indicativo riesgo

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de ferro
galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso colocación e desmontado.
MOON.2b
MPPC.08C
MPCC.08D
%CI

0,300 h
1,000 Ud
0,330 Ud
1,000 %

Peón Especialista
Cartel indic.nor.0.30x0.30 m
Soporte metálico para señal
Costes indirectos..(s/total)

10,52
4,75
14,70
12,80

3,16
4,75
4,85
0,13
______________________________
Man de obra .....................................................................
3,16
Materiais ...........................................................................
9,60
Otros .................................................................................
0,13
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
12,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS
04.02.05

m

Banda sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250
metros, colocada.
MPPC.07
MOON.2b
%1

1,000 m
0,060 h
1,000

Banda sin bicolor plástico 8cm
Peón Especialista
Medios auxiliares

0,07
10,52
0,70

0,07
0,63
0,01
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______________________________
Man de obra .....................................................................
0,63
Materiais ...........................................................................
0,07
Otros .................................................................................
0,01
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
0,71

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

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS
04.03.01

U42AA212
%CI

Ud

1,000 Ud
1,000 %

ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e aseo con
inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio e cerramento chapa nervada e galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aillamento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado
en paredes. Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e
con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura. Ventana aluminio anodizado
con folla de corredeia, contraventana de aceiro galvanizado. Instalación eléctrica
a 220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de 60 W.
Alquiler caseta oficina con aseo
Costes indirectos..(s/total)

100,00
100,00

100,00
1,00
______________________________
Materiais ...........................................................................
100,00
Otros .................................................................................
1,00
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
101,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO UN EUROS
04.03.02

Ud

BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801

1,000 Ud

Botiquín de obra.

49,64

49,64
______________________________
Materiais ...........................................................................
49,64
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
49,64

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E NOVE EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 XESTION DE RESIDUOS
05.01

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)
RSDC.1m
%1

1,000 m³
1,000

Canon de vertido de residuos misturados da construcción
Medios auxiliares

12,00
12,00

12,00
0,12
______________________________
Materiais ...........................................................................
12,00
Otros .................................................................................
0,12
______________
TOTAL PARTIDA.............................................................
12,12

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ANEXO 3

XESTIÓN DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES- DATOS DA OBRA
Proxecto

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE
ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

Situación

TRAGOVE – CORVILLON (CAMBADOS)

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)
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

1

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
17 03 02

Mesturas bituminosas distintas ás do código 17 03 01

2. Madeira
17 02 01

Madeira

3. Metais
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Ferro e Aceiro
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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
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

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
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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

0,00
0,00

ESTIMACION DE RESIDUOS XERADOS POR DEMOLICIONS E OBRA NOVA
ESTIMACION DE RESIDUOS POR DEMOLICIONS
Demolicions de formigón
Demolicións peches metalicos
TOTAL ESTIMACION RESIDUOS POR DEMOLICIONS e OBRA NOVA

M3
M3

19,45 demolición de beirarrúa
19,45

Presuposto estimado da obra

€

68.275,00 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

0,00

1,25

0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DA EXCAVACIÓN
Volume total de terras procedentes da escavación que
van a vertedoiro

4

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

0,00

0,00

1,30

0,00

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

0,00

0,00

RCD: Natureza non pétrea

0,00

RCD: Natureza pétrea
1. Area Grava e outros áridos

0,00

0,00

1,50

0,00

2. Formigón

0,00

46,68

2,40

19,45

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

46,68

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

0,00

0,00

19,45

RCD: Potencialmente perigosos e outros

3.3.MEDIDAS
DE
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).

SEGREGACIÓN

"IN

0,00

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 (€)

0,00

0,00

0,00

% do orzamento de
Obra

A1 RCDs Nivel I
Terras e pétreos da escavación

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

0,00%
0,00%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Natureza Pétrea

19,45

12,12

235,73

0,35 %

RCDs Natureza non Pétrea

0,00

0,00

0,00

0,00 %

RCDs Potencialmente perigosos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

235,73

0,35 %

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, a día 19 de xuño de 2018

Fdo.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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ANEXO 4:

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO
A DEPURADORAS POLA COSTA

PETICIONARIO :

EXCMO CONCELLO DE CAMBADOS

SITUACION :

TRAGOVE - CORVILLON (CAMBADOS)

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:
Gastos Xerais 13,00 %:
Beneficio Industrial 6,00 %:
Total:
Imposto sobre o Valor Engadido 21,00 %:
Presuposto de Execución por Contrata:

68.275,00 €
8.875,75 €
4.096,50 €
81.247,25 €
17.061,92 €
98.309,17 €

Ascende a presente estimación do P. de E. por C. a cantidade NOVENTA E OITO MIL TRESCENTOS NOVE
EUROS CON DEZASETE 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

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
NON
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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 movemento de terras 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 actuación principal consiste na mellora da capa de rodadura dun vial nunha
lonxitude de 1.160 m. cun ancho medio de 7,00 m. Aínda que existen zonas onde a
anchura será inferior debido a distancia entre a liña de Ribeira Mar e a Liña de
Deslinde Marítimo Terrestre.

Na actuación executaranse as seguintes obras :



Fresado de 5 cm. en 389 m2. de pavimento de formigón situados en
dúas zonas no trazado actual do vial.



Desbroce de e limpeza de terreo nunhas zonas onde se estreita moito o
camiño, para aumentar o trazado do actual vial, pero sempre dentro do
dominio público marítimo terrestre.



Refino e rasanteo dunha superficie de 8.600 m2 en toda a base do vial.



Reparación de todos os fochancas existentes no vial realizado con
pedra 32/63 e rega de 2 Kg/m2. de ECR-2.



Subbase de pedra 32/63 e tratamento semiprofundo en dúas zonas
puntuais do actual vial.



Pavimentado de todo o vial (8.600 m2) con capa de 5 cm. de mestura
bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d, incluso rega de
adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
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Recalces de 3 ud. de tapas de rexistro existentes no trazado do vial,
con dados de formigón.



Instalación de 3 ud. de redutores de velocidade circulares para unha
velocidade máxima de 50 Km/h. Cunha lonxitude total da base de 5,30
m. e unha altura de 8 cm. , realizado con mestura bituminosa en quente
tipo AC 16 SURF 50/70 d.



Sinalización horizontal e vertical próxima a os 3 redutores de velocidade
a instalar.

Estimase necesario e suficiente un prazo de 20 días para a execución das
obras, a partir da firma da Acta de Comprobación e Replánteo.

3.-

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

O número de traballadores estimados, é o seguinte:
Oficiais de primeira. ..............................................

2

Operador de motoniveladora-excavadora. ............

1

Operador de camión –grua ...................................

1

Operador de compactador. ...................................

1

Condutores de cuba rego asfáltico. .......................

1

Condutores de camión. .........................................

2

Peóns sen especializar. ........................................

2

TOTAL TRABALLADORES ESTIMADOS.
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A suma dos días de traballo do total dos traballadores da obra, segundo a
programación prevista nesta, é :

OBREIROS

TR A B AL L O

Movemento de
demolicions
Capa
rodaxe
(mestura).

– Condutor
de
retroescavadora-motoniveladora
+condutor de camión + peón.
asfáltica Condutor cuba + Condutor camión + Peón sen
especializar + Operador compactador + Encargado.

terras

Reductores de velocidade e Condutor cuba + Condutor camión + Peón sen
sinalizacion
especializar + Operador compactador + Encargado.

TOTAL NÚMERO DE DÍAS. ............................................

DÍAS
4
10
6

20
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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. ------------------------------------------------------------------------------



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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
Atrapamento.
Colisión.

Roza.

Xiro.

Desmonte.
Muros

Caídas en altura.

Transporte
Cunetas.
Terraplén.

Desprendementos.

Superestrutura

Caídas obxectos

Capa rodadura.

Queimaduras.
Salpicaduras.
Vapores.

MEDIDA
Non traballar preto máquina.
Sinal acústico marcha atrás.
Non traballar preto máquina.
Sinal acústico marcha atrás.
Sinalización axeitada.
Recoñecemento previo do terreo.
Barras antixiro maquinaria.
Cabina de seguridade.
Rede antiácidas.
Varanda de protección.
Cinto de seguridade.
Rede antiácidas.
Fitas balizamento.
Refino noiros.
Pendentes noiros.
Construción de bermas.
Uso de casco.
Colocación de marquesiña.
Rede antiácidas.
Colocación correcta de abastos.
Colocación correcta ferramentas.
Colocación correcta de equipos.
Uso de casco.
Luvas antitérmicas.
Botas illantes.
Mandil impermeable.
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
Riscos
climáticos

RISCO
Chuvia.
Auga - barro.
Xeo - neve.
Raio

Liñas
eléctricas
Danos
terceiros.

Maquinaria

Electrocución.
Atropelo.
a Colisións.
Accidentes
imprevistos.
Incendios.

Xeneral.

MEDIDA
Roupa impermeable.
Botas de auga.
Calzado antideslizante.
Evitar proximidade a árbores e maquinaria.
Sinalización.
Pórticos de delimitación de altura.
Aviso de obras.
Sinalización de estrada.
Maquinaria a punto.
Botica de primeiros auxilios primeiros auxilios.
Extintores.
Maquinaria e ferramentas ben proxectada e
construída.
Mantemento de maquinaria.
Utilización correcta.
Formación axeitada do persoal.
Evitar a fatiga nos operarios.
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
PROTECCIÓNS TÉCNICAS:

Existe outra serie de riscos, que sen ser intrínsecos dun traballo determinado, afectan
a todos dalgún xeito:

TRABALLO

RISCO

Roza.
Po
Desmonte terra.
Transporte.
Cunetas.
Terraplén.
Ruído
Superestrutura. Vibracións
operarios
Desmonte
rocha.
Explosións.

Ruído.

Po.

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

Deseño voadura.
Aviso sonoro voadura.
Vixilancia.
Protector auditivo.
Detonadores con retardo

Boa.
Boa.

Boa.
Boa.

Aceptable.
Aceptable.
Aceptable.
Boa.
Boa.

Captadores de po.
Cargas explosivas reducidas.
Moi boa.
Voaduras volumes de rocha Aceptable.
escasos.
Lentes antiproxeccions.
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.
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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.
Centro Saúde Cambados
CENTRO DE SAUDE DE CAMBADOS
Avda. de Galicia s/n , 36630, CAMBADOS (PONTEVEDRA
Telf. 986.52.41.50
Distancia : 2 Km.

Hospital Provincial Pontevedra
Rúa Loureiro Crespo - PONTEVEDRA•36002
Telf. 986807000
Distancia : 25 Km.

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
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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.

9.-

PREVISIÓNS E INFORMACIÓNS ÚTILES PARA EFECTUAR OS

TRABALLOS CON SEGURIDADE. NORMAS PARTICULARES PARA O USO
DA MAQUINARIA:

1.-

RETROEXCAVADORA:

➔

Utilizar a máquina axeitada, ao traballo a realizar: de cadeas en terreos brandos,
con percorridos curtos ou sen desprazamentos e de rodas, en terreos duros e
abrasivos, materiais soltos e percorridos longos ou de desprazamento continuo. -

➔

As retroescavadoras están deseñadas tanto para cargar, coma para escavar, se
están dotadas do equipo axeitado. Debido á lonxitude da pluma, teñen o centro
de gravidade bastante elevado, polo que teñen grande predisposición ao xiro, se
se omiten as medidas de seguridade. Todas as máquinas en evolución, deberán
extraer e afianzar en terra, os parrulos de estabilización.

➔

As retroescavadoras non deben superar as pendentes superiores ao 20% en
terreos húmidos e, ao 30%, en terreos secos, pero deslizantes.

➔

Non se debe escavar nas proximidades dos apoios da máquina, debido ao risco
de xiro.

➔

Ao cargar materiais sobre camión, o cazo non debe pasar nunca sobre a súa
cabina.

➔

En apertura de gabias, débese poñer especial atención no esteamento de
seguridade, que evite os derrubamentos.
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➔

Comprobar o tensado de cadeas ou a presión dos pneumáticos.

➔

Sinalizar as zonas de perigo ou posible xiro. Uso do sinalista.

➔

O maquinista será un traballador cualificado e deberá ir provisto de casco de
seguridade, calzado antideslizante, cinto antivibratorio e protector auditivo.

➔

Todas as retroescavadoras deberán ir equipadas cun sinal acústico de marcha
atrás.

2.-

MOTO NIVELADORA:

➔

O operador da moto niveladora, ha de ser un obreiro especializado e habituado
ao seu uso.

➔

Non debe empregarse nunca como buldózer, xa que están deseñadas para
mover materiais lixeiros e realizar refinos e aperturas de cunetas.

➔

O refino de noiros debe realizarse cada 2 ou 3 mts. de altura, xa que dese modo,
se traballa mellor, máis rápido e evítanse desprendementos.

➔

Non se deben superar pendentes laterais superiores ao 40%.

➔

O maquinista irá dotado de casco de seguridade, botas antideslizantes, cinto
antivibratorio e protector acústico.

➔

Deberá ir provista dun sinal acústico de marcha atrás.

3.-

ROLO COMPACTADOR:

A maquinaria de compactación ten un elevado índice de accidentes, debido a que se
trata dun traballo monótono, que cansa o operario e a que estas máquinas teñen o
centro de gravidade, relativamente alto, o que as fai moi inestables á hora de salvar
pequenos desniveis.
➔

As máquinas deberán ir provistas de barras antixiro ou cabinas de seguridade. --

➔

O maquinista será un obreiro especializado. Ás ser posible, rotarase ao persoal
para evitar a súa fatiga.

➔

O maquinista irá dotado de casco de seguridade, botas antideslizantes, cinto
antivibratorio e protector auditivo.

➔

Terase especial precaución na compactación de terreos próximos a grandes
noiros en terraplén.

4.-

MAQUINARIA DE TRANSPORTE:

Os transportes poden ser de materiais ou de persoal, remitíndonos neste último caso,
ao Código de Circulación, suficientemente claro ao respecto. Referirémonos polo tanto
aos camións caixa abatible, dúmpers, camións de caixa non basculante, remolques,
plataformas, bañeiras, etc.
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➔

Para efectuar reparacións co basculante levantado, deben empregarse sistemas
de seguridade que impidan o desblocaxe e caída da caixa, tales como puntais,
perfís calzados, cadeas de sustentación, etc.

➔

Cando se bascula en vertedoiros con grandes desniveis, débense colocar topes
de seguridade que limiten o percorrido cara a atrás; esta operación debe
realizarse co freo de estacionamento.

➔

Rematada a descarga, e antes de iniciar a marcha, é imprescindible baixar o
basculante.

➔

En operacións de carga, nos vehículos dotados de viseira protectora, o condutor
pode permanecer dentro da cabina; cando o vehículo carece desta protección, o
condutor permanecerá fóra dela.

➔

Todos os vehículos deben ir dotados de luz e sinal acústico de marcha atrás.

➔

Durante os traballos de carga e descarga, non deberán permanecer persoas na
proximidade das máquinas, para evitar o risco de atropelo ou esmagamento.

➔

É fundamental elixir o tipo de camión axeitado á carga que se lle vai facilitar.

➔

Terá sempre preferencia de paso a unidade que vaia cargada.

➔

Os traballos deben realizarse sempre na posición axeitada: as pas de rodas
articuladas, traballarán perpendiculares ao eixe de carga; as pas de rodas de
chasis ríxido e as de cadeas, deben traballar cun ángulo de 150 o, ao eixe de
carga.

➔

Débese ter especial precaución cos pneumáticos, vixiando a súa presión, grao
de desgaste ou tipo, segundo o traballo que se vaia realizar.

➔

O condutor deberá ir dotado dos medios de seguridade persoal axeitados.

5.-

FORMIGONEIRA ELÉCTRICA:

➔

As formigoneiras situaranse nos lugares salientados para tal efecto nos planos
de organización de obra.

➔

As formigoneiras a utilizar nesta obra, terán protexidos mediante unha carcasa
metálica os órganos de transmisión -correa, coroa e engrenaxes- para evitar os
riscos de atrapamento.
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➔

As carcasas e demais partes metálicas da formigoneira estarán conectadas a
terra.

➔

A botoeira de mandos eléctricos da formigoneira será de accionamento estanco,
en prevención de risco eléctrico.

➔

As operacións de limpeza directa-manual, efectuarase logo de desconexión de
rede eléctrica de formigoneira, previsión de risco eléctrico e de atrapamentos.

➔

As operacións de mantemento estarán realizadas por persoal especializado para
tal fin.

PROTECCIÓNS PERSOAIS.

➔

Casco de polietileno.

➔

Lentes de seguridade.

➔

Roupa de traballo.

➔

Luvas de goma ou P.V.C.

➔

Botas de seguridade de goma ou P.V.C.

➔

Traxes impermeables.

➔

Máscara con filtro mecánico recambiable.

6.-

FERRAMENTAS MANUAIS:

➔

As ferramentas manuais utilizaranse naquelas tarefas para as que foron
concibidas.

➔

Antes do seu uso revisaranse, desbotándose as que non estean en bo estado de
conservación.

➔

Manteranse limpas de aceites, graxas, e outras substancias deslizantes.

➔

Para evitar caídas, cortes ou riscos análogos colocaranse no portaferramentas
ou estantes axeitados.

➔

Durante o seu uso evitarase o seu depósito arbitrario polos chans.

➔

Os traballadores recibirán instrucións concretas sobre o uso correcto das
ferramentas que haxan de utilizar.

PROTECCIÓNS PERSOAIS.

➔

Cascos.

➔

Botas de seguridade.

➔

Luvas de coiro ou P.V.C.

➔

Roupa de traballo.

➔

Lentes contra proxección de partículas.

➔

Cintos de seguridade.
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PREGO DE CONDICIÓNS
1.- DISPOSICIÓNS LEGAIS DE APLICACIÓN
Son de obrigado cumprimento as disposicións contidas en:
▪ Estatuto dos Traballadores
▪ Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (O.M. 9-3-71) (B.O.E.
16-3-71)
▪ Plan Nacional de Hixiene e Seguridade no Traballo (O.M. 9-3-71) (B.O.E.
11-3-71)
▪ Comités de Seguridade e Hixiene na Industria da Construción (O.M. 20-552) (B.O.E. 15-6-52)
▪ Regulamento dos Servizos Médicos de Empresa (O.M. 22-11-59) (B.O.E.
27-11-59)
▪ Ordenanza de Traballo da Construción, Vidro e Cerámica (O.M. 28-8-70)
(B.O.E. 5-7-8 y 9-09-70)
▪ Homologación de medios de protección persoal dos traballadores (O:M. 175-74) (B.O.E. 29-5-74)
▪ Regulamento Electrotécnico de baixa tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-1073)
▪ Regulamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 146-77)
▪ Convenio Colectivo Provincial da Construción.
▪ Obrigatoriedade da inclusión dun Estudio de Seguridade e Hixiene no
Traballo nos proxectos de edificación e obras públicas (Real Decreto
555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86)

2.- 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.
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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.
3.- PROTECCIÓNS ESPECIAIS
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.

4.- 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.
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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.

Plataformas Voadas
Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar, estarán
convenientemente ancoradas e dotadas de varanda.
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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.

5.- 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.
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6.- 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.
7.- 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.
8.- 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.
9.- 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.
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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 nun capitulo independente
no presuposto e ascende a cantidade de SETECENTOS OITENTA E UN CON
CINCOENTA E SEIS CÉNTIMOS (781,56 €)

En Cambados, a día 19 de xuño de 2018

Ado.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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ANEXO 5

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

1.- INTRODUCCIÓN
O presente Anexo conforma o anexo de Control de calidade do proxecto segundo Decreto 232/1993 de
30 de setembro de Control de calidade na Edificación na Comunidade Autónoma de Galicia. Ten como
obxecto establecer unha relación valorada dos distintos ensaios e as medidas necesarias para realizar un
efectivo control da calidade na execución deste proxecto.
A relación de ensaios e probas do presente anexo de Control de Calidade refírense ás unidades principais
da obra e debe considerarse como mínima. No presente anexo únicamente serán valorados os ensaios
de materiais que deben ser realizados por laboratorio homologado, non sendo considerados outras
actividades, como inspeccións visuais, verificacións xeométricas, acabados superficiais, garantías, selos
de idoneidade, certificados, homologacións, etc., pois o seu custo xa está incorporado no prezo de cada
unidade de obra.

As actuacións do control de calidade materializaranse durante a execución das obras en tres actuacións
diferenciadas:
- Control de materiais e equipos
- Control de execución
- Probas finais de servizos
A Dirección de Obra, á vista dos resultados dos mesmos, do seu apreciación, aínda que subxectiva, da
non conformidade de materiais ou operacións, ou do emprego de novas unidades de obra, sinalará as
variacións do programa estimado.
Para a realización dos ensaios, análises e probas, a Dirección Facultativa solicitará e contratará
devanditos servizos cun laboratorio homologado. Os materiais que non cumpran as condicións serán
retirados e reemprazados a conta do contratista.
Como resultado final obtense a relación valorada de ensaios a realizar para as obras proxectadas, que
servirán para establecer un Plan de Control de Calidade durante a súa execución, en función das
necesidades técnicas definitivas das obras, establecidas pola Dirección de Obra.
2.- NORMATIVA
Para a determinación dos ensaios a realizar consideráronse os documentos seguintes:
-

Recomendacións para o Control de Calidade das Obras de Carreteras. Dirección Xeral de
Carreteras. MOPU 1987.
Instrución de Formigón Estructural (EHE-08).
Instrución de Aceiro Estructural (EAE-11).
Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Carreteras e Pontes PG3/75, e as
ordes circulares que revisan ou modifican o seu contido.
Instrución para a Recepción de Cementos (RC-08).
Normas UNE de AENOR.
NLT. Normas do Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), antes
“Laboratorio do transporte”.
ASTM. American Society for Testing and Materials.
Normas ISO: International Standards for Business.

1

3.- ENSAIOS PREVISTOS
A previsión de ensaios a realizar, así como o número dos mesmos, serán aprobados pola Dirección
Facultativa, remitíndose os resultados da empresa cualificada tanto a Dirección de Obra como a empresa
Construtora,
Para la realización do Plan de Control de Calidade das obras, según os ensaios previstos, valorarase no
1% do Presuposto de Execución Material das obras. Dito importe correrá a cargo da empresa construtora
adxudicataria.

Ud.

CONCEPTO

NORMATIVA

FIRMES Y PAVIMENTOS
SUB-BASE
2

Ensaios de carga con placa

UNE 103808-06.
NLT-357-98

MEZCLA BITUMINOSA AC16-SURF
2

Ud. Fabricación de probetas e determinación da densidade
máxima de unha mestura, da densidade aparente das probetas e
do contido de ocos da mestura

UNE-EN 12697-5,
UNE-EN 1269-6,
UNE-EN 1269-8 y
UNE-EN 1269730 / 12697-32

2

Ud. Determinación do contido de ligante da mestura

UNE-EN 12697-1

2

Ud. Determinación da granulometría dos áridos extraídos

UNE-EN 12697-2

5

Ud. Extracción de probeta-testigo en mestura bituminosa con
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor.
Mínimo facturable por desprazamento 5 Unidades

En Cambados, a día 19 de xuño de 2018

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

PLAN DE OBRAS

1.- PLAN DE OBRAS
O presente Plan de Obra integra de modo xeral o estudo das principais
actividades a desenvolver, propoñendo uns prazos e secuencias, e dar
cumprimento ao Real Decreto 3/2.011 de 14 de novembro, pola que se
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, onde se
especifica que os proxectos de obras deberán comprender un programa de
desenvolvemento dos traballos en tempo e custo óptimo, de carácter
indicativo.

Elaborouse un plan de obra xeral no que se contemplaron as principais
actividades e a súa concatenación.
Considérase necesario e suficiente un prazo de execución de VINTE
DIAS, dende a acta de comprobación de replanteo. En calquera caso, o
Contratista poderá propoñer planificacións alternativas que deberán ser
aprobados pola Dirección de Obra, e que en ningún caso poderán pasar o
prazo anteriormente indicado.
No diagrama de Gantt que se achega seguidamente, proponse unha
secuencia e duración das principais actividades que conforman a obra en
estudo, en base aos rendementos de man de obra e maquinaria incluídos no
presuposto.

ACTIVIDADE

SEMANA
SEMANA SEMANA
INICIO
FINAL

MES 1
1

2

3

MOEVEMENTO DE TERRAS - FRESADO

1

1

1

PAVIMENTACION-RECALCES

2

3

0

1

REDUCTORES - SINALIZACION

4

4

0

SEGURIDADE E SAUDE

1

4

XESTION DE RESIDUOS

1

1

PRESUPOSTO

4

PEM
0

2.219,04 €

1

0

60.925,10 €

0

0

1

4.113,57 €

1

1

1

1

781,56 €

1

0

0

0

235,73 €

68.275,00 €

68.275,00 €

ANEXO 7:

AUTORIZACION COSTAS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA ALIMENTACION Y
MEDIO AMBIENTE

PLANOS

PLANO :

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL
DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
ESCALA :

DATA:

1/25.000
NUM. DE PLANO:

01

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

Ref.

CONCELLO DE
CAMBADOS

SITUACION :

20180245

TITULO DO PROXECTO :

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/5000
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

SITUACION URBANISTICA
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

2.1

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/3000
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

SITUACION GENERAL FOTO AEREA
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

2.2

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

AS
ADO
R
A DE
PUR
ESO
ACC
VIAL
VIA
OR
LP
TO
GO

A
TR
VE
Trasformador

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.1

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

Transformador

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.2

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.3

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.4

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

LTAD
A
ASFA
ZONA
PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.5

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

ZONA FORMIGONADA

ZONA ASFALTADA

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

ESCALA :

PLANO :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA SITUACION ACTUAL
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

3.6

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

3'
R-48

1'

VIAL

ACCE
SO A

DEPU
RAD
ORA
S

2'
R-46

LP

VIA
E

V
GO

RA

R-45

OT

T
OR

35
R-44

37
R-43

36
34

R-42
R-41

33

R-40

32
Limpeza e apertura de caixa

43

41

Trasformador

CONCELLO DE
CAMBADOS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

31

44

PROXECTO:

PLANO :

ESCALA :

1/500

PLANTA OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.1

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

R-34

R-35

R-39

R-40

Reductor velocidade circular

27

R-36

R-37

R-38

28

30

31

Transformador

29

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

PLANO :

ESCALA :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.2

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

R-31

R-32

R-33

R-30

26

27

R-29

Reductor velocidade circular

R-28
R-27

25

R-26

24

23

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANO :

ESCALA :

1/500

PLANTA OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.3

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

R-24

R-25

R-23

23
22
R-19

R-18

R-20

R-21

R-22

18

20

21

19
Limpeza e apertura de caixa

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

PLANO :

ESCALA :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.4

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

R-13

R-14

R-15
15
14
13

ZONA

ASFAL
TADA

16

R-16
17

R-17

18
PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

PLANO :

ESCALA :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.5

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

R-11

R-12

Reductor velocidade circular

R-8
R-7
R-5

R-6

7

8

R-4

9

R-9

ZONA FORMIGONADA

R-2

R-3

6

ZONA ASFALTADA

R-10
5

10

R-11

R-1
4

11

12
P-9004

ESTRADA E

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

PLANO :

ESCALA :

1/500
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

PLANTA DE OBRAS
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

4.6

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

5,30
2,65

2,65

Variable (max 6,50 m.)

R-301

P-15 a

PLANTA

0,08

P-15 a

SECCION

PARA REDUCTORES FISICOS DE VELOCIDADE CIRCULARES

PROXECTO:

CONCELLO DE
CAMBADOS

R-301

ESCALA :

PLANO :

1/75
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A
DEPURADORAS POLA COSTA

DETALLE DE REDUCTORES DE VELOCIDADE
SITUACION :

REFERENCIA :

20180245

DATA:

NUM. DE PLANO:

5

Asdo.: GABINO GRANDE TORO

OFICINA TECNICA AGRICOLA, S.L.

PREGO DE CONDICIÓNS FACULTATIVAS

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
Tragove - CORVILLON (CAMBADOS)
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TITULO I – PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES APLICABLES ÁS OBRAS
COMPRENDIDAS NO PROXECTO
CAPÍTULO I.- XENERALIDADES
ARTIGO 1.1.1. - PRESCRICIÓNS TÉNICAS XERAIS
Serán de aplicación, no seu caso como supletorias e complementarias das contidas neste Prego, as
disposicións incluídas en canta normativa vixente no momento de aplicación sexa de aplicación en cuestións
específicas da obra, en canto non modifiquen nin se opoñan ao que nel especifícase.
Terase en conta o que se prescribe no artigo seguinte.
ARTIGO 1.1.2. - PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES
As condicións prescritas neste Prego Particular aclaran, precisan, modifican ou complementan as da
normativa xeral antes citada, e teñen primacía sobre esta en cantos aspectos presenten contradicións.

TITULO II - CONDICIONES XERAIS E UNIDADES DE OBRA
CAPÍTULO I.- XENERALIDADES
ARTIGO 2.1.1 - NATUREZA DO PRESENTE PREGO. CONTRADICIÓNS ENTRE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN
O presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares inclúe o conxunto de prescricións e
especificacións que, xunto ás recolleitas no Artigo 1.1.1 do Capítulo I do Título I e ao detallado no documento
de Planos de leste mesmo Proxecto, serán preceptivas na execucións das obras a que o mesmo refírese.
Os documentos mencionados inclúen igualmente a descrición xeral, localización das obras, condicións
esixidas aos materiais, requisitos para a execucións, medición e abono das diversas unidades do Proxecto, e
integran as directrices a seguir polo Contratista adxudicatario das obras.
CONTRADICIÓNS
En caso de incompatibilidades e/ou contradicións entre os documentos do presente proxecto teranse
en conta as seguintes especificacións:
Suposto exista incompatibilidade entre os documentos que compoñen o proxecto prevalecerá o
Documento nº2, Planos, sobre os demais no que concirne ao dimensionamento e características xeométricas.
O Documento nº3, Prego de Prescricións Técnicas Particulares, terá prelación sobre o resto dos
documentos no referente a materiais a empregar, execución, medición e valoración das obras.
O cadro de prezos Nº 1 terá preferencia sobre calquera outro documento nos aspectos relativos aos
prezos das unidades de obra que compoñen o proxecto.
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En calquera caso, os documentos do proxecto terán prelación con respecto aos Pregos de Condicións
Xerais mencionados no Artigo 1.1.1 do Capítulo I do Título I do presente Prego.
Todos os aspectos definidos no Documento nº2, Planos, e omitidos no Documento nº3, Prego de
Prescricións Técnicas Particulares, ou viceversa, haberán de ser considerados coma se estivesen expostos en
ambos documentos, sempre que as unidades de obra atópense perfectamente definidas nun ou outro
documento e teñan prezos asignados no Orzamento.
Non é propósito, con todo, de Planos e Pregos de Prescricións o definir todos e cada un dos detalles ou
particularidades construtivas que pode requirir a execución das obras, nin será responsabilidade da
Administración, do Proxectista ou do Director de Obra a ausencia de tales detalles, que deberán ser
executados, en calquera caso, polo Contratista de acordo coa normativa vixente e seguindo criterios
amplamente aceptados na realización de obras similares.
Así mesmo, as descricións erróneas nos detalles da obra que sexan manifestamente indispensables para
levar a cabo o espírito ou intención exposto neles, ou que por uso ou costume deben ser realizados, non só
non eximirán ao Contratista da obrigación de executar tales detalles, senón que, pola contra, deberán ser
executados coma se fosen completa e correctamente especificados en devanditos documentos.
APLICACIÓN
O presente Prego de Prescricións Técnicas particulares será de aplicación na construción, dirección,
control e inspección das obras do MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS
POLA COSTA - CAMBADOS.

ARTIGO 2.1.2. - DESCRICIÓN DAS OBRAS

A actuación principal consiste na mellora da capa de rodadura dun vial nunha lonxitude de 1.160 m. cun
ancho medio de 7,00 m. Aínda que existen zonas onde a anchura será inferior debido a distancia entre a liña
de Ribeira Mar e a Liña de Deslinde Marítimo Terrestre.
Na actuación executaranse as seguintes obras :











Fresado de 5 cm. en 389 m2. de pavimento de formigón situados en dúas zonas no trazado
actual do vial.
Desbroce de e limpeza de terreo nunhas zonas onde se estreita moito o camiño, para
aumentar o trazado do actual vial, pero sempre dentro do dominio público marítimo terrestre.
Refino e rasanteo dunha superficie de 8.600 m2 en toda a base do vial.
Reparación de todos os fochancas existentes no vial realizado con pedra 32/63 e rega de 2
Kg/m2. de ECR-2.
Subbase de pedra 32/63 e tratamento semiprofundo en dúas zonas puntuais do actual vial.
Pavimentado de todo o vial (8.600 m2) con capa de 5 cm. de mestura bituminosa en quente
tipo AC 16 SURF 50/70 d, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
Recalces de 3 ud. de tapas de rexistro existentes no trazado do vial, con dados de formigón.
Instalación de 3 ud. de redutores de velocidade circulares para unha velocidade máxima de 50
Km/h. Cunha lonxitude total da base de 5,30 m. e unha altura de 8 cm. , realizado con mestura
bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d.
Sinalización horizontal e vertical próxima a os 3 redutores de velocidade a instalar.
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ARTIGO 2.1.3. - CONDICIONS XERAIS PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS
APLICACIÓN
O adxudicatario das obras propoñerá á Administración, no prazo de quince días hábiles, a partir da
aprobación do Acta de Comprobación do Reformulo, un Programa de Traballo en tempo e custo.
MATERIAIS
Non se establece unha concreta procedencia dos materiais a empregar nas obras do presente Proxecto,
sendo de aplicación respecto diso a Cláusula 34 do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a
Contratación de Obras do Estado, aprobada por Decreto 3854/1.970, do 31 de Decembro.
Isto non libera ao Contratista da obrigación de que os materiais cumpran as condicións esixidas,
comprobándose estes mediante os ensaios correspondentes.
ENSAIOS
A calidade dos materiais e da execución da obra comprobarase mediante a realización dos ensaios ou
serie de ensaios, cuxa frecuencia especificar nas “Recomendaciones para o control de calidade en obras de
estradas” da Dirección Xeral de Estradas, na “Instrución de hormigón estructural EHE” e na NTE, así como en
calquera outra normativa vixente. As frecuencias que especifican as citadas recomendaciones enténdese que
son mínimas, podendo o Enxeñeiro Director das Obras aumentalas si ao seu xuízo as circunstancias así o
requirisen.
SUBCONTRATOS
Ningunha parte da obra poderá ser subcontratada sen consentimento previo do Enxeñeiro Director.
A este respecto, deberá cumprirse o que sobre o particular dispón a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público.
RESPONSABILIDADES VARIAS DO ADXUDICATARIO DAS OBRAS
O adxudicatario das obras protexerá todos os materiais e fitos de reformulo, así como a propia obra
contra todo dano e deterioro durante o período de construción, debendo en particular satisfacer os
regulamentos vixentes en relación co almacenamento de explosivos e carburantes.
Deberá conservar en perfecto estado de limpeza todos os espazos das obras, evacuando os vertidos que
poidan producirse.
Construirá e conservará á súa costa todos os pasos e camiños provisionais e proverá os recursos
necesarios para a seguridade das obras, facendo fronte á súa costa ás obrigacións derivadas do especificado
no Artigo 106.3 do Prego de Prescricións Técnicas Xerais (PG-3/75).
O adxudicatario das obras manterá en todo momento o tráfico pola estrada, dispoñendo os elementos
de sinalización e balizamento necesarios, tanto de día como de noite, para a seguridade vial dos tramos en
obras. Deberá así mesmo dispoñer as medidas adecuadas para a protección do tráfico peonil.
Verase tamén obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade
Social e de Seguridade e Saúde no traballo.
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Deberá constituír o órgano necesario con función específica de velar polo cumprimento das disposicións
vixentes sobre Seguridade e Saúde no traballo e designará o persoal técnico de seguridade que asuma as
obrigacións correspondentes en cada centro de traballo.
O incumprimento destas obrigacións por parte do contratista ou a infracción das disposicións sobre
seguridade por parte do persoal técnico por el designado non implicarán responsabilidade civil nin penal
algunha para a Administración contratante nin para a Dirección da Obra.
CONSERVACIÓN DAS OBRAS DURANTE A súa EXECUCIÓN E PRAZO DE GARANTÍA
O Contratista queda obrigado non só á execución da obra senón tamén á súa conservación ata a
recepción definitiva das mesmas. A responsabilidade do contratista, por faltas que na obra poidan advertirse
esténdese ao suposto de que tales faltas débanse exclusivamente a unha indebida ou defectuosa conservación
das unidades de obra, aínda que estas sexan examinadas e atopadas conformes pola dirección de obra,
inmediatamente logo da súa construción ou en calquera momento dentro do período de vixencia do contrato.
O prazo de garantía será dun (1) ANO a partir da data de recepción das obras, a condición de que non
se especifique un prazo diferente no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SEÑALIZACIÓN DAS OBRAS DURANTE A SÚA EXECUCIÓN
O contratista adxudicatario está obrigado a instalar os sinais precisos para indicar o acceso á obra, a
circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido á marcha daqueles, tanto en
devandita zona como nos seus lindes e inmediacións.
A sinalización, balizamento e, no seu caso, defensa deberán ser modificadas e ata retiradas por quen as
colocou axiña que como varíe ou desapareza o obstáculo á libre circulación que orixinou a súa colocación, e
iso calquera que for o período de tempo en que non resultasen necesarias, especialmente en horas nocturnas
e días festivos.

PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS
As obras deberán de quedar terminadas no prazo de VINTE DIAS a partir da orde de iniciación, a
condición de que non se especifique un prazo diferente no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
RECEPCIÓN DAS OBRAS
Unha vez realizadas as obras procederase á súa recepción de acordo co previsto no Artigo 235 do Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.
En caso de estimalo conveniente a Administración poderá realizar recepcións provisionais parciais.
REVISIÓN DE PREZOS
Nas obras do presente proxecto NON procede a revisión de prezos de acordo co Art. 103 da Lei 9/2017
de Contratos do Sector Público.
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PROPIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
O Contratista farase responsable de toda clase de reivindicacións que se refiran ao fornezo e materiais,
procedementos e medios utilizados para a execución das obras e que procedan de titulares de patentes,
licenzas, planos, modelos ou marcas de fábrica ou de comercio.
No caso de que sexa necesario corresponde ao Construtor obter as licenzas ou autorizacións precisas e
soportar a carga dos dereitos e indemnizacións correspondentes.
En caso de accións de terceiros titulares de Licenzas, autorizacións, planos, modelos, marcas de fábrica
ou de comercio utilizadas polo Contratista para a execución dos traballos, o Contratista farase cargo de
devanditas accións e das consecuencias que das mesmas derívense.

ARTIGO 2.1.4. - CADRO DE PREZOS
CONDICIÓNS XERAIS
Todos os prezos unitarios a que se refiren as normas de medición e abono contidas no presente Prego
de Prescricións Técnicas Particulares entenderanse que inclúen sempre o fornezo, manipulación e emprego de
todos os materiais necesarios para a execución das unidades de obra correspondentes, a menos que
especificamente exclúase algún no artigo correspondente.
Así mesmo, entenderase que todos os prezos unitarios comprenden os gastos da maquinaria, man de
obra, elementos accesorios, transporte, ferramentas e todas cantas operacións directas ou incidentais sexan
necesarias para que as unidades de obra queden terminadas con arranxo ao especificado neste Prego e nos
Planos, e sexan aprobadas pola Administración.
Igualmente entenderanse incluídos os gastos ocasionados por:
A reparación dos danos inevitables causados polo tráfico.
A conservación durante o prazo de garantía.
CADRO DE PREZOS Nº1
Os prezos indicados en letra no Cadro de Prezos nº1, con rebáixaa que resulte da licitación, son os que
serven de base ao Contrato, e o Contratista non pode reclamar que se introduza modificación algunha neles,
baixo ningún pretexto de erro ou omisión.
CADRO DE PREZOS Nº2
Os prezos do Cadro de Prezos nº2, con rebáixaa que resulte da licitación, aplicaranse única e
exclusivamente nos casos que sexa necesario abonar obras incompletas, cando por rescisión ou outra causa
non cheguen a terminarse os contratos, sen que poida pretenderse a valoración de cada unidade de obra
fraccionada noutra forma que a establecida en devandito cadro.
Os posibles erros e omisións na descomposición que figura no Cadro de Prezos nº2 non poderán servir
de base ao Contratista para reclamar modificación algunha nos prezos sinalados en letra no Cadro de Prezos
nº1.
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ARTIGO 2.1.5. - SEGURIDADE E SAÚDE NA OBRA
Será responsabilidade do Contratista a redacción e o cumprimento do plan de Seguridade e Saúde e
estará obrigado a dispoñer dun coordinador de Seguridade e Saúde así como todos os medios humanos e
materiais necesarios para o seu cumprimento, seguimento, vixilancia e control, así como á disposición en obra
dos medios a mobilizar inmediatamente no caso de accidentes ou imprevistos. A valoración dese Plan non
poderá implicar diminución do importe total establecido no citado estudo de seguridade e saúde. O seu
cumprimento será obrigación e responsabilidade do Contratista.

ARTIGO 2.1.6. - MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
A continuación ofrécense unha serie de prácticas recomendables para minimizar os efectos
medioambientais das actividades que abarcan as obras recolleitas dentro do presente proxecto. Contemplan
un amplo abanico de situacións que potencialmente poden ocorrer durante a execución das obras.
Compras:
Esta tarefa comprende a xestión de compras de materiais, equipos e produtos químicos. A decisión de
utilizar un material en lugar doutro se basea moitas veces nas preferencias dos operarios, o costume,
compromisos cos provedores, etc. Máis que en requirimentos técnicos, ambientais ou económicos:
Os criterios ecolóxicos deben ser considerados na súa xusta medida á hora de valorar o custo dunha
materia prima. Non descartar produtos que poden resultar máis caros a curto prazo si, a longo prazo, son máis
duradeiros e/ou consumen menos enerxía e recursos naturais.
A compra de material en exceso favorece a aparición de materiais caducados ou obsoletos, que se
converterán en residuos, que en ocasións poden ser perigosos, coas dificultades de xestión que conlevan.
Si se buscan os produtos químicos de menor agresividade medioambiental para a limpeza de equipos e
maquinaria axúdase a mellóraa da contorna. Doutra banda, os produtos químicos tóxicos levan implícito o
problema de xestionar os seus envases, que son residuos perigosos.
Substituír as pinturas en base disolvente por outras con base auga.
Equipos:
Ter sempre en conta, antes de adquirir novos equipos (maquinaria, equipos eléctricos e mecánicos, etc.)
os que, con similares prestacións, sexan máis respectuosos co medio ambiente (menor consumo de enerxía e
outros recursos, maior capacidade de reciclabilidade, menor xeración de ruídos, etc.).
Refugallos:
Débese procurar sempre comprar os materiais de forma que non queden excedentes e procurando que
os recipientes sexan adecuados e reutilizables ou reciclables.
O número de contenderes baleiros redúcese comprando os materiais en recipientes de gran tamaño,
sempre que iso non conleve unha acumulación excesiva de materiais: iso favorece a aparición de materiais
caducados ou obsoletos que se converterán en residuos.
É aconsellable, antes de adquirir materiais, negociar co provedor para que acepte os sobrantes e a
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devolución dos envases e embalaxes co fin de reutilizalos. No caso de que a este non lle interese, poden
localizarse clientes fóra da empresa.
Produción:
- Regar periodicamente as pistas de acceso á obra e instalacións auxiliares.
- Retirar das pistas o material formado por acumulación de po.
- Humedecer os materiais produtores de po.
- Cubrir con lonas os volquetes dos camións.
- Regar as pilas de materiais que se cargan sobre os volquetes.
- Rociar con auga a superficie exposta ao vento en lugares de provisión e / ou cubrilas con lonas.
- Estudar a ubicación das instalacións auxiliares de acordo ás direccións predominantes dos ventos.
- Instalar silenciadores nos equipos móbiles.
- Reducir a velocidade de circulación e minimizar os cruces de pistas.
- Estudar rutas alternativas de transporte en zonas próximas ás áreas urbanas.
- Evitar actividades ruidosas en horas non normais de funcionamento.
- Comprobar periodicamente os ruídos producidos en obra.
- Organizar e optimizar o tráfico de maquinaria.
- Recuperar a capa vexetal dos terreos restituídos
- Recuperar a capa vexetal rápidamente tralos movementos finais de terra en cada zona.
- Recubrir as zonas sen pavimento cunha capa produtiva.
- Respectar nos drenaxes o sistema anterior das augas de escorrentía.
- Utilizar os produtos das escavacións para reencher noutros lugares.
- Redondear noiros, en planta e en alzado, evitando aristas e superficies planas.
- Plantar árbores e arbustos, preferiblemente autóctonos, que actúen como pantallas visuais e acústicas.
- Recoller e canalizar as augas contaminadas da obra cara a balsas onde se produza a decantación dos
sólidos antes do bombeo exterior.
- Xestionar devanditos sólidos (lodos) como residuos.
- Evitar vertidos non autorizados á rede de saneamento.
Almacenamento:
- Protexer das inclemencias do tempo e de temperaturas extremas as áreas de almacenamento para
evitar danos sobre materias primas e produtos.
- Establecer as zonas de almacenamento sobre superficies impermeables.
- Establecer as provisións de material en áreas protexidas do vento.
- Almacenar os lodos de produtos químicos procedentes de plantas de formigonado en depósitos
estancos impermeabilizados ou en balsas de seguridade con canalizacións perimetrais.
- Espaciar os contenedores, bidóns, recipientes para facilitar a súa inspección. (con esta medida ademais
redúcese o risco de choques ou derrubamentos que poden xerar accidentes, residuos e emisións).
- Instalar cubetas de retención de líquidos debaixo de contenedores ou recipientes que manteñan
sustancias perigosas.
- Seguir as instrucións dos provedores e fabricantes sobre como almacenar e manipular os materiais
fornecidos.
- Controlar que os depósitos de combustibles cumpran as normativas preceptivas.
Recomendacións de manipulación:
- Etiquetar as sustancias perigosas. Informar aos traballadores das precaucións que han de tomar para
manipular devanditos produtos.
- Establecer prácticas de seguridade e procedementos escritos de manexo de maquinaria para a
manipulación de produtos e sustancias perigosas.
- Manipular os produtos ou sustancias perigosas seguindo instrucións de traballo e por persoal
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cualificado.
Mantemento:
- Establecer áreas controladas e delimitadas para realizar o mantemento da maquinaria.
- Recoller os aceites usados tralo mantemento da maquinaria, si este realízase en obra, e xestionalo a
través dun xestor autorizado. Impedir o vertido de graxas e outros líquidos procedentes das operacións de
mantemento de maquinaria.
- Evitar o uso innecesario de sustancias tóxicas nas operacións de mantemento de equipos e maquinaria.
(substituír os produtos de limpeza que conteñen hidrocarburos aromáticos e clorados por outros con base de
aceites vexetais).
- Utilizar follas de instrucións para os equipos e / ou maquinaria.
- Realizar inspeccións rutineiras sobre a maquinaria e comprobar que efectuaron a Inspección Técnica
de Vehículos correspondente.
- Realizar as actividades de mantemento necesarias para que a maquinaria realice o menor ruído posible.
- Realizar un seguimento da evolución do custo de mantemento por cada equipo, incluíndo os residuos
e emisións xerados.
- Reutilizar os trapos de limpeza e xestionalos como residuo perigoso. Adquirir os trapos de material
rehusado.
Limpeza:
- Manter a orde nas instalacións. Delimitar áreas para depositar residuos, realizar o mantemento da
maquinaria, comida, almacenamento de materiais, etc.
- O emprego das cantidades mínimas recomendadas polo fabricante cando se utilizan produtos de
limpeza evita consumos innecesarios e contaminación.
- Evitar o rego como método de limpeza na medida do posible.
- As tarxetas e follas de instrucións dos equipos deben incluír a frecuencia e método de limpeza: con
mangueira de auga a alta ou baixa presión, durante canto tempo e a que intervalos, si se fai con difusor de
auga ou outro tipo de produtos (deterxentes ou disolventes), onde almacenar ou verter os residuos obtidos
na operación, etc.
- Limpar os equipos nada máis usalos, de forma que se eviten endurecementos que esixan unha maior
cantidade de auga ou de produto de limpeza.
- Usar na limpeza de equipos sistemas de aerosol ou sprays fronte á inmersión en recipientes.
- O uso de disolventes ou grandes cantidades de auga para limpar interiores de tubería pode evitarse co
emprego de tacos de plástico ou espuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.
- Segregar os restos de limpeza de restos de formigón e limpeza de cubas e tratalos como residuos.

Xestión de residuos:
- Realizar en obra unha correcta segregación dos residuos: papel e cartón, vidro, madeiras, chatarra non
contaminada, inertes, plásticos, residuos perigosos, etc. (asimilables a urbanos, inertes e perigosos) de forma
que se facilite a xestión de devanditos residuos e redúzanse os custos de xestión.
- Informar, formar e concienciar adecuadamente aos traballadores para que cooperen e realicen
correctamente a segregación dos residuos.
- Instalar recipientes adecuados para segregar os residuos, de forma que o contido non “ataque” ao
continente nin viceversa e que sexan facilmente identificables e manexables.
- Etiquetar e almacenar correctamente os residuos.
- Reutilizar na medida do posible os residuos para outros procesos (trapos, recipientes, etc.).
- Xestionar os residuos perigosos a través de xestores autorizados.
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- Realizar un seguimento e unha medición, relacionado con datos de produción, dos residuos que se
producen e establecer obxectivos de minimización.
- Non depositar escombros na vía pública.

CAPÍTULO II. - MATERIAIS BÁSICOS

ARTIGO 2.2.1. - CONDICIÓNS XERAIS
GENERALIDADES
Todos os materiais que se utilicen na obra deberán cumprir as condicións que se establecen neste Prego
e ser aprobados pola Dirección de Obra, quen determinará a forma e condicións en que deban ser examinados
antes do seu emprego, sen que poidan ser utilizados antes de sufrir, a plena satisfacción da Dirección de Obra,
o exame correspondente.
Ademais de cumprir as Prescricións do presente Prego, os materiais que se utilicen na execución dos
traballos deberán ter unha calidade non menor que a correspondente ás procedentes recomendadas no
proxecto.
O emprego de materiais de procedencias autorizadas pola Dirección de Obra ou recomendadas no
presente proxecto, non libera en ningún caso ao Contratista de que os materiais cumpran as condicións que
se especifican neste Prego, podendo ser rexeitados en calquera momento no caso de que se atopen defectos
de calidade ou uniformidade.
CONTROL DE CALIDADE
O tipo e número de ensaios a realizar para a aprobación das procedencias dos materiais serán fixados
en cada caso pola Dirección de Obra.
Unha vez fixadas as procedencias dos materiais, a calidade dos mesmos será controlada periódicamente
durante a execución da obra mediante ensaios, cuxo tipo e frecuencia fixará o Enxeñeiro Director da obra, a
realizar en Laboratorio Oficial ou homologado, seguindo as regras que neste Prego formuláronse e, na súa
falta, polo que a Dirección de Obra ou o Director de Laboratorio considere máis apropiado a cada caso.
O Contratista poderá presenciar as análises, ensaios e probas que verifique a Dirección de Obra, ben
persoalmente, ben delegando noutra persoa.
Das análises, ensaios e probas realizados nos laboratorios, darán fe os certificados expedidos polo seu
Director.
Será obrigación do Contratista avisar á Dirección de Obra con antelación suficiente da provisión dos
materiais que pretenda utilizar na execución das obras, para que poidan ser realizados a tempo os ensaios
oportunos. Así mesmo, fornecerá aos seus expensas as cantidades de calquera tipo de material necesario para
realizar todos os exames e ensaios que ordene a Dirección de Obra para a aceptación de procedencias e o
control periódico de calidade.
Todos os gastos que se orixinen con motivo destes ensaios, análises e probas, ata un importe máximo
do 1% do orzamento líquido vixente da obra, serán a conta do Contratista.
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No caso de que os resultados dos ensaios sexan desfavorables, o Enxeñeiro Director da obra poderá
elixir entre rexeitar a totalidade da partida controlada ou executar un control máis detallado do material en
exame. Á vista do resultado dos novos ensaios, a Dirección de Obra decidirá sobre a aceptación total ou parcial
do material, ou o seu rexeitamento. Todo o material que sexa rexeitado, será retirado da obra
inmediatamente, salvo autorización expresa da Dirección de Obra. Calquera traballo que se realice con
materiais non ensaiados ou aprobados pola Dirección de Obra, poderá ser considerado como defectuoso.
PROVISIÓNS
Os materiais almacenaranse de tal modo que se asegure a conservación das súas características e
aptitudes para o seu emprego na obra e de forma que se facilite a súa inspección. A Dirección de Obra poderá
ordenar, si considérao necesario, o uso de plataformas adecuadas, cobertizos ou edificios provisionais para a
protección daqueles materiais que o requiren.

ARTIGO 2.2.2.- BETUNES ASFÁLTICOS
DEFINICIÓN
Defínense como betunes asfálticos, de acordo coa norma UNE-EN 12597, os ligantes hidrocarbonados,
practicamente non volátiles, obtidos a partir do cru de petróleo ou presentes nos asfaltos naturais, que son
totalmente ou case totalmente solubles en tolueno, e con viscosidade elevada a temperatura ambiente.
A efectos de aplicación deste artigo, especifícanse tres tipos de betunes asfálticos:
- Convencionais (norma UNE-EN 12591).
- Duros (norma UNE-EN 13924-1), para os betunes asfálticos destinados á produción de mesturas
bituminosas de alto módulo.
- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicacións semellantes ás especificadas para os ligantes
convencionais nos artigos correspondentes de mesturas bituminosas da Parte 5 deste Prego.
O betún que se empregou no proxecto é:
- B50/70
CONDICIÓNS XERAIS
O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Regulamento 305/2011 de 9 de
marzo de 2011, do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen as condicións harmonizadas
para a comercialización de produtos de construción. Para os produtos con marcado CE, o fabricante asumirá a
responsabilidade sobre a conformidade dos mesmos coas prestacións declaradas, de acordo co artigo 11 do
mencionado Regulamento. Os produtos que teñan o marcado CE deberán ir acompañados, ademais de
devandito marcado, da Declaración de Prestacións, e das instrucións e información de seguridade do produto.
Pola súa banda, o Contratista deberá verificar que os valores declarados nos documentos que acompañan ao
marcado CE permitan deducir o cumprimento das especificacións contempladas no Proxecto ou, na súa falta,
neste Prego, debendo adoptar, no caso de que existan indicios de incumprimento das especificacións
declaradas, todas aquelas medidas que considere oportunas para garantir a idoneidade do produto fornecido
á obra.
Os betunes asfálticos deberán levar obrigatoriamente o marcado CE, conforme ao establecido nas
normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 e UNE-EN 13924-2.
Independentemente do anterior, estarase ademais en todo caso ao disposto na lexislación vixente en
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materia ambiental, de seguridade e saúde, de produción, almacenamento, xestión e transporte de produtos
da construción, de residuos de construción e demolición, e de chans contaminados. De forma explícita
prohíbese o uso de betunes asfálticos que conteñan alquitráns ou outras sustancias derivadas da destilación
de produtos carbonosos -hulla ou outros-, ou betunes oxidados.
DENOMINACIONS
A denominación dos betunes asfálticos convencionais e duros compoñerase de dous números,
representativos do seu penetración mínima e máxima, determinada segundo a norma UNE-EN 1426,
separados por unha barra inclinada á dereita (/).
Nos betunes asfálticos multigrado a denominación compoñerase das letras MG seguidas de catro
números, os dous primeiros indicativos do seu penetración mínima e máxima, determinada de acordo coa
norma UNE-EN 1426, separados por unha barra inclinada á dereita (/); e o terceiro e cuarto número, precedido
dun guión (-), e á súa vez separados por unha barra inclinada á dereita (/), representativos do rango do punto
de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
A efectos de aplicación deste artigo, empregaranse os betunes asfálticos da táboa 211.1. De acordo co
seu denominación, as características de devanditos betunes asfálticos deberán cumprir as especificacións das
táboas 211.2.a e 211.2.b, conforme ao establecido nos anexos nacionais das normas UNE-EN 12591, UNE-EN
13924-1 e UNE-EN 13924-2.
TRANSPORTE E ALMACENAMIENTO
O betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. As cisternas dispoñerán dun elemento
adecuado para tómaa de mostras, estarán provistas de termómetros situados en puntos ben visibles, e
deberán estar preparadas para poder quentar o betún asfáltico cando, por calquera anomalía, a temperatura
diminúa e poida impedir a súa trasfega.
O betún asfáltico almacenarase nun ou varios tanques, adecuadamente illados entre si, que deberán
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que traballen a presión, e que contarán cos aparellos de
medida e seguridade necesarios situados en puntos de fácil acceso.
Os tanques deberán ser calorífugos e dispoñerán dunha válvula adecuada para tómaa de mostras.
Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos ben visibles e dotados do seu propio sistema de
calefacción, capaz de evitar que, por calquera anomalía, a temperatura do produto desvíese da fixada para o
almacenamento en máis de dez grados Celsius (±10º C).
Cando os tanques de almacenamento non dispoñan de medios de carga propios, as cisternas
empregadas para o transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios pneumáticos ou mecánicos para
a trasfega rápida do seu contido aos mesmos.
Todas as tuberías directas e bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para a trasfega do betún
asfáltico, desde a cisterna de transporte ao tanque de almacenamento e deste ao equipo de emprego, deberán
estar calefactadas, illadas térmicamente e dispostas de modo que se poidan limpar fácil e perfectamente logo
de cada aplicación ou xornada de traballo.
O Director das Obras comprobará, coa frecuencia que considere necesaria, os sistemas de transporte e
trasfega e as condicións de almacenamento, en todo canto puidese afectar á calidade do material; e de non
ser do seu conformidade, suspenderá a utilización do contido do tanque ou cisterna correspondente, ata a
comprobación das características que estime convenientes, de entre as incluídas nas táboas 211.2.a e 211.2.b.
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RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada cisterna de betún asfáltico que chegue a obra irá acompañada dun albarán e a información relativa
ao etiquetado e marcado CE da norma correspondente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 ou UNE-EN 13924-2.
O albarán conterá explicitamente, polo menos, os seguintes datos:
- Nome e dirección da empresa subministradora.
- Data de fabricación e de fornezo.
- Identificación do vehículo que o transporta.
- Cantidade que se fornece.
- Denominación comercial, si houbésea, e tipo de betún asfáltico fornecido de acordo coa denominación
especificada neste artigo.
- Nome e dirección do comprador e do destino.
- Referencia do pedido.
O etiquetado e marcado CE deberá incluír a seguinte información:
- Símbolo do marcado CE.
- Número de identificación do organismo de certificación.
- Nome ou marca distintiva de identificación e dirección rexistrada do fabricante.
- As dúas últimas cifras do ano da súa primeira colocación.
- Número de referencia da Declaración de Prestacións.
- Referencia á norma europea correspondente (EN 12591, EN 13924-1 ou EN 13924-2).
- Descrición do produto: nome xenérico, tipo e uso previsto.
- Información sobre as características esenciais incluídas na norma correspondente (UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 ou UNE-EN 13924-2):
• Consistencia a temperatura de servizo intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426).
• Consistencia a temperatura de servizo elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
• Dependencia da consistencia coa temperatura (índice de penetración, Anexo A de a norma UNE-EN
12591, UNE-EN 13924-1 ou UNE-EN 13924-2).
• Durabilidade da consistencia a temperatura de servizo intermedia e elevada (resistencia ao
envellecemento, norma UNE-EN 12607-1):
- penetración retida (norma UNE-EN 1426).
- incremento do punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
- cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).
• Fraxilidade a baixa temperatura de servizo (punto de fraxilidade Fraass, norma UNE-EN 12593), só no
caso dos betunes da norma UNE-EN 12591 ou norma 13924-2.
O subministrador do ligante deberá proporcionar información sobre a temperatura máxima de
calentamento, o rango de temperatura de mesturado e de compactación, o tempo máximo de
almacenamento, no seu caso, ou calquera outra condición que fose necesaria para asegurar uniformidade e
mantemento das propiedades do produto durante todo o proceso de fabricación e posta en obra.
O subministrador deberá entregar un certificado, no seu caso proporcionado polo fabricante, de que o
ligante non contén na súa composición alquitráns ou outras sustancias derivadas da destilación de produtos
carbonosos, nin tampouco betunes oxidados.
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CONTROL DE CALIDADE
CONTROL DE RECEPCIÓN
Para o control de recepción levarase a cabo a verificación documental de que os valores declarados na
información que acompaña ao marcado CE cumpren as especificacións establecidas neste Prego.
Independentemente da aceptación da veracidade das propiedades referidas no marcado CE, si detectásese
algunha anomalía durante o transporte, almacenamento ou manipulación dos produtos, o Director das Obras,
no uso dos seus atribucións, poderá dispoñer en calquera momento, a realización de comprobacións e ensaios
sobre os materiais fornecidos á obra. Neste caso seguiranse os criterios que se indican a continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que chegue á obra tomaranse dúas (2) mostras de, polo menos, un
quilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), no momento do transvase do material da cisterna ao tanque de
almacenamento. Sobre unha das mostras realizarase a determinación da penetración (norma UNE-EN 1426),
e a outra se utilizará para ensaios de contraste en caso de ser necesario.
CONTROL Á ENTRADA DO MEZCLADOR
Considerarase como lote, que se aceptará ou rexeitará en bloque, de acordo ao disposto no apartado
211.7 deste artigo, á cantidade de trescentas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En calquera caso, o Prego
de Prescricións Técnicas Particulares ou o Director das Obras poderán fixar outro tamaño de lote.
De cada lote tomaranse dous (2) mostras de, polo menos, un quilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58),
nalgún punto situado entre a saída do tanque de almacenamento e a entrada do mezclador.
Sobre unha das mostras realizarase a determinación da penetración (norma UNE-EN 1426), do punto de
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) e calcularase o índice de penetración (Anexo A de ÚNEA-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 ou UNE-EN 13924-2, segundo corresponda). A outra mostra utilizarase para ensaios de
contraste en caso de ser necesario.
CONTROL ADICIONAL
O Director das Obras, no uso dos seus atribucións, poderá esixir a realización dos ensaios necesarios
para a comprobación das características especificadas nas táboas 211.2.a e 211.2.b, cunha frecuencia
recomendada dunha (1) vez cada mes e como mínimo tres (3) veces durante a execución da obra, por cada
tipo e composición de betún asfáltico.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Ou REXEITAMENTO
O Director das Obras indicará as medidas a adoptar no caso de que o betún asfáltico non cumpra algunha
das características esta blecidasnas táboas 211.2.a e 211.2.b.
MEDICIÓN E ABONO
En el presente proxecto o betún non será de abono por separado, xa que o seu prezo vén incluído nos
correspondentes ás unidades das que forma parte, salvo indicación contraria na medición e abono da unidade.
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ARTIGO 2.2.3. - FORMIGONS
DEFINICIÓN
Defínese como formigón a mestura en proporcións adecuadas de cemento, auga, árido fino, árido groso
e eventualmente aditivos, que desenvolve as súas propiedades por endurecemento da pasta de cemento.
A aplicación do presente artigo estenderase a todo tipo de formígonos. Estes cumprirán ademais as
especificacións incluídas na Instrución EHE.
UTILIZACIÓN
O formigón HM-20 empregarase na execución de cunetas, recrecido de rexistros e colocación de
bordillos.
O formigón H-125 empregarase na base de pavimentos de baldosa.

MATERIAIS CONGLOMERANTES
En todos os formígonos utilizarase o tipo de cemento Portland adecuado para proporcionar ao formigón
as modalidades esixidas en cada caso e demais Prescricións incluídas neste proxecto.
O cemento cumprirá as especificacións do artigo 26 da EHE e as do artigo 2.2.3 deste Prego.
A auga de amasado cumprirá co establecido no artigo 27 da Instrución EHE.
O uso de aditivos hase de realizar coa autorización expresa da D.Ou., previa xustificación de que o
produto engadido nas proporcións previstas produce o efecto desexado sen perturbar o resto de
características do formigón.
Poderá utilizarse como árido para a fabricación de formigóns areas e gravas de xacementos naturais,
rocas machucadas, escorias siderúrxicas apropiadas ou outros produtos cuxo emprego estea debidamente
xustificado a xuízo do Director de Obra. Deberán cumprir as especificacións recolleitas na vixente Instrución
EHE.
DOSIFICACIÓN E FABRICACIÓN
O contratista estará obrigado a realizar o estudo da mestura e a obtención da fórmula de traballo
mediante ensaios de laboratorio e probas a escala real, utilizando os mesmos materiais compoñentes do
formigón que se vaian a utilizar na obra. Niso seguiranse as especificacións recolleitas nos artigos 86 e 87 da
Instrución EHE, relativos aos Ensaios Previos e Característicos do Formigón.
Cada composición tipo ha de estar definida por:
- Tipificación do formigón.
• Granulometría de cada fracción de árido e da mestura.
• Proporción por metro cúbico de formigón fresco de cada árido (kg/m3)
• Proporción por metro cúbico de formigón fresco de auga.
• Dosificación de aditivos e engadas.
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• Tipo e clase de cemento.
• Consistencia da mestura.
• Proceso de mesturado e amasado.
Os ensaios característicos deberán valorar ademais o tempo máximo de uso do formigón fresco.
A fórmula de traballo hase de estudar para cada clase de formigón, e hase de someter á aprobación da
D.Ou. cunha antelación mínima de 45 días á utilización en obra do formigón.
Dita fórmula de ha de establecer de forma que, cumprindo coa resistencia e consistencia esixidas,
obtéñase un formigón da maior compactidade posible, de fácil posta en obra, coa cantidade de cemento e
menor relación auga/cemento compatibles con devanditas esixencias, así como coa durabilidade.
A fórmula de traballo hase de reconsiderar si varían algúns dos factores seguintes:
- Cambio de procedencia dalgún dos materiais compoñentes.
- Cambio na proporción de calquera dos elementos da mestura.
- Cambio no tipo ou clase de cemento utilizado.
- Cambio no tamaño máximo do árido.
- Variación en máis de 2 centésimas (0,02) do módulo granulométrico do árido fino.
- Variación do procedemento de posta en obra.
O contratista estará obrigado a someter á aprobación da D.Ou. as instalacións e maquinaria que prevexa
utilizar para a fabricación do formigón.
Salvo indicación en contra por parte da D.Ou., hanse de utilizar instalacións de fabricación con
dosificadores en peso para todos os compoñentes, automáticos, centralizadas, con técnico especializado e
responsable ao seu cargo, onde se ha de comprobar e corrixir, se procede, con frecuencia a dosificación de
auga con relación á humidade dos áridos.
Salvo xustificación especial e aprobación por parte da Dirección de Obra, non se empregarán formigóns
de consistencia fluída, a determinar polo método do Cono de Abrams. (UNE 83 313).
EXECUCIÓN
Observaranse rigorosamente todas as recomendacións e Prescricións contidas no PG-3/75 (art. 610) e
na Instrución EHE relativas a condicións fabricación, posta en obra, vibrado, curado, etc.
Si existe auga na zona de vertido do formigón, hase de proceder ao seu esgotamiento cos medios
idóneos, salvo que no proxecto previuse formigonado baixo a auga.
A temperatura dos elementos sobre os que se realiza o vertido do formigón ha de ser superior a 0ºC.
Non se permitirá o vertido libre do formigón desde alturas superiores a dúas (2) metros, quedando
prohibido vertelo con palas a gran distancia, distribuílo con rastrillos ou facelo avanzar máis dun metro dentro
dos encofrados.
Non se ha de formigonar sen a conformidade da D.Ou., unha vez que se revisou a posición das armaduras
e demais elementos xa colocados, o encofrado, a limpeza de fondos e costeiros, e aprobe a dosificación,
método de transporte e posta en obra do formigón.
En caso de formigón pretensado, non se verterá o formigón directamente sobre as vainas para evitar o
seu posible desprazamento.
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En lousas, o estendido executarase por tongadas, dependendo do espesor da lousa, de forma que o
avance realícese en toda a fronte do formigonado.
O contratista ha de presentar ao comezo dos traballos un plan de formigonado para cada elemento da
obra que ha de ser aprobado pola D.Ou.
O plan de formigonado consiste na explicación da forma, medios e procesos que o contratista ha de
seguir para a boa colocación do formigón. No plan debe constar:
Descomposición das unidades de formigonado, indicando o volume de formigón a utilizar en cada
unidade.
Forma de tratamento das xuntas de formigonado.
Para cada unha das unidades de formigonado deberá establecerse:
- Sistema de formigonado (bomba, guindastre e cubilote, canaleta,...)
- Características dos medios mecánicos.
- Persoal.
- Vibradores (tipo e características)
- Secuencia de reencho dos moldes.
- Medios para evitar defectos de formigonado por efecto do movemento das persoas. (pasarelas,
andamios, taboleiros, etc.)
- Medidas que garantan a seguridade dos operarios e persoal de control.
Sistema de curado do formigón.
- A temperatura para formigonar ha de estar entre 5º e 40º C. O formigonado hase de suspender cando
se prevexa que durante as 48 horas seguintes a temperatura pode ser inferior aos 0º C. Fóra destes límites, o
formigonado require precaucións especiais e a autorización da D.Ou. Neste caso, hanse de fabricar probetas
coas mesmas condicións da obra, para poder verificar as características do formigón. En calquera caso,
seguiranse as Prescricións definidas nos artigos 72 e 73 da vixente Instrución EHE.
- O formigonado hase de suspender en caso de vento forte, e en caso de choiva.
- En ningún caso deterase o formigonado si non se chegou a unha xunta adecuada.
- A disposición de xuntas, e o seu tratamento han de ser aprobados pola D.Ou. e cumprirase o
establecido no artigo 71 da Instrución EHE vixente.
- Todos os formigóns compactaranse por vibración, segundo as especificacións do art. 70 da EHE, incluso
os de nivelación. A vibración poderá ser obrigatoriamente exterior, aplicada sobre moldes metálicos, si así se
especifica no proceso construtivo do proxecto para o elemento correspondente.
- Durante o fraguado, e ata conseguir o 70% da resistencia característica prevista, hanse de manter
húmidas as superficies do formigón. Este proceso ha de durar como mínimo 7 días en tempo húmido e
condicións normais, e 15 en tempo caloroso e seco.
- O sistema de curado ha de ser con auga, sempre que sexa posible. O curado con auga non se ha de
realizar mediante regos esporádicos do formigón, senón que se ha de manter a constante humidade do
elemento con recintos que manteñan unha lámina de auga, materiais tipo arpillera ou xeotextil
permanentemente empapados con auga, sistema re rego continuo, ou cubrición completa mediante plásticos.
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TOLERANCIAS
Para os formigóns de nivelación e limpeza seguiranse as seguintes tolerancias:
- Espesor da capa
-Nivel ± 20m
-Planeidade

-10 mm
+ 30 mm
±20mm/2 m

No resto de hormigones cumprirase:
- Planeidade dos paramentos vistos
- Planeidade dos paramentos ocultos

± 6 mm/ 2 m
±25 mm/ 2 m

Apromado de elementos verticais:
- Parcial cada 3 m
……………………………………………………………………± 10 mm
- Total ……………………………………………………………………………………………..± 30 mm
CONTROL DE CALIDADE
Nos planos indícase o tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra, que se desenvolverá
dea acordo co capítulo XV da Instrución EHE.
CALIDADES
En caso de apreciarse defectos no acabado (coqueras, etc.) a D.Ou. decidirá en función do grado e
profundidade dos mesmos, entre a autorización para a súa reparación, ou a demolición da unidade. No
primeiro dos casos, todos os custos de reparación correrán a cargo do contratista, aínda que o sistema deberá
sé aprobado pola D.Ou. En caso de rexeitarse a unidade, non se poderá reclamar pago parcial da mesma. O
presente proxecto contempla o acabado visto do formigón, sen ningún tratamento adicional. Para iso, o
contratista deberá empregar as dosificacións, encofrados, e medios de compactación apropiados, con obxecto
de obter unha boa uniformidade e textura da superficie final.
Non se admitirán manchas, coqueras, nin variacións importantes de cor, que resulten nun acabado
inaceptable, a xuízo da Dirección Facultativa. En caso producirse defectos que alteren o acabado establecido,
a Dirección Facultativa poderá adoptar por unha das dúas medidas seguintes.
Rexeitamento da unidade defectuosa
No último caso, todos os custos serán por conta da Construtora. Ademais, a extensión das superficies a
tratar, será tal que o conxunto da obra resulte coa uniformidade anteriormente requirida, e polo tanto, non
circunscribíndose necesariamente ás superficies defectuosas, senón a todos os elementos adxacentes e
análogos que sexa preciso.
MEDICIÓN E ABONO
O formigón medirase en metros cúbicos (m3) de volume colocado en obra, e en caso de ser unidade
incluída no proxecto, abonarase segundo o cadro de prezos nº 1.
O prezo inclúe todos os materiais, man de obra, e medios auxiliares necesarios para a correcta execución
da unidade, ata ensaios previos e característicos cando cumpra.
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ARTIGO 2.2.4. - CEMENTOS
Os cementos cumprirán o especificado neste artigo e a Ou.M do 27 de Decembro de 1.999 (BOE
22/01/00) que modifica o PG-3/75.
CONDICIÓNS XERAIS
O Enxeñeiro Director das Obras poderá esixir a utilización de cemento resistente aos sulfatos cando a
natureza do terreo xustifíqueo. Non haberá por iso incremento algún de prezo.
Todos os cementos empregados cumprirán o esixido na Instrución para a Recepción de Cementos (RC08).
LIMITACIÓNS DE EMPREGO
O cemento a empregar no presente Proxecto deberá corresponder aos tipos especificados na táboa 26.1
do Artigo 26º da Instrución EHE.
A categoría destes cementos será polo menos a mínima necesaria para que os formigóns en que se
empregue alcancen as características especificadas para cada un deles conforme se define no Art. 30º da
Instrución EHE.
EMPREGO
No caso de po mineral de achega (filler de achega) nas mesturas bituminosas en quente, empregarase
cemento tipo CEM II/ 32.5N.
MEDICIÓN E ABONO
A medición e abono do cemento empregado como filler de achega para a fabricación de mesturas
bituminosas en quente non se realizará de forma independente, estando incluído en abónoa da unidade da
que formen parte.
No resto de unidades de obra en que sexa preceptivo o emprego de cemento (tales como formigóns,
morteiros, etc.), a súa medición e abono considérase incluído en cada unha delas, non sendo, xa que logo, de
abono independente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E DISTINTIVOS DE CALIDADE
O cumprimento das especificacións técnicas obrigatorias requiridas aos produtos contemplados no
presente artigo, poderase acreditar por medio do correspondente certificado que, cando ditas especificacións
estean establecidas exclusivamente por referencia a normas, poderá estar constituído por un certificado de
conformidade a devanditas normas.
Si os referidos produtos dispoñen dunha marca, selo ou distintivo de calidade que asegure o
cumprimento das especificacións obrigatorias deste artigo, recoñecerase como tal cando devandito distintivo
estea homologado pola Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento.
O certificado acreditativo do cumprimento das especificacións obrigatorias deste artigo poderá ser
outorgado polas Administracións Públicas competentes en materia de estradas, a Dirección Xeral de Estradas
do Ministerio de Fomento (segundo ámbito) ou os Organismos españois -públicos e privados- autorizados para
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realizar tarefas de certificación e/ou ensaios no ámbito dos materiais, sistemas e procesos industriais,
conforme ao Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro.
ARTIGO 2.2.5. - ENCOFRADOS
DEFINICIÓN
No presente proxecto considérase o encofrado oculto necesario na execución da lousa de
pavimentación e na reposición de tápalas de rexistro dos pozos ou arquetas afectados.
CONDICIÓNS XERAIS
Os encofrados poderán ser metálicos, de madeira, produtos aglomerados, etc. En todo caso, a Dirección
de Obra poderá rexeitar aqueles que considere defectuoso ou inadecuados para a funcionalidade e/ou os
acabados que con eles pretenda conseguirse.
Terán a rixidez e resistencia para soportar o formigonado sen movementos locais superiores a 3 mm,
nin de conxunto superiores á milésima da luz. Os apoios estarán dispostos de modo que en ningún momento
prodúzanse sobre a parte de obra xa executada esforzos superiores ao terzo da súa resistencia.
A Dirección de Obra poderá esixir ao Contratista, si estímao oportuno, os esbozos e cálculos dos
encofrados, que aseguren o cumprimento destas condicións.
As xuntas do encofrado non deixarán rendixas de máis de dous milímetros (2 mm) para evitar a perda
da leitada, pero deberán deixar o oco necesario para evitar que por efecto da humidade durante o
formigonado, comprímanse e deformen os taboleiros.
CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN
Enlácelos dos distintos elementos ou panos dos moldes, serán sólidos e sinxelos, de modo que a súa
montaxe e desmontaxe verifíquese con facilidade sen requirir golpes nin tiróns.
Os moldes xa usados e que haxan de servir para unidades repetidas serán coidadosamente rectificados
e limpados.
Tanto as superficies dos encofrados como os produtos que a eles se poden aplicar non deberán conter
sustancias prexudiciais para o formigón.
Antes do formigonado regaranse as superficies interiores e limparanse especialmente os fondos de vigas
e pilas, deixándose aberturas provisionais para facilitar esta limpeza nos elementos que o requiran.
As xuntas entre as diversas táboas deberán permitir o entumecemento das mesmas pola humidade do
rego e do formigón, sen que, con todo, deixen escapar a pasta durante o formigonado.
Antes do formigonado regaranse as superficies interiores e limparanse especialmente os fondos de vigas
e pilas, deixándose aberturas provisionais para facilitar esta limpeza nos elementos que o requiran.
O prazo que ha de mediar entre a terminación do formigonado e o desencofrado depende da calidade
do cemento, do tipo de formigón, da clase, tamaño e esforzos a que estea sometido o elemento de obra, así
como das condicións meteorolóxicas. Respectaranse en todo caso as indicacións do artigo 75 da Instrución
EHE.
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Si despois do formigonado, a temperatura descendese por baixo de 0º C, o prazo ata efectuar o
desencofrado haberá de prolongarse polo menos nos días correspondentes aos de xeada.
MEDICIÓN E ABONO
Naquelas unidades cuxa definición inclúa os labores de encofrado precisas, entenderase que o prezo do
encofrado está incluído no prezo das mesmas.

ARTIGO 2.2.6. - AUGA A EMPREGAR EN MORTEROS E HORMIGONES
Será de aplicación o que indica a EHE nos seus artigos 27, en canto a especificacións, e 81.2 en canto a
control.
Cumprirá o especificado no artigo 280 da OM de 13 de febreiro de 2002 (BOE 6/3/02), a cal modifica o
artigo 280 do PG-3/75.
O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 1630/92 (modificado
polo Real Decreto 1328/95), polo que se ditan disposicións para a libre circulación, en aplicación da Directiva
89/106 CE. En particular, no referente aos procedementos especiais de recoñecemento, estarase ao
establecido no artigo 9 do mencionado Real Decreto.
DEFINICIÓN
Denomínase auga para empregar no amasado ou no curado de morteiros e hormigones, tanto á natural
como á depurada, sexa ou non potable, que cumpra os requisitos que se sinalan no presente artigo.
CRITERIOS DE APLICACIÓN E REXEITAMENTO
Cumprirán as esixencias do Artigo 27 da Instrución de Formigón Estrutural, EHE. Rexeitaranse todas
aquelas augas cuxo contido en sulfatos, expresados en SO4, pase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.).
MEDICIÓN E ABONO
A medición e o custo do material consideraranse incluídos en cada unha das unidades de obra en que
se utilice, non sendo, xa que logo, de abono independente.

ARTIGO 2.2.7. - MADEIRAS
DEFINICIÓN
Refírese o presente artigo á madeira a empregar na intubación de gabias, apeos, cimbras, andamios,
encofrados e demais medios auxiliares e carpintería de armar.
CONDICIÓNS XERAIS
Deberá cumprir as seguintes condicións:
- Proceder de troncos sans, apeados en sazón.
- ser desecada ao aire, protexida do sol e da choiva, durante non menos de dous anos.
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- Non presentar signo algún de putrefacción, carcoma ou ataque de fungos.
- Estar exenta de gretas, fendeduras, manchas, entalladuras, cortes, buracos, ou calquera outro defecto,
que poida prexudicar a solidez e a resistencia da mesma.
- Ter as súas fibras rectas e non reviradas, paralelas segundo a maior dimensión da peza.
Condicións técnicas exixibles:
a) Madeira para intubacións e medios auxiliares:
Deberán ter dimensións suficientes para ofrecer a necesaria resistencia para a seguridade da obra e
das persoas.
Empregaranse madeiras sas, con exclusión de alteracións por pudrición, aínda que sexan admisibles
alteracións de cor como o azulado nas coníferas.
Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
Posuirá unha durabilidade natural polo menos igual á que presenta o Pinus “sylvestris” (Piñeiro
silvestre).
b) Madeira para os restantes usos:
Terá a suficiente rixidez para soportar, sen deformacións prexudiciais, as accións de calquera natureza
que poidan producirse na posta en obra e vibrado do formigón.
A madeira para encofrados será preferiblemente de especies resinosas e de fibra recta. A madeira
aserrada axustarase, como mínimo, á clase I-80, segundo a Norma UNE 56-525-72.
As táboas para o forro ou taboleiro dos encofrados serán:
- Machihembrada, nos encofrados de superficies vistas nos que se utilice madeira.
- Escuadrada cos seus aristas vivas e cheas, cepillada e en bruto, para todos os encofrados de superficies
ocultas.
Só se empregarán táboas de madeira cuxa natureza e calidade ou cuxo tratamento ou revestemento
garanta que non se producirán nin alabeos nin hinchamentos que poidan dar lugar a fugas do material fino do
formigón fresco, ou imperfeccións nos paramentos.
As táboas para forros ou taboleiros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para o
formigón fresco e endurecido ou que manchen ou coloreen os paramentos.
Os tipos, forma e dimensións da madeira a empregar en medios auxiliares e carpintería, axustarase ás
especificacións que contén os presentes Prego, relativos ao elemento de que se trate, así como ao que en cada
momento indique a Dirección de Obra.
En todo caso, serán as adecuadas para garantir a súa resistencia e cubrir o posible risco de accidentes.
Efectuarase o control que indique a Dirección de Obra, baseado na importancia do elemento de que
se trate.
MEDICIÓN E ABONO
A madeira non será obxecto de medición e abono independente, si non que o seu repercusión incluirase
dentro da unidade que corresponda.
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CAPITULO III. - UNIDADES DE OBRA
ARTIGO 2.3.1. - CONDICIÓNS XERAIS
Todas as operacións, dispositivos e unidades de obra serán adecuados na súa execución e características
ao obxecto do Proxecto, e enténdese que serán dunha calidade adecuada, dentro da súa clase, polo que
deberán garantirse unhas características idóneas de durabilidade, resistencia e acabado.
En consecuencia, aínda que non sexan obxecto de mención específica no presente Prego, todas as
unidades de obra executaranse seguindo criterios construtivos esixentes, podendo requirir a Dirección de Obra
cantas probas e ensaios de control estime pertinentes ao efecto.
ARTIGO 2.3.2. - TRANSPORTE ADICIONAL
Esta unidade non será obxecto de abono. O transporte considerarase incluído nos prezos dos materiais
e unidades de obra, calquera que sexa o punto de procedencia dos materiais e a distancia do transporte.
ARTIGO 2.3.3. - LIMPEZA DE MARXES
DEFINICIÓN
Consiste nos traballos de limpeza de marxes de viais existentes.
A execución desta operación inclúe as operacións seguintes:
- Remoción dos materiais obxecto de roce ou limpeza.
- Retirado e estendido dos mesmos no seu emprazamento definitivo.
A terra vexetal deberá ser sempre retirada, excepto cando vaia a ser mantida segundo o indicado no
Proxecto ou polo Director das Obras.
Será de aplicación o establecido no artigo 300 do PG-3.
MEDICIÓN E ABONO
A limpeza de marxes medirase e abonará por metros (m) realmente executados, abonándose ao prezo
establecido ao efecto no Cadro de prezos nº1.
ARTIGO 2.3.4. - EXCAVACIÓN EN GABIAS, POZOS E CIMENTOS
DEFINICIÓN
Nesta unidade de obra inclúense:
- A escavación e extracción dos materiais da gabia, pozo, caixeos, obra de drenaxe e saneamentos
localizados autorizados pola Dirección de Obra, así como a limpeza do fondo da escavación.
- A intubación necesaria e os materiais que a compoñen.
- As operacións de carga, transporte e descarga nas zonas de emprego ou almacenamento provisional,
ata cando o mesmo material haxa de almacenarse varias veces, así como a carga, transporte e descarga desde
o último almacenamento ata o lugar de emprego ou vertedoiro (en caso de materiais inadecuados ou
sobrantes).
- A conservación adecuada dos materiais e os canons, indemnizacións e calquera outro tipo de gastos
dos lugares de almacenamento e vertedoiros. Os esgotamentos e drenaxes que sexan necesarios, sexa cal for
o caudal.
- Reencho e compactación do espazo libre da gabia ou pozo, obra de drenaxe e saneamentos localizados.
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- A realización dos accesos ao lugar de execución da unidade.
- Calquera traballo, maquinaria, material ou elemento auxiliar necesario para a correcta e rápida
execución desta unidade de obra.
- Todas as escavacións en gabias, pozos, obras de drenaxe e saneamentos localizados considéranse
escavacións sen clasificar, incluíndose calquera tipo de roca, sexa cal for o método necesario para o seu
escavación.
DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS
A Empresa Construtora notificará á Dirección de Obra, coa antelación suficiente, o comezo de calquera
escavación, a fin de que este poida efectuar as medicións necesarias sobre o terreo inalterado. O terreo natural
adxacente ao da escavación non se modificará nin removerá sen autorización da Dirección de Obra.
As obras de escavación executaranse de acordo coas dimensións indicadas nos Planos. A escavación
continuará ata chegar á profundidade que se sinale en devanditos documentos e obtéñase unha superficie
firme e limpa a nivel ou escalonada. No entanto, a Dirección de Obra poderá modificar tal profundidade si á
vista das condicións do terreo estímao necesario, a fin de asegurar unhas condicións máis satisfactorias. A
Empresa Construtora deberá executar as intubacións e esgotamentos necesarios sen suplemento algún de
prezo ou aumentar os noiros proxectados, si autorízalle a Dirección de Obra, sen suplemento algún por este
motivo. Cando apareza auga nas escavacións utilizaranse os medios e instalacións auxiliares necesarias para
esgotala. A Empresa Construtora someterá á aprobación da Dirección de Obra os planos de detalle e demais
documentación que expliquen e xustifiquen os métodos de construción propostos.
Todos os materiais que se obteñan da escavación utilizaranse, ata onde sexa posible, na formación de
terrapléns ou outros usos que sinale a Dirección de Obra e transportaranse directamente ás zonas de emprego,
ou na súa falta, aos vertedoiros autorizados á Empresa Construtora.
As gabias e pozos dunha profundidade maior a un metro vinte e cinco centímetros (1,25 m) deben ser
especialmente asegurados. A tal fin a intubación e o arriostramento da gabia executaranse por regra de tal
forma que o espazo de traballo quede obstruído o menos posible. A colocación de riostras limitarase ao
imprescindible.
A intubación será resistente ao envorco e o abollamento. As riostras estarán perfectamente colocadas
e serán resistentes ao pandeo. O dimensonado da intubación efectuarase baseándose nas cargas máximas que
poden darse.
O revestimento elevarase cinco centímetros (5 cm), como mínimo, por encima da superficie do terreo
ou da franxa protectora. Os taboleiros para o revestimento terán un grosor mínimo de cinco centímetros (5
cm) e posuirán aristas vivas.
As riostras deben aplanarse nos extremos e cando sexan longas aprisionarse contra os apoios mediante
cuñas.
É inadmisible prolongar riostras de madeira engadindo pezas.
Tomaranse precaucións adecuadas contra o dislocamento e o afrouxamento das riostras.
O arriostramento e as anclaxes manteranse en estado de tensión e baixo inspección continua.
Instalaranse pasarelas a medida que sexa necesario. Para baixar ás gabias empregaranse exclusivamente
escaleiras. Prohibirase terminantemente baixar ou subir empregando para tal fin o arriostramiento.
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Unha vez executada a obra para o que se procedeu á previa escavación, reencherase o espazo libre da
gabia ou pozo con material adecuado aprobado pola Dirección de Obra. No caso de que nos planos figurase
un reencho especial (material filtro, por exemplo) esta operación farase con material que cumpra as condicións
correspondentes deste Prego. Co reencho e o recubrimento comezarase, cando as unións dos tubos e o seu
apoio estean xa en condicións de aguantar o peso da masa de terras e doutras cargas que poidan actuar.
O reencho non conterá chans que poidan danar as tuberías e obras de fábrica. O chan destinado ao
reencho deberá admitir unha compactación perfecta.
O reencho e a compactación realizaranse con sumo coidado, empregando niso apisoadoras planas a
man ou ben compactadoras lixeiras. O reencho efectuarase por ambos lados á vez a fin de evitar calquera
desprazamento da obra de fábrica, ou elemento de drenaxe.
As últimas etapas do reencho e do recubrimento realizaranse por capas cuxo espesor será tal que non
ameace a estabilidade da tubería, pero que permita con todo levar a cabo a compactación debida. Ademais os
instrumentos de compactación elixiranse segundo as condicións do chan e da construción. Non se admite o
emprego de maquinaria pesada de apisonado e de vibración, cando o espesor de capa entre o punto máis alto
da tubería e a superficie sexa inferior a un metro (1 m).
Deben evitarse cargas excesivas durante o proceso de construción, tal como o tráfico de maquinaria ou
de vehículos pesados, por encima da tubería recuberta.
A desmontaxe das intubacións e sobre todo das riostras, efectuarase ao mesmo tempo que o reencho,
realizándose tramo por tramo, de modo que a parte que quede sen arriostramentos poida encherse e
compactarse acto seguido.
MEDICIÓN E ABONO
As escavacións en apertura de caixa mediranse e abonarán por metros cadrados (m2) segundo o Cadro
de Prezos nº 1.
As escavacións en desmonte e en gabia abonaranse por metro cúbico (m3) segundo o Cadro de Prezos
nº 1.
ARTIGO 2.3.5. - ZAHORRAS
Deberase cumprir co especificado no artigo 510 do PG-3.
DEFINICIÓN
Defínese como zahorra o material granular, de granulometría continua, constituído por partículas total
ou parcialmente trituradas, na proporción mínima que se especifique en cada caso e que é utilizado como capa
de firme.
A execución das capas de firme con zahorra inclúe as seguintes operacións:
- Estudo do material e obtención da fórmula de traballo.
- Preparación da superficie existente.
- Preparación do material, se procede, e transporte ao lugar de emprego.
- Extensión, humectación, se procede, e compactación.
No presente proxecto empréganse zahorras artificiais como capa de firme, o tipo de zahorra a utilizar
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cumprirá o indicado segundo o tráfico do vial do que forma parte.
TIPOS E MATERIAIS
No presente proxecto empregarase zahorra artificial en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
posta en obra, estendida e compactada, ata preparación da superficie de asento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil.
O desgaste dos Anxos dos áridos será < 25.
MEDICIÓN E ABONO
A zahorra artificial abonarase por metros cúbicos (m³) realmente executados, medidos con arranxo ás
seccións tipo sinaladas nos Planos, e ao prezo que figura ao efecto nos Cadros de Prezos.
Non serán de abono crécelas laterais, nin a compensación debida a mérmaa de espesores de capas
subxacentes.

ARTIGO 2.3.6. - MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE
DIRECTIVA 89/106/CEE
Desde o 1 de marzo de 2008 é de obrigado cumprimento a Directiva 89/106/CEE sobre o marcado CE
para Mesturas Bituminosas, de maneira que todas as mesturas que se poñan no mercado a partir desa data
deben levar o marcado CE.
A normativa relativa ás Mesturas Bituminosas agrúpase nas seguintes normas:
ÚNEA-EN-13108 recolle os criterios mínimos a esixir nos materiais empregados e no seu sistema de
produción. Neste proxecto débese dar cumprimento ás seguintes normas:
- UNE-EN 13108-1: correspondente ás mesturas bituminosas en quente tipo D, S e G.
- UNE-EN 13108-2: correspondentes ás mesturas bituminosas en quente tipo descontinuo en capa de
delgado espesor, tipo F e M.
- UNE-EN 13108-8 refírese ás mesturas bituminosas recuperadas para mesturas recicladas.
- UNE-EN 13108- 20 e 21 recollen os criterios mínimos a esixir no sistema de produción e nas esixencias
elixidas para a mestura.
Os Métodos de Ensaio recóllense na EN-12697.
Esta norma europea non só define o marco normativo para o deseño e control das Mesturas Bituminosas
en quente (MBC) senón que afecta tamén a outros produtos de construción de estradas, como son:
- Leitadas Bituminosas e tratamentos superficiais.
- Produtos complementarios de pavimentos de formigón como pasadores, produto de reencho de
xuntas e selado de xuntas.
- Mesturas Bituminosas en Frío e recicladas.
- Áridos, Ligantes Bituminosos, entre outros. No caso dos áridos para mesturas bituminosas cumprirase
a Norma UNE-EN-13055-2:2005, sendo obrigatorio o marcado CE.
Debido a esta situación, os artigos correspondentes a estes produtos dentro do Prego de Prescricións
Técnicas modificáronse como se recolle a continuación.

DEFINICIÓN
Defínese como mestura bituminosa en quente a combinación dun ligante hidrocarbonado, áridos
26

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
Tragove - CORVILLON (CAMBADOS)

(incluído o po mineral) e, eventualmente, aditivos, de maneira que todas as partículas do árido queden
recubertas por unha película homoxénea de ligante. Neste proxecto utilízanse mesturas bituminosas en
quente.
O proceso de fabricación destas mesturas implica quentar o ligante e os áridos (excepto, eventualmente,
o po mineral de achega) e a súa posta en obra debe realizarse a unha temperatura moi superior á ambiente.
O seu execución inclúe as operacións indicadas no Artigo 542 para as mesturas continuas, do PG-3/75,
modificado pola Ou.C. 24/2008 de 30 de xullo de 2008.
MATERIAIS
Ligantes hidrocarbonados
Seguindo as especificacións da Táboa 542.1 do PG-3 e considerando unha zona térmica estival media,
non se considera necesario utilizar betunes de baixa penetración, sendo recomendables betunes 50/70, 60/70
ou BM-3b como norma xeral.
No entanto, seguindo as directrices da OC 21 E 21bis/2007, así como as recomendacións da Nota de
Servizo 3/2001 sobre criterios a ter en conta na redacción dos proxectos de rehabilitación estrutural e/ou
superficial de firmes, considérase como solución máis adecuada a utilización dun betún 50/70 mellorado con
caucho, cunha dotación mínima de 4,5 % en masa sobre o total da mestura, incluído o po mineral.
Considerouse unha densidade media da mestura de 2,45 g/cm3.
Áridos
Os áridos para mesturas bituminosas cumprirán a Norma UNE-EN-13055-2:2005, sendo obrigatorio o
marcado CE.
Árido groso
Cumprirá as especificacións de angulosidade, índice de laxas, coeficiente de desgastar dos Anxos,
coeficiente de pulemento acelerado e limpeza recollidos no Artigo 542 do PG-3 actualizado para o caso de
mesturas continuas.
Árido fino
Cumprirá as especificacións de procedencia, limpeza e resistencia á fragmentación, especificada no
Artigo 542 do PG-3 actualizado para o caso de mesturas continuas para o tipo de tráfico reflectido na memoria
deste documento.
Po mineral
Cumprirá as especificacións de procedencia e densidade aparente especificadas no apartado 542 do PG3 actualizado para o caso de mesturas continuas. A granulometría do po mineral axustarase ao disposto na
táboa 542.8 do PG-3 para mesturas continuas, segundo a redacción da Ou.C. 24/2008.
TIPO E COMPOSICIÓN DA MESTURA
Cumpriranse as seguintes especificacións definidas de acordo ao disposto no PG-3.
No presente proxecto emprégase a mestura AC16 surf 50/70 D.
EQUIPO NECESARIO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS
Cumpriranse o disposto no punto 542.4 do PG-3 actualizado para o caso de mesturas continuas.
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EXECUCIÓN DAS OBRAS E TRAMO DE PROBA
Será de aplicación o prescrito nos puntos 542.5 e 542.6 do PG-3 actualizado para o caso de mesturas
continuas.
ESPECIFICACIONES DA UNIDADE TERMINADA
Cumprirase o prescrito no apartado 542.7 do PG-3 actualizado para o caso de mesturas continuas.
MEDICIÓN E ABONO
A medición e abono dos redutores de velocidade executados con mestura bituminosa, realizarase por
unidades (ud) incluíndo, regos, áridos, fabricación, extensión e compactación, incluso o desprazamento do
equipo; queda incluído no prezo da unidade a sinalización vertical e horizontal dos elemento segundo a
normativa vixente. O prezo será o asociado a esta unidade no Cadro de Prezos nº1 do presente proxecto.
A medición e abono do estendido de aglomerado realizarase por metros cadrados (m2), incluíndo riegos,
áridos, fabricación, extensión e compactación. O prezo será o asociado a esta unidade no Cadro de Prezos
nº1 do presente proxecto.
ARTIGO 2.3.7. - EMULSIONS BITUMINOSAS
Seguirase o indicado no artigo 213 do PG-3 modificado na Ou.C.29/2011 “Sobre o prego de Prescricións
técnicas xerais para obras de estradas e pontes (PG-3) emulsiones bituminosas.
DEFINICIÓN
Defínense como emulsiones bituminosas as dispersións de pequenas partículas dun ligante
hidrocarbonado e, eventualmente, un polímero nunha solución de auga e un axente emulsionante.
Considéranse a efectos de aplicación este Prego unicamente as emulsiones catiónicas, nas que as
partículas do ligante hidrocarbonado teñen unha polaridade positiva.
Neste Proxecto empregaranse as seguintes emulsiones bituminosas:
ECR-2 en Riegos de Adherencia.
CONDICIÓNS XERAIS
As emulsiones bituminosas cumprirán o especificado nas Táboas 213.3 a e b do PG-3.
En canto a transporte e almacenamento, recepción e identificación e control de calidade seguirase o
indicado nos apartados 211.3, 211.4 e 211.5 do artigo 213 do PG-3 (Ou.C. 29/2011).
EXECUCIÓN
Non debe aplicarse o rego de adherencia a unha superficie maior da que se vaia a cubrir coa capa
superior durante o traballo do día. Sobre a capa recentemente tratada non pasará tráfico de ningún tipo ata
que a emulsión termine a súa rotura.

28

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
Tragove - CORVILLON (CAMBADOS)

Realizarase o rego de adherencia coa antelación suficiente para que rompa completamente a emulsión
e se evapore a auga antes de proceder á extensión da mestura en calquera punto sen transcorrer 30 minutos
como mínimo desde a execución do rego de adherencia.
Si chovese inmediatamente logo da execución do rego de adherencia, examinarase a superficie para ver
si as precipitacións desprazaron ou non a emulsión antes da súa rotura; en caso afirmativo volverase a realizar
o rego de adherencia cunha dotación menor de ligante.
Para a fabricación de emulsiones asfálticas empregaranse medios mecánicos, tales como
homoxeneizadores, muíños coloidales, etc., que garantan a adecuada dispersión do betún na fase acuosa, nas
condicións específicas.
MEDICIÓN E ABONO
A medición e abono deste material non se realizará de forma independente, estando incluído no prezo
das unidades correspondentes.
ARTIGO 2.3.8. - CUNETAS DE FORMIGÓN EXECUTADAS EN OBRA
DEFINICIÓN
Cuneta de formigón executada en obra é unha gabia lonxitudinal aberta no terreo xunto á plataforma,
co fin de recibir e canalizar as augas de choiva, que se reviste "in situ" con formigón, colocado sobre un leito
de asento convenientemente preparado.
A forma, dimensións, tipo e demais características, axustásense ao que figure no Documento nº2 Planos.
MATERIAIS
Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia medioambiental, de seguridade e
saúde, e de almacenamento e transporte de produtos de construción.
O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 1630/92 (modificado
polo Real Decreto 1328/95), polo que se ditan disposicións para a libre circulación de produtos de construción,
en aplicación da Directiva 89/106 CEE. En particular, no referente aos procedementos especiais de
recoñecemento, estarase ao establecido no artigo 9 do mencionado Real Decreto.
Formigón
O formigón utilizado no revestimento, e os seus compoñentes, cumprirán con carácter xeral o esixido
polas vixentes:
- Instrución de Formigón Estrutural (EHE).
- Instrución para a Recepción de Cementos.
- Artigos 610 "Formigóns" deste prego e artigo 630 "Obras de formigón en masa ou armado" do PG-3.
A resistencia característica a compresión do formigón non será inferior a vinte megapascales (20 MPa),
a vinte e oito días (28 d).
Outros materiais
Os restantes materiais a empregar nesta unidade de obra, tales como recheos, xuntas, etc., cumprirán
o especificado no Proxecto.
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Os materiais de selado a empregar nas xuntas previa aceptación polo Director das Obras, poderán ser
produtos bituminosos, produtos elastoméricos sintéticos ou perfís elásticos, con materiais de reencho e
protección cando sexan necesarios, en función do tipo de xunta de que se trate.
EXECUCIÓN
Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia medioambiental, de seguridade e
saúde, e de almacenamento e transporte de produtos de construción.
Preparación do leito de asento.
A partir da superficie natural do terreo ou da explanación, procederase á execución da escavación da
caixa que requira a cuneta e á nivelación, refino e preparación do leito de asento.
A escavación realizarase, no posible, de augas abaixo cara a augas arriba e, en calquera caso manterase
con nivelación e pendente tales que non produza retencións de auga nin encharcamentos.
Cando o terreo natural no que se realice a escavación non cumpra a condición de chan tolerable, poderá
ser necesario, a xuízo do Director das Obras, colocar unha capa de chan seleccionado segundo o especificado
no artigo 330, "Terrapléns" deste Prego, de máis de dez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada e
compactada.
Durante a construción das cunetas adoptaranse as medidas oportunas para evitar erosiones e cambio
de características no leito de asento. A estes efectos, o tempo que o leito poida permanecer sen revestir
limitarase ao imprescindible para a posta en obra do formigón, e en ningún caso será superior a oito días (8 d).
Formigonado
A posta en obra do formigón realizarase de acordo coa Instrución de Formigón Estrutural (EHE), o artigo
630, "Obras de formigón en masa ou armado" do PG-3 e coas condicións que esixa o Proxecto.
Coidarase a terminación das superficies, non permitíndose irregularidades maiores de quince milímetros
(15 mm) medidas con regra de tres metros (3 m) estática segundo NLT 334.
Os defectos en espesor do revestimento de formigón previsto nos planos de Proxecto non serán
superiores a dez milímetros (10 mm), nin á cuarta parte (1/4) do espesor nominal.
As seccións que non cumpran estas condicións serán levantadas e executadas de novo, non
permitíndose o reencho con morteiro de cemento.
Xuntas.
As xuntas de contracción executaranse, con carácter xeral, a distancia de dous metros (2 m), o seu
espesor será de tres milímetros (3 mm) no caso de xuntas sen selar e de polo menos cinco milímetros (5 mm)
nas xuntas seladas.
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As xuntas de dilatación executaranse nas unións coas obras de fábrica. O seu espesor estará
comprendido entre quince e vinte milímetros (15 e 20 mm).
Despois do curado do formigón as xuntas deberán limparse, colocándose posteriormente os materiais
de reencho, selado e protección que figuren no Proxecto.
MEDICIÓN E ABONO
As cunetas de formigón executadas en obra abonaranse por metros (m) realmente executados, medidos
sobre o terreo.
Salvo indicación en contra do Proxecto, o prezo incluirá a escavación, o refino, o leito de apoio, o
revestimento de formigón, as xuntas e todos os elementos e labores necesarios para a súa correcta execución
e funcionamento.
ARTIGO 2.3.9. - BORDOS
DEFINICIÓN
Defínense como bordillos as pezas de pedra, de formigón ou elementos prefabricados de formigón
colocados sobre unha soleira adecuada, que constitúen unha faja ou cinta que delimita a superficie da calzada,
a dunha beirarrúa ou a dun andén.
Neste Proxecto utilizarase un bordillo de formigón prefabricado en reposición de beirarrúas.
EXECUCIÓN DAS OBRAS
Executarase nos lugares e coas dimensións que figuran nos Planos. O seu colocación, realizarase
seguindo as instrucións da Dirección das Obras.
Os bordillos asentaranse sobre formigón HM-20.
MEDICIÓN E ABONO
Os bordillos empregados no presente Proxecto mediranse e abonarán por metros (m) realmente
colocados.
Abonaranse ao prezo indicado no Cadro de Prezos Nº1, comprendendo devandito prezo todos os
materiais, man de obra, maquinaria, medios auxiliares, incluso escavación, nivelación, transporte de terras a
vertedoiro, e parte proporcional de pezas curvas, de encontro, cortes mecánicos mediante radial, rexuntado
con morteiro de asento, totalmente terminado e colocado segundo planos.
A efectos de valoración considérase igual o bordillo en recta ou en curva.
ARTIGO 2.3.10. - PAVIMENTOS DE BALDOSA HIDRÁULICA
DEFINICIÓN
As baldosas de louseta hidráulica son elementos fabricados con cemento, áridos e aditivos con ou sen
colorantes, obtidos por compresión, vibración ou ambos sistemas á vez, empregados na execución de
pavimentos e revestimentos.
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No presente Proxecto as beirarrúas con pavimento de louseta hidráulica executaranse cos materiais e
dimensións especificadas nos planos. As lousetas hidráulicas asentaranse mediante capa de morteiro de 3 cm
e colocaranse sobre unha base de 10 cm de formigón HM-125.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
A determinación de todas as características xeométricas incluídas no presente apartado, levarase a cabo
de acordo coa Norma UNE 127001-90. As baldosas estarán perfectamente moldeadas e a súa forma e
dimensións serán as sinaladas nos planos.
MEDICIÓN E ABONO
As beirarrúas con pavimento de baldosa hidráulica mediranse por metros cadrados (m²) realmente
colocados, e abonarase ao prezo indicado no Cadro de Prezos Nº1, comprendendo devandito prezos todos os
materiais, man de obra, maquinaria, medios auxiliares, incluído posta en rasante de tapas de rexistro e parte
proporcional de rebaixes e accesos a leira e/ou garaxes, xunta de dilatación, enleitado e limpeza, totalmente
terminado.

ARTIGO 2.3.11. - REPOSICIÓN DE TAPA DE REXISTRO
DEFINICIÓN
A presente unidade de obra consiste na colocación a nova rasante de tápalas de rexistros ou rexillas
existentes na zona das obras que así o requiran.
Comprende todas as operacións necesarias para esa finalidade, como poden ser a demolición ou
desencaixado de elementos, o recrecido do elemento de que se trate coa fábrica oportuna, repuntado,
recibido de marcos, anclaxes, limpeza final, etc, así como os diversos materiais necesarios para a execución
das operacións.
EXECUCIÓN
A unidade completarase con antelación á execución da extensión da capa de rodadura, no seu caso. A
elevación e fixación dos marcos de tapas de rexistros existentes en calzada, realizarase utilizando
exclusivamente formigón HM-20.
MEDICIÓN E ABONO
A reposición de tapas de rexistro afectadas, de calquera tipo, mediranse e abonarán por unidades (ud),
realizándose a medición contabilizando en obra as unidades realmente executadas.
O prezo inclúe a totalidade das operacións necesarias para a execución completa da unidade:

ARTIGO 2.3.12. - XESTIÓN DE RESIDUOS
Será de obrigado cumprimento o Real Decreto Real Decreto 105/2008 de 1 de febreiro, polo que se
regula a produción e xestión de residuos de construción e demolición.
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DEFINICIÓN
Defínese como xestión de residuos a recolleita, provisión, clasificación, separación, almacenamento,
transporte a xestor autorizado, e a reutilización, valorización e eliminación dos residuos, incluída a vixilancia
destas actividades, así como a vixilancia dos lugares de depósito ou vertido logo da súa pechadura.
Seguindo o expresado no Real Decreto 105/2008 que regula a produción e xestión dos residuos de
construción e demolición, non se consideran residuos e xa que logo non se inclúen neste documento as terras
e pedras non contaminadas por sustancias perigosas reutilizadas na mesma obra, nunha obra distinta ou nunha
actividade de restauración, acondicionamento ou reencho, a condición de que poida acreditarse de forma
fehaciente o seu destino a reutilización.
No presente proxecto, tendo en conta o recolleito no R.D. 105/2008 e as indicacións respecto diso da
Subdirección Xeral de conservación e Explotación da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento en
oficio de 9 de febreiro de 2009, entenderase que o material obtido como resultado do fresado das capas de
firme non terá a consideración de residuo de construción e demolición, senón que se tratará como un material
inerte, non contaminante nin perigoso, que deberá reutilizarse en obra ou trasladarse a plantas de fabricación
de mesturas bituminosas que dispoñan de módulos de reciclado de material. O importe correspondente á
manipulación, carga e transporte e canon de vertido consideráronse no orzamento xeral do proxecto no prezo
da unidade correspondente, polo que non é necesaria a inclusión desta partida no orzamento de Xestión de
Residuos.
Por outra banda, as cantidades obtidas de demolicións de firmes e tallas de árbores non se clasifican,
senón que se cargan directamente durante a execución da unidade en camións de 8m³ de capacidade e lévanse
ao xestor autorizado de residuos, incluíndo no orzamento de Xestión de residuos a taxa correspondente.
PRESCRICIÓNS
Obrigacións Axentes Intervenientes
Ademais das obrigacións previstas na normativa aplicable, a persoa física ou xurídica que execute a obra
estará obrigada a presentar á propiedade da mesma un plan que reflicta como levará a cabo as obrigacións
que lle incumban en relación cos residuos de construción e demolición que se vaian a producir na obra. O plan,
unha vez aprobado pola dirección facultativa e aceptado pola propiedade, pasará a formar parte dos
documentos contractuais da obra.
O posuidor de residuos de construción e demolición, cando non proceda a xestionalos por si mesmo, e
sen prexuízo dos requirimentos do proxecto aprobado, estará obrigado a entregalos a un xestor de residuos
ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de colaboración para a súa xestión. Os residuos de
construción e demolición destinaranse preferentemente, e por esta orde, a operacións de reutilización,
reciclado ou a outras formas de valorización e en última instancia a depósito en vertedoiro.
Segundo esixe o Real Decreto 105/2008, que regula a produción e xestión dos residuos de construción
e de demolición, o posuidor dos residuos estará obrigado a sufragar os correspondentes custos de xestión dos
residuos.
O produtor de residuos (promotor) haberá de obter do posuidor (contratista) a documentación
acreditativa de que os residuos de construción e demolición producidos na obra foron xestionados na mesma
ó entregados a unha instalación de valorización ó de eliminación para o seu tratamento por xestor de residuos
autorizado, nos términos regulados na normativa e, especialmente, no plan ou nas súas modificacións. Esta
documentación será conservada durante cinco anos.
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Nas obras de edificación suxeitas a licenza urbanística a lexislación autonómica poderá impoñer ao
promotor (produtor de residuos) a obrigación de constituír unha fianza, ou garantía financeira equivalente,
que asegure o cumprimento dos requisitos establecidos en devandita licenza en relación cos residuos de
construción e demolición da obra, cuxo importe basearase no capítulo específico de xestión de residuos do
orzamento da obra.
Incluiranse os criterios medioambientais no contrato con contratistas, subcontratistas e autónomos,
definindo as responsabilidades nas que incorrerán no caso de incumprimento.
Prescricións en labores de xestión de Residuos
Segundo require a normativa, prohíbese o depósito en vertedoiro de residuos de construción e
demolición que non sexan sometidos a algunha operación de tratamento previo.
O posuidor dos residuos estará obrigado, mentres se atopen no seu poder, a mantelos en condicións
adecuadas de hixiene e seguridade, así como a evitar a mestura de fraccións xa seleccionadas que impida ou
dificulte a súa posterior valorización ou eliminación.
Débese asegurar na contratación da xestión dos residuos, que o destino final ou o intermedio son
centros coa autorización autonómica do organismo competente na materia. Débese contratar só
transportistas ou xestores autorizados por devanditos organismos e inscritos nos rexistros correspondentes.
Para o caso dos residuos con amianto cumpriranse os preceptos ditados polo RD 396/2006 sobre a
manipulación do amianto e os seus derivados. As terras que poidan ter un uso posterior para xardinería ou
recuperación de chans degradados, serán retiradas e almacenadas durante o menor tempo posible, en
condicións de altura non superior a 2 metros.
O depósito temporal dos residuos realizarase en contenedores adecuados á natureza e ao risco dos
residuos xerados.
Dentro do programa de seguimento do Plan de Xestión de Residuos realizaranse reunións periódicas ás
que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa e calquera outro axente afectado. Nas mesmas
se avaliará o cumprimento dos obxectivos previstos, o grado de aplicación do Plan e a documentación xerada
para a xustificación do mesmo.
Deberase asegurar na contratación da xestión dos RCDs, que o destino final (Planta de Reciclaxe,
Vertedoiro, Canteira, Incineradora, Centro de Reciclaxe de Plásticos/Madeira...) sexan centros autorizados. Así
mesmo deberase contratar só transportistas ou xestores autorizados e inscritos nos rexistros correspondentes.
Realizarase un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores de RCDs deberán aportar
válelos de cada retirada e entrega en destino final.
Separación
O deposito temporal dos residuos valorizables que se realice en contenedores ou en provisións, débese
sinalizar e segregar do resto de residuos dun modo adecuado.
Os contenedores ou envases que almacenen residuos deberán sinalizarse correctamente, indicando o
tipo de residuo, a perigosidade, e os datos do posuidor.
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O responsable da obra ao que presta servizo un contenedor de residuos adoptará as medidas necesarias
para evitar o depósito de residuos alleos á mesma. Igualmente, deberá impedir a mestura de residuos
valorizables con aqueles que non o son.
O posuidor dos residuos establecerá os medios humanos, técnicos e procedementos de separación que
se dedicarán a cada tipo de residuo xerado.
Os contenedores dos residuos deberán estar pintados en cores que destaquen e contar cunha banda
de material reflectante. Nos mesmos deberá figurar, en forma visible e lexíbel, a seguinte información do
titular do contenedor: razón social, CIF, teléfono e número de inscrición no Rexistro de Transportistas de
Residuos.
Cando se utilicen sacos industriais e outros elementos de contención ou recipientes, dotaranse de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen a seguinte información do titular do saco: razón social, CIF,
teléfono e número de inscrición no Rexistro de Transportistas de Residuos.
Os residuos xerados nas casetas de obra producidos en tarefas de oficina, vestiarios, comedores, etc.
terán a consideración de Residuos Sólidos Urbanos e xestionaranse como tales segundo estipule a normativa
reguladora de devanditos residuos na ubicación da obra.
Documentación
A entrega dos residuos de construción e demolición a un xestor por parte do posuidor haberá de constar
en documento fehaciente, no que figure, polo menos, a identificación do posuidor e do produtor, a obra de
procedencia e, no seu caso, o número de licenza da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metros
cúbicos, ou en ambas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados con arranxo á
lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro e a identificación do xestor das
operacións de destino.
O posuidor dos residuos estará obrigado a entregar ao produtor os certificados e demais
documentación acreditativa da xestión dos residuos a que se fai referencia no Real Decreto 105/2008 que
regula a produción e xestión dos residuos de construción e de demolición.
O posuidor de residuos dispoñerá de documentos de aceptación dos residuos realizados polo xestor ao
que se lle vaia a entregar o residuo.
O xestor de residuos debe estender ao posuidor un certificado acreditativo da xestión dos residuos
recibidos, especificando a identificación do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, no seu caso, o
número de licenza da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metros cúbicos, ou en ambas unidades
cando sexa posible, e o tipo de residuos entregados, codificados con arranxo á lista europea de residuos
publicada por Orde MAM/304/2002.
Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos de construción e demolición efectúe unicamente
operacións de recolleita, almacenamento, transferencia ou transporte, no documento de entrega deberá
figurar tamén o xestor de valorización ou de eliminación ulterior ao que se destinan os residuos.
Segundo esixe a normativa, para o traslado de residuos perigosos deberase remitir notificación ao
órgano competente da comunidade autónoma en materia medioambiental con polo menos dez días de
antelación á data de traslado. Si o traslado dos residuos afecta a máis dunha provincia, dita notificación
realizarase ao Ministerio de Medio Ambiente.
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Para o transporte dos residuos perigosos completarase o Documento de Control e Seguimento. Este
documento atópase no órgano competente en materia medioambiental da comunidade autónoma.
O posuidor de residuos facilitará ao produtor acreditación fehaciente e documental que deixe
constancia do destino final dos residuos reutilizados. Para iso entregarase certificado con documentación
gráfica.

Normativa aplicable
- Real Decreto 833/1988, de 20 de xullo, polo que se aproba, o Regulamento para a execución da Lei
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos.
- Real Decreto 952/1997, que modifica o Regulamento para a execución da lei 20/1986 básica de
Residuos Tóxicos e Perigosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
- LEI 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante
depósito en vertedoiro.
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de
construción e demolición.
- Orde MAM/304/2002 pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e
lista europea de residuos.

Comunidade autónoma de Galicia
- Decreto 174/2005 de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da xestión de residuos e o
Rexistro Xeneral de produtores e Xestores de Residuos en Galicia.
- Corrección de erros.-Orde de 16 de xaneiro de 2007 pola que se fixan os criterios de cálculos para a
determinación da fianza nas actividades determinadas no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula
o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeneral de Produtores e Xestores de Galicia.
- Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia
- Decreto 154/1998, polo que se publica o Catálogo de Residuos de Galicia.
MEDICIÓN E ABONO
As distintas unidades necesarias para a xestión de residuos mediranse e abonarán e abonarán de acordo
ao exposto no Cadro de Prezos nº1.

ARTIGO 2.3.13. - PARTIDAS ALZADAS
As partidas alzadas incluídas no presente Proxecto serán
- Partidas alzadas de abono íntegro: definidas por un prezo fixo definido con anterioridade á realización
dos traballos e sen descomposición nos prezos unitarios.
- Partidas alzadas a xustificar: Xustificándose a facturación ao seu cargo mediante a aplicación de prezos
unitarios elementais ou alzados existentes a medicións reais cuxa definición resulte imprecisa na fase de
proxecto.
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Tragove - CORVILLON (CAMBADOS)

ARTIGO 2.3.14. - OUTRAS UNIDADES
MEDICIÓN E ABONO
As unidades non descritas neste Prego pero con prezo no Cadro de Prezos nº1 abonaranse aos citados
prezos e mediranse polas unidades realmente executadas que figuran no título do prezo. Estes prezos
comprenden todos os materiais e medios auxiliares para deixar a unidade totalmente terminada en condicións
de servizo.

ARTIGO 2.3.15. - OBRAS SEN PREZO DE UNIDADE
MEDICIÓN E ABONO
As obras que non teñen prezo por unidade abonaranse polas diferentes unidades que as compoñen, con
arranxo ao especificado neste Prego para cada unha delas.

En Cambados, a día 19 de xuño de 2018

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

MEDICIÓNS

MEDICIONS
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS
01.01

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.
sup. en planos
1
1

114,00
275,00

114,00
275,00

389,00
389,00

01.02

m² Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm
e 20 cm, incluidas a emoción, escavacion e o transporte da capa vexetal
ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia máxima de
transporte de 20 m.
zona de limpeza e caixa
medida sobre plano

1
1

7,00
20,00

7,00
20,00

27,00
27,00

01.03

m² Refino e planeo da caixa do camiño

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas
ferramentas e medios auxiliares.
1

8.600,00

8.600,00

8.600,00
8.600,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES
02.01

m² Bacheo de firme con pedra 32/63 e rega 2 Kg/m2 ECR-2

Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega
asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e
compactada.
Estimado en todo o vial

1

150,00

150,00

150,00
150,00

02.02

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.

zona de limpeza e caixa
medida sobre plano

1
1

7,00
20,00

0,20
0,20

1,40
4,00

5,40
5,40

02.03

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.
zona de limpeza e caixa
medida sobre plano

1
1

7,00
20,00

7,00
20,00

27,00
27,00

02.04

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.
medicion plano

1

8.600,00

8.600,00

8.600,00
8.600,00

02.05

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.
3

3,00

3,00
3,00
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MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION
03.01

ud Reductor de velocidade

Ud de reductor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha
velocidade máxima de 50 Km./h de 5,30 m. de lonxitude para un ancho
de via maxima de 7,00 m. realizado con mestura bituminosa en quente
tipo AC16 SURF 50/70 D, incluso rega de adherencia con emulsion
asfaltica ECR-1 cunha dotacion de 0,50 Kg/m2.
3

3,00

3,00
3,00

03.02

m² Marca vial reflexiva en cebreados

m2 marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas
de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida
a superficie realmente pintada.
reductores de velocidade

3

9,00

27,00

27,00
27,00

03.03

ud Sinal triangular de 90 cm

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación e cimentación, escavación manual en terreo
compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20,
totalmente colocado.
12

12,00

12,00
12,00

03.04

ud Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo
poste de sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en
terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado de
formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.
12

12,00

12,00
12,00
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MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
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RESUMEN

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

6,00

6,00

CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL
04.01.01

Ud CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.
6

6,00
04.01.02

Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.03

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.04

Ud MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.05

Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.06

Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.07

Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.
6

6,00

6,00
6,00

04.01.08

Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
6

6,00

6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA
04.02.01

Ud Extintor Polivalente ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro
e boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
1

1,00

1,00
1,00

04.02.02

ud Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada
prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando 5
usos.
2

2,00

2,00
2,00

04.02.03

Ud Cartel peligro obras

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.
2

2,00

2,00
2,00
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RESUMEN

04.02.04

Ud Cartel indicativo riesgo

UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso colocación e
desmontado.
2

2,00

2,00
2,00

04.02.05

m

Banda sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros, colocada.
1

50,00

50,00

50,00
50,00

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS
04.03.01

Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimento
de P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes. Porta de
0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e con
poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura. Ventana aluminio anodizado
con folla de corredeia, contraventana de aceiro galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de
60 W.
1

1,00

1,00
1,00

04.03.02

Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.
1

1,00

1,00
1,00
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UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA

PARCIAIS

CANTIDADE

CAPÍTULO 05 XESTION DE RESIDUOS
05.01

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)
FRESADO

1

389,00

0,05

19,45

19,45
19,45
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CADRO DE PREZOS 1
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS
01.01

m²

Fresado de pavimentos asfálticos ou formigón espesor 5 cm

01.02

m²

Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m

01.03

m²

Refino e planeo da caixa do camiño

2,44

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 CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

2,44

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10
cm e 20 cm, incluidas a emoción, escavacion e o transporte da capa
vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia
máxima de transporte de 20 m.
DOUS EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

0,14

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas
ferramentas e medios auxiliares.
CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
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UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES
02.01

m²

Bacheo de firme con pedra 32/63 e rega 2 Kg/m2 ECR-2

02.02

m³

Base de firme pedra 32/63

02.03

m²

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

02.04

m²

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

02.05

ud

Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón

5,32

Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha
rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente
saturada e compactada.
CINCO EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

23,29

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.

VINTE E TRES EUROS con VINTE E NOVE CÉNTIMOS
2,46

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

6,95

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.
SEIS EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS

54,97

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.

CINCUENTA E CATRO EUROS con NOVENTA E SETE
CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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PREZO

CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION
03.01

ud

Reductor de velocidade

404,76

Ud de reductor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha
velocidade máxima de 50 Km./h de 5,30 m. de lonxitude para un ancho
de via maxima de 7,00 m. realizado con mestura bituminosa en quente
tipo AC16 SURF 50/70 D, incluso rega de adherencia con emulsion
asfaltica ECR-1 cunha dotacion de 0,50 Kg/m2.

CATROCENTOS CATRO EUROS con SETENTA E SEIS
CÉNTIMOS
03.02

m²

Marca vial reflexiva en cebreados

03.03

ud

Sinal triangular de 90 cm

10,91

m2 marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e
microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e
premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

DEZ EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS
122,43

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación e cimentación, escavación manual en
terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20, totalmente colocado.

CENTO VINTE E DOUS EUROS con CORENTA E TRES
CÉNTIMOS
03.04

ud

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

94,63

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm.,
incluíndo poste de sustentación, parafusería, e cimentación, escavación
manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e
formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

NOVENTA E CATRO EUROS con SESENTA E TRES
CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO

GABINO GRANDE TORO
Página

3

CADRO DE PREZOS 1
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL
04.01.01

Ud

CASCO DE SEGURIDADE

1,84

04.01.02

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

18,69

04.01.03

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

11,47

04.01.04

Ud

MONO DE TRABALLO

04.01.05

Ud

PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

04.01.06

Ud

PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

04.01.07

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

2,68

04.01.08

Ud

IMPERMEABLE

5,20

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.
UN EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.
DEZAOITO EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS
Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.
ONCE EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

12,52

Ud. Mono de traballo, homologado CE.
DOCE EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

20,21

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.
VINTE EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS

6,97

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.
SEIS EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.
DOUS EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
CINCO EUROS con VINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA
04.02.01

Ud

Extintor Polivalente ABC 6Kg. EF 21A-113B

44,76

04.02.02

ud

Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete

16,86

04.02.03

Ud

Cartel peligro obras

04.02.04

Ud

Cartel indicativo riesgo

04.02.05

m

Banda sinalización bicolor plástico 8

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
lume de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro e boquilla con difusor según norma UNE-23110,
totalmente instalado.Certificado por AENOR.
CORENTA E CATRO EUROS con SETENTA E SEIS
CÉNTIMOS
Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada
prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando
5 usos.
DEZASEIS EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

6,84

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.
SEIS EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

12,89

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso colocación
e desmontado.
DOCE EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

0,71

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros, colocada.
CERO EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS
04.03.01

Ud

ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

04.03.02

Ud

BOTIQUIN DE OBRA

101,00

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes.
Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e
con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura. Ventana aluminio
anodizado con folla de corredeia, contraventana de aceiro
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial e automático
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. e
punto luz exterior de 60 W.
CENTO UN EUROS

49,64

Ud. Botiquín de obra instalado.
CORENTA E NOVE EUROS con SESENTA E CATRO
CÉNTIMOS

O ENXEÑEIRO AGRONOMO
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CAPÍTULO 05 XESTION DE RESIDUOS
05.01

m³

Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

12,12

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)
DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS
01.01

01.02

01.03

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.

m²

Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m

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

0,17
2,20
0,07

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

2,44

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10
cm e 20 cm, incluidas a emoción, escavacion e o transporte da capa
vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia
máxima de transporte de 20 m.

m²

Refino e planeo da caixa do camiño

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

2,37
0,07

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

2,44

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas
ferramentas e medios auxiliares.
Maquinaria..............................................................

0,14

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

0,14
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m²

Bacheo de firme con pedra 32/63 e rega 2 Kg/m2 ECR-2

Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha
rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente
saturada e compactada.

m³

Base de firme pedra 32/63

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

0,33
1,30
3,69

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

5,32

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
7,38
15,42

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

23,29

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
0,25
1,98

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

2,46

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
0,16
6,68

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

6,95

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 .................................................................

2,27
3,99
48,71

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

54,97
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION
03.01

03.02

03.03

03.04

ud

Reductor de velocidade

Ud de reductor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha
velocidade máxima de 50 Km./h de 5,30 m. de lonxitude para un ancho
de via maxima de 7,00 m. realizado con mestura bituminosa en quente
tipo AC16 SURF 50/70 D, incluso rega de adherencia con emulsion
asfaltica ECR-1 cunha dotacion de 0,50 Kg/m2.

m²

Marca vial reflexiva en cebreados

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

39,20
156,62
208,94

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

404,76

m2 marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e
microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e
premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

ud

Sinal triangular de 90 cm

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

3,28
2,81
4,82

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

10,91

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación e cimentación, escavación manual en
terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20, totalmente colocado.

ud

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

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

12,14
110,29

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

122,43

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm.,
incluíndo poste de sustentación, parafusería, e cimentación, escavación
manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e
formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.
Man de obra ...........................................................
Materiais .................................................................

12,14
82,49

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

94,63
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL
04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

04.01.07

04.01.08

Ud

CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

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

1,84

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

1,84

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

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

18,69

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

18,69

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

11,47

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

11,47

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

12,52

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

12,52

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.

Ud

MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.

Ud

PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.

Ud

PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

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

20,21

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

20,21

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

6,97

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

6,97

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

Ud

IMPERMEABLE

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

2,68

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

2,68

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

5,20

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

5,20

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA
04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

Ud

Extintor Polivalente ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
lume de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro e boquilla con difusor según norma UNE-23110,
totalmente instalado.Certificado por AENOR.

ud

Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete

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

1,05
43,71

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

44,76

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada
prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando
5 usos.

Ud

Cartel peligro obras

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

0,53
16,33

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

16,86

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.

Ud

Cartel indicativo riesgo

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

1,05
5,79

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

6,84

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso colocación
e desmontado.

m

Banda sinalización bicolor plástico 8

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

3,16
9,73

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

12,89

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros, colocada.
Man de obra ...........................................................
Materiais .................................................................

0,63
0,08

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

0,71
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS
04.03.01

04.03.02

Ud

ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimento de P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes.
Porta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e
con poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura. Ventana aluminio
anodizado con folla de corredeia, contraventana de aceiro
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial e automático
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. e
punto luz exterior de 60 W.

Ud

BOTIQUIN DE OBRA

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

101,00

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

101,00

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

49,64

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

49,64

Ud. Botiquín de obra instalado.
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CADRO DE PREZOS 2
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PREZO

CAPÍTULO 05 XESTION DE RESIDUOS
05.01

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)
Materiais .................................................................

12,12

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

12,12
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PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

389,00

2,44

949,16

27,00

2,44

65,88

8.600,00

0,14

1.204,00

CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS
01.01

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.
01.02

m² Desbroce e limpeza espesor entre 10 cm e 20 cm, D<= 20 m

Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor entre 10 cm
e 20 cm, incluidas a emoción, escavacion e o transporte da capa vexetal
ata fora do área de ocupación da obra, a unha distancia máxima de
transporte de 20 m.

01.03

m² Refino e planeo da caixa do camiño

Refino e planeo da caixa do camiño con motoniveladora, incluídas
ferramentas e medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS.....................................................

2.219,04

Página

1

PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

150,00

5,32

798,00

5,40

23,29

125,77

27,00

2,46

66,42

8.600,00

6,95

59.770,00

3,00

54,97

164,91

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES
02.01

m² Bacheo de firme con pedra 32/63 e rega 2 Kg/m2 ECR-2

Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega
asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e
compactada.
02.02

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.

02.03

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.
02.04

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.
02.05

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 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION - RECALCES...........................................................................

60.925,10

Página

2

PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

3,00

404,76

1.214,28

27,00

10,91

294,57

12,00

122,43

1.469,16

12,00

94,63

1.135,56

CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION
03.01

ud Reductor de velocidade

Ud de reductor de velocidade, para unha altura de 8 cm. e unha
velocidade máxima de 50 Km./h de 5,30 m. de lonxitude para un ancho
de via maxima de 7,00 m. realizado con mestura bituminosa en quente
tipo AC16 SURF 50/70 D, incluso rega de adherencia con emulsion
asfaltica ECR-1 cunha dotacion de 0,50 Kg/m2.
03.02

m² Marca vial reflexiva en cebreados

m2 marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas
de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida
a superficie realmente pintada.
03.03

ud Sinal triangular de 90 cm

Sinal triangular de lado 90 cm., normal e troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación e cimentación, escavación manual en terreo
compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20,
totalmente colocado.

03.04

ud Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo
poste de sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en
terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado de
formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

TOTAL CAPÍTULO 03 REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION ..........................................

4.113,57
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PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

6,00

1,84

11,04

6,00

18,69

112,14

6,00

11,47

68,82

6,00

12,52

75,12

6,00

20,21

121,26

6,00

6,97

41,82

6,00

2,68

16,08

6,00

5,20

31,20

CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL
04.01.01

Ud CASCO DE SEGURIDADE

Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.
04.01.02

Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orelleira versatil, homologado CE.
04.01.03

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antiralladura, homologadas CE.
04.01.04

Ud MONO DE TRABALLO

Ud. Mono de traballo, homologado CE.
04.01.05

Ud PAR DE BOTAS AUGA DE SEGURIDADE

Ud. Par de botas de auga monocolor de seguridade, homologadas CE.
04.01.06

Ud PAR BOTAS AUGA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de auga monocolor, homologadas CE.
04.01.07

Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.
04.01.08

Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECION PERSOAL ...........
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA
04.02.01

477,48

Ud Extintor Polivalente ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de lume
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro
e boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
04.02.02

1,00

44,76

44,76

2,00

16,86

33,72

2,00

6,84

13,68

2,00

12,89

25,78

50,00

0,71

35,50

ud Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada
prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando 5
usos.
04.02.03

Ud Cartel peligro obras

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación e desmontado.
04.02.04

Ud Cartel indicativo riesgo

Ud. Cartel indicativo de risco de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura, incluso colocación e
desmontado.
04.02.05

m

Banda sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros, colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECION COLECTIVA........

153,44
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PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

1,00

101,00

101,00

1,00

49,64

49,64

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS
04.03.01

Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con despacho de oficina e
aseo con inodoro e lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio e cerramento chapa nervada e
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aillamento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimento
de P.V.C. en solos e tableiro melaminado en paredes. Porta de
0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada e con
poliestireno de 20 mm., pomo e pechadura. Ventana aluminio anodizado
con folla de corredeia, contraventana de aceiro galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., diferencial e automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. e punto luz exterior de
60 W.
04.03.02

Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONS........................
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDADE E SAUDE .......................................................................................

150,64
781,56
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PRESUPOSTO
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

19,45

12,12

235,73

CAPÍTULO 05 XESTION DE RESIDUOS
05.01

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

235,73

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

68.275,00
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PRESUPOSTO

RESUMO DO PRESUPOSTO

RESUMEN DO PRESUPOSTO

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A DEPURADORAS POLA COSTA

CAPITULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1

MOVEMENTOS DE TERRA E DEMOLICIONS .............................................................................................................

2.219,04

3,25

2

PAVIMENTACION - RECALCES ....................................................................................................................................

60.925,10

89,23

3

REDUCTORES DE VELOCIDADE E SINALIZACION ...................................................................................................

4.113,57

6,03

4

SEGURIDADE E SAUDE ................................................................................................................................................

781,56

1,14

5

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

235,73

0,35

______________________
PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos xenerais ..........

8.875,75

6,00 % Beneficios industriais ..

4.096,50

68.275,00

__________________________________
Suma.....................................................

12.972,25
______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

81.247,25

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

17.061,92
______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

98.309,17

Ascende o presuposto á expresada cantidade de NOVENTA E OITO MIL TRESCENTOS NOVE EUROS con DEZASETE CÉNTIMOS
En Cambados, a día 19 de xuño de 2018

Ado.: GABINO GRANDE TORO
ENXEÑEIRO AGRONOMO (Colex. 761)
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