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1. ANTECEDENTES 
 

A petición do Concello de Castro de Rei, procedese a redactar o presente Proxecto no 

que se deseñan unha serie de actuacións sobre os parques infantís dos núcleos de Castro de 

Rei e Castro Riberas de Lea, no termino municipal de Castro de Rei (provincia de Lugo). 

 

Enmarcado dentro deste ámbito de actuación, prantéxase a redacción do Proxecto: 

 

“PROXECTO DE MELLORA E REHABILITACIÓN DOS PARQUES I NFANTÍS DE CASTRO 

DE REI E CASTRO RIBERAS DE LEA”. 

 

Ningunha das intervencións invade espazos naturais en réxime de protección. 

 
 
 
2. OBXECTO DO PROXECTO 
 

O obxecto do “Proxecto de mellora e rehabilitación dos parques i nfantís de Castro 

de Rei e Castro Riberas de Lea” , é definir o mais detalladamente posible as actuacións que 

se realizaran nos parques infantís dos dous núcleos (Castro de Rei e Castro Riberas de Lea). 

 
 
 

3. XUSTIFICACIÓNS DA NECESIDADE DAS ACTUACIÓNS 
 
O Proxecto define dúas actuacións como son: a mellora e rehabilitación do parque 

infantil do núcleo de Castro de Rei e a mellora e rehabilitación do parque infantil do núcleo de 

Castro Riberas de Lea. 

 

- Xustificación da primeira actuación: Castro Riberas de Lea é un dos núcleos rurais 

que concentra maior densidade de poboación, existindo un parque infantil en malas 

condicións, debido a que ten moita demanda e moito uso, debemos mellorar e 

rehabilitar os elementos para que exista un nivel de seguridade e garantía europea 

do parque infantil.  

 
A finalidade que ten a rehabilitación e mellora deste parque é o fomento do xogo ó 

aire libre dos nenos, favorecendo así o exercicio físico, o cooperativismo entre os 

nenos e o mesmo tempo, loitar contra a obesidade infantil, para inculcar unha vida 

saudable. 

 
 

- Xustificación da segunda actuación: Castro de Rei é o núcleo principal do concello, 

xa que é onde se atopa a casa consistorial, centro medico, existindo un parque 

infantil en malas condicións, debido a que ten moita demanda e moito uso, 
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debemos mellorar e rehabilitar os elementos para que exista un nivel de 

seguridade e garantía europea do parque infantil.  

 
A finalidade que ten a rehabilitación e mellora deste parque é o fomento do xogo ó 

aire libre dos nenos, favorecendo así o exercicio físico, o cooperativismo entre os 

nenos e o mesmo tempo, loitar contra a obesidade infantil, para inculcar unha vida 

saudable. 

 

 
 

4. DESCRICIÓN DAS OBRAS OU ACTUACIÓNS 
 

As actuacións a executar divídense en dous grandes capítulos, sendo de execución 

única todo o conxunto.  

 

1.- Parque infantil en Castro Riberas de Lea: 
 
 

Levantado, retirada e transporte do todo o caucho existente no solo, que se atopa na 

súa totalidade en desgaste o en mal estado. Colocación de pavimento de caucho de 3 cm de 

espesor nas áreas dos xogos e de 2 cm de espesor en todo o parque infantil. 

Reparación dun dos xogos do parque infantil, sustitución de muelle dun balancín. 

Limpeza con maquina a presión do tódolos xogos infantís e da valla protectora 

perimetral do parque, para posterior pintado con dúas mans de esmalte para elementos de 

madeira e para exteriores (tanto xogos como valla perimetral). 

 

 

2.- Parque infantil en Castro de Rei: 
 
 

Levantado, retirada e transporte do todo o caucho existente no solo, que se atopa na 

súa totalidade en desgaste o en mal estado. Colocación de pavimento de caucho de 2 cm de 

espesor nas áreas dos xogos. 

Reparación dun dos xogos do parque infantil, colocación de columpio infantil para 

nenos de 0-3 anos. 

Limpeza con maquina a presión do tódolos xogos infantís, para posterior pintado con 

dúas mans de esmalte para elementos de madeira e para exteriores. 

 
 
 
3.- Cartel e placa informativa: 
 
 
Instalarase durante a execución da obra dous carteis indicativos (un en cada actuación) 

do financiamento da obra. 
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Instalarase tamén dúas placas de metacrilato, unha en cada actuación, no lugar mais 

visible posible coa publicidade sobre o financiamento das actuacións e que permanecerá 

indefinidamente, cando menos cinco anos. 

 
 

 
5. PREVISIÓN DE PERSOAS A OCUPAR E PRAZO DE EXECUCI ÓN DO 

PROXECTO 

 
A previsión de postos de traballo será de 2. Estes postos de traballo terán continuidade 

durante todo o prazo previsto para a execución da obra (1 mes). 

 
 

 
6. PROPIEDADE DOS TERREOS AFECTADOS 
 
 O Concello de Castro de Rei é titular único dos terreos onde se proxectan as 

actuacións, polo tanto teñen a característica de uso público e ten plena dispoñibilidade sobre 

eles.  

 
 

7. INCIDENCIA AMBIENTAL 
 

Deberá cumprir a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de Galicia, onde se regula a “avaliación da incidencia ambiental”, 

para dar cumprimento á normativa ambiental autonómica.  

 

Polas características do Proxecto NON é necesario que pase a “Avaliación de 

Incidencia Ambiental”. 

 
 

 
8. NORMAS E INSTRUCCIÓNS CONSIDERADAS 
 

Nas obras comprendidas neste Proxecto serán de aplicación as seguintes normas e 

instrucións: 

 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de xuño, polo que se aproba a instrución para a recepción 

de cementos (RC-08). 

• Código Técnico da Edificación (CTE). 

• EHE 

• Norma UNE – EN 998-2. 

• Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade 

e saúde nas obras de construción. 

• Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do Estado 

aprobado por Decreto 3854/70 do 31 de Decembro. 
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• Lei 32/06, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenrola a Lei 32/2006, de 18 

de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 

• Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Publico. De acordo coas 

disposicións transitorias desta lei estarán provisionalmente 

 

Normativa específica sobre áreas e parques infantís . 
 
Son de aplicación as seguintes normas que establecen requisitos para os 

equipamentos e áreas: 
 
- UNE 147103:2001. Título: “Planificación e gestión de las áreas e parques de juego al aire 

libre”. 

- UNE-EN 1176-1:2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies. Parte 1: 

Requisitos generales de seguridad e métodos de ensayo”. 

- UNE-EN 1176-2: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 2: 

Requisitos de seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para columpios”. 

- UNE-EN 1176-3:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 3: 

Requisitos de seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para toboganes”. 

- UNE-EN 1176-4:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 4: 

Requisitos de seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para tirolinas”. 

- UNE-EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 5: 

Requisitos de seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para carruseles”. 

- UNE-EN 1176-6:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 6: 

Requisitos de seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para balancines”. 

- UNE-EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 7: Guía 

para la instalación, inspección, mantenimiento e utilización”. 

- UNE-EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos de 

seguridad específicos e adicionales e métodos de ensayo para equipos de juego en recintos 

totalmente cerrados”. 

- UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de 

seguridad e métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”. 

- UNE-EN 1177:2009. Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego 

absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo”. 

 
 
 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que a obra obxecto do presente “PROXECTO DE MELLORA E REHABILITACIÓN DOS 

PARQUES INFANTÍS DE CASTRO DE REI E CASTRO RIBERAS DE LEA” inclúe tódolos 

traballos necesarios que a converten en executable, considerase que se cumpre a Lei 30/2007 

de Contratos do Sector Público. 
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10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO 
 

O presente Proxecto consta dos seguintes documentos: 

• Memoria e anexos. 

• Planos. 

• Prego de condicións. 

• Presuposto. 

 
 
 

11. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Por aplicación dos prezos unitarios que se estableceron como normais para este tipo 

de traballos ás medicións das distintas unidades de obra, resultan os seguintes presupostos 

estimados: 

 

• Presuposto de Execución Material: VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS 

CINCUENTA E CINCO EUROS CON NOVENTA E OITO CÉNTIMOS (25.955,98 €). 

 

• Presuposto Base de Licitación: TRINTA MIL OITOCENTOS OITENTA E SETE 

EUROS CON SESENTA E DOUS CÉNTIMOS (30.887,62 €). 

 

• Presuposto Base de Licitación con IVA: TRINTA E SETE MIL TRESCENTOS 

SETENTA E CATRO EUROS CON DOUS CÉNTIMOS (37.374,02 €). 

 
 
 

12. CONCLUSIÓN 
 

Considerase que o presente Proxecto refírese a unha obra completa de execución en 

fase única, que se redactou con suxeición ás instrucións recibidas e á lexislación vixente e que 

presenta unha solución suficientemente xustificada, polo que se somete a súa aprobación. 

 
 

Lugo,a 15 de Xullo de 2016. 
 

Autor do Proxecto: 
    

 
Marta López Cepeda 

Enxeñeiro Técnico 
Col. nº 793 
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XUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Os precios establecéronse para a data de presentación do proxecto, baseados nos 

rendementos obtidos do Plan de Obra e nos datos descritos nos seguintes apartados. 

 
 

 
PRECIOS UNITARIOS 

 
A continuación  axúntase unha serie de apéndices coa relación de Precios Unitarios de 

Man de Obra, Maquinaria e Materiais que interveñen na estimación de precios das unidades de 

obra. 
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PRECIOS UNITARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 Presupuesto DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 
 

 PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS UNITARIOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 U01 MANO DE OBRA 
 
 U01AA006 Hr Capataz  1,20  15,65  18,78 
 U01AA007 Hr Oficial primeira  1,20  14,80  17,76 
 U01AA010 Hr Peón especializado  2,00  13,60  27,20 
 U01AA011 Hr Peón solto  3,93  13,58  53,33 
 U01FR011 Hr Peón especializado xardinero  2,00  10,20  20,40 
 U01FR013 Hr Peón ordinario xardinero  2,00  9,60  19,20 
 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor  45,84  15,00  687,60 
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor  45,84  11,50  527,16 

 
 
 U02 MAQUINARIA 
 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l.  0,12  0,92  0,11 
 U02SW005 Ud Kilowatio  0,42  0,08  0,03 

 
 
 U04 ÁRIDOS, CONGLOMERADOS, ADITIVOS Y VARIOS 
 
 U04AA101 Tm Area de río (0-5mm)  0,16  8,00  1,26 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm.  0,32  10,40  3,30 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  0,09  53,87  4,74 
 U04MA310 M3 Formigón HM-20/P/40/ I central  1,12  58,56  65,59 
 U04PY001 M3 Auga  0,04  1,51  0,06 

 
 
 U36 PINTURAS 
 
 U36GC013 Lt Esmalte satin. microp. ext/int. Rubbol EPS  21,85  25,99  567,88 
 U36GW101 Lt Imprimación para madera Rubbol Reno  10,24  12,12  124,08 

 
 
 U37 URBANIZACIÓN 
 
 U37LM125 Ud Columpio infantil para bebes  1,00  220,00  220,00 

 
 
 U38 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 U38AD705 M2 Retirada de material caucho  77,85  23,95  1.864,51 
 U38AG005 M2 Pavimento caucho 2mm  329,00  33,11 10.893,19 
 U38AG006 M2 Pavimiento caucho 3 mm  190,00  37,19  7.066,10 

 
 
 U39 OBRA CIVIL Y CARRETERAS 
 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm  0,80  11,00  8,80 
 U39VM010 Ml IPN-12  4,00  15,00  60,00 
 U39VW020 M2 Cartel lamas aceiro reflexivo nivel 1  4,00  89,60  358,40 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 Presupuesto DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 
 

 PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS UNITARIOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 
 U40 JARDINERÍA Y RIEGO 
 
 U40VA270 Ud Muelle de balancin  1,00  115,00  115,00 

 
 
 U41 REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFORMA 
 
 U41TS041 M2 Limpieza maquina chorro agua  152,80  7,01  1.071,13 

 
 
 U42 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 U42AG801 Ud Botiquín de obra.  1,00  21,43  21,43 
 U42CA001 Ud Sinal circular D=600 mm  0,66  79,62  52,55 
 U42CA025 Ud Sinal triangular de 70 cm de lado  0,66  84,78  55,95 
 U42CA260 Ud Placa metacrilato de 80x70 cm.  2,00  75,00  150,00 
 U42CA501 Ud Soporte metálico para sinal  1,32  14,70  19,40 
 U42EA001 Ud Casco de seguridade homologado  4,00  1,82  7,28 
 U42EC001 Ud Mono de traballo.  4,00  12,40  49,60 
 U42EG010 Ud Par de botas seguri.con punt.serr.  4,00  20,01  80,04 

 
 
 Z99 OTROS PRECIOS 
 
 D02VK101 Ud RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE MATERIAL  2,00  500,00  1.000,00 
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PRECIOS DESCOMPOSTOS 
 

 
 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 CAPÍTULO C1     Parque infantil Castro Riberas de L ea 
 
 
 1.001   D39SA601 Ud MUELLE JUEGO INFANTIL 
 Ud. Suministro e colocación de tobogán metálico de 3,00 m. x 2,10 m., incluído  
 cimentación. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  138,84 
 ( CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 

 
 
 1.002   D40TA032 M2 LIMPIEZA MAQINA A PRESION MADER A A CHORRO AGUA 
 M2. Llimpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1)  
 Llimpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a  
 limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando  
 residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una llimpieza total, i/medios  
 auxiliares hasta 10 m. de altura. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,22 
 ( SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS ) 

 
 
 1.003   D35CC013 M2 ESMALTE SATINADO MICROPOR. EXT/ INT. 
 M2. Esmaltado de todo tipo de superficies de madera (ventanas, puertas, estructuras,  
 vallas, celosías) de maderas blandas, medias y duras con RUBBOL EPS de SIKKENS  
 microporoso, elástico, satinado en base disolvente con máxima resistencia al exteríor.  
 Aplicando dos manos de producto directamente sobre la madera o previa aplicación de una  
 mano  imprimación especial para madera nueva ONOL EXPRESS ó madera vieja RUBBOL  
 RENO de SIKKENS. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,85 
 ( DOCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 

 
 
 1.004   D37AG001 M2 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 3 CM 
 M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni aislamientos, sistema  
 PAVILASTIC I de PARKESTIL con los siguientes componentes: Lámina de caucho  
 granulado 5 mm. de espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de imprimación  
 poliuretano, más dos capas de poliuretano bicomponente, más una capa poliuretano mate,  
 consiguiendo un espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 10x2,  
 perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  42,00 
 ( CUARENTA Y DOS EUROS ) 

 
 
 1.005   D37AG002 M2 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 2 CM 
 M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni aislamientos, sistema  
 PAVILASTIC I de PARKESTIL con los siguientes componentes: Lámina de caucho  
 granulado 5 mm. de espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de imprimación  
 poliuretano, más dos capas de poliuretano bicomponente, más una capa poliuretano mate,  
 consiguiendo un espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 10x2,  
 perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  37,80 
 ( TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS ) 

 
 
 1.006   D02VK101 Ud RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE  MATERIAL 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total  
 comprendido entre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios  
 manuales y p.p. de costes indirectos. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  500,00 
 ( QUINIENTOS EUROS ) 

 
 
 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 
 
 CAPÍTULO C2     Parque infantil Castro de Rei 
 
 
 2.001   D36LM010 Ud COLUMPIO INFANTIL 
 Ud. Xogo muelles KOMPAN, modelo M-141 "EL PAJARO LOCO", realizado en madeira de  
 contraplacado con tratamento especial intemperie e pintura dúas mans por aplicación  
 electrostática con laca de dous compoñentes de poliuretano, con formulación especial, sen  
 compoñentes de metais tóxicos, e igualmente o tratamento anticorrosión dos muelles, os  
 pernos, escuadras e elementos metálicos de fixación irán provistos de tapón de nilon  
 redondeado, de peche automático. O xogo fixarase ó terreo mediante anclaxe de 80 a 120  
 cm., sistema KONPAM totalmente instalado para o seu uso. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  246,99 
 ( DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ) 

 
 
 2.002   D40TA032 M2 LIMPIEZA MAQINA A PRESION MADER A A CHORRO AGUA 
 M2. Llimpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1)  
 Llimpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a  
 limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando  
 residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una llimpieza total, i/medios  
 auxiliares hasta 10 m. de altura. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,22 
 ( SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS ) 

 
 
 2.003   D35CC013 M2 ESMALTE SATINADO MICROPOR. EXT/ INT. 
 M2. Esmaltado de todo tipo de superficies de madera (ventanas, puertas, estructuras,  
 vallas, celosías) de maderas blandas, medias y duras con RUBBOL EPS de SIKKENS  
 microporoso, elástico, satinado en base disolvente con máxima resistencia al exteríor.  
 Aplicando dos manos de producto directamente sobre la madera o previa aplicación de una  
 mano  imprimación especial para madera nueva ONOL EXPRESS ó madera vieja RUBBOL  
 RENO de SIKKENS. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,85 
 ( DOCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 

 
 
 2.004   D37AG002 M2 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 2 CM 
 M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni aislamientos, sistema  
 PAVILASTIC I de PARKESTIL con los siguientes componentes: Lámina de caucho  
 granulado 5 mm. de espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de imprimación  
 poliuretano, más dos capas de poliuretano bicomponente, más una capa poliuretano mate,  
 consiguiendo un espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 10x2,  
 perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  37,80 
 ( TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS ) 

 
 
 2.005   D02VK101 Ud RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE  MATERIAL 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total  
 comprendido entre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios  
 manuales y p.p. de costes indirectos. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  500,00 
 ( QUINIENTOS EUROS ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 CAPÍTULO C3     Cartel e placa informativa 
 
 
 3.001   D38IF050 M2 CARTEL LAMAS ACEIRO REFL. NIVEL  1 
 M2. Cartel en lamas de aceiro reflexivo nivel 1, con información de financiación e logotipo  
 do FEDER (70%) e Xunta de Galicia (30%), con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste  
 galvanizado, tornillería, cimentación e anclaxe, totalmente colocada. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  150,31 
 ( CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS ) 

 
 
 3.002   D41CA260 Ud PLACA METACRILATO  80X70 CM. 
 Ud. Placa de metacrilato, con información dous organismos financiadores, i/p.p. tornillería,  
 anclaxe, totalmente colocada. 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  79,35 
 ( SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 

 
 
 CAPÍTULO C4     EBSS 
 
 
 4.001   D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDADE 
 Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE. 
 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,87 
 ( UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ) 

 
 
 4.002   D41EC001 Ud MONO DE TRABALLO 
 Ud. Mono de traballo, homologado CE. 
 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,77 
 ( DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS ) 

 
 
 4.003   D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAXE 
 Ud. Par de botas de seguridade S2 serraxe/lona con punteira e metálicas, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  20,61 
 ( VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS ) 

 
 
 4.004   D41CA012 Ud SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Sinal de perigo tipo triangular normalizada, con soporte metálico de ferro galvanizado  
 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 formigonado, colocación e desmontado. (3 usos) 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,94 
 ( CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 

 
 
 4.005   D41CA016 Ud SINAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 Ud. Sinal de obrigatoriedade tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico  
 de ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura  
 de pozo, formigonado, colocación e desmontado. (3 usos) 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  40,18 
 ( CUARENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ) 

 
 
 4.006   D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,07 
 ( VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS ) 
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1. MEMORIA 
 
1.1 INTRODUCIÓN 
 
1.1.1 Obxecto do estudio de seguridade e saúde 
 

O presente estudio conten o conxunto de accións preventivas mínimas que deben 
observar os empresarios participantes no “Proxecto de mellora e rehabilitación dos parques 
infantís de Castro de Rei e Castro Riberas de Lea”.  

En cumprimento do art. 7 do RD 1627/97, de 24 de outubro, polo que se implanta a 
obrigatoriedade da inclusión dun Estudio de Seguridade e Saúde no Traballo en calquera obra, 
pública ou privada, na que se realicen traballos de construción ou enxeñería civil, este estudio 
servirá como punto de partida para que o empresario contratista principal elabore un plan de 
seguridade no que se analicen, desenrolen e complementen as previsións contidas neste 
documento.  

 
É moi importante reseñar que as previsións contidas neste documento realizáronse 

sobre as actividades e procesos construtivos definidos no proxecto e que estes poderán diferir 
dos que se executen na realidade. Polo tanto, e como deber primeiro, o empresario contratista 
deberá establecer e completar no seu plan de seguridade as medidas preventivas tendentes a 
controlar e evitar os riscos derivados do proceso de execución que finalmente adopte en cada 
unidade construtiva, respectando os niveis preventivos mínimos fixados. 
 

Así mesmo, o empresario non poderá dar comezo a ningunha actividade diferente ás 
aquí recollidas ou que supoñan un cambio dos métodos de traballo previstos, sen avaliar os 
novos riscos e definir as medidas preventivas para controlalos. A correspondente modificación 
ou actualización do plan de seguridade someterase á aprobación do promotor previo informe 
do coordinador de seguridade durante a execución das obras. 

 
 

1.1.2 Alcance e contido do estudio de seguridade e saúde 
 

En primeiro lugar, neste documento realizarase unha descrición da obra que incidirá 
principalmente nos materiais, equipos e procedementos que previsiblemente se utilizarán na 
súa execución. Por outro lado, revisarase a incidencia na xeneración de riscos que se poida 
derivar das condicións do entorno e do plan de desenrolo dos traballos. Este análise previo 
permitirá establecer cales dos riscos son evitables actuando sobre os factores mencionados, 
tomando no seu caso medidas alternativas. 

 
O seguinte apartado do estudio de seguridade e saúde vai encamiñado a identificar os 

riscos que non poden ser evitados en cada actividade que se prevea na obra. Estas poden 
coincidir con unidades de obra individuais, cun conxunto de unidades ou ben tratarse de 
traballos complementarios pero que tamén teñen importancia dende o punto de vista da 
seguridade e saúde. Este análise realizase en primeiro lugar para os riscos mais comúns 
asociados ó tipo de obra e que polo tanto repítense frecuentemente en gran parte das 
actividades ou unidades de obra que a compoñen. Este é o caso, por exemplo, do risco caídas 
de altura, da manipulación de cargas, etc. Seguidamente levase a cabo o estudio de cada unha 
das actividades ou unidades de obra que naturalmente poderán xenerar estes riscos comúns 
ou outros específicos. 

 
O estudio de cada unha das actividades comeza cunha descrición precisa do seu 

alcance así como do seu modo de execución. Para elo farase unha relación das máquinas - 
ferramentas, a maquinaria e os medios auxiliares e o procedemento construtivo previsible. A 
partir desta hipótese relacionaranse os diferentes riscos non evitables, facendo fincapé nos que 
non sexan xenéricos no uso da maquinaria e dos medios auxiliares. Estes relacionaranse nun 
apartado específico do plan e entendese que calquera operario debe de coñecelos e estará 
dotado das medidas preventivas específicas. Por último, estableceranse as medidas de 
protección colectivas e individuais que deben de adoptarse.  
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Co obxecto de asegurar o adecuado nivel de seguridade laboral no ámbito da obra, 
relaciónanse unha serie de medidas xerais a dispoñer na mesma, que non están asociadas en 
exclusiva a ningunha actividade ou maquinaria concreta, senón ó conxunto da obra. Estas 
medidas xerais farán referencia a: 
 

a) Medidas organizativas 
• Formación e información 
• Servizos de prevención e organización da seguridade e saúde na obra. 
• Modelo de organización da seguridade na obra 
• Actualización do aviso previo 

 
b) Medidas de carácter dotacional 

• Servizo médico 
• Recoñecemento médico 
• Botiquín de obra 
• Instalacións de hixiene e benestar 

 
 
1.2 CARACTERISTICAS DA OBRA 
 
1.2.1 Descrición das obras 
 

As obras comprendidas no “Proxecto de mellora e rehabilitación dos parques 
infantís de Castro de Rei e Castro Riberas de Lea” consisten principalmente na realización 
das obras de mellora e rehabilitacións dos parques infantís de Castro Riberas de Lea e de 
Castro de Rei. 

 
 
1.2.2 Estudio dos métodos de execución 
 
1.2.2.1 Planificación e desenrolo xeral das obras 
 

No Anexo: Programa de traballo descríbese a programación definida para o 
“Proxecto de mellora e rehabilitación dos parques i nfantís de Castro de Rei e Castro 
Riberas de Lea”,  programación desenrolada ó longo de un mes. 

 
 

1.2.2.2 Principais procesos construtivos 
 

Os principais procesos construtivos a desenrolar na execución das obras comprendidas 
no presente proxecto son as seguintes: 
 

• Execución: 
- Levantado, carga e transporte da superficie total de caucho existente. 
- Colocación de pavimento de caucho de 3 cm en zonas dos xogos e de 2 cm 

no resto do parque infantil. 
- Reparación dos xogos en mal estado. 
- Lavado a maquina a presión. 
- Pintado de dúas mans con esmalte para madeira e exteriores do tódolos 

elementos e da valla perimetral. 
 

 
 
1.2.2.3 Influencia dos condicionantes do entorno na xeneración de riscos 
 

O entorno no que se desenrolan as obras definidas no “Proxecto de mellora e 
rehabilitación dos parques infantís de Castro de Re i e Castro Riberas de Lea”  é 
principalmente rural. 

 
Ó ser unha zona totalmente rural, apenas se producen afeccións a servizos existentes. 
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1.2.3 Prazo de execución e número de traballadores 
 

O prazo de execución previsto para as obras do “Proxecto de mellora e 
rehabilitación dos parques infantís de Castro de Re i e Castro Riberas de Lea” é de un 
mes (1), tal e como se detalla no Anexo: Programa de traballos . O número de traballadores 
previsto é de dous (2). 

 
 
 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
1.3.1 Riscos e medidas preventivas en actividades c omúns a toda a obra 
 
1.3.1.1 Traballos previos á realización da obra 
 

Dada a natureza e extensión do proxecto colocarase un valado perimetral en toda a 
obra que evite o paso de persoas alleas a ela, pero será necesario delimitar no posible o paso 
de terceiras persoas ós lugares nos que se estean executando traballos de calquera tipo. En 
calquera caso, nas zonas de edificacións, considerarase de carácter obrigatorio o balizamento. 

 
Así mesmo, neste tipo de proxectos adquire unha gran importancia a sinalización das 

zonas dos traballos, establecendo en cada momento o non uso dos elementos do parque 
infantís que sexan pertinentes. 

 
Quedará a xuízo do responsable de Seguridade e Saúde da obra determinar o tipo de 

peche e a ubicación que en cada momento sexa necesario. 
 

A zona que será obrigatoria delimitar será onde se coloquen as instalacións de Hixiene 
e Benestar, co fin de evitar a entrada de persoas alleas co conseguinte risco. O valado terá 
dous metros de altura cun portón para acceso de vehículos de catro metros de anchura e porta 
independente para acceso de persoal. 

 
Deberá presentar como mínimo a sinalización de: 

• Prohibido aparcar na zona de entrada de vehículos. 
• Prohibido o paso de peatóns pola entrada de vehículos. 
• Obrigatoriedade do uso do casco no recinto da obra. 
• Prohibición de entrada a toda persona allea á obra. 
• Cartel de obra. 

 
Para a instalación dunha caseta de acometida xeral na que se terá en conta o 

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 
 
 

1.3.1.2 Instalación eléctrica provisional de obra 
 

Nun dos apéndices desta memoria estúdanse os riscos e as medidas de protección 
desta parte da obra. 

 
 

1.3.1.3 Instalacións de hixiene e benestar 
 

En función do número máximo de operarios que se poden encontrar en fase de obra, 
determinase a superficie e elementos necesarios para estas instalacións. Neste caso, a maior 
presenza de persoal simultáneo conséguese con catro traballadores, determinando os 
seguintes elementos sanitarios: duchas, inodoros, lavabos, espellos, e quentadores de auga, 
complementados polos elementos auxiliares necesarios: toalleros, xaboneiras, etc.  
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Os vestuarios estarán provistos de asentos e taquillas individuais, con chave, para 
gardar a roupa  e o calzado. Deberá dispoñerse de auga quente e fría en duchas e lavabos. 

 
Na oficina de obra instalarase un botiquín de primeiros auxilios co contido mínimo 

indicado pola lexislación vixente, e un extintor de pó seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
Os traballos de instalación de barracóns que alberguen os servizos hixiénicos, 

vestuarios ou oficinas de obra, xa sexan en módulos prefabricados ou se construían “in situ” 
soen dar orixe a unha serie de riscos profesionais, cuia observancia, así como a aplicación das 
medidas paliativas correspondentes, son fundamentais para a súa execución: 

 
 

1.3.1.3.1 Riscos detectables mais comúns 
 

• Desplome de elementos. 
• Caídas dende puntos elevados. 
• Caída de obxectos. 
• Atropelos. 
• Desprendementos. 

 
 
1.3.1.3.2 Normas e medidas preventivas tipo 
 

• Evitar presenza de persoas en zona de traballo. Manobras dirixidas polo sinalista. 
• Velocidade reducida. 
• Proxecto do terreo. Talude adecuado. Non acopiar material en borde de zanxa. 
• Vixiancia despois de choivas. 
• Atención ó traballo a realizar. 
• Taxo limpo e ordenado. 
• Iluminación. 
• Pozos tapados. 
• Non subir a máquinas para chegar a partes altas. 
• Atención traballo cerca liñas eléctricas. 
• Extremar precaucións con auga. 

 
1.3.1.3.3 Prendas de protección persoal recomendadas 
 

• Casco de polietileno, para utilizar durante os desprazamentos pola obra e en lugares 
con risco de caída de obxectos ou de golpes. 

• Botas illantes de electricidade (conexións). 
• Botas de seguridade. 
• Guantes illantes. 

 
 
1.3.2 Riscos e medidas preventivas mais frecuentes na obra 
 

Neste Proxecto existe un bo número de actividades e riscos que se repiten nas 
diferentes unidades da obra. Por elo, independentemente do que se estableza no tratamento 
particular de cada unidade, considerouse oportuno definir unhas prescricións preventivas de 
carácter xeral que se haberán de observar en todo o ámbito da obra. 

 
 
 

1.3.2.1 Riscos de caídas en altura 
 

Sen prexuízo do que se estableza no tratamento particular de cada actividade, o 
contratista deberá concretar no seu plan as medidas preventivas para garantir o control deste 
risco en todo traballo que se execute a mais de 1,5 metros de altura. En todo caso, a 
protección colectiva deberá antepoñerse á individual, de forma que todo traballo en altura sexa 
protexido, salvo xustificación no plan da súa imposibilidade física, por barandillas, redes e/ou 
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sistemas de protección que conten coa debida acreditación técnica da súa resistencia tanto de 
cada un dos elementos que as constitúen, como do conxunto global incluíndo os sistemas de 
colocación adoptados (conos embebidos no formigón, mordazas, elementos de atados, etc.). 

 
 

1.3.2.2 Riscos de caídas de obxectos e cargas 
 

Evitarase en todo momento a presenza de cargas suspendidas sobre calquera 
traballador e contarase coa documentación técnica que garante que todos e cada un dos 
procedementos de montaxe de elementos (prefabricados ou non) realízanse en condicións 
seguras. Para elo non só deberase acreditar a estabilidade e resistencia de tódolos elementos 
e cargas izados, senón que estudarase e garantirase dita estabilidade durante os procesos de 
montaxe, utilización e desmontaxe. 
 
 
1.3.2.3 Riscos de atrapamento en zanxas e escavacións 
 

Deberase acreditar mediante cálculo xustificativo a estabilidade dos taludes de zanxas 
e escavacións de todo tipo. A acreditación da estabilidade deberá acompañarse por medidas 
preventivas tales como entibacións, tendido de taludes, execución de bermas, etc. En todo 
caso, para tódolos taludes da obra deberá existir un estudio técnico do empresario contratista 
no que se avale a estabilidade do mesmo en todas as súas fases e estados. 

 
 

1.3.2.4 Riscos de atropelo 
 

Deberase definir no plan de seguridade os medios técnicos e organizativos que 
minimicen a afección do tránsito de máquinas e equipos sobre os traballadores. Con carácter 
xeral, deberase definir e implantar en obra un procedemento que ordene o tráfico de forma que 
se separe o tráfico rodado do das persoas e que evite as interferencias e eventuais colisións 
entre os vehículos e máquinas da obra. 
 
 
1.3.2.5 Afeccións a terceiros á obra 
 

Sen prexuízo do establecido nas prescricións particulares do presente estudio, o 
empresario deberá contar con sistemas que eviten o acceso á obra de persoal non autorizado 
(control de accesos, vallado continuo de toda a obra, etc.) e que impidan as afeccións ó 
entorno. 
 
 
1.3.2.6 Interferencias con servizos 
 

No caso de que existan liñas eléctricas aéreas, vías en uso ou outros servizos que se 
vexan afectadas pola obra, o contratista deberá analizar no plan de seguridade e saúde, as 
medidas necesarias a ter en conta para evitar ou controlar os riscos que ditos servizos poidan 
xerar ós traballadores. 
 
 
1.3.3 Identificación de riscos e determinación de m edidas de protección individuais e 
colectivas na execución da obra. 
 
Unidades mais relevantes: 

• Ud. 1. Colocación de entibación 
• Ud. 2. Colocación de tablestacas 
• Ud. 3. Instalación de tubaxes 
• Ud. 4. Recheo de zanxas 
• Ud. 5. Escavación de zanxas sen sostemento 
• Ud. 6. Escavación de zanxas con entibación 
• Ud. 7. Escavación de zanxas con tablestacado 
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• Ud. 8. Escavación de zanxas en roca 
• Ud. 9. Execución de encofrados 
• Ud. 10. Fabricación e colocación de ferralla 
• Ud. 11. Formigonado 
• Ud. 12. Despexe e desbroce 
• Ud. 13. Execución de explanadas e firmes de material granular 
• Ud. 14. Execución de firme e mesturas bituminosas en quente 
• Ud. 15. Beirarrúas e bordillos 
• Ud. 16. Demolición de obras de fábrica de formigón 
• Ud. 17. Demolición de obras de fábrica de sillería 
• Ud. 18. Execución de cortes e ocos en obras de fábrica 
• Ud. 19. Revisión e probas estanquidade de conducións 

 
 
 
 
 
UD. 1 COLOCACIÓN DE ENTIBACIÓN 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, colocación, extracción e limpeza. 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Medios auxiliares 

• Eslingas 
• Cordas para guiado de cargas 
• Escadas de man 

 
Identificación de riscos 

• Volcos 
• Choques 
• Atrapamentos 
• Riscos inherentes ó acopio de elementos de entibación. 
• Caída ou desplome da entibación durante o izado e enhebrado. 
• Desprendemento dos taludes de escavación. 
• Golpes durante o balanceo da entibación antes do ensamblado. 
• Contactos fortuítos con liñas eléctricas 
• Vibracións 
• Sobreesforzos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• As conducións que interfieran na zanxa, caso de non poderse desviar, apuntalaranse 
convenientemente de forma que se garante totalmente o seu funcionamento e non poida existir 
ningún risco de rotura ou caída que poida afectar ós operarios que estean traballando dentro 
da zanxa. 

• Ó comezar a xornada revisarase o estado dos taludes e dos sostementos das zanxas.  
• A entibación debe realizarse segundo se vai progresando na escavación, de forma 

que calquera operario que participe nos traballos estea sempre protexido. 
• Se a escavación realizase con máquina e o terreo é de malas condicións, reforzarase 

especialmente a zona sobre a que se atopa situada a máquina. 
• Nunca se entibará sobre superficies inclinadas. Se é necesario rechearase o trasdós 

da entibación para asegurar un perfecto contacto entre esta e o terreo. 
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• É moi conveniente que o entibado sobresaia uns 20 cm. por encima do nivel do 
terreo. Desta forma evitaranse posibles caídas de obxectos ou materiais ó fondo da 
escavación. 

• Os corpos de entibación montaranse previamente e colocaranse na zanxa coa axuda 
de maquinaria, de modo que os operarios no interior da zanxa estean sempre protexidos. 

• Terase especial coidado no que o eixe del puntal sexa perpendicular ó taboeiro de 
reparto. 

• Utilización de escadas de man ancladas na súa parte superior para acceder e saír da 
entibación, ubicadas en dous lugares diferentes como vías de escape. 

 
Medidas de protección 

Protección Individual 
• Casco de seguridade. 
• Guantes de protección. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Impermeables. 
• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Faixas e muñequeras contra os sobreesforzos. 
• Cinturóns de seguridade. 

 
Protección Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 

 
 
UD. 2 COLOCACIÓN DE TABLESTACAS 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Defínense como tablestacados metálicos as paredes formadas por tablestacas que se 
hincan no terreo, para constituír, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización e 
resistencia. Inclúe as operacións de acopio, transporte ó punto de colocación, nivelación e 
hincado de tablestacas e a súa extracción, colocación de codais e vigas e a súa retirada. 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora con vibrador 
• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Equipo de soldadura eléctrica 
 
Medios auxiliares 

• Eslingas 
• Cordas para guiado de cargas 
• Cadeas de izado de tablestaca 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de elementos do tablestacado. 
• Caída ou desplome da tablestaca durante o izado e enhebrado. 
• Caída de material de escavación situado nos entrantes das pantallas. 
• Desprendemento do fronte de escavación. 
• Golpes durante o balanceo da tablestaca antes do ensamblado. 
• Golpes por deslice dos codales sobre as vigas de apoio. 
• Atrapamento das mans durante o ensamblado da tablestaca. 
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Normas preventivas no proceso de execución 
• Durante o izado e hincado da tablestaca todo o persoal deberá permanecer a unha 

distancia de seguridade mínima de 15 m. de dita tablestaca. 
• Un único operario encargarase do nivelado e o guiado nas operacións de ensamblado 

dunha tablestaca a súa contigua, vixiando que as súas mans non se acerquen ó punto de 
ensamblado, e mantendo a distancia de seguridade mentres a máquina de hincado estea en 
movemento. 

• Vixiarase sempre antes do comezo da xornada o correcto estado das eslingas e 
cadeas. 

• Non se procederá coas escavacións mentres o operario a cargo da máquina confirme 
que a zanxa está libre de calquera persoa e teña unha visión total do punto a escavar. 

• Vixiárase durante a colocación dos sistemas secundarios da estrutura de 
acodalamento que os puntais estean perfectamente horizontais e perpendiculares ás vigas de 
apoio. 

• Protexerase a parte superior da zanxa con vallas de protección anticaida en todo o 
perímetro da escavación, e para atravesar transversalmente a zanxa empregaranse pasarelas 
metálicas normalizadas. 

• Durante o izado de tablestaca manterase unha distancia de seguridade ó redor da 
mesma maior á lonxitude da tablestaca. 

 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de seguridade. 
• Guantes de protección. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Mascarillas de protección antipo. 
• Pantalla de protección anti-impactos. 
• Impermeables. 
• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns de seguridade. 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Vallas unidireccionais reflectantes. 
• Linternas luminosas para balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
UD. 3 INSTALACIÓN DE TUBAXES 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de xestión do acopio de tubaxes, transporte ó taxo, instalación e 
execución de apoio de material granular ou formigón. 

 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora mixta 
• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Camión formigoneira 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 
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• Mesa de serra de corte 
 
Máquinas - Ferramenta 

• Vibrador 
• Rozadora eléctrica 

 
Medios auxiliares 

• Eslingas 
• Cordas para guiado de cargas 
• Escadas de man 
• Puntais 
• Elementos de encofrado 

 
 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais e tubaxe. 
• Golpes 
• Cortes 
• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de obxectos 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Sobreesforzos 
• Desprendementos 
• Fundimentos 
• Atropelos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Antes da chegada da tubaxe á obra se acondicionaran as áreas previstas para a súa 
recepción en acopio. 

• A descarga e colocación farase por medios mecánicos, e tanto estes como o persoal 
que interveña deberán observar as normas de seguridade. 

• O acopio e colocación dos tubos farase prestando especial atención a que na 
posición en que se coloquen non teñan posibilidade de moverse e/ou deslizarse, se lles calzará 
con cuñas do material apropiado e terase en conta a altura máxima aconsellada polo 
fabricante. 

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

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

• En caso de que o maquinista non teña acceso visual ó fondo da zanxa, le guiará a 
manobra un sinalista por medio dun código manual previamente establecido. 

• Non se permitirá que o persoal se sitúe detrás da máquina. 
• Durante as operacións de baixada do tubo, a área da zanxa afectada estará libre de 

persoal e de ferramentas. 
• Non se permitirá utilizar o tubo como punto de apoio para entrar e saír da zanxa, inda 

que estea totalmente inmovilizado; usaranse as escadas dispostas ó efecto. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de seguridade. 
• Guantes de protección. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Mascarillas de protección antipo. 
• Pantalla de protección anti-impactos. 
• Impermeables. 
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• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns de seguridade. 

 
Colectiva 

• Barandillas borde zanxas 
• Sinalización 
• Cordas auxiliares 
• Bolsa portaferramentas 
• Balizamento zona de traballo 
• Vallas 
• Sinalización 

 
 
 
UD. 4 RECHEO DE ZANXAS 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de carga, transporte e vertido en zanxa e compactación de 
materiais de recheo (extracción simultánea da entibación). 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora mixta 
• Rodillos de compactación 
• Pequenas compactadoras 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Golpes 
• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de obxectos 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Desprendmentos 
• Fundimentos 
• Sobreesforzos 
• Atropelos 
• Volcos e accidentes de vehículos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Se a aportación de material de recheo á zanxa realizase por medios mecánicos, se 
situarán nos bordes da escavación, a unha distancia prudencial, os correspondentes topes de 
limitación. Poden estar formados por dous taboeiros embridados e anclados fortemente ó 
terreo. 

• O persoal que se atope no fondo da zanxa estará alonxado da zona de vertido 
durante dita operación. 

• Utilizar escada para baixar á zanxa 
• A retirada da entibación realizarase por fases 
• A zona a rechear estará totalmente libre de corpos estraños e ferramentas. 
• Cando a zanxa estea protexida con calquera sistema de sostemento, non se retirará 

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

 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de seguridade. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Impermeables. 
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• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns antivibratorios 

 
Colectiva 

• Barandillas borde zanxas 
• Sinalización 
• Entibación se fora preciso. 
• Balizamento zona de traballo 
• Vallas 

 
 
 
 
 
UD. 5 ESCAVACIÓN DE ZANXAS SEN SOSTEMENTO 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Escavación lonxitudinal en zanxa con taludes estables sen sostemento, onde a anchura 
da zanxa é maior e é posible que a anchura do camiño de obra se reduza. Inclúe as operacións 
de escavación, carga e transporte. 

 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora 
• Pa cargadora mixta 
• Camión basculante 
• Camión basculante articulado 
• Dumper 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Golpes 
• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de material 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Desprendementos 
• Fundimentos 
• Volcos e choques de vehículos 
• Atropelos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• En zona urbana a zanxa estará completamente circundada por vallas, e en caso de 
interferir camiños de tránsito colocaranse pasarelas a distancias non superiores de 50 m. 

• En zona rural a zanxa estará acoutada con cordón de balizamento, valando a zona de 
paso ou na que se presuman riscos para peatóns ou vehículos. 

• As vallas de protección distarán non menos dun (1) m do borde da zanxa cando se 
prevea paso de peatóns paralelo á dirección da mesma e non menos de dous (2) m canto se 
prevea paso de vehículos. 

• Cando os vehículos circulen neste sentido normal ó eixe da zanxa, a zona acoutada 
ampliarase a dous veces a profundidade da zanxa nese punto, sendo a anchura mínima de 
catro (4) m, limitándose a velocidade en calquera caso. 

• Realizarase un estudio do terreo preliminar para determinar a pendente dos taludes 
antes do comezo dos traballos de escavación. 

• Os grupos compresores e electróxenos deberán situarse o suficientemente alonxados 
do borde da zanxa, para evitar a súa accidental caída e as molestias de gases e ruídos no 
lugar de traballo. 
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Medidas de protección 
Individual 

• Casco de seguridade. 
• Guantes de protección. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Mascarillas de protección antipo. 
• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns antivibratorios 

 
Colectiva 

• Barandillas borde zanxas 
• Sinalización 
• Balizamento zona de traballo 
• Vallas 
• Sinalización 

 
 
UD. 6 ESCAVACIÓN DE ZANXAS CON ENTIBACIÓN 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Escavación lonxitudinal en zanxa con taludes verticais ou case verticais. Inclúe as 
operacións de escavación, carga e transporte, acopio, colocación e extracción das entibacións. 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora 
• Pa cargadora mixta 
• Camión basculante 
• Camión basculante articulado 
• Dumper 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Golpes 
• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de material 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Desprendementos 
• Fundimentos 
• Atropelos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Realizarase a entibación da zanxa consecutivamente á escavación para non deixar 
grandes zonas da zanxa inestables. 

• É necesario antes da escavación ter en conta as dimensións da entibación a colocar, 
previndo o número de módulos superpostos que serán necesarios. 

• Será necesario sanear os taludes a medida que se profundiza na zanxa para evitar 
desprendementos e atrapamentos sobre a máquina. 

• En zona urbana a zanxa estará completamente circundada por vallas, e en caso de 
interferir camiños de tránsito colocaranse pasarelas a distancias non superiores de 50 m. 

• En zona rural a zanja estará acoutada con cordón de balizamento, vallando a zona de 
paso ou na que se presuman riscos para peatóns ou vehículos. 

• As vallas de protección distarán non menos dun (1) m do borde da zanxa cando se 
prevea paso de peatóns paralelo á dirección da mesma e ó menos unha distancia igual á 
profundidade da zanxa cando se prevea paso de vehículos. 
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• Cando os vehículos circulen neste sentido normal ó eixe da zanxa, a zona acoutada 
ampliarase a dúas veces a profundidade da zanxa nese punto, sendo a anchura mínima de 
catro (4) m, limitándose a velocidade en calquera caso. 

• Os grupos compresores e electróxenos deberán situarse o suficientemente alonxados 
do borde da zanxa, para evitar a súa accidental caída e as molestias de gases e ruídos no 
lugar de traballo. 

 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco  de seguridade. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Mascarillas de protección antipo. 
• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns antivibratorios 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Vallas unidireccionais reflectantes. 
• Linternas luminosas para balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 7 ESCAVACIÓN DE ZANXAS CON TABLESTACADO 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Escavación lonxitudinal en zanxa con taludes verticais de gran profundidade. Esta 
actividade realizase en dous ou mais fases de escavación segundo o número de niveis de 
acodalamento. Inclúe as operacións de escavación posteriormente ó fincado de tablestaca e as 
escavacións correspondentes ós niveles de acodalamento. 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora 
• Pa cargadora mixta 
• Camión basculante 
• Camión basculante articulado 
• Dumper 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Máquinas – Ferramenta 

• Equipo de soldadura eléctrica 
 
Medios auxiliares 

• Cadeas de sostemento de codales 
• Cadeas de izado de tablestaca 
• Puntais 
• Codales 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Golpes 
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• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de material 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Desprendementos 
• Fundimentos 
• Atropelos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Ó tratarse dun taxo complexo contarase cun encargado ou xefe de equipo que 
supervise os traballos. 

• A retroescavadora posicionarase sobre pranchas metálicas suficientemente 
resistentes sobre o tablestacado e terán unha lonxitude mínima igual á lonxitude da oruga da 
máquina. 

• Será necesario sanear os taludes a medida que se profundiza na zanxa para evitar 
desprendementos e atrapamentos sobre a máquina. 

• Non se procederá coas escavacións mentres o operario a cargo da máquina confirme 
que a zanxa está libre de calquera persoa e teña unha visión total do punto a escavar. 

• Será necesaria a presenza dun operario que guíe ó maquinista da retroescavadora 
segundo un código de sinais. O operario que guíe estará situado en lugar seguro fora do radio 
de acción da máquina. 

• En zona rural a zanxa estará acoutada con cordón de balizamento, valando a zona de 
paso ou na que se presuman riscos para peatóns ou vehículos. 

• As vallas de protección distarán non menos dun (1) m do borde da zanxa cando se 
prevea paso de peatóns paralelo á dirección da mesma e ó menos unha distancia igual á 
profundidade da zanxa cando se prevea paso de vehículos. 

• Cando os vehículos circulen neste sentido normal ó eixe da zanxa, a zona acoutada 
ampliarase a dúas veces a profundidade da zanxa nese punto, sendo a anchura mínima de 
catro (4) m, limitándose a velocidade en calquera caso. 

 
 
 

Medidas de protección 
Individual 

• Casco de seguridade. 
• Calzado de seguridade. 
• Botas de auga. 
• Roupa ou mono de traballo. 
• Mascarillas de protección antipo. 
• Auriculares ou cascos antirruidos. 
• Cinturóns antivibratorios 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Vallas unidireccionais reflectantes. 
• Linternas luminosas para balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
UD. 8 ESCAVACIÓN A CEO ABERTO 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Escavación a ceo aberto con taludes estables sen sostemento. Inclúe as operacións de 
escavación, carga e transporte. 
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Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Pa cargadora 
• Pa cargadora mixta 
• Camión basculante 
• Camión basculante articulado 
• Dumper 
• Bombas de achique 
• Grupo electróxeno 

 
Máquinas - Ferramenta 
 
Medios auxiliares 
 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Golpes 
• Atrapamentos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de material 
• Caídas ó mesmo nivel 
• Desprendementos 
• Fundimentos 
• Atropelos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Utilizaranse testigos que indiquen calquera movemento do terreo que supoña a 
existencia dun perigo 

• En zona urbana a zanxa estará completamente circundada por vallas. 
• En zona rural a zanxa estará acoutada con cordón de balizamento, valando a zona de 

paso ou na que se presuman riscos para peatóns ou vehículos. 
• As vallas de protección distarán non menos dun (1) m do borde da zanxa cando se 

prevea paso de peatóns paralelo á dirección da mesma e non menos de dous (2) m canto se 
prevea paso de vehículos. 

• Realizarase un estudio do terreo preliminar para determinar a pendente dos taludes 
antes do comezo dos traballos de escavación. 

• Os grupos compresores e electróxenos deberán situarse o suficientemente alonxados 
do borde da zanxa, para evitar a súa accidental caída e as molestias de gases e ruídos no 
lugar de traballo 

 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de seguridade 
• Guantes de protección 
• Calzado de seguridade 
• Botas de auga 
• Roupa ou mono de traballo 
• Mascarillas de protección antipo 
• Auriculares ou cascos antirruidos 
• Cinturóns antivibratorios 

 
Colectiva 

• Sinalización 
• Balizamento zona de traballo 
• Vallas 
• Sinalización. 
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UD. 9 EXECUCIÓN DE ENCOFRADOS 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, colocación, extracción e limpeza dos 
elementos de encofrado. 
 
Maquinaria 

• Retroescavadora 
• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Grupo electróxeno 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Mesa de serra de corte 
 
Medios auxiliares 

• Escadas de man 
• Andamios 
• Plataformas de traballo sobre encofrado 
• Puntais 
• Uñas metálicas de suxeición 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Desprendementos das madeiras ou chapas por mal apilado ou colocación das 

mesmas. 
• Caída de pezas, taboeiros ou ferramentas. 
• Caída de personas ó mesmo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes nas mans ó cravar puntas ou na colocación das chapas. 
• Cortes por ou contra obxectos, máquinas ou material. 
• Pisadas sobre obxectos punzantes. 
• Contactos eléctricos 
• Sobreesforzos 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Utilizaranse testigos que indiquen calquera movemento do terreo que supoña a 
existencia dun perigo. 

• Prohíbese a permanencia de operarios na zona de batido de cargas durante as 
operacións de izado de chapas, taboeiros, sopandas, puntais e ferralla; igualmente, se 
procederá durante a elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilastras, bovedillas, etc. 

• O ascenso e descenso do personal ós encofrados efectuarase a través de escadas 
de man regulamentarias. 

• A madeira e puntais deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente 
abrazados con cables de aceiro, ou por sistemas en que se manteña a estabilidade e de 
suficiente resistencia; as pranchas, paneis, módulos, etc. de encofrado deben ser izados por 
medio de bateas protexidas, xaulas ou outros sistemas seguros. 

• Se instalarán varandas regulamentarias para impedir a caída ó baleiro de personas 
ou redes de seguridade para protexer ós traballadores se se produce a súa caída. 

• Se esmerará o orden e limpeza durante a execución dos traballos. 
• Os cravos e puntas existentes na madeira usada, se extraerán (ou remacharán). 
• Os cravos soltos ou arrancados eliminaranse mediante un barrido e apilado en lugar 

coñecido para a súa posterior retirada. 
• Unha vez concluído un determinado taxo, limparase eliminando todo o material 

sobrante, que se apilará en lugar coñecido para a súa posterior retirada. 
• Instalaranse as sinais que se estimen adecuadas ós diferentes riscos. 
• O desencofrado realizarase sempre con axuda de uñas metálicas, realizándose 

sempre dende o lado do que non pode desprenderse o material de encofrado. 
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• Antes do vertido do formigón comprobarase a estabilidade do elemento construtivo. 
• Queda prohibido encofrar sen antes haber cuberto o risco de altura mediante a 

colocación das proteccións a tal efecto. 
• O apuntalamento debe facerse de forma que o desmontaxe poida realizarse 

parcialmente, garantindo a resistencia, a estabilidade e a seguridade. As operacións de 
desencofrado non se deben realizar antes de tempo, non se deben sobrecargar os encofrados, 
as partes recen formigonadas nin as recen desencofradas. 

• Cumprimento da norma de tránsito para o tipo de encofrado pisando entre xuntas de 
taboeiros. 

• Os puntais metálicos deformados retiraranse do uso sen intentar enderezalos para 
volvelos a utilizar. 

• Tódalas máquinas accionadas eléctricamente terán as súas correspondentes 
proteccións a terra e interruptores diferenciais, mantendo en bon estado tódalas conexións e 
cables. 

• En tódalas máquinas conservaranse en perfecto estado os seus correspondentes 
mecanismos de seguridade. 

• As conexións eléctricas efectuaranse mediante mecanismos estancos de intemperie. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Mandil 
• Arnés antiácida 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 10 FABRICACIÓN E COLOCACIÓN DE FERRALLA 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, corte, dobrado, colocación da 
ferralla. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Grupo electróxeno 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Mesa de serra de corte 
• Mesa de dobrado 
• Tenazas, alicates r pinzas 

 
Medios auxiliares 

• Escadas de man 
• Andamios 
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• Eslingas 
 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes por manexo de redondos de aceiro. 
• Aplastamentos durante as operacións de cargas e descarga de paquetes de ferralla. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar sobre as armaduras. 
• Os derivados das eventuais roturas de redondos de aceiro durante o estirado ou 

dobrado. 
• Sobreesforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída o xiro descontrolado da carga suspendida. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Utilizaranse testigos que indiquen calquera movemento do terreo que supoña a 
existencia dun perigo. 

• Habilitarase en obra un espacio dedicado ó acopio clasificado dos redondos de 
ferralla próximo ó lugar de montaxe de armaduras. 

• Os paquetes de redondos almacenaranse en posición horizontal sobre durmientes de 
madeira. 

• O transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se executará 
suspendendo a carga de dous puntos separados mediante eslingas. 

• A ferralla montada (pilastras, parrillas, etc.) almacenarase nos lugares designados a 
tal efecto separado do lugar de montaxe, sinalados nos planos. 

• Os desperdicios ou recortes de ferro e aceiro, recolleranse acopiándose no lugar 
determinado nos planos para a súa posterior carga e transporte ó vertedoiro. 

• Efectuarase un barrido periódico de puntas, alames e recortes de ferralla en torno ó 
banco (ou bancos, borriquetas, etc.) de traballo. 

• Queda prohibido o transporte aéreo de armaduras de pilastras en posición vertical. 
Transportaranse suspendidos de dous puntos mediante eslingas ata chegar próximos ó lugar 
de ubicación, depositándose no solo. So se permitirá o transporte vertical para a ubicación 
exacta "in situ". 

• Prohíbese o montaxe de zunchos perimetrais sen antes estar correctamente 
instaladas as redes ou barandillas de protección. 

• Evitarase no posible camiñar polos fondillos dos encofrados de xácenas, (ou vigas). 
• Instalaranse "camiños de tres tablóns de anchura" (60 cm. como mínimo) que 

permitan a circulación sobre forxados en fase de armado de negativos (ou tendido de mallazos 
de reparto). 

• As manobras de ubicación "in situ" de ferralla montada guiaranse mediante un equipo 
de tres homes; dous, guiarán mediante sogas en dous direccións a peza a situar, seguindo as 
instruccións do terceiro que procederá manualmente a efectuar as correccións de aplomado 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Mandil 
• Arnés antiácida 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
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• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 11 FORMIGONADO 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de transporte no interior da obra, vertido, vibrado, curado e 
limpeza de paramentos. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Grupo electróxeno 
• Camión formigoneira 
• Bomba para formigón autopropulsada. 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Mesa de serra de corte 
• Vibrador 

 
Medios auxiliares 

• Escadas de man 
• Andamios 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais. 
• Caída de personas ó mesmo nivel. 
• Caída de personas e/ou obxectos a distinto nivel. 
• Fundimento de encofrados. 
• Rotura ou reventón de encofrados. 
• Pisadas sobre obxectos punzantes. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
• As derivadas de traballos sobre solos húmidos ou mollados. 
• Contactos co formigón (dermatitis por cementos). 
• Atrapamentos. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Utilizaranse testigos que indiquen calquera movemento do terreo que supoña a 
existencia dun perigo. 

• Vertido mediante cubo ou cangilón. 
- Prohíbese cargar o cubo por encima da carga máxima admisible da grúa que 

o sustenta. 
- A apertura do cubo para vertido executarase exclusivamente accionando a 

palanca para elo, coas mans protexidas con guantes impermeables. 
- Procurarase non golpear co cubo os encofrados nin as entibacións. 
- Do cubo (ou cubilete) penderán cabos de guía para axuda a súa correcta 

posición de vertido. Prohíbese guialo ou recibilo directamente, en prevención 
de caídas por movemento pendular do cubo. 

• Vertido de formigón mediante bombeo. 
- O equipo encargado do manexo da bomba de formigón estará especializado 

neste traballo. 
- A mangueira terminal de vertido, será gobernada por un mínimo á vez de 

dous operarios, para evitar as caídas por movemento incontrolado da 
mesma. 
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- Antes do inicio do formigonado dunha determinada superficie (un forxado ou 
lousas por exemplo), establecerase un camiño de taboeiros seguro sobre os 
que apoiarse os operarios que gobernan o vertido coa mangueira. 

- O manexo, montaxe e desmontaxe da tubaxe da bomba de formigonado, será 
dirixido por un operario especialista, en evitación de accidentes 
sobrepresións. 

- Antes de iniciar o bombeo de formigón deberase preparar o conducto 
(engraxar as tubaxes) enviando masas de morteiro de dosificación, para 
evitar atoramentos ou tapóns. 

- Prohíbese introducir ou accionar a pelota de limpeza sen antes instalar a 
"redecilla" de recollida á saída da mangueira tras o recorrido total, do circuíto. 
En caso de detención da bola, paralizarase a máquina. Reducirase a presión 
a cero e desmontarase a continuación a tubaxe. 

- Os operarios, amarrarán a mangueira terminal antes de iniciar o paso da 
pelota de limpeza, a elementos sólidos. 

- Revisaranse periódicamente os circuítos de aceite da bomba de formigonado, 
cumprimentando o libro de mantemento que será presentado a requirimento 
da Dirección Facultativa. 

 
 
B.1. Normas ou medidas preventivas tipo de aplicaci ón durante o formigonado de muros 

- Antes do inicio do vertido do formigón, o Capataz ou o Encargado revisará o bon 
estado de seguridade das entibacións de contención de terras dos taludes do baleirado que 
interesan á zona de muro que se vai formigonar, para realizar os reforzos ou saneos que foran 
necesarios. 

- O acceso ó trasdós do muro (espazo comprendido entre o encofrado externo e o talud 
do baleirado), efectuarase mediante escadas de man. Prohíbese o acceso "escalando o 
encofrado". 

- Antes do inicio do formigonado, o Capataz (ou Encargado), revisará o bon estado de 
seguridade dos encofrados en prevención de reventóns e derrames. 

- Antes do inicio do formigonado, e como remate dos traballos de encofrado, 
construirase a plataforma de traballo de coronación do muro dende a que axudar ás labores de 
vertido e vibrado. 

- A plataforma de coronación de encofrado para vertido e vibrado, que se establecerá a 
todo o largo do muro; terá a lonxitude do muro e un ancho de 60 cm. Sustentarase mediante 
xabalcóns sobre o encofrado. Disporá de barandilla de 90 cm. de altura con pasamans, listón 
intermedio e rodapé de 15 cm. Accederase mediante escada de man regulamentaria. 

- Estableceranse a unha distancia mínima de 2 m., (como norma xeral), fortes topes de 
final de recorrido, para os vehículos que deban aproximarse ó borde dos taludes do baleirado, 
para verter o formigón (Dumper, camión, formigoneira). 

- O formigón verterase uniformemente ó longo do encofrado en tongadas regulares, 
para evitar sobrecargas puntais que poidan deformar ou reventar o encofrado. 
 
 
B.2. Normas ou medidas preventivas de aplicación du rante o formigonado de pilastras e 
forxados . 

- Antes do inicio do vertido de formigón, o Capataz revisará o bon estado da seguridade 
dos encofrados, en prevención de accidentes por reventóns ou derrames. 

- Antes do inicio do formigonado, revisarase a correcta disposición e estado das redes 
de protección dos traballos de estrutura. 

- Prohíbese terminantemente, trepar polos encofrados das pilastras ou permanecer en 
equilibrio sobre os mesmos. 

- Vixiárase o bo comportamento dos encofrados durante o vertido do formigón, 
paralizándoos no momento que se detecten fallos. Non se reanudara o vertido ata restablecer a 
estabilidade mermada. 

- O formigonado e vibrado do formigón de pilastras, realizarase dende "castilletes de 
formigonado". 

- A cadea de peche do acceso da "torreta ou castillete de formigonado" permanecerá 
amarrada, cerrando o conxunto sempre que sobre a plataforma exista algún operario. 
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- Revisarase o bo estado dos ocos no forxado, reinstalando as "tapas" que falten e 
cravando as soltas, diariamente. 

- Revisarase o bo estado das viseras de protección contra caída de obxectos, 
solucionándose os deterioros diariamente. 

- Dispoñeranse accesos fáciles e seguros para chegar ós lugares de traballo. 
- Prohíbese concentrar cargas de formigón nun solo punto. O vertido realizarase 

estendendo o formigón con suavidade sen descargas bruscas, e en superficies amplas. 
- Estableceranse plataformas móbiles dun mínimo de 60 cm. de ancho (3 taboeiros 

trabados entre si), dende os que executan os traballos de vibrado do formigón. 
- Estableceranse camiños de circulación sobre as superficies a formigonar formados 

por liñas de 3 taboeiros de anchura total mínima de 60 cm. 
- Prohíbese transitar pisando directamente sobre as bovedillas (cerámicas ou de 

formigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuqueixo). 
• Guantes impermeabilizados e de coiro. 
• Botas de seguridade. 
• Botas de goma ou P.V.C. de seguridade. 
• Gafas de seguridade antiproyeccións. 
• Roupa de traballo. 
• Traxes impermeables. 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Sinalización acústica de marcha atrás 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
 
 
 
UD. 12 DESPEXE E DESBROCE 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de eliminación da capa vexetal, explanación e destoconado. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Bulldozer 
• Motoniveladora 
• Dumper 
• Camión basculante 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Motoserra 
 
Medios auxiliares 

• Cadeas 
• Eslingas 
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Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais. 
• Caída de personas ó mesmo nivel. 
• Caída de personas e/ou obxectos a distinto nivel. 
• Pisadas sobre obxectos punzantes. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
• As derivadas de traballos sobre solos húmidos ou mollados. 
• Atrapamentos. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuqueixo). 
• Guantes impermeabilizados e de coiro. 
• Botas de seguridade. 
• Botas de goma ou P.V.C. de seguridade. 
• Gafas de seguridade antiproyeccións. 
• Roupa de traballo. 
• Traxes impermeables. 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Sinalización acústica de marcha atrás 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
 
 
UD. 13 EXECUCIÓN DE EXPLANADAS E FIRMES DE MATERIAL  GRANULAR 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, vertido e estendido do material 
granular. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Motoniveladora 
• Pa cargadora 
• Retroescavadora 

 
 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material granular. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
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• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 14 EXECUCIÓN DE FIRME E MESTURAS BITUMINOSAS EN  QUENTE 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, vertido e estendido do aglomerado. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Estendedora autopropulsada 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Motoniveladora 
• Pa cargadora 
• Retroescavadora 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material granular. 
• Afeccións pulmonares por inhalación de vapores asfálticos. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 

 
 
 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará. 
• Colocar puntos de transición estables entre as seccións da banda transportadora. 
• Colocar apartacorpos ou outros sistemas de seguridade no cilindro de secado e no 

transportador de cangilones. 
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• Asegurarse de que tódolos enganches do transportador de cangilones están 
correctamente cerrados. 

• Utilizar solos antiderrapantes nas zonas de bandas transportadoras, molinos, tolvas, 
etc. 

• Instalar silenciadores de ruído nos secadeiros. 
• Illar térmicamente as superficies quentes. 
• Evitar o contacto de sustancias coa pel utilizando mesturadores, paletas ou guantes 

adecuados. 
• Instalar sistemas de extracción localizada no lugar de orixe de pós, vapores, nieblas, 

fumes, ... 
• Establecer normas de hixiene personal e cambio de roupa ó finalizar a xornada e 

antes de comer. 
• Manipular os productos inflamables fora do almacén, coas debidas precaucións e co 

equipo adecuado para cada caso. 
• É necesario ter en conta a normativa IC3 de sinalización de obras que invaden vías 

públicas de circulación. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
 
UD. 15 COLOCACIÓN DE BEIRARRÚAS E BORDILLOS 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, transporte ó taxo, corte e colocación de lousas e 
bordillos. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Rozadora eléctrica 
• Rotaflex 

 
Medios auxiliares 

• Andamios 
• Escada de man 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 
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• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
• Exposición a fontes de ruído xerado por máquinas ou ferramentas. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará. 
• Usar dispositivos de protección: cubertas, resguardos, barreiras, dobres mandos. 
• Manter as distancias adecuadas entre as máquinas. 
• Utilizar válvulas de seguridade para limitar a presión nas mangueiras. 
• Garantir a estabilidade dos apilamentos, respectando a altura máxima. 
• Gardar as ferramentas cortantes en fundas. 
• Alisar cantos. 
• Almacenar adecuadamente os obxectos puntiagudos. 
• Instalar sistemas de captación e aspiración localizada nas máquinas e ferramentas 

das que se poidan desprender partículas respirables. 
• Utilizar sistemas de posta a terra en combinación con interruptores diferenciais. 
• Utilizar equipos de protección individual contra o ruído, marcado CE. 

 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Cinta de sinalización. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 16 DEMOLICIÓNS DE OBRAS DE FÁBRICA DE FORMIGÓN 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Contémplanse neste apartado principalmente as obras de fábrica de edificacións 
existentes que interfieren no trazado e desenrolo das obras. Inclúe as operacións de 
demolición con maquinaria e a retirada e desescombrado da estrutura. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Pa cargadora 
• Retroescavadora 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Martillo neumático 
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Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais. 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material granular. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 

 
 
 
 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará. 
• A dirección técnica do derribo efectuará un estudio previo do edificio no que fará 

constar a estrutura orixinal, materiais de construción, modificacións introducidas, estado de 
conservación, etc. Do exame precedente deduciranse as normas de actuación. 

• Antes de comezar os traballos desmontaranse os elementos que polas súas 
características poidan ocasionar cortes, ou lesións similares (vidros, aparatos sanitarios,...) 
dentro do posible, sen fragmentar. Todo elemento susceptible de desprendemento, e en 
especial os elementos en voladizo, será apeado de forma que se garante a súa estabilidade 
ata que chegue o momento da súa demolición ou derribo. 

• Deberá acoutarse o perímetro da obra, mediante valados, verxas ou sistemas 
similares, sempre de acordo co autorizado polo Concello para cada zona e convenientemente 
sinalizado. 

• Vixiarase a existencia de posibles produtos combustibles e retiraranse en caso de que 
existan. 

• Sobre unha mesma zona non se deben executar traballos a distintos niveles que por 
caída de materiais ou obxectos, poidan incidir sobre os inferiores. 

• Sempre que sexa posible toda abertura existente ou que haxa de facerse nos 
forxados, protexerase con varandas perimetrais resistentes ou cubricións pensadas de maneira 
que non poidan deslizarse e en consecuencia deixar o oco ó descuberto. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
UD. 17 DEMOLICIÓNS DE OBRAS DE SILLERÍA 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 
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Inclúe as operacións de demolición con maquinaria pesada, retirada pedra a pedra, 
acopio e transporte de elementos de sillería. 
 
 
Maquinaria 

• Camión grúa con pinza ou polipasto 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Pa cargadora 
• Retroescavadora 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Rotaflex 
• Martillo neumático 

 
Medios auxiliares 

• Eslingas 
• Cadeas de suxeición 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais. 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material granular. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquinaria que se utilizará. 
• Antes de comezar os traballos desmontaranse os elementos que polas súas 

características poidan ocasionar cortes, ou lesións similares (vidros, aparatos sanitarios,...) 
dentro do posible, sen fragmentar. Todo elemento susceptible de desprendemento, e en 
especial os elementos en voladizo, será apeado de forma que se garante a súa estabilidade 
ata que chegue o momento da súa demolición ou derribo. 

• Deberá acoutarse o perímetro da obra, mediante valados, verxas ou sistemas 
similares, sempre de acordo co autorizado polo Concello para cada zona e convenientemente 
sinalizado. 

• Vixiarase a existencia de posibles produtos combustibles e se retirarán en caso de 
que existan. 

• Sobre unha mesma zona non se deben executar traballos a distintos niveles que por 
caída de materiais ou obxectos, poidan incidir sobre os inferiores. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Cordón de balizamento. 
• Conos de balizamento. 
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• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
 
 
 
UD. 18 EXECUCIÓN DE CORTES E OCOS EN OBRAS DE FÁBRI CA 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acopio, suxeición, limpeza e emprego da máquina - ferramenta 
sobre a obra de fábrica. 
 
Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 

 
Máquinas - Ferramenta 

• Rozadora eléctrica 
• Rotaflex 
• Martillo neumático 
• Equipo de soldadura eléctrica 

 
Medios auxiliares 

• Andamios 
• Escada de man 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 
• Quemaduras 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas á maquina - ferramenta utilizada. 
• Sobre unha mesma zona non se deben executar traballos a distintos niveles que por 

caída de materiais ou obxectos, poden incidir sobre os inferiores. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
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• Topes de desprazamento de vehículos. 
 
 
 
UD. 19 REVISIÓN E PROBAS DE ESTANQUEIDADE EN CONDUC CIÓNS 
 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Inclúe as operacións de acceso a lugares confinados e montaxe de instrumentos. 
 
Medios auxiliares 

• Andamios 
• Escada de man 
• Eslingas 

 
Identificación de riscos 

• Riscos inherentes ó acopio de materiais 
• Cortes e feridas en mans e pes. 
• Aplastamentos durante as operacións de carga e descarga de material. 
• Tropezos e torceduras ó camiñar. 
• Sobre esforzos. 
• Caídas ó mesmo nivel (entre plantas, escadas, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída ou xiro descontrolado da carga suspendida. 
• Asfixia 
• Intoxicación 

 
Normas preventivas no proceso de execución 

• Teranse en conta as medidas preventivas relativas a traballos en recintos confinados. 
 
Medidas de protección 

Individual 
• Casco 
• Guantes de seguridade 
• Calzado de seguridade 
• Gafas de seguridade antiproxeccións 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de goma 
• Roupa de traballo 
• Traxes impermeables 

 
Colectiva 

• Vallas autónomas de contención de persoal. 
• Cinta de sinalización. 
• Sinais de seguridade. 
• Sinais de tráfico. 
• Topes de desprazamento de vehículos. 

 
1.3.4 Identificación de riscos xenéricos e determin ación de medidas de protección 
individuais e colectivas para a maquinaria, máquina s - ferramentas e medios auxiliares. 
 

A partir das previsións do Proxecto, elaborouse unha lista de maquinaria e equipos que 
debido a súa previsible utilización en obra deberán cumprir unha serie de requisitos preventivos 
de carácter mínimo. Como é previsible que o empresario contratista decida empregar máquinas 
ou equipos diferentes ós aquí establecidos, será condición indispensable para o seu uso a 
definición previa dos seus riscos e medidas preventivas, e a súa inclusión no plan de 
seguridade. 

 
Con carácter xeral, toda máquina ou equipo de traballo deberá de contar co seu 

marcado CE, ou adecuación, manual de utilización e instrucións do fabricante (cuio estricto 
cumprimento deberá ser garantido polo empresario contratista), documentación técnica que 
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acredite a súa estabilidade e resistencia e en caso de resultar obrigatorio, proxectos técnicos, 
permisos, planes de montaxe, desmontaxe e utilización. Ademais, en cumprimento do RD 
1215/97, o empresario garantirá que todo equipo ou máquina sexa utilizado exclusivamente 
para o fin para o que se crearon, así queda prohibido, por exemplo, utilizar maquinaria de 
elevación de cargas (como grúas ou camións grúas) para a elevación ou transporte de persoal. 
 
1.3.4.1 Maquinaria 

• Mq 1. Motoniveladora 
• Mq 2. Pa cargadora 
• Mq 3. Retroescavadora 
• Mq 4. Camión de transporte 
• Mq 5. Camión formigoneira 
• Mq 6. Bomba para formigón autopropulsada 
• Mq 7. Grúa autopropulsada 
• Mq 8. Dumper 
• Mq 9. Compresor 
• Mq 10. Estendedora de produtos bituminosos 
• Mq 11. Compactadora 
• Mq 12. Rodillos de compactación 
• Mq 13. Rodillos vibrantes 
• Mq 14. Bulldozer 
• Mq 15. Grupo electróxeno 
• Mq 16. Bombas somerxibles 

 
1.3.4.2 Máquinas ferramentas 

• Mh 1. Martillo neumático 
• Mh 2. Pequena compactadora 
• Mh 3. Rozadora eléctrica 
• Mh 4. Rotaflex 
• Mh 5. Mesa de serra de corte 
• Mh 6. Vibrador 
• Mh 7. Equipo de soldadura eléctrica 
• Mh 8. Dobradora de ferralla 
• Mh 9. Máquinas - ferramenta en xeral 
• Mh 10. Ferramentas manuais 

 
1.3.4.3 Medios auxiliares 

• M A 1. Andamios 
• M A 2. Eslingas e estrobos 
• M A 3. Escadas de man 
• M A 4. Puntais 

 
 
1.4 MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL 
 
1.4.1 Medidas organizativas 
 

Para asegurar o adecuado nivel de seguridade laboral no ámbito da obra son 
necesarias unha serie de medidas xerais que non son susceptibles de asociarse 
inequivocamente a ningunha actividade ou maquinaria concreta, senón ó conxunto da obra. 
Estas medidas xerais serán definidas concretamente e co detalle suficiente no plan de 
seguridade e saúde da obra. 
 
 
1.4.1.1 Formación e información 

O empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e 
práctica, suficiente e adecuada en materia preventiva, centrada especificamente no seu posto 
de traballo ou función. Para elo, ó ingresar na obra ou con anterioridade tódolos operarios 
recibirán unha exposición detallada dos métodos de traballo e os riscos que puideran entrañar, 
xuntamente coas medidas de prevención e protección que deberán empregar. Os traballadores 
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serán amplamente informados das medidas de seguridade personais e colectivas que deben 
establecerse no taxo ó que están adscritos, repetíndose esta información cada vez que se 
cambie de taxo. 
 

Ademais, o contratista facilitará unha copia do plan de seguridade e saúde a tódalas 
subcontratas e traballadores autónomos integrantes da obra, así como ós representantes dos 
traballadores. 
 
 
1.4.1.2 Servizos de prevención e organización da seguridade e saúde na obra 

A empresa construtora está obrigada a dispoñer dunha organización especializada de 
prevención de riscos laborais, de acordo co establecido no Real Decreto 39/1997. Este Servizo 
de Prevención poderá ser propio, mancomunado ou axeno contratado a tales efectos e; en 
calquera caso, debidamente acreditado ante a Autoridade laboral competente.  

Cando as plantillas teñan un número inferior ó límite establecido legalmente, contarán 
cun ou varios traballadores adecuadamente formados e acreditados a nivel básico, segundo se 
establece no mencionado Real Decreto 39/1997. 
 

A empresa contratista encomendará a súa organización de prevención a vixiancia de 
cumprimento das obrigacións preventivas plasmadas no plan de seguridade e saúde da obra, 
así como a asistencia e asesoramento ó Xefe de obra en cantas cuestións de seguridade se 
planten ó longo da duración da obra. 

 
Tódolos traballadores destinados na obra posuirán xustificantes de haber pasado 

recoñecementos médicos preventivos e da súa capacidade para o traballo a desenrolar, 
realizados no departamento de Medicina do Traballo dun Servizo de Prevención acreditado, 
dentro dos últimos doce meses. 

 
O plan de seguridade e saúde establecerá as condicións en que se realizará a 

información ós traballadores, relativa ós riscos previsibles na obra, así como as accións 
formativas pertinentes. 
 

De acordo co Art. 20 da Lei 31/95 de prevención de Riscos Laborais, o contratista 
estará obrigado a elaborar un Plan de Emerxencia para o seu centro de traballo. Dito Plan 
deberá conter, ó menos, os seguintes puntos: 

 
• Obxectivos e alcance 
• Medios de protección técnicos (organigrama e humanos) 
• Enumeración das situacións de emerxencia: Accidente, incendio, … 
• Causas das distintas situacións de emerxencia 
• Actuación segundo o tipo de emerxencia, definindo cómo se vai a proceder en cada 

caso 
• Implantación do Plan 
• Teléfonos de emerxencias e teléfonos de asistencia médica xerarquizada (mutua, 

ambulancia, hospitais e centros de saúde), incluso direccións dos centros médicos. 
• Documentación de primeiros auxilios 
• Itinerarios de evacuación, con planos 
• Lugares onde exhibirase a documentación de emerxencia 
• Ubicación dos botiquins de primeiros auxilios. 

 
 
1.4.1.3 Modelo de organización da seguridade na obra 

O plan de seguridade e saúde determinarase a obrigación de que cada subcontrata 
designe, antes de que comece a traballar na obra, os responsables para que tódalas empresas 
concurrentes na obra posúan a información necesaria acerca da organización de seguridade 
na obra e do procedemento para asegurar o cumprimento: 

• Técnicos de prevención designados pola súa empresa para a obra, que deberán 
planificar as medidas preventivas, formar e informar os seus traballadores, investigar os 
accidentes e incidentes, etc. 
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• Traballadores responsables de manter actualizado e completo o arquivo de 
seguridade e saúde da súa empresa en obra. 

• Vixiantes de seguridade e saúde, coa función de vixiar o cumprimento do plan de 
seguridade e saúde por parte do seus traballadores e dos seus subcontratistas, así como de 
aqueles que, inda non sendo da súas empresas, poidan xerar risco para os seus traballadores. 
 
 
1.4.1.4 Actualización do aviso previo 

Prohíbese expresamente a entrada na obra de calquera empresa ou traballador 
autónomo que non estea rexistrado no aviso previo, por elo cando a empresa contratista 
prevea a participación de algunha nova empresa ou traballador autónomo, deberá notificar ó 
coordinador de seguridade, coa antelación suficiente para a tramitación do aviso previo ante a 
autoridade laboral, os datos necesarios: nome da empresa, C.I.F. ou N.I.F., domicilio social, nº 
de traballadores previstos, ocupación, tipo de servizo de prevención e calquera outro dato que 
estime necesario o coordinador. 
 
 
1.4.2 Medidas de carácter dotacional 
Servizo médico 

A empresa contratista dispoñerá dun Servizo de vixilancia da saúde dos traballadores 
segundo o disposto na Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
 

Tódolos operarios que empecen traballar na obra deberán haber pasado un 
recoñecemento médico xeral previo nun prazo inferior a un ano. Os traballadores que han de 
estar ocupados en traballos que esixan calidades fisiolóxicas ou psicolóxicas determinadas 
deberán pasar recoñecementos médicos específicos para a comprobación e certificación de 
idoneidade para tales traballos, entre os que se atopan os de gruístas, conductores, 
operadores de máquinas pesadas, traballos en altura, etc. 

 
- O número para tódalas urxencias é o 112.  

 
1.4.2.1 Recoñecemento médico 

Todo o persoal que empece a traballar na obra, deberá pasar un recoñecemento 
médico específico dos riscos do seu traballo, previamente ó inicio do mesmo, e que será 
repetido no período de oito meses. 
 

Analizarase a auga destinada ó consumo dos traballadores para garantir a súa 
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboación. 
 
1.4.2.2 Botiquín de obra 

A obra dispoñerá de material de primeiros auxilios en lugar debidamente sinalizado, 
accesible e en bo estado de conservación. O seu contido será revisado semanalmente, 
repoñéndose os elementos necesarios. Habilitaranse botiquins no dispensario, en cada un dos 
poboados de casetas habilitados para os traballadores e nos vehículos dos encargados de 
cada taxo. 
 
1.4.2.3 Instalacións de hixiene e benestar 

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 do Real Decreto 1627/97, a obra dispoñerá das 
instalacións necesarias de hixiene e benestar. Se a separación no espazo dos distintos taxos 
fose importante, o contratista dispoñerá de varias zonas dotadas de instalacións, segundo a 
concentración dos traballadores. En todo caso os traballadores dispoñerán de medios de 
transporte precisos para o uso destas instalacións, facilitados pola empresa contratista. 

 
Asegurarase, en todo caso o subministro de auga potable ó persoal pertencente á obra. 
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1.5 CONCLUSION 
 

O Estudio de seguridade e saúde que se elaborou comprende a previsión das 
actividades construtivas proxectadas e os riscos previsibles na execución das mesmas, así 
como as normas e medidas preventivas que haberán de adoptarse na obra, a definición literal e 
gráfica das proteccións a utilizar, as súas respectivas medicións e prezos e o presuposto final 
do Estudio. 
 

Sobre a base destas previsións o contratista elaborará e propoñerá o Plan de 
seguridade e saúde da obra, como aplicación concreta e desenrolo deste Estudio e xustificará 
as alternativas preventivas que xulgue necesarias, en función do método e dos equipos que en 
cada caso haxa de utilizar na obra. 

 
Durante a redacción do Estudio de seguridade e saúde  tratouse de cumprir con rigor a 

lei, e nesa liña, contemplouse a totalidade de riscos laborais previsibles en cada taxo segundo 
os criterios construtivos contidos no proxecto, e as correspondentes medidas técnicas de 
protección e prevención aconsellables para eliminalos ou aminorar as súas consecuencias 
negativas. Non obstante, hai que ter en conta a imposibilidade de introducir no contido do 
Estudio aqueles outros riscos que se orixinan como consecuencia das peculiaridades 
construtivas que vai a introducir na execución da obra as empresas contratista ou 
subcontratistas, cuios riscos e medidas alternativas deberán ser concretados por estes no 
correspondente Plan e nas súas modificacións. 

 
En relación con tal función e aplicacións, o autor do presente Estudio de seguridade e 

saúde estima que a redacción das páxinas anteriores resulta suficiente para cumprir ditos 
obxectivos e para constituír o conxunto básico de previsións preventivas da obra a realizar. 
 

Lugo, Xullo de 2016. 
 

O Autor do Proxecto: 
 
 
 
 

Marta López Cepeda 
Enxeñeiro Técnico 

Col. nº 793 
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1. INTRODUCIÓN 
 
O presente Anexo ten por obxecto a definición dunha posible secuencia construtiva viable para 

as obras do “PROXECTO DE MELLORA E REHABILITACIÓN DOS PARQUES I NFANTÍS DE 

CASTRO DE REI E CASTRO RIBERAS DE LEA”. 

  
Consecuencia desta programación é a obtención dun prazo de execución da obra 

razoable que sirva de base para a licitación. Por tanto, neste Anexo se propoñen uns equipos 
de traballo ós que se asignan uns rendementos medios que conlevan á obtención dun prazo de 
execución lóxico e viable. 

 
 

2. LEXISLACIÓN 
 

O presente Anexo redactase para dar cumprimento á Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 
Contratos do Sector Público. No artigo 107 da citada Lei establecese, facendo referencia ó 
contido dos proxectos de obras, “…deberán comprender, al menos: …e) Un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del 
tiempo y coste”. 

 
 

3. XERALIDADES E CONDICIONANTES 
 

Se parte, en primeiro lugar, dos volumes das diversas unidades de obra a executar que 
se deducen do Documento nº 4. Presuposto. Se teñen en conta tamén as composicións dos 
equipos de maquinaria que se consideran idóneos para a execución das distintas unidades de 
obra. De acordo coas características das máquinas que compoñen os citados equipos se 
deduciron uns rendementos ideais en condicións normais de traballo, os cales atópanse 
sobradamente sancionados pola experiencia na realización de obras similares. 

 
Como se menciona no referido artigo da Lei 30/2007, de 30 de outubro, o programa 

das obras é de carácter indicativo, posto que poden existir circunstancias que fagan necesaria 
a súa modificación nun determinado momento. 

 
Coa metodoloxía exposta confeccionouse o diagrama de Gantt que se adxunta ó final 

do Anexo. 
 
 

4. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 

A estrutura intrínseca da solución proxectada, así como o carácter eminentemente 
lineal da obra, permiten subdividir o Proxecto para a súa programación en obras completas 
nunha ubicación determinada ou lugar de actuación. 

 
 
 
5. RENDEMENTOS PREVISTOS 
 

Dentro das obras elementais xa definidas no apartado anterior, estruturase un grupo de 
actividades necesarias para o desenrolo das mesmas. Dos rendementos medios previstos para 
a execución de cada actividade e do volume de obra imputable a cada unha obtense os prazos 
previstos na programación. 
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6. PROGRAMACIÓN XERAL DA OBRA 
 

Como consecuencia de todo o anterior, determinase o número de equipos necesarios 
de cada tipo para a execución das obras e, paralelamente, o tempo en meses que requirirá 
cada unha das actividades consideradas, o que sirve de base para a execución do programa 
de traballos. 
 

 
Establecese, por tanto, neste apartado, tal e como se recolle no diagrama de barras 

adxunto, a programación xeral prevista para a obra, que conducirá a un prazo total de 
execución da mesma de UN MES (1) ou 2 QUINCENAS , período que se considerou adecuado 
e suficiente para a completa realización das obras. 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DOS TRABALLOS 
“PROXECTO DE MELLORA E REHABILITACIÓN DOS PARQUES I NFANTÍS DE CASTRO DE REI 

E CASTRO RIBERAS DE LEA” 
 

 
 

ACTIVIDADES  
QUINCENAS IMPORTE P.E.M. 

(euros) 
1ª 2ª  

PARQUE INFANTIL CASTRO 
RIBERAS DE LEA 14.736,49 4.912,16 19.648,65 € 

PARQUE INFANTIL CASTRO DE REI 
 5.220,08 5.220,08 € 

CARTEIS E PLACAS INFORMATIVAS 379,97 379,97 759,94 € 

E.B.S.S. 163,65 163,66 327,31 € 

    

ACUMULADO MENSUAL (euros) 15.280,11 10.675,87 
25.955,98 € 

ACUMULADO A ORIGEN (euros) 15.280,11 25.955,98 

 
 
 

Lugo, Xullo de 2016 
 

O Autor do Proxecto; 
 
 
 
 

Marta López Cepeda 
Enxeñeiro Técnico 

Col. nº 793 
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1. PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL 
 

• O importe do Presuposto de Execución Material do Proxecto, obtido aplicando a 

estimación de precios ás cantidades reflexadas nas medicións de cada unidade, ascende á 

cantidade de VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS CON 

NOVENTA E OITO CÉNTIMOS (25.955,98 €). 

 
 
 
2. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 
 

• Incrementado o Presuposto de Execución Material nun 13% de Gastos Xerais e un 

6% de Beneficio Industrial, resulta un importe do Presuposto Base de Licitación das obras do 

presente Proxecto de TRINTA MIL OITOCENTOS OITENTA E SETE EUROS CON SESE NTA 

E DOUS CÉNTIMOS (30.887,62 €). 

 
 
 

3. PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 
 

• Aplicando ó Presuposto Base de Licitación un 21% de I.V.E., ascende o Presuposto 

para Coñecemento da Administración das obras incluídas no presente Proxecto á cantidade de 

TRINTA E SETE MIL TRESCENTOS SETENTA E CATRO EUROS CON DOUS CÉNTIMOS 

(37.374,02 €). 

  
 

Lugo, Xullo de 2016 
 

O Autor do Proxecto: 
 
 
 
 

Marta López Cepeda 
Enxeñeiro Técnico 

Col. nº 793 
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1. INTRODUCIÓN. 

 Segundo o texto refundido do R.D. 105/2008 de 1 de febreiro  publicado no B.O.E nº 38 

con data do mércores 13 de febreiro de 2008 o produtor de residuos da construción ten as 

obrigas seguintes numeradas a continuación (artigo 4). 

 

 2. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE RESIDUOS QUE XERARÁ A OBRA. 

  

 Os materiais de construción numerados e clasificados segundo a Orde MAM/304/2002 

son os seguintes: 

 

 Material residuo Toneladas (T)  M3 

Formigón 0 0 

Ladrillos, tellas ou material cerámico 0 0 

Madeira 0 0 

Metal 0 0 

Vidro 0 0 

Plásticos 0 0 

Papel e cartón 0 0 

Terra de limpeza de terreo - 10 

Materiais de illamento 0 0 

Pinturas e vernices - 0,01 

 

3. MEDIDA PARA A PREVENCIÓN DE RESIDUOS NA OBRA. 

 

a) A retirada do caucho existente no solo dos parques será retirado e transportado a 

un centro de reciclaxe autorizado e especifico para este tipo de material. Polo que 

esta medida reduce a cero os residuos para esta unidade de obra. 

b) Os restos de pintura que poida sobrar e os botes utilizados serán levados a un 

punto autorizado de recollida para estes envases. Polo que esta medida reduce a 

cero os residuos para esta unidade de obra. 
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4. OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN E ELIM INACIÓN Á QUE SE 

DESTINARÁN OS RESIDUOS DA OBRA. 

  

A retirada do caucho existente no solo dos parques será retirado e transportado a un 

centro de reciclaxe autorizado e especifico para este tipo de material.  

 

Os restos de pintura que poida sobrar e os botes utilizados serán levados a un punto 

autorizado de recollida para estes envases.  

 

 No caso de existir algún outro residuo non contemplado se lles dará o seu tratamento 

adecuado segundo o cadro de residuos de apartado 2. 

 

5. MEDIDA PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS NA OBRA. 

 

Existirá na obra un contenedor de lixo por cada tipo de residuo segundo a clasificación 

de residuos do orden citada no apartado 2. 

 

6. VALORACIÓN DO CUSTE PREVISTO DA XESTIÓN DOS RESI DUOS DE 

CONSTRUCIÓN. 

 

 O custe da xestión dos residuos non teñen valor algún polo tipo de residuo e a pouca 

cantidade xerada na obra. 

 

Lugo, Xullo de 2016 
 

Autor do Proxecto: 
    
 
 

Marta López Cepeda 
Enxeñeiro Técnico 

Col. nº 793 



 

 

 

 

ANEXO 6:  

REPORTAXE 

FOTOGRÁFICA. 

 



 
 
 

 

Foto 1. Parque infantil de Castro de Rei: columpio para bebé a reparar. Vista de tobogán 

infantil, banco, mesa e cadeiras. 

 

 

Foto 2. Parque infantil de Castro de Rei: xogos: columpios. Balancín de dous muelles ó 

fondo. 
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Foto 3. Parque infantil de Castro de Rei: multixogo con rede e tobogán e balancín dun 

muelle. 

 

 

Foto 4. Parque infantil de Castro de Rei: multixogo con rede e tobogán e balancín dun e 

dous muelles. 
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Foto 5. Parque infantil de Castro de Rei: vista da necesidade de arranxar o caucho do 

parque. 

 

 

Foto 6. Parque infantil de Castro de Rei: vista xeral dunha parte do parque. 
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Foto 7. Parque infantil de Castro de Rei: vista xeral dunha parte do parque. 

 

 

 

Foto 8. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: columpio para bebé. 
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Foto 9. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: tobogán infantil, balancín dun e dous 

muelles a reparar, banco, mesa e cadeiras. Deterioro do caucho do solo. 

 

 

 

Foto 10. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: columpios, banco, multixogo 

tobogán e rede. Vista do deterioro do caucho no solo. 

. 
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Foto 11. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: columpio. E vista do deterioro do 

caucho en todo o parque. 

 

 

 

Foto 12. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: multixogo con rede e tobogán. E 

vista do deterioro do caucho en todo o parque. 

. 
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Foto 13. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: columpio. E balancín de dous 

muelles a reparar. 

 

 

 

Foto 14. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: tobogán infantil, balancín dun e dous 

muelles (a reparar). Vista do deterioro do caucho no solo. 
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Foto 15. Parque infantil de Castro Riberas de Lea: vallado a pintar e vista do balancín a 

reparar e do deterioro do caucho no parque. 
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1.- OBXECTO 
 
 O obxecto do presente Prego de Condicións é servir de base á realización das obras que se 

describen na Memoria e os seus Anexos, Planos e Presuposto deste Proxecto, así como a canto 

ordene a Dirección Facultativa. 

Así mesmo, axustarase a este documento todo canto se refira ás condicións económicas, 

legais ou facultativas que deban seguirse na obra. 
 
 
 
 
2.- PREGO DE CONDICIÓNS XERAIS 
 
2.1.- CONDICIÓNS XERAIS.- 

 

2.1.1.- Disposicións xerais.-  

 As obras axustaranse ós planos que se entregarán no Proxecto ó Contratista, máis ós planos 

de rectificación, cumprimentación ou detalle que puideran entregarse no transcurso da obra 

 Igualmente, se adaptarán as medidas a todas as instrucións tanto verbais coma escritas, que 

o Enxeñeiro Técnico, Director da Obra, teña a ben dictar en cada caso particular, ditas decisións 

serán irrecurribles. 

 O Contratista, é o único responsable da correcta execución técnica das obras, non tendo 

dereito a indemnización algunha polo maior prezo a que puideran resultar, nin polas falsas operacións 

que cometa durante a construción das mesmas, nin polas modificacións que a Dirección Facultativa 

teña a ben marcar, sendo ditas operacións da súa conta e risco, independentemente das inspeccións 

exercidas pola Dirección Técnica. 

 O presente Prego, rexerá ata a completa terminación, entrega , recepción definitiva e prazo 

de garantías das obras executadas. 

 

2.1.2.- Lexislación Social.-  

 O Contratista está obrigado a cumprir todo o  disposto na vixente Lexislación no referente a 

Seguridade Social e Seguros de accidentes de traballo e por extensión ás restantes disposicións 

legais que estean en vigor no momento de adxudicárselle as obras, así como as normas que puideran 

dictarse no transcurso de ditas obras. 

 

2.1.3.- Seguridade e Accidentes de Traballo.-  

 Todos cantos aparatos, maquinaria, ferramentas e medios auxiliares, empregue a contrata na 

execución das obras, deberán reunir as máximas condicións de seguridade e resistencia,  así como, 

cumprir con todas as normas oficiais dictadas ó efecto. 

 Toda a responsabilidade nos accidentes que puideran ocorrer polo emprego  de materiais 

defectuosos, por imprudencias ou polo incumprimento do anteriormente citado; recaerá 

exclusivamente no Contratista. 

 

 Serán tamén da súa exclusiva conta as multas nas que incorra por contravir as disposicións 

oficiais, así coma os danos e desperfectos ocasionados a terceiros nas súas persoas, bens ou 

facendas. 
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 O contratista queda en liberdade de executar as andamiaxes que estime conveniente, 

sempre dentro das normas de seguridade para o persoal que sinalen en cada momento as Leis ou 

Regulamentos de Seguridade, Hixiene ou de Accidentes de Traballo. 

 

2.2.- MATERIAIS E MAN DE OBRA.-  

 

2.2.1.- Materiais.-  

 Deberán reunir as condicións expresadas na Memoria, Prego Particular, Planos ou 

Presupostos, sendo de primeira calidade, de  non especificarse nada en concreto, presentándose 

previamente mostras para a súa aprobación e recoñecemento ó Director Técnico, tendo en conta que 

sen a súa expresa aprobación non se poderá proceder á súa colocación ou emprego, podendo 

retirarse o material colocado en obra por conta do Contratista, de non terse procedido como se indica. 

 Se aínda pese a esa, se advertiran faltas nun material colocado e aprobado, podería ser 

retirado a conta do Contratista. 

 

2.2.2.- Man de obra.-  

 O persoal que como encargado, capataz, oficial, axudante ou peón teña o Contratista 

realizando unidades de obra, deberá ser cualificado e responsable, ó igual que todo o persoal 

dependente do Subcontratista, que en todo momento acatarán as ordes dictadas pola Dirección da 

Obra. 

 

2.3.- MEDICIÓNS E VALORACIÓNS.-  

 

2.3.1.- Replanteo.-  

 Todas as operacións e medios auxiliares para elo, serán da exclusiva conta do Contratista, 

podendo ser vixiadas, comprobadas e anuladas pola Dirección Técnica. 

 

2.3.2.- Unidades de Obra.-  

 As unidades de obra serán as do presuposto máis aquelas que xurdan dos prezos 

contradictorios, previamente aceptados pola Dirección de Obra. 

 Enténdese que as unidades de obra se entregarán totalmente rematadas, con arranxo ó 

marcado no Proxecto. Nos prezos unitarios están comprendidos todos os gastos destas obras. 

 

2.3.3.- Medición e valoración.-   

 Mediranse e abonaranse por unidades expresadas en metros cúbicos (m3), metros cadrados 

(m2), metros (m) ou simplemente unidades (ud), segundo a unidade vaia detallada nos diferentes 

cadros que compoñen o presuposto. 

 

2.3.4.- Medios Auxiliares.-  

 O custe dos medios auxiliares para o total rematado dunha unidade de obra, será por conta 

do Contratista, considerándoos incluídos nos prezos das respectivas unidades, aínda cando non se 

exprese directamente no presuposto. 

 Do mesmo xeito, se procederá nas circunstancias intermedias, dunha unidade de obra 

(cargas, descargas, movemento de materiais, agotamentos, entibamentos, etc.), aínda cando fosen 

realizadas seguindo as indicacións da Dirección Técnica. 
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2.3.5.- Obra defectuosa.-  

 As obras defectuosas que, pese a elo, resulten admisibles, abonaranse ós prezos que a 

Dirección Técnica estime convenientes. 

 

 2.3.6.-  Materiais e unidades distintos ós sinalad os no Proxecto.-  

 Non terá dereito o Contratista a percibir maior prezo por unidades que voluntariamente 

mellorase, sen o consentimento previo da Dirección Facultativa. Para poder percibir un prezo diferente 

deberá presentar para a súa aprobación un prezo contradictorio,  que non terá validez ata a 

conformidade por parte da Dirección Facultativa. 

 

 

2.4.- CERTIFICACIÓNS E ABONO DAS OBRAS.-  

 

2.4.1.- Certificacións.-  

 As obras normalmente executadas abonaranse ó contratista por Certificación mensual á orixe 

de obra, descontándose do total, la cantidade da certificación precedente. A valoración das distintas 

unidades farase medindo a obra realmente realizada e aplicando os prezos unitarios 

correspondentes. Á Certificación axuntarase un estado de medicións dos traballos executados dende 

o inicio da obra. A Dirección Técnica entregaralle ó Contratista unha copia para a súa comprobación e 

firma. 

 

2.4.3.- Abono das obras.-  

 A obra executada durante o mes, abonarase antes do día 15 do mes seguinte, polo importe 

indicado na correspondente certificación, a non ser que no Contrato se acorde unha condición 

diferente entre a Contrata e a Propiedade.  

 

 

2.5.- DATAS E VARIOS.-  

 

2.5.1.- Datas.-  

 O adxudicatario das obras deberá dar comezo ás mesmas na data de inicio nelas prevista no 

contrato que se formalice, debendo rematalas no prazo (N) que se estipule. O Contratista sufrirá unha 

penalización, por cada día de retraso non xustificado, do (X) % do importe da adxudicación. 

 O prazo (N) e a penalización (X) serán estipulados entre a Propiedade e o Contratista no 

contrato. 

 

2.5.2.- Ensaios, Recoñecementos e Probas.-   

 O Contratista deberá permitir a realización das probas de materiais requiridos pola Lei ou a 

Dirección de Obra, tal como se indica no apartado 3.4. O Laboratorio encargado para realizar os 

Ensaios, que terá que ser aceptado pola Dirección Técnica, proporcionará unha copia dos resultados 

obtidos á Dirección Técnica e outra á Contrata. O resultado das probas será conservado e arquivado, 

dando o número de mostras, tipos, lugar de procedencia, e número.  

 

 

2.5.3.- Seguros.-  

 O Contratista está obrigado a manter o seu cargo as seguintes pólizas de seguro: 
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- Seguro de Accidentes de Traballo na Mutualidade Laboral correspondente. 

- Seguro  de  Automóbiles,  para  todos aqueles vehículos do Contratista que teñan acceso 

á obra. 

- Seguro para toda a Maquinaria e Equipo que o Contratista empregue no seu traballo. 

 

2.5.4.- Outras obrigas do Contratista.-  

 Serán por conta do Contratista todas as unidades que se especifican na Memoria, Pregos de 

Condicións, Planos ou Presupostos, máis as que por escrito especifique no momento de adxudicación 

das obras, ou durante a execución delas, a Dirección Técnica. 

 O contratista comprométese á situar o letreiro das obras que lle sexa indicado pola Dirección 

 Igualmente, se compromete á colocación pola súa conta dos rótulos facilitados pola 

Propiedade, reixas ou calquera outro cerre provisional das obras que se lle indique. 

 Entregará a obra en perfectas condicións e totalmente limpa. 

 

 

 

2.6.-RECEPCIÓN DAS OBRAS E RESCISIÓN DO CONTRATO.-  

 

2.6.1.- Recepción das obras.-  

 Efectuaranse dúas clases de recepción: 

- Provisional: Farase ó remate das obras e a petición da Contrata. 

 Levantarase pola Dirección Técnica unha Acta de Recepción das Obras, na que se farán 

constar as deficiencias, que no seu caso existisen naquelas, e o prazo para a súa subsanación. 

- Definitiva: Efectuarase, transcorrido o prazo de 12 meses contados a partir da data da 

Recepción Provisional, e se as obras se atopan nas debidas condicións, devolverase a 

fianza depositada. 

 Neste prazo, o Contratista virá obrigado a subsanar pola súa conta e cargo exclusivo os 

defectos ou deficiencias que se produzan por vicios da construcción a él imputables. 

 

2.6.2.- Rescisión do contrato.-  

 Son causas de rescisión do contrato, as seguintes: 

1)  O non executar as obras con arranxo ó Proxecto ou modificacións indicadas. 

2) O emprego deficiente dos materiais ou a súa mala  colocación en obra,  que obrigue 

insistentemente a demoler a mesma ou a valorar a obra defectuosa. 

3) Que as obras non se executen ó  ritmo previsto. 

4) Por incapacidade do persoal empregado, tanto técnico coma de obra. 

5) Por toda causa de forza maior, que obrigue a suspender as obras indefinidamente, 

estipulado no apartado 2.6.3. 

 

 Nos catro primeiros casos, a fianza quedará a beneficio da Propiedade. En todos os casos, 

incluso no 5), a Propiedade se reserva o dereito a continuar as obras, ben por sí mesma, ben polas 

persoas o entidade que estime conveniente. 

 

2.6.3.- Forza Maior.-  

 Non suporán incumprimentos das obrigas aquí previstas os retrasos provocados por caso 

fortuíto ou forza maior, entendendo por tales os sucesos imprevisibles ou que previstos foran 
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inevitables, como actos laborais, incendios, explosións ou catástrofes da natureza, que obriguen á 

paralización das obras. 

 Todo o anteriormente dito, non é considerado coma renuncia ós dereitos das partes 

contratantes. 
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3.-PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS 
 
3.1.- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS.-  

 

3.1.1.- Materiais.-  

 Todos os materiais serán da mellor calidade e a elaboración dos produtos perfecta. Terán as 

dimensións que marquen os documentos do Proxecto e normativa aplicable para o seu efecto ou o 

indicado pola Dirección Facultativa. 

 

3.1.2.- Recoñecemento e aprobación dos materiais.-  

 Os materiais serán recoñecidos antes do seu emprego en obra pola Dirección Facultativa, e 

sen a súa aprobación non poderán empregarse en construción. A Dirección Facultativa reservase o 

dereito de desbotalos, sendo retirados da obra no prazo máis breve posible, non superior a 24 horas. 

 

3.1.3.- Auga.-  

 A auga que se empregue en formigóns e morteiros, deberá reunir as condicións que prescribe 

a Instrución EHE e o Código técnico da Edificación. 

 O Contratista deberá procurar pola súa conta a auga que sexa necesaria para a construción. 

 

3.1.4.- Cemento.-  

 Deberá cumprir as condicións que se esixen no Prego de Prescricións Técnicas Xerais para a 

Recepción de Cementos RC-03 aprobado por Real Decreto 1797/2003 de 26 de decembro. 

 Empregarase en todos os formigóns, cemento Portland CEM I-32,5, a non ser que, polas 

características da unidade, se exprese outro tipo en calquera dos documentos que compoñen o 

Proxecto. 

 Se o subministro se realizase en sacos, almacenaranse nun local cerrado e non directamente 

sobre o chan. Tamén debe comprobarse que os sacos que cheguen á obra, sexan os mesmos de 

orixe. 

 

3.1.5.- Áridos.-  

 Serán preferentemente de tipo silícico (de río ou canteira) e os que proveñan de machaqueo 

de rocas calizas sólidas e densas. Deberán vir lavados e exentos de finos e cumprir as prescricións 

da Instrución EHE e CTE. 

 

3.1.6.- Cal hidráulica.-  

 Será de fraguado rápido na auga e reunirá as condicións esixidas para este material, estando 

almacenada convenientemente. 

 

3.1.7.- Morteiro de cemento Pórtland.-  

 Será dalgún dos tipos seguintes: 

 - 1:1 (900 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 

 - 1:2 (600 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 

 - 1:3 (450 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 

 - 1:4 (350 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 

 - 1:6 (250 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 
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 - 1:8 (200 Kg. de cemento por 1 m3 de arena) 

 

 A mestura farase en formigoneira, agregando despois a auga necesaria para o mesturado, de 

xeito que o morteiro teña a consistencia conveniente, podendo modificarse dentro dos límites 

prudentes, segundo o esixa a natureza dos materiais. Desbotarase o morteiro que teña un exceso de 

auga. 

 Os cementos deberán estar, no momento do seu emprego, en estado pulverulento. 

 O amasado do morteiro farase de tal xeito que resulte unha pasta homoxénea e sen 

palomillas. 

 

3.1.8.- Formigóns.-  

 Para obras que requiran formigón en masa usarase como norma xeral o formigón HM - 20 

N/mm2. de resistencia característica, a non ser que en calquera dos documentos que compoñen o 

presente Proxecto se especifique outra riqueza. Comporase de grava ben lavada, das condicións 

indicadas no apartado 3.1.5, de arena e de cemento Pórtland, na relación de dúas partes en volume 

de grava por unha de area, que poderá alterarse, a xuízo da Dirección Facultativa, se así o aconsellan 

os elementos compoñentes. 

 Para el formigón armado, empregarase xeralmente o HA – 25 N/mm2. de r.c., a non  ser que 

se indique doutra riqueza en calquera dos documentos do Proxecto. 

 Esixirase o maior esmero na composición e manipulación dos formigóns, e a súa mestura 

farase na formigoneira a pé de obra ou ben traerase da central de formigonado. 

 Os formigóns terán a resistencia característica que se especifica e ensaiaranse conforme se 

prescribe no apartado 3.4. 

 

3.1.9.- Cimbras e encofrados.-  

 Non se admitirán nos achumbos e alienacións da estrutura errores superiores a 2 cm. Nas 

súas espesuras e escuadras admitirase só unha tolerancia do 3 % en menos e do 5% en máis, sen 

admitir regruesados para salvar outros erros. 

 Os encofrados cos seus ensambles, soportes ou cimbras, terán a resistencia e rixidez 

necesaria para cumprir esta condición e estarán dispostos de xeito que poidan desencofrarse sen 

necesidade de golpes capaces de perxudicar o formigón, a xuízo da Dirección Técnica, garantindo o 

cumprimento do artigo 65 da EHE. 

 Os apoios colocaranse de xeito que non produzan sobre os elementos inferiores da estrutura, 

cargas de traballo superiores ó tercio da súa resistencia. 

 Os moldes humedeceranse e limparanse inmediatamente antes do formigonado, 

particularmente os fondos de vigas e pilares, deixándose aberturas preparadas ó efecto. 

 Prohíbese expresamente o emprego de aluminio en moldes que teñan que estar en contacto 

co formigón. 

 Serán a conta do Contratista, os retoques e enfuscados necesarios para corrixir estes 

defectos, si a xuízo da Dirección Técnica houbese lugar a elo. 

 

3.1.10.- Aceiro redondo.-  

 O aceiro empregado nas armaduras será  corrugado  con  límite  elástico  fe 400 N/mm2., 

excepto nas mallas estándar que será fe 500 N/mm2. 

 As armaduras dobraranse en frío, axustándoas ós planos e instrucións da Dirección Técnica, 

sen erros maiores de 2 cm. 
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 Axustaranse ó modelo con arames ou tacos de formigón e entre si con ataduras de arame ou 

soldaduras, de modo que non poidan desprazarse durante o formigonado, particularmente os estribos 

ou cercos de pilares. 

 As armaduras paralelas non quedarán a separacións menores do seu diámetro. 

 Só se permitirán os empalmes sinalados nos planos ou aqueles que non perxudiquen a 

resistencia da obra, a xuízo da Dirección Técnica. 

 Os empalmes faranse, ben solapando as barras a lonxitude que indica a Instrución EHE, ben 

por empalmes mecánicos ou ben soldándoas electricamente para que resistan o esforzo correspon-

dente de acordo cos procedementos de soldadura descritos na UNE 36832:97. 

 Non se formigonará ningún elemento sen que o Técnico da Contrata se asegure da  correcta 

colocación das armaduras. 

 

3.1.11.- Pedra machucada para firmes.-  

 Pode ser natural ou procedente de machúqueo, non alterable e de boa calidade, estará 

exenta de arxila, materia orgánica ou outras sustancias. Non se admitirán pedras de estrutura laxosa. 

 

3.1.12.- Aceiro laminado.-  

 Usarase aceiro A-42b. Chegará á obra elaborado en taller e cunha man de minio de chumbo. 

 

3.1.13.- Tubaxes: 

 3.1.13-1 De formigón centrifugado.-  

 Serán perfectamente lisas, de sección circular e ben calibradas, con xeratrices  coa curvatura 

que lles corresponda nos cóbados ou pezas especiais. Non se admitirán as que presenten 

ondulacións ou desigualdades maiores de cinco (5mm) milímetros nin rugosidades de máis de dous 

(2mm) milímetros. As tolerancias estarán limitadas no diámetro interior polo  un e medio (1,50%) por 

cento en menos e polo tres (3%) por cento en máis. En todo caso deberán permitir o paso libre polo 

interior dun disco ou esfera de diámetro un e medio (1,50mm) milímetros menos que o sinalado para 

o tubo. 

 Os tubos serán completamente impermeables e deberán resistir unha presión hidráulica 

mínima de 2 atmosferas. 

 

 3.1.13-2 De Polietileno de baixa densidade (PEBD).-  

 Serán perfectamente lisas, de sección circular e ben calibradas, sen cortes nin perforacións, 

con elementos de curvado do mesmo material e adaptados á sección da tubaxe. O diámetro 

comercial e o timbrado debe ser o indicado nos planos e no presuposto. A almacenaxe faise en rolos 

en o material deber cumprir tódalas normas e estar dentro do período de  caducidade. 

 

3.1.14.- Ladrillos.-  

 Serán homoxéneos, de cantos vivos, con caras paralelas e planas. Non conterán roles nin 

caliches, nin serán xeadizos. A súa resistencia á compresión, será igual ou superior a 20 N/mm2. 

Somerxidos 24 horas en auga, a absorción da mesma debe ser inferior a un 16% do seu peso. 

 

3.1.15.- Chapas de fibrocemento.-  

 As chapas de fibrocemento, non presentarán albees e estarán en perfectas condicións, sen 

defectos, fendas nin fisuras. Serán impermeables e a superficie exposta á intemperie, lisa. As placas 
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e pezas levarán unha marca indeleble que permita recoñecer a orixe da fabricación. A cor será negra 

a non ser que no proxecto se xustifique o contrario a modo de minimizalo impacto visual.  

 

3.1.16.- Chumbo e cinc.- (en caso de uso)  

 O chumbo que se empregue, será da mellor calidade, de segunda fusión, doce, flexible, 

laminado, tendo as pranchas espesura uniforme, fractura brillante e cristalina, desbotándose as que 

teñan picaduras ou presenten follas, aberturas ou abolladuras. 

 O chumbo empregado en tubarias será compacto, maleable, dúctil e exento de sustancias 

estrañas e xeralmente de todo defecto que permita a filtración ou escape do líquido. 

 Os diámetros e espesuras dos tubos, serán os indicados nos Planos e nos Cadros de Prezos 

e Medicións. 

 Como para o chumbo fundido, o cinc será de segunda fusión, empregándose en pranchas 

laminadas de espesura uniforme, con fractura brillante, sen defecto nin abolladuras e das espesuras 

que se indican nos Planos e nos Cadros de Prezos e Medicións. 

 

3.1.17.- Madeiras.-  

 Todas as madeiras deberán empregarse sans, ben curadas e sen alabeos de sentido algún. 

Estarán completamente exentas de nós saltadizos ou pasantes, carcoma, fendas en xeral e todos 

aqueles defectos que indiquen enfermidade do material e que, polo tanto, conspiren contra a duración 

e bo aspecto de la obra. 

 A dimensión de todas as pezas axustarase ás indicacións dos planos e ás que figuran nos 

detalles e memorias. 

 A labra executarase coa perfección necesaria, para o obxecto a que se destine cada peza, e 

as unións entre estas faranse con toda solidez e segundo as boas prácticas da construción. 

 

3.1.18.- Ferraxes.-  

 A ferraxe usada na carpintería de colgar e seguridade estará ben construída, forte e 

apropiada ó obxecto a que se destina e dimensións suficientes. Non se admitirá imperfección algunha 

na forma e fabricación destes elementos. 

 

3.1.19.- Vidrería.-  

 Os cristais serán completamente planos e transparentes, e vistos de costado, presentarán un 

tinte verdoso e escuro. 

 Serán de grosor uniforme. 

 Non terán manchas, burbullas, fendas pequenas, estrías nin outros defectos. 

 Estarán perfectamente cortados, sen presentar asperezas, cortes nin ondulacións nas beiras. 

 

 

3.1.20.- Plásticos e fibras.-  

 Os plásticos ou fibras que podan usar en ventás, teitos ou cerramento de invernadoiros 

deberán ser transparentes ou translúcidos no peor dos casos, ser resistentes a fotodegradación e 

adecuarse ó fin para o cal se instalan. Serán de grosor uniforme. 

 Non terán manchas, burbullas, fendas pequenas, estrías nin outros defectos. 

 Estarán perfectamente cortados, sen presentar asperezas, cortes nin ondulacións nas beiras. 

 

 



_____________________________________________________________________________ PREGO DE CONDICIÓNS 

____________________________________________________________________________________________Páxina 11 de 31 

3.1.21.- Cores, aceite e vernices.-  

- Todas as sustancias de uso xeral na pintura deberán ser excelentes en calidade.  

- As cores reunirán as condicións seguintes: 

- Facilidade de estenderse e cubrir perfectamente a superficie á que se aplique. 

- Fixeza na súa tinta. 

- Facultade de incorporarse ó aceite, cor, etc. 

- Ser inalterable por acción dos aceites ou doutras cores. 

- Insolubilidade na auga. 

- Los aceites e vernices reunirán las seguintes condicións: 

- Ser inalterables pola acción do aire. 

- Conservar a fixeza das cores. 

- Transparencia e cor perfectos. 

- As cores estarán ben moídas e mesturaranse no aceite, ben purificadas e sen pousos. A 

súa cor será amarelo claro e non admitíndose que ó usalo, deixe manchas que indiquen 

a presencia de sustancias estrañas. 

 

 

3.1.22.- Materiais non expresados.-  

 Todo o material non expresado neste Prego de Condicións e que teña que empregarse 

nestas obras, entenderase que é da mellor calidade que se coñeza e todo elo se someterá 

previamente á aceptación da Dirección Facultativa, quen desbotará os que non foran do seu agrado.  

 

 

3.1.23.- Probas e análise.-  

 A Dirección Facultativa ten dereito a someter a todos os materiais ás probas-análise que 

xulgue oportunas, para cerciorarse das súas boas condicións, verificándose estas probas na forma 

que dispoña dito facultativo, ben sexa ó pé da obra ou nos laboratorios que aquel lle indique ó 

Contratista, en calquera época ou estado das obras en construción. 

 Se o resultado das probas non é satisfactorio desbotarase a partida enteira ou o número de 

unidades que non reúna as debidas condicións cando o exame poida facerse peza por peza. 

 

 

 

 

 

3.2.- CARACTERISTICAS DA EXECUCION.-  

 

3.2.1.- Replanteo.-  

 Executarase polo Contratista conforme ós planos do Proxecto. Calquera contradición que 

xurdira con estes, resolvera a Dirección Facultativa. 

 O replanteo será supervisado pola Dirección Facultativa que levantará, unha vez aprobado 

este, a Acta de Replanteo das obras. 

 

3.2.2.- Movemento de terras.-  

- Este movemento comprende: 

- Movemento xeral para a confección da plataforma do edificio e a calzada de acceso. 
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- Escavación de zanxas e pozos de cimentación. 

- Recheo  de  terras  na  plataforma  da  nave,  calzada  e  zonas  de  manobras de 

vehículos. 

 As terras removidas por máquinas utilizaranse nos recheos. As sobrantes levaranse ó 

vertedoiro. 

 A medición do volume de terras movido, farase sobre os planos de curvas de nivel, anteriores 

e posteriores ó movemento de terras. 

 Os baleirados faranse por corte vertical,  taludo  ou  bataches  sen realizar previamente 

estrutura de contención ata unha distancia de cimentacións colindantes ou calzadas que indicará a 

Dirección Facultativa en cada caso. 

 Antes de comezar o baleirado a Dirección Técnica aprobará o replanteo realizado e os 

accesos previstos, que serán independentes e clausurables para peatóns e vehículos. 

 Protexeranse os elementos de Servicio Público que poidan ser afectados polo baleirado. 

 Os lentexóns de roca ou construción, que traspasen os límites do baleirado, non se quitarán 

nin descalzarán sen a previa autorización da Dirección Técnica. 

 Se no transcurso da escavación se atopa calquera anomalía, como variación dos estratos, 

cursos de auga, etc., pararase a obra, a lo menos nese taxo, e se comunicaráselle á Dirección 

Técnica. 

 Condicións de non aceptación: 

- Erros nas dimensións de replanteo superiores ó 2,50 %  e  variacións de ± 10 cm. 

- Altura  de  zanxas  maior  de  1,65 m. con medios manuais e  3,30 m. con medios 

mecánicos. 

- Zonas de protección a  elementos  estruturais inferiores a 1 m. 

- Ángulo de taludos superior en 2º ó especificado. 

 

3.2.3.- Recheos.-  

 Os recheos efectuaranse cos materiais que proveñen das escavacións e de préstamos en 

caso necesario e compactaranse por  tongadas de 20 cm. 

 O próctor non será inferior ó sinalado no Proxecto, en caso contrario será causa de non 

aceptación da unidade. 

 O material de recheo terá que ser aprobado pola Dirección Técnica. 

 

3.2.4.- Saneamento.-  

 A rede horizontal executarase en tubería de formigón centrifugado. Ten que cumprir as cotas 

e detalles sinalados nos planos do Proxecto. 

 Á rede de augas sucias daráselle un 3% de pendente e á de pluviais un 1,50%. Non se 

admitirán perdas apreciables en 24 horas. 

 En xeral cumprirase o especificado na NTE-ISS (saneamento) e na NTE-ISA (rede de 

sumidoiros) e no C.T.E. cando entre en vigor. 

 

3.2.5.- Cimentos.-  

 Faranse, tanto en zapatas coma en muros, con formigón da resistencia característica 

especificada. Todos os elementos irán sobre unha soleira de limpeza de 10 cm. de espesura que se 

executará con formigón HM - 20 N/mm2. 

 Terán as dimensións especificadas nos planos cun erro máximo de ± 2 cm. 
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 A profundidade da cimentación estableceuse conforme ós planos topográficos e clase de 

terreo. Se na execución se vise que fora necesario variar esta, o custe resultante estimaríase 

aplicando os prezos do presuposto. O formigón será vibrado e regado durante o curado. 

 

3.2.6.- Estruturas de formigón.-  

 Será de aplicación a Instrución EHE para o Proxecto e a Execución de Obras de formigón en 

masa ou armado. Teranse en conta o C.T.E..   

 Os compoñentes do formigón terán que cumprir o especificado nesta Instrución e Código 

Técnico. 

 O formigón terá a resistencia característica estipulada. Os elementos con resistencia 

característica inferior ó 90% da marcada serán de non aceptación automática. Nos que se supere o 

90% pero non acade o 100% da resistencia estipulada será a Dirección Facultativa a que marque as 

medidas a adoptar e o prezo que se dará a esa unidade. 

 Cando a temperatura sexa menor de 10 ºC. ou se prevean xeadas nas próximas 24 horas 

seguintes ó formigonado, suspenderase este, á espera das medidas que dicte a Dirección Facultativa. 

 Nunca se formigonará sobre superficies xeadas, debendo en todo caso recubrir dita superficie 

xeada con material granular seco de espesura suficiente. 

 Cando o formigonado se faga en tempo caluroso seguiranse as seguintes normas: 

- Preservaranse do sol formigoneiras e tuberías de bombeo. 

- A aplicación de auga de curado será continua, incluso cubrindo o formigón. 

- A auga de curado non estará fría, a fin de evitar tensións térmicas. 

- A posta en obra efectuarase de modo rápido. 

- En vigas e forxados colocarase o formigón en frontes reducidos. 

 Os encofrados de madeira deben humedecerse antes da colocación do formigón, para que 

non absorban a auga constitutiva deste. 

 As superficies interiores estarán limpas no momento do formigonado e serán lisas. 

 Os cortes e fondos de encofrado, así coma os apeos e cimbras, deben retirarse transcorridos 

os prazos oportunos sen producir sacudidas nin choques. 

 Nas vigas de máis de 6 m. de luz, disporase da contrafrecha necesaria para que, unha vez 

cargadas as pezas de formigón, conserven unha lixeira concavidade. Esta contrafrecha indicarase 

nos planos ou será marcada pola Dirección Facultativa. 

 Os pés dereitos que sosteñan o encofrado, non poderán ser empalmados en máis das dúas 

terceiras partes, os restantes serán pezas enterizas. 

 Os empalmes dos pés dereitos, serán a tope con cortes horizontais  e axustados un a outro, 

reforzando as unións con cubrexuntas cravadas, de madeira de 70 cm. de longo (4 por rollizo). 

 

 Os pés dereitos de reserva conservaranse a lo menos dúas semanas máis despois do 

desencofrado. 

 

 Nas armaduras preverase que os diámetros e contías, así coma o posicionado de barras e 

estribos, sexan os previstos no Proxecto. Se houbese que facer algún cambio por falta dalgún 

diámetro, será la Dirección Facultativa a que decidirá sobre este. 

  Os solapes e empalmes faranse sempre de acordo co especificado na Instrución EHE. 

 A calidade do aceiro será a marcada no Proxecto, non admitíndose mesturas. 

 As armaduras terán recubrimento non menor de 3 cm. 
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 As coqueiras e fisuras non se taparán ata que a Dirección Facultativa dictamine sobre a súa 

importancia e como deben ser corrixidas. 

 A estrutura axustarase sempre ós planos do Proxecto. Se ó efectuar o replanteo variase 

algunha medida nun ± 3 %, consultarase coa Dirección Facultativa por si fose preciso introducir 

variacións. 

 Nos soportes  no se admitirán  variacións superiores a ± 2 cm., medidos entre eixos de 2 

plantas consecutivas, nin desplomes superiores a un trintavo (1/30) da dimensión da sección na 

dirección controlada e/ou maior de 2 cm. Tampouco son admisibles desplomes na altura total do 

edificio superiores a 3 cm. 

 Queda a criterio da Dirección Facultativa, o dictaminar as probas de carga que estime 

convintes, en caso de defecto de construción ou non axustarse ó Proxecto. 

 

 

3.2.7.- Soleiras.-  

 A soleira executarase cunha capa de formigón da resistencia característica indicada nos 

diferentes documentos do presente Proxecto, disposta sobre un encachado de pedra apisoada. As 

espesuras de ambas capas serán os indicados nos planos correspondentes. 

 As xuntas de retracción coincidirán coas xuntas de formigonado. 

 O formigonado de lousas debe realizarse en forma de taboleiro de damas, para previr que 

entre o formigonado de dúas lousas contiguas transcorran a lo menos oito días. 

 As xuntas de dilatación faranse con poliestireno expandido e un selado conforme se indica 

nos planos. 

 

 Criterios de non aceptación: 

- Resistencia característica inferior ó 90% da indicada no Proxecto. 

- Espesura que varíe en ± 1 cm. 

- Irregularidades locais superiores a 3 cm. 

 

 

3.2.8.- Fábricas de ladrillo ou bloque.-  

 A fábrica de ladrillo ou bloque se construirá por fiadas continuas a xuntas verticais 

interrompidas. 

 

 Limparanse e mollaranse perfectamente os ladrillos ou bloques  e  asentaranse sobre 

morteiro de cemento, comprimíndoos sobre un leito e golpeándoos lixeiramente para que o morteiro 

reflúa por todas partes, coidando que a espesura das galgas despois do asento no sexa maior de 10 

mm. 

 Os tabiques serán perfectamente planos para que os enlucidos sexan dun grosor uniforme. 

 Condicións de rexeitamento: 

- Erros superiores a + 2 cm. non acumulativos en replanteo. 

- Variacións de máis de 1 cm. na planeidade. 

- Desplome superior a 1 cm. en 3 m. 

- Profundidade de rozas superior a 4 cm. 

- Distancia entre rozas inferior a 40 cm. 
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3.2.9.- Enfoscados.-  

 Antes de estender o morteiro, prepararase o paramento sobre o que haxa de aplicarse, 

rascándose as xuntas na fábrica de ladrillo ou bloque, limpándose de po e lavándose as superficies. A 

superficie da fábrica debe estar húmida antes de tender o morteiro, inda que no seu interior debe 

estar perfectamente seca. 

 Os  paramentos  han  de  quedar  perfectamente  planos  (o  defecto admisible será  

inferior a 5 mm. en 1 m.). 

 O curado dos enfuscados, farase manténdose húmidas as superficies durante sete días. 

 

 

3.3.- ESTRUCTURAS.- 

 

3.3.1.- Descrición da estrutura.- 

 

3.3.1.1.- Pilastras prefabricados.-  

 A estrutura principal estará formada por vigas e pilastras prefabricadas de formigón armado.  

Faranse sobre bases de dobre "T" de sección variable. As unións serán aparafusadas. A calidade do 

aceiro cumprirá o especificado no CTE. 

 As ferraxes, alturas e luces serán os indicados nos planos. As caras exteriores serán 

verticais. 

 

3.3.1.2.- Arriostramentos.-  

 Faranse con barras de aceiro (formando diagonal en paredes e cubertas nas zonas 

sinaladas). 

 

3.3.1.3.- Correas de cuberta.-  

 Serán viguetas prefabricadas de formigón armado. 

 

3.3.1.4.- Imprimación.-  

 Todos os elementos estruturais virán cunha imprimación sintética, anticorrosiva para metais 

férreos expostos á intemperie. 

 O espesura da película non será menor de 35 micróns. 

 A imprimación deberá aplicarse sobre unha superficie desengrasada e libre de oxidación. 

Polo que será preceptivo realizar unha limpeza aplicando chorro de area. Grado 2,50. 

 

3.3.1.5.- Pinturas de acabado.-  

 Daranse dúas capas de acabado de esmalte ó clorocaucho, cun espesura mínimo a película 

seca de 35 micróns. 

 

3.3.2.- Normativa.-  

 O Proxecto, axustarase ás seguintes normas:  

 - CTE: Seguridade Estrutural. Accións na edificación. 

 - EHE: Instrución de Formigón Estrutural. 

 

3.3.3.- Características da execución.-  

 O aceiro será da calidade marcada no Proxecto non admitíndose aceiros relaminados. 
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 A execución da estrutura axustarase á Norma CTE e EHE. 

 A suxeción provisional dos elementos durante a montaxe asegurarse con parafusos, grapas e 

outros procedementos que poidan producirse. 

 Non se iniciará o soldeo ou aparafusado definitivo das unións de montaxe ata que no se teña 

comprobado que a súa posición é correcta. 

 Na soldadura, tomaranse as seguintes precaucións: 

- Limpar as beiras de unión antes de soldar, eliminando cascarillas, ferrumbre ou sucidade 

especialmente graxas ou pintura. 

- As partes a soldar han de estar ben secas. 

- Os electrodos serán os apropiados ás condicións de unión. 

 A superficie da soldadura, será regular e o máis lisa posible, se é preciso esmerilarase ou 

recargarase para que teña o espesura preciso e para que non presente discontinuidade ou rebaixes. 

 Prohíbese todo enfriamento anormal excesivamente rápido das soldaduras. 

 A tolerancia das dimensións fundamentais do conxunto montado será a suma das tolerancias 

dos elementos estruturais, segundo o definido no apartado 5.5.4 da Norma, sen sobrepasar ± 15 mm. 

 O desplome de pilares medido horizontalmente entre os chumbos de dous pisos 

consecutivos, será menor que h/1.000 e/ou 25 mm. Sendo "h", a diferencia de altura entre eles. 

 A tolerancia no desplome dunha viga de canto "d", medida nas seccións de apoio será de 

d/250 para vigas en xeral e de d/500 para viga carril. 

 

 

3.4.- CONTROL DE CALIDADE.-  

 As normas de control de calidade recolléronse das recomendacións da Asociación de 

Laboratorios Homologados, onde se recollen as prescricións da Instrución EHE, o CTE e UNE. 

 

3.4.1.- Control do formigón e os seus compoñentes.-  

 Ó ser o formigón un material composto por distintos elementos (cemento, árido e auga), os 

ensaios a efectuar para determinar a súa calidade, débense realizar non solo sobre o formigón 

preparado, senón tamén sobre todos e cada un dos compoñentes. 

 Este control débese realizar en dúas fases: 

 - 1ª Fase: Antes de comezar o formigonado. 

 - 2ª Fase: Durante a marcha da obra. 

 

3.4.1.1.- Control de cementos.-  

 Na primeira fase é obrigatorio realizar tres tipos de ensaios: 

- Ensaios físicos: finura de moido, densidade, tempo de fraguado e expansión. 

- Ensaios mecánicos: resistencia a flexotracción e comprensión. 

- Ensaios químicos: perdas ó lume, residuo insoluble; contido en SO3, cloruros, sulfatos, 

puzolanidad e óxido de aluminio (Al2 O2). 

 Estes tres tipos de ensaios se realizarán segundo o Prego de Prescricións Técnicas Xerais 

para a Recepción de Cementos (RC-03). 

 Na segunda fase efectuaranse polo menos os seguintes ensaios: 

- Perda ó lume. 

- Residuo insoluble. 

- Finura de moido. 

- Principio e fin de fraguado. 
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- Resistencia a flexotracción e compresión. 

- Expansión en autoclave. 

 Os ensaios indicados para esta fase, poden ser sustituidos, a xuízo do Director de Obra, polo 

certificado de garantía do fabricante. Dito certificado deberá acompañar a cada partida servida. 

 

3.4.1.2.- Control da auga.-  

 Na primeira fase, e salvo que se teñan antecedentes favorables do seu uso, os ensaios a 

realizar serán os seguintes: 

- Determinación do pH. 

- Determinación da porcentaxe de sustancias disoltas. 

- Determinación da porcentaxe de sulfatos. 

- Determinación do ión cloro. 

- Determinación da porcentaxe de hidratos de carbono. 

- Determinación da porcentaxe de sustancias orgánicas solubles en éter.  

 Na segunda fase, non se realizarán ensaios sempre e cando non varíen as condicións do 

suministro. 

 

 

3.4.1.3.- Control dos áridos.-  

 Na primeira fase e salvo que se teña antecedentes favorables de uso seu, os ensaios a 

realizar serán os seguintes: 

 

 a) Árido fino (area): 

- Determinación do contido en terróns de arxila. 

- Determinación do contido en finos que pasan o tamiz 0,080 UNE 7050. 

- Determinación do material retido polo tamiz 0,063 UNE 7050 e que flota nun líquido de 

peso específico 2,0.  

- Determinación do contido en compostos de xofre, expresados en SO4 e referidos ó árido 

seco. 

- Determinación do coeficiente de forma. 

- Reactividade potencial fronte os álcalis do cemento. 

 Estes ensaios citados son de carácter xeral. Nalgúns casos deberanse efectuar tamén: 

- Resistencia fronte á xeada. 

- Desgaste dos Anxeles. 

 Na segunda fase, non se realizarán ensaios sempre e cando non varíen as condicións do 

suministro. Prestarase gran atención á limitación de tamaño, especificada na Instrución EHE. 

 

3.4.2.- Criterios de aceptación e rexeitamento.- 

- CEMENTO: Rexeitaranse todas as partidas que non cumpran as especificacións 

marcadas polo Prego de Prescricións Técnicas Xerais para a Recepción de Cementos 

(RC-03). 

- AUGA:  En caso de ensaio rexeitaranse as augas que non cumpran o especificado na 

Instrución EHE. 

- ÁRIDOS:  En caso de ensaio rexeitaranse os áridos que non cumpran as especificacións 

marcadas na EHE. 
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3.4.3.- Niveis de control de formigón.-  

 Unha vez confeccionado o formigón, cos materiais que se ensaiaron, trátase de  comprobar 

(controlar), que as súas características son iguais ou superiores ás que se especifican no Proxecto.  

 O control poderá realizarse segundo as seguintes modalidades: 

 Modalidade 1  Control a nivel reducido. 

Modalidade 2  Control ó 100 por 100, cando se coñeza a resistencia de todas as                         

amasadas. 

 Modalidade 3  Control estadístico do formigón, cando só se coñeza a resisten-                                      

cia dunha fracción das amasadas que se colocan. 

 Os Ensaios realízanse sobre probetas fabricadas, conservadas, e rotas segundo as  normas 

UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 e 83304:84. 

 Para obras de edificación os ensaios de control do formigón serán realizados por laboratorios 

que cumpran o establecido no Real Decreto 1230/1989 de 13 de outubro de 1989 e disposicións que 

o desenvolven. Para o resto das obras, os ensaios de control do formigón realizaranse 

preferentemente por ditos laboratorios. 

 

 

3.4.4.- Niveis de control do aceiro.-  

 Establécense os seguintes niveis para controlar a calidade do aceiro: 

- Control a nivel reducido. 

- Control a nivel normal. 

  

 En obras de formigón pretensado só poderá empregarse o nivel de control normal, tanto para 

as armaduras activas como para as pasivas. 

 Ós efectos do control do aceiro, denomínase partida ó material da mesma designación (inda 

que de varios diámetros) suministrado dunha vez. Lote é a subdivisión que se realiza dunha partida, 

ou do material existente en obra ou taller nun momento dado, e que se xuzga a efectos de control de 

forma indivisible. 

 Non poderán empregarse partidas de aceiro que no cheguen acompañadas do certificado de 

garantía do fabricante, firmado por persoa física, segundo o prescrito nos artigos 31.º e 32.º da EHE. 

 O control plantexado debe realizarse previamente ó formigonado, naqueles casos en que o 

aceiro non estea certificado, (artigo 31.º ó 32.º, no seu caso), de tal xeito que todas as partidas que se 

coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. No caso de aceiros certificados, o control 

debe realizarse antes da posta en servicio da estrutura. 

 

3.4.4.1.- Control a nivel reducido.-  

 Este nivel de control, que só será aplicable para armaduras pasivas, contémplase naqueles 

casos nos que o consumo de aceiro da obra é moi reducido ou cando existen dificultades para 

realizar ensaios completos sobre o material. 

 Nestes casos, o aceiro a empregar estará certificado  (artigo 31.º da EHE), e utilizarase como 

resistencia de cálculo o valor: 

                                                                   fek 

     0,75   

                                                                     γs    

  

 O control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
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- Que a sección equivalente cumpre o especificado no artigo 31.1 da EHE, realizándose  

dúas  comprobacións  por  cada  partida de material suministrado a obra. 

- Que  non  se  formen  fendas ou fisuras nas zonas de dobrado e ganchos de anclaxe,  

mediante inspección en obra.   

 

3.4.4.2.- Control a nivel normal.-  

 Este nivel de control aplícase a todas as armaduras, tanto activas como pasivas, 

distinguíndose os casos indicados nos artigos 90.3.1 e 90.3.2. 

 No caso de armaduras pasivas, todo o aceiro da mesma designación que entregue un 

mesmo suministrador clasificarase, segundo o seu diámetro, en serie fina (diámetros inferiores ou 

iguais a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 mm) e serie grosa (superior a 25 mm). No caso de 

armaduras activas, o aceiro clasificarase segundo este mesmo criterio, aplicado ó diámetro nominal 

das armaduras. 

 

 

3.5.- AREAS DE XOGO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS  

 

3.5.1.- Condicións xerais.-  

 Esta parte do Prego de Condicións refírese á instalación de areas de xogo e parques 

infantís que se describe en Memoria, Planos e Presuposto que se acompañan. 

  
3.5.2.- Normativa aplicable.-  

 
Son de aplicación as seguintes normas que establecen requisitos para os equipamentos e áreas: 
 
- UNE 147103:2001. Título: “Planificación e gestión de las áreas e parques de juego al aire libre”. 
 

- UNE-EN 1176-1:2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies. Parte 1: Requisitos 

generales de seguridad e métodos de ensayo”. 

- UNE-EN 1176-2: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 2: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para columpios”. 

- UNE-EN 1176-3:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 3: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para toboganes”. 

- UNE-EN 1176-4:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 4: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para tirolinas”. 

- UNE-EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 5: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para carruseles”. 

- UNE-EN 1176-6:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 6: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios e métodos de ensayo para balancines”. 

- UNE-EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego e superficies Parte 7: Guía para la 

instalación, inspección, mantenimiento e utilización”. 

- UNE-EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos de seguridad 

específicos e adicionales e métodos de ensayo para equipos de juego en recintos totalmente cerrados”. 

- UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de seguridad e 

métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”. 

- UNE-EN 1177:2009. Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 

impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo”. 
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3.5.3.- Normativa sobre seguridade en  parques infa ntís.-  

 
Decreto 245/2003 del 24 de abril. ”Normas de seguri dade nos parques infantís da 

Consellería de Familia e xuventude e Voluntariado d a Xunta de Galicia. 

 

- Art. 1. Obxecto e Ámbito de aplicación: As disposicións contidas en este Decreto serán de 

aplicación tanto as instalacións de titularidade pública como as de titularidade privada, sempre 

que, en este último caso, estean destinadas a uso público ou comunitario. 

- Art. 3 Situación: Deberán estar situados en zonas nas que se evite a elevada contaminación 

atmosférica e acústica, a proximidade de tendidos eléctricos aéreos e subterráneos, ou vertedoiros 

ou canalizacións de auga de gran capacidade. 

- Deberán estar debidamente acoutadas de forma segura e separada do tráfico rodado, ben 

mediante un distanciamento mínimo de trinta metros ou ben a través de unha separación por 

medios naturais ou artificiais que protexan a los menores do perigo derivado de un acceso 

inmediato á calzada. 

- Art. 4 Accesibilidade e uso: Serán accesibles a menores discapacitados, tratándose de integrar 

posibilidades de xogo adaptadas para estas persoas. 

- Estará prohibida a entrada de bicicletas e patinetes u outros elementos equivalentes, así como 

vehículos a motor. 

- Estará prohibido el acceso de animais nas áreas de xogo. Esta condición será sinalizada 

adecuadamente no acceso á zona de xogo ou, no seu defecto, no recinto que albergue a citada 

área. 

- Art. 5 Elementos auxiliares: Equivalente á Norma UNE 147103. 

- Art. 6 Sinalización: Nos parques infantís figurarán, de forma facilmente lexible, carteis que 

conteñan, a lo menos, a seguintes indicacións: 

A) UBICACIÓN de teléfono público máis cercano. 

B) LOCALIZACIÓN de centro sanitario máis próximo, indicando teléfono de urxencias. 

C) Teléfono da empresa de mantemento do parque. 

D) Prohibición de circulación de vehículos de motor e, limitación de uso de bicicletas, 

patinetes e similares. 

E) Prohibición de usos dos xogos a os maiores de idade. 

F) Prohibición de acceso de animais os parques infantís. 

G) Recomendación de uso de xogos por tramos de idade. 

H) Obrigación de acompañamento constante de un adulto respecto dos menores de 

tres años nas áreas de xogo infantil. 

- Art. 7 Seguridade: Os equipamentos que teñan una altura de caída libre superior a 600 mm 

disporán de revestimento amortiguador na totalidade da superficie. 

- Art. 8 Marcado: Os equipos deberán estar marcados con: 

a) Nome e dirección do fabricante ou representante autorizado. 
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b) Referencia do equipo e ano de fabricación. 

c) Marca da liña do solo. 

d) Número e data da norma de referencia. 

- Art. 9 Columpios: A distancia lateral mínima do columpio a un cerrado tipo valla ou similar deberá 

ser de 1,5 m. 

- Art. 11 Balancíns: Deberá existir un espazo libre ó chan mínimo de 239 mm. Os elementos de 

soporte non deberán comprimirse más de un 5%, evitando os posibles pellizcos e aprisionamentos 

en pes e mans. 

- Art. 14 Mantemento e conservación: Os titulares dos parques infantís serán responsables do seu 

mantemento e conservación, debendo realizar inspeccións e revisións periódicas por técnicos 

competentes e con formación acreditada. 

 

UNE-EN 1176-1 “EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGO. 

 
PARTE 1: REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y MÉTODO S DE ENSAYO” 
 
Antes de comezar cos requisitos dun área de xogos é necesario recordar algunhas definicións 

recollidas na Norma UNE EN 1176-1:2009: 

- Equipamento para trepar: equipamento das áreas de xogo que unicamente permite ó usuario 

desprazarse sobre o dentro do mesmo mediante o uso dun apoio de man e pe/perna e que require 

un mínimo de tres puntos de contacto co equipamento, sendo un de eles unha man. 

- Área de impacto: área na que pode chocar un usuario tras caer a través do espacio de caída. 

- Superficie de xogo: Superficie dunha área de xogo a partir da cal comeza o uso do 

equipamento da área de xogo e que comprende a lo menos a área de impacto  

- Espacio libre: Espacio dentro, sobre ó redor do equipo que pode ser ocupado por un usuario 

suxeito a un movemento forzado polo equipo (ex.: tirándose por un tobogán, columpiándose ou 

balanceándose). 

- Altura libre de caída: Distancia vertical máxima entre a parte claramente destinada ó soporte do 

corpo e a superficie de impacto situada debaixo. (Inclúe aquelas superficies para estar de pe ás 

cales se ten acceso). 

- Espacio de caída: espacio dentro, sobre ó redor do equipo que pode ser atravesado por un 

usuario que caiga dende unha parte elevada do equipo (O espacio de caída comeza na altura libre 

de caída). 

- Espacio mínimo: espacio requirido para o uso seguro do equipo, que consta do espacio de 

caída, o espacio libre e o espacio ocupado polo equipo. 

- Uso colectivo: utilización por mais dun usuario á vez. 

- Punto de aplastamento: lugar onde partes do equipo poden desprazarse unhas contra outras, 

ou contra unha superficie fixa de forma que as personas, ou partes do seus corpos, podan ser 

aplastadas. 
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- Punto de cizallamento: lugar onde parte do equipo pode desprazarse mais alá doutra parte fixa 

ou móbil ou mais alá dunha superficie fixa de forma que as personas, ou partes do seus corpos, 

podan cortarse. 

- Escalerilla: medio de acceso que incorpora travesaños ou peldaños sobre os cales un usuario 

pode ascender ou descender con axuda das mans (atopase normalmente cun ángulo entre 15 e 

60º respecto á horizontal). 

- Escalera: Medio principal de acceso que incorpora escalóns sobre os cales un usuario pode 

ascender ou descender (atopase normalmente cun ángulo entre 60 e 90º respecto á horizontal). 

- Rampa: Medio principal de acceso que incorpora unha superficie inclinada sobre a cal un usuario 

pode ascender ou descender (deben estar inclinadas cun ángulo de ata 38º respecto ó plano 

horizontal, e deben ter un ángulo constante). Para as rampas que conduzan a plataformas de 

altura superior a 1 m, unha varanda pode sustituir á barreira, sempre e cando o espacio por 

debaixo da varanda sexa inferior a 600 mm. As varandas deben arrancar dende o inicio da rampa. 

As rampas deben estar niveladas dentro de ± 3º a través da súa anchura. Para reducir o risco de 

resbalón, as rampas previstas para ser usadas por tódolos nenos deben incluír medios para 

mellorar o agarre do pe. 

- Elementos de xogo empinado: Para os elementos de xogo empinado presentes en partes do 

equipo facilmente accesibles, a abertura da barreira debe ser como máximo 500 mm, e a altura 

libre de caída da plataforma debe ser como máximo 2 000 mm (este é para facilitar que o 

supervisor chegue ata o usuario en caso necesario). 

- Rocódromo ou espaldeira: Medio de acceso que incorpora travesaños ou asideiros fixados na 

superficie plana sobre os cales un usuario pode ascender ou descender (atopase normalmente 

cun ángulo entre 60 e 90º respecto á horizontal). NON require cumprir os requisitos aplicables a 

ningún dos medios de acceso principais. (definición non normalizada). 

- Equipamento das áreas de xogo facilmente accesibl e 

* As escalerillas son un medio de fácil acceso ó equipo, a menos que o primeiro peldaño teña 

unha altura superior a 400 mm dende a superficie do solo. 

* As escaleiras son un medio de fácil acceso ó equipo. 

* As rampas son un medio de fácil acceso ó equipo. 

* As gradas cunha diferencia de altura inferior a 600 mm considéranse un medio de fácil acceso ó 

equipo. 

 

Requisitos principais a cumprir: 

EN 1176-1 7. Marcado: Marcado de cada un dos xogos (e os seus elementos cando non sexan 

do mesmo fabricante, por exemplo nalgúns toboganes), asegurando que se inclúe a marca de 

certificación do produto coa identificación da norma e data da mesma, nome e dirección do 

fabricante ou representante autorizado, nº de referencia e ano de fabricación e a marca da liña de 

solo. 

EN 1176-1 4.1. Materiais: Dada a complexidade de certos ensaios, “in situ”, non é posible  

comprobar determinados requisitos dos materiais como poden ser se ó arder produce efecto 
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relámpago, resistencia natural e clasificación da madeira tratada, Dureza Barcol e resistencia á luz 

ultravioleta en material sintético de plástico reforzado con fibra de vidro, toxicidade, etc. 

Comprobarase que: 

* a disposición das madeiras non acumula auga e non existen astillamentos. 

* que non existen evidencias de óxido. 

* que, en caso de plásticos reforzados, a fibra non está exposta. 

EN 1176-1 4.2.1. Comprobar que o equipo non ten obxectos ou superficies que estean en 

posicións que non sexan facilmente predecibles polo neno (Ex. Madeiras intermedias). 

Os espacios pechados non poden acumular auga. 

EN 1176-1 4.2.3. Accesibilidade para adultos: Deberá poder acceder a tódolos elementos un 

adulto para axudar ó neno, en caso necesario. Espacios pechados: Se a distancia interna dende a 

entrada é maior de 2000 � debe haber dúas saídas independentes ≥ 500 mm en diferentes lados 

do equipo, a nivel de solo. Non poden ser pechables e deben ser facilmente accesibles, sen axuda 

adicional. As aberturas de acceso non deberán ter ningunha dimensión inferior a 500 mm. 

EN 1176-1 4.2.4.Protección contra a caída : Baixo tódolos equipamentos que teñan altura de 

caída libre superior a 600 mm (non válido formigón, pedra ou revestimento bituminoso) deberá 

haber superficie de amortiguación en toda a superficie de impacto. Así mesmo, baixo tódolos 

xogos con movemento forzado, independentemente da altura de caída, deberá haber material de 

absorción que dea altura crítica de, a lo menos, a de caída. 

En caso de materiais sintéticos, comprobarase o HIC, de acordo cos requisitos da Norma UNE-EN 

1177. As superficies das plataformas de tódolos elementos deben estar protexidos contra caídas 

mediante os medios seguintes: 

 

 

Tódolos pasamáns e varandas deberán ter altura o seu punto mais alto entre 600 mm e 850 mm, 

medida dende a superficie de soporte (escaleira ou rampa) ou a plataforma. Tódalas barreiras 

deberán ter altura o seu punto mai alto de a lo menos 700 m. 

Tódalas barreiras deberán ter altura o seu punto mais alto de a lo menos 700 mm, medida dende a 

superficie da plataforma, escaleira ou rampa. A parte superior non debe ter pasamáns nin forma 

que estimule a subirse. Non haberá barras ou pasamáns horizontais ou case horizontais a altura 

intermedia que podan empregarse como peldaños. Nos accesos e saídas de tódolos elementos 
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nos que se requiran barreiras estes non poderán ter un oco superior a 50 cm, salvo que dispoña 

de varanda, en cuio caso, o oco máximo con varanda será de 1,2 m., requiríndose pechar o resto 

do acceso á saída mediante barreiras. 

 

En caso de existir rampas, os pasamáns, varandas e barreiras deberán comezar dende a posición 

mais baixa da mesma. 

 

As barras e asideiros, 
deseñados para ser 
apuñados, deberán 
ter sección transversal 
entre 16 e 45 mm. 
Calquera soporte 
deseñado para ser 
agarrado deberá 
ter unha sección 
transversal 
máxima de 60 mm. 
20 
 

Os pasamáns e outros soportes deseñados para ser agarrados, deberán ter unha anchura máxima de 60 
mm. 
 

EN 1176-1 4.2.5. Acabado do equipo: Non deberán sobresaír astillas, nin cravos, nin 

terminacións  de cables de metal trenzados, nin deberá haber compoñentes con bordes afiados ou 

puntiagudos. As superficies rugosas ou que presenten lixeiro astillamento non deberán presentar 

risco de lesión. Comprobarase pasando a man suavemente e en caso de notar algún punzamento, 

considerarase non válido, recomendando suavizar a superficie. Tódolos pernos sobresalientes, en 

calquera parte accesible, deberán estar cubertos permanentemente (por Ex. Por tuercas con 

cabeza de cúpula). 

As tuercas e cabezas de pernos que sobresaian menos de 8 mm non deben ter rebabas. 

 

Os vértices, cantos e partes sobresalientes que sobresaian mais de 8 mm e non estean protexidas 

por superficies adxacentes que estean a menos de 25 mm da parte sobresaliente, deberán estar 

redondeados con curvatura de radio mínimo de 3 mm. Non haberá cantos afiados nin vivos en 

ningunha parte accesible do equipo. Toda soldadura debe ter superficie suave. 

 

EN 1176-1 4.2.6. Partes móbiles: Comprobar que ningunha parte móbil do equipo pode aplastar 

ou cortar. Para evitar aplastamentos deberá haber elementos de amortiguación. Toda parte móbil 

suspendida sobre o usuario por soportes ríxidos debe estar a distancia libre mínima sobre o solo de 

400 mm. 

 

EN 1176-1 4.2.7. Protección contra o atrapamento. 

EN 1176-1 4.2.7.1 Comprobar que as aberturas de perímetro pechado non converxen en sentido 

descendente con ángulo menor de 60º. 
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EN 1176-1 4.2.7.2 Atrapamento de cabeza e cuello: Realizaranse as probas segundo anexo D da 

Norma UNE-EN 1176-1:2009. (Tomarase unha mostra dos orificios, buscando os mais dubidosos) 

Sondas de atrapamentos. 

- Se hai aberturas de perímetro pechado con borde inferior a mais de 600 mm do solo ou 

superficie de soporte deben pasar as dúas sondas no caso en que pase a menor.  

- Se hai aberturas de perímetro aberto en V con entrada a altura ≥ 600 mm do solo ou superficie 

de soporte ou: 

· a abertura non será accesible ó ensaiar s/D 2.2.; ou  

· se fose accesible, tamén o será coa punta ata o fondo, s/D4 a) ou a plantilla toca os lados da 

abertura a unha altura de non menos de 600 mm sobre o solo ou superficie de soporte. 

· Tamén aplicable para aberturas con ángulos superiores a 45º respecto á vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN 1176-1 4.2.7.3 Atrapamento das roupas: 

- Non poderán producirse atrapamentos das roupas e sobre todo as que podan producir  

estrangulamentos en espacios ou aberturas en V mentres ou xusto antes dun movemento forzado, 

partes sobresalientes, xiratorias ou rotatorias. 

- En toboganes e barras de bombeiros as aberturas no espacio libre non deberán atrapar o botón 

ó ensaiar s/D.3 da Norma UNE-EN 1176-1. 

- Os teitos accesibles non deberán atrapar o botón ó ensaiar s/D.3 da Norma UNE-EN 1176-1. 

- As partes rotatorias e xiratorias estarán deseñadas de maneira que se preveña o 

enmarañamento de roupas e pelo. (Ex. Proteccións ou fundas adecuadas). 

 

EN 1176-1 4.2.7.4 Atrapamento de corpo completo: 

Os túneles nos cales se arrastre o corpo completo e partes suspendidas ríxidas ou que teñan 

suspensión ríxida non se poderán producir atrapamentos do corpo. Para elo, os túneles deberán 

cumprir os requisitos da táboa 1 do apartado 4.2.7.4 da Norma UNE EN 1176-1. 

Requisitos dos túneles 
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EN 1176-1 4.2.7.5 Atrapamento de pes ou pernas: Non se poderán producir atrapamentos de pes 

ou pernas nas seguintes situacións: 

- Aberturas ríxidas con perímetro pechado en superficies sobre as que o neno poda correr ou 

trepar. 

- En apoia pes, asideiros, etc, sobre esas superficies. Agás as superficies inclinadas ata 45º non 

deberán conter ningunha abertura maior de 30 mm medida na dirección do desprazamento. 

- Nas superficies elevadas previstas para correr/andar non deberán ter aberturas nas que sexa 

probable o atrapamento de pé ou perna. (Non haberá aberturas de mais de 30 mm en dirección 

perpendicular á do desprazamento). 

 

EN 1176-1 4.2.7.6 Atrapamento de dedos: Non poderanse producir atrapamentos de dedos:  

- mentres o corpo está en movemento ou continúa este de maneira involuntaria (ex, tobogán, 

columpio, barra de bombeiros); 

- en tubos ou tubaxes con terminacións abertas; os tubos deberán estar pechados e non poderán 

ser abertos sen empregar ferramentas. 

- en aberturas variables (excluídas cadeas) As aberturas dentro do espacio libre ode o usuario 

estea sometido a movementos forzados, e buratos con canto inferior mais alto de 1.000 mm (antes 

1200 mm) sobre a área potencial de impacto, cando se ensaian co dedo de proba s/D.4 da Norma 

UNE-EN 1176-1 deberán satisfacer: 

- o dedo de 8 mm non deberá pasar pola superficie transversal mínima da abertura e o perfil de 

esta non debe bloquear a varilla cando esta se mova s/D.4.2; ou se o dedo de 8 mm se cuela, o 

dedo de 25 mm deberá colarse tamén, asegurando que a abertura non posibilita o acceso a outro 

lugar onde o dedo poda ser atrapado. 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ PREGO DE CONDICIÓNS 

____________________________________________________________________________________________Páxina 27 de 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EN 1176-1 4.2.8. Zonas: 

(*)EN 1176-1 4.2.8.1.2 Dimensións do espacio libre: Para o espacio libre débense cumprir a lo 

menos as dimensións seguintes do cilindro da táboa seguinte, tendo en conta os movementos do 

usuario no xogo (salvo que se establezan outras para xogos específicos). 
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EN 1176-1 4.2.8.1.3 e 4.2.8.3 

Dimensións do espacio de caída: Para calquera elemento debe considerarse como espacio 

mínimo a distancia de 1,5 m medidos dende o punto mais exterior ou sobresaliente do equipo, 

trazando unha teórica perpendicular á superficie e tomando a medición dende ese punto. A teoría 

de limitación da área de seguridade debe facer gardar sempre a mesma distancia mínima, dende 

calquera parte do equipo e sobre tódolos elementos, podendo ter dita área forma irregular. Así, por 

exemplo, os xogos múltiples deben observar as dimensións establecidas con carácter xeral e 

particular para cada caso segundo as dimensións establecidas con carácter xeral e particular para 

cada caso segundo as Normas UNE-EN 1176-2 para columpios, UNE EN 1176-3, para toboganes 

ou outras específicas, é dicir, a norma particular para cada equipo esixe o seu cumprimento por 

encima das de carácter xeral. 

 
EN 1176-1 4.2.8.1.4 Altura libre de caída: 

Para calcular estas alturas medirase dende a superficie inferior do equipo ata a superficie inferior 

do soporte do pe, en caso de que se permaneza así (equipo múltiple, tobogán, etc.), do asiento 

(columpio, muelle, balancín) ou das mans, en caso de que se utilice en posición de colgado. Nos 

elementos deseñados para estar colgado, como anillas ou neumáticos, a medida debería 

efectuarse dende o soporte das mans previsto polo fabricante. Sen embargo, en previsión dun uso 

alternativo deste elemento, por exemplo, que en lugar de estar suspendido das mans, o neno o 

utilice elevándose ata colocar os pes no soporte utilizándoo como un columpio, a altura debe 

tomarse ata a cota mais alta do elemento. 

 
Deixase mais claro cando se considera que un tellado ou equivalente é accesible: 

- Asideiros dun trepa. 

- Puntos alcanzables por mans ou pernas. 

- Tellado rugoso. 

Inclúese altura de caída para un uso trepando (necesario o uso de mans e pes), neste caso a 

altura libre considerase dende o apoio máximo das mans menos 1 m ata a superficie. Non pode 

haber ningún soporte para os pes a altura superior a 3 m., nin para as mans a altura superior a 

4m. 
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Para garantir a existencia do espacio libre, en dita zona non debe existir ningún outro tipo de 

obstáculos ou elementos, tales como bordillos, postes de alumeado, arbores, fontes, etc. Neste 

caso estes elementos non poderán invadir en ningún caso a área de seguridade, non so polo 

perigo ante unha caída, senón polo impedimento que supón para a libre circulación dos usuarios 

dos xogos. Igualmente, non poderá invadirse o espacio de seguridade por paseos ou camiños dun 

parque ou praza. 

 

EN 1176-1 4.2.8.2 Protección contra lesións no espacio libre dos usuarios en movemento forzado 

polo equipo: Non están permitidos os solapamentos entre os espacios libres adxacentes ou entre 

espacios libres e espacios de caída. O espacio libre non deberá ter obstáculos e dito espacio non 

deberá ser invadido por rutas principais de paso (Ex. Paseo ou camiño). As partes do equipo que 

soporten ó usuario ou que axuden a este a manter o equilibrio, estarán permitidas dentro do 

espacio libre (por Ex.: plataforma con barra de bombeiros, sempre que exista un mínimo de 35 

cm.). 

 

EN 1176-1 4.2.8.4 Protección contra lesións no espacio de caída: A altura libre de caída non 

poderá ser superior a 3 m. No espacio de caída non poderá existir ningún obstáculo, salvo: 

– Partes contiguas cunha diferencia de altura de caída menor de 600 mm. 

– Partes do elemento para soportar ó usuario ou que lle axudan a manter o equilibrio. 

– Partes do equipo con inclinación de 60º ou superior respecto á horizontal. 

 

EN 1176-1-4.2.8.5 Protección fronte a lesións na su perficie da área de impacto: En elementos 

con altura libre superior a 600 mm ou sometidos a movemento forzado (Ex.: toboganes, 

columpios, balancines, tirolinas ou carruseles), independentemente da altura de caída, deberá 

haber material de absorción sobre a totalidade da área de impacto que dea altura crítica de, a lo 

menos a de caída. 

 

EN 1176-1 4.2.8.6 Protección contra lesións debida a outros tipos de movemento: (No 

interior, sobre ó redor do equipo non debería haber obstáculos non esperados cos que se poda 

golpear o usuario).  

 

EN 1176-1 4.2.9 Medios de acceso: 

EN 1176-1 4.2.9.1 Escalerillas: Os espacios entre travesaños e peldaños cumprirán os requisitos 

para atrapamentos de cabeza (só para os que se atopen a altura ≥ 600 mm do solo ou superficie 

de soporte). 

Os travesaños e peldaños deben estar equidistantes (non aplica ó último coa plataforma ou ó 

primeiro co solo, nin ás escalas de corda) e non poden rotar (non poden estar fixos só con cravos 

ou tornillos de madeira). Deberá haber espacio sen obstrución de 90 mm por su parte posterior, 

medido dende o centro do peldaño ou travesaño, con 90º respecto á escalerilla. 
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As escalerillas deberán ter largueiros ou traviesas que cumpran os requisitos de agarramento ou 

terán pasamáns que cumpran os requisitos de apuñamento. 

Os travesaños e peldaños deben ter unha aliñación de ±3º respecto a horizontal. 

 

EN 1176-1 4.2.9.2 Escaleiras: A inclinación debe ser constante. E con a lo menos tres 

contrahuellas. As aberturas deben cumprir os requisitos para atrapamentos de cabeza. Os 

peldaños deben estar equidistantes e uniformes e deben ter unha aliñación de ±3º respecto a 

horizontal. A profundidade mínima do escalón debe ser de 110 mm e a proxección de 140 mm. 

A arista frontal de cada escalón deberá estar aliñada verticalmente coa traseira do escalón inferior, 

non quedando ocos horizontais entre dous escalóns de mais de 30 mm. Se a altura total supera 2 

m � descansillos intermedios (de anchura mínima a da escaleira e lonxitude mínima de 1 m) as 

distancias de non mais de 2 m. A serie de escaleiras non deberá ser dun tramo. Se os tramos son 

paralelos deben estar separados, a lo menos, a anchura do conxunto das escaleiras ou deberán 

cambiar de dirección, a lo menos 90º. 

Para escaleiras de altura superior a 1 m sobre o solo e inclinación superior a 45º incluiranse 

pasamáns. Para as escaleiras que conduzan a plataformas de altura superior a 1 m, unha varanda 

pode sustituir á barreira, sempre e cando o espacio por debaixo da varanda sexa inferior a 600 

mm medidos dende o centro da pisada. As varandas e/ou barreiras deben arrancar do primeiro 

peldaño, e deben cumprir os requisitos de agarre. 

 

EN 1176-1 4.14 Cimentación: 

No caso de ter que cimentar os equipos con arena, esta deberá estar compactada, quedando 

enterrados os elementos de anclaxe, que deberán encontrarse a unha profundidade non inferior ós 

400 mm.  

Se se emprega formigón para cimentar, deberá ter unha forma redondeada na súa zona mais 

próxima á superficie, pero en calquera caso deberá permanecer a unha profundidade non inferior 

ós 200 mm. A forma que se esixe ó formigón (Figura) ten o obxecto de eliminar as formas 

convencionais de “dado” con aristas que, se quedasen descubertas con motivo da erosión 

producida polo uso, ou por acción dos axentes atmosféricos, poderían presentar perigos en caso 

de producirse unha caída e impactar directamente sobre o formigón. 
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Se os anclaxes dos xogos presentan algún elemento sobresaliente (por exemplo, pernos ou 

tuercas), debe encontrarse a lo menos 400 mm por debaixo da superficie ou protexidos de acordo 

con 4.2.5. Ó referirnos a superficie queremos indicar o nivel de solo existente antes de iniciar a 

escavación. 

Unha vez realizada a escavación, os buratos deben ser tapados ata o nivel de superficie e por 

encima desta debe situarse a capa de material absorbente (arena, grava, caucho, etc.) en 

cantidade acorde co especificado na norma UNE-EN 1177. 

 

En ningún caso as profundidades especificadas para as cimentacións (20 ó 40 cm.) deben ser 

cubertas con material absorbente, senón coa arena de miga ou similar, que poda compactarse por 

encima dos cimentos. 

 

 

3.5.4.- Outros materiais.-  

 Todos os materiais que se empreguen na instalación, para os que non se detallan 

especificamente as condicións de calidade, deberán ser recoñecidos e aceptados polo Director de 

Obra, quedando á súa disposición a facultade de rechazalos ou a realización de probas e ensaios 

precisos para poder cualificalos. 

 

 
Lugo, Xullo de 2016 
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Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C1   Parque infantil Castro Riberas de Lea

D39SA601 MUELLE JUEGO INFANTIL
Ud. Suministro e colocación de tobogán metálico de 3,00 m. x 2,10 
m., incluído cimentación.

1.001
Ud

1,00 138,84 138,84

D40TA032 LIMPIEZA MAQINA A PRESION MADERA A CHORRO AGUA
M2. Llimpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de 
paramento consistente en: 1) Llimpieza paramento; 2) Aplicación de 
producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección 
de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando 
residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una 
llimpieza total, i/medios auxiliares hasta 10 m. de altura.

1.002
M2

Limpeza de todolos xogos 27,00 27,00
Limpeza valla 1,30 95,00 0,80 98,80

125,80 7,22 908,28

D35CC013 ESMALTE SATINADO MICROPOR. EXT/INT.
M2. Esmaltado de todo tipo de superficies de madera (ventanas, 
puertas, estructuras, vallas, celosías) de maderas blandas, medias y 
duras con RUBBOL EPS de SIKKENS microporoso, elástico, 
satinado en base disolvente con máxima resistencia al exteríor. 
Aplicando dos manos de producto directamente sobre la madera o 
previa aplicación de una mano imprimación especial para madera 
nueva ONOL EXPRESS ó madera vieja RUBBOL RENO de 
SIKKENS.

1.003
M2

Pintado de todolos xogos 27,00 27,00
Valla 1,30 95,00 0,80 98,80

125,80 12,85 1.616,53

D37AG001 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 3 CM
M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni 
aislamientos, sistema PAVILASTIC I de PARKESTIL con los 
siguientes componentes: Lámina de caucho granulado 5 mm. de 
espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de 
imprimación poliuretano, más dos capas de poliuretano 
bicomponente, más una capa poliuretano mate, consiguiendo un 
espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 
10x2, perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm.

1.004
M2

190,00 190,00

190,00 42,00 7.980,00

D37AG002 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 2 CM
M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni 
aislamientos, sistema PAVILASTIC I de PARKESTIL con los 
siguientes componentes: Lámina de caucho granulado 5 mm. de 
espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de 
imprimación poliuretano, más dos capas de poliuretano 
bicomponente, más una capa poliuretano mate, consiguiendo un 
espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 
10x2, perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm.

1.005
M2

225,00 225,00

Lugo, a 15 de Julio de 2016 1
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

CAPÍTULO C1   Parque infantil Castro Riberas de Lea



Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

225,00 37,80 8.505,00

D02VK101 RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE MATERIAL
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, 
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., en camión 
volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes 
indirectos.

1.006
Ud

1,00 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO C1 Parque infantil Castro Riberas de Lea. . . . . . . . . . . . . . . 19.648,65
====================================================================

Lugo, a 15 de Julio de 2016 2
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C2   Parque infantil Castro de Rei

D36LM010 COLUMPIO INFANTIL
Ud. Xogo muelles KOMPAN, modelo M-141  EL PAJARO LOCO, 
realizado en madeira de contraplacado con tratamento especial 
intemperie e pintura dúas mans por aplicación electrostática con 
laca de dous compoñentes de poliuretano, con formulación especial, 
sen compoñentes de metais tóxicos, e igualmente o tratamento 
anticorrosión dos muelles, os pernos, escuadras e elementos 
metálicos de fixación irán provistos de tapón de nilon redondeado, 
de peche automático. O xogo fixarase ó terreo mediante anclaxe de 
80 a 120 cm., sistema KONPAM totalmente instalado para o seu 
uso.

2.001
Ud

1,00 246,99 246,99

D40TA032 LIMPIEZA MAQINA A PRESION MADERA A CHORRO AGUA
M2. Llimpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de 
paramento consistente en: 1) Llimpieza paramento; 2) Aplicación de 
producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección 
de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando 
residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una 
llimpieza total, i/medios auxiliares hasta 10 m. de altura.

2.002
M2

Limpeza de todolos xogos 27,00 27,00

27,00 7,22 194,94

D35CC013 ESMALTE SATINADO MICROPOR. EXT/INT.
M2. Esmaltado de todo tipo de superficies de madera (ventanas, 
puertas, estructuras, vallas, celosías) de maderas blandas, medias y 
duras con RUBBOL EPS de SIKKENS microporoso, elástico, 
satinado en base disolvente con máxima resistencia al exteríor. 
Aplicando dos manos de producto directamente sobre la madera o 
previa aplicación de una mano imprimación especial para madera 
nueva ONOL EXPRESS ó madera vieja RUBBOL RENO de 
SIKKENS.

2.003
M2

Pintado de todolos xogos 27,00 27,00

27,00 12,85 346,95

D37AG002 PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 2 CM
M2. Pavimento poliuretano sobre solera fratasada sin incluir ésta, ni 
aislamientos, sistema PAVILASTIC I de PARKESTIL con los 
siguientes componentes: Lámina de caucho granulado 5 mm. de 
espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de 
imprimación poliuretano, más dos capas de poliuretano 
bicomponente, más una capa poliuretano mate, consiguiendo un 
espesor total de terminación de 2 mm., i/p.p. de rodapié de madera 
10x2, perimetral y moldura cubre-juntas de 10x2 cm.

2.004
M2

104,00 104,00

104,00 37,80 3.931,20

D02VK101 RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE MATERIAL
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, 
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., en camión 
volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes 
indirectos.

2.005
Ud

1,00 1,00
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Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO C2 Parque infantil Castro de Rei. . . . . . . . . . . . . . . 5.220,08
====================================================================
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Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C3   Cartel e placa informativa

D38IF050 CARTEL LAMAS ACEIRO REFL. NIVEL 1
M2. Cartel en lamas de aceiro reflexivo nivel 1, con información de 
financiación e logotipo do FEDER (70%) e Xunta de Galicia (30%), 
con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
cimentación e anclaxe, totalmente colocada.

3.001
M2

Cartel informativo 
financiación de actuación

2,00 2,00 1,00 4,00

4,00 150,31 601,24

D41CA260 PLACA METACRILATO  80X70 CM.
Ud. Placa de metacrilato, con información dous organismos 
financiadores, i/p.p. tornillería, anclaxe, totalmente colocada.

3.002
Ud

Placa informativa 2,00 2,00

2,00 79,35 158,70

TOTAL CAPÍTULO C3 Cartel e placa informativa. . . . . . . . . . . . . . . 759,94
====================================================================
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Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C4   EBSS

D41EA001 CASCO DE SEGURIDADE
Ud. Casco de seguridade con desudador, homologado CE.4.001
Ud

4,00 4,00

4,00 1,87 7,48

D41EC001 MONO DE TRABALLO
Ud. Mono de traballo, homologado CE.4.002
Ud

4,00 4,00

4,00 12,77 51,08

D41EG010 PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAXE
Ud. Par de botas de seguridade S2 serraxe/lona con punteira e 
metálicas, homologadas CE.

4.003
Ud

4,00 4,00

4,00 20,61 82,44

D41CA012 SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sinal de perigo tipo triangular normalizada, con soporte metálico 
de ferro galvanizado 80x40x2 mm. e 1,3 m. de altura incluso parte 
proporcional de apertura de pozo, formigonado, colocación e 
desmontado. (3 usos)

4.004
Ud

2,00 2,00

2,00 41,94 83,88

D41CA016 SINAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sinal de obrigatoriedade tipo circular de D=600 mm. 
normalizada, con soporte metálico de ferro galvanizado 80x40x2 
mm. e 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de 
pozo, formigonado, colocación e desmontado. (3 usos)

4.005
Ud

2,00 2,00

2,00 40,18 80,36

D41AG801 BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquín de obra instalado.4.006
Ud

1,00 1,00

1,00 22,07 22,07

TOTAL CAPÍTULO C4 EBSS. . . . . . . . . . . . . . . 327,31
====================================================================
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 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 Presupuesto DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 
 

 PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS UNITARIOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 U01 MANO DE OBRA 
 
 U01AA006 Hr Capataz  1,20  15,65  18,78 
 U01AA007 Hr Oficial primeira  1,20  14,80  17,76 
 U01AA010 Hr Peón especializado  2,00  13,60  27,20 
 U01AA011 Hr Peón solto  3,93  13,58  53,33 
 U01FR011 Hr Peón especializado xardinero  2,00  10,20  20,40 
 U01FR013 Hr Peón ordinario xardinero  2,00  9,60  19,20 
 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor  45,84  15,00  687,60 
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor  45,84  11,50  527,16 

 
 
 U02 MAQUINARIA 
 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l.  0,12  0,92  0,11 
 U02SW005 Ud Kilowatio  0,42  0,08  0,03 

 
 
 U04 ÁRIDOS, CONGLOMERADOS, ADITIVOS Y VARIOS 
 
 U04AA101 Tm Area de río (0-5mm)  0,16  8,00  1,26 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm.  0,32  10,40  3,30 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  0,09  53,87  4,74 
 U04MA310 M3 Formigón HM-20/P/40/ I central  1,12  58,56  65,59 
 U04PY001 M3 Auga  0,04  1,51  0,06 

 
 
 U36 PINTURAS 
 
 U36GC013 Lt Esmalte satin. microp. ext/int. Rubbol EPS  21,85  25,99  567,88 
 U36GW101 Lt Imprimación para madera Rubbol Reno  10,24  12,12  124,08 

 
 
 U37 URBANIZACIÓN 
 
 U37LM125 Ud Columpio infantil para bebes  1,00  220,00  220,00 

 
 
 U38 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 U38AD705 M2 Retirada de material caucho  77,85  23,95  1.864,51 
 U38AG005 M2 Pavimento caucho 2mm  329,00  33,11 10.893,19 
 U38AG006 M2 Pavimiento caucho 3 mm  190,00  37,19  7.066,10 

 
 
 U39 OBRA CIVIL Y CARRETERAS 
 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm  0,80  11,00  8,80 
 U39VM010 Ml IPN-12  4,00  15,00  60,00 
 U39VW020 M2 Cartel lamas aceiro reflexivo nivel 1  4,00  89,60  358,40 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 
 

 Presupuesto DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 
 

 PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 PRECIOS UNITARIOS 
 DETALLE DE LOS PRECIOS 

 
 
 U40 JARDINERÍA Y RIEGO 
 
 U40VA270 Ud Muelle de balancin  1,00  115,00  115,00 

 
 
 U41 REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFORMA 
 
 U41TS041 M2 Limpieza maquina chorro agua  152,80  7,01  1.071,13 

 
 
 U42 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 U42AG801 Ud Botiquín de obra.  1,00  21,43  21,43 
 U42CA001 Ud Sinal circular D=600 mm  0,66  79,62  52,55 
 U42CA025 Ud Sinal triangular de 70 cm de lado  0,66  84,78  55,95 
 U42CA260 Ud Placa metacrilato de 80x70 cm.  2,00  75,00  150,00 
 U42CA501 Ud Soporte metálico para sinal  1,32  14,70  19,40 
 U42EA001 Ud Casco de seguridade homologado  4,00  1,82  7,28 
 U42EC001 Ud Mono de traballo.  4,00  12,40  49,60 
 U42EG010 Ud Par de botas seguri.con punt.serr.  4,00  20,01  80,04 

 
 
 Z99 OTROS PRECIOS 
 
 D02VK101 Ud RETIRADA CAUCHO Y TRANSPORTE DE MATERIAL  2,00  500,00  1.000,00 

 



 
 Proxecto adecuación e mantemento de parques infantis 

 

 

 
 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
 Código Capítulo Total € 
 

 
 Lugo, a 20 de Enero de 2016 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 C1 Parque infantil Castro Riberas de Lea  19.648,65  76% 

 C2 Parque infantil Castro de Rei  5.220,08  20% 
 C3 Cartel e placa informativa  759,94  3% 
 C4 EBSS  327,31  1% 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  25.955,98 
 13 % Gastos Generales  3.374,28 
 6 % Beneficio Industrial  1.557,36 
 
 Suma  30.887,62 
 21 % I.V.A. de Contrata  6.486,40 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  37.374,02 
 
 3,85266 % Honorarios de proyecto  1.000,00 
 1,92632 % Honorarios dirección de obra  500,00 
 21 % Iva de Honorarios  315,00 
 
 TOTAL HONORARIOS PRESUPUESTO  1.815,00 
 
 TOTAL PRESUPUESTO  39.189,02  
 Asciende el presente presupuesto a la cantidad de 
 
 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CO N DOS CÉNTIMOS 
 
 ================================================= 
 
 Lugo, a 15 de Julio de 2016 
 
 
 O ENXEÑEIRO TECNICO, 

                             Marta López Cepeda 

 


