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1.1. INTRODUCIÓN 
 
O presente proxecto consiste na ADAPTACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PARQUE 
E PAISAXE NA CONTORNA DA URBANIZACIÓN BREOGÁN - ZONA 1 E 3 
 
O encargo foi realizado polo Concello de A Coruña. 
 
 
PROXECTO: ADAPTACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PARQUE E PAISAXE NA 
CONTORNA DA URBANIZACIÓN BREOGÁN. 
 
PROMOTOR: CONCELLO DE A CORUÑA. 
 
SITUACIÓN: URBANIZACIÓN BREOGÁN. FEÁNS. CONCELLO DA CORUÑA 
 
 

1.2. DESCRICIÓN DAS OBRAS 

LABORES PREVIAS Á EXECUCIÓN DO PROXECTO 

 
Previamente á actuación no ámbito propiamente dita, levaranse a cabo as labores previas 
características de limpeza e acondicionamento do terreo. 
 
Procederase á extracción dos tocos existentes, restos do corte das árbores preexistentes, 
mediante o picado dos mesmos e carga dos restos xerados para transportalos ó vertedoiro.  
 
Realizarase un recoñecemento no terreo de aqueles elementos alleos ó natural, como son 
cascotes, ou rochas que entorpezan a libre execución das obras de adecuación do parque ou o 
desfrute do mesmo polos usuarios. Tanto na Zona 1 como na Zona 3, procederase a demolición 
dunha pequena edificación de titularidade pública en cada unha das días zonas, feito que 
detállase en memoria específica anexa. A extracción destes elementos se realizarán mediante 
medios mecánicos coa maquinaria adecuada, posteriormente descargaranse en lugar de 
almacenamento para o seu transporte a vertedoiro autorizado. As rochas que se consideren 
susceptibles de reutilización noutro lugar pola dirección facultativa, se almacenarán e se 
procederá á súa limpeza. 
 
Levarase a cabo a roza e limpeza do terreo da vexetación espontánea, tanto especies herbáceas 
como especies de carácter leñoso, que se atopa no ámbito mediante medios mecánicos con 
motorrozadora, de modo que se eliminen as capas de sobresolo descubrindo o terreo natural. 
Do mesmo modo realizarase o decapado, eliminación da parte aérea e máis a radical, da 
vexetación considerada invasora ou de pouco interese botánico, detalladas no catálogo de 
vexetación a erradicar, como son as mimosas (acacia dealbata), as xestas (cytisus scoparius), 
toxos (ulex europaeus), silvas (rubus ulmifolius),... Posteriormente á roza do terreo e á extracción 
da vexetación, procederase á carga e ó transporte dos restos vexetais a vertedoiro. 
 
Levarase a cabo o recheo de terras no ámbito ata o nivel da beirarrúa para salvar o desnivel 
entre esta e os puntos onde o terreo se atopa a unha cota inferior, quedando descuberto o canto 
da base da beirarrúa nalgúns puntos. Ademais se reparará o pavimento esnaquizado das 
beirarrúas, mediante a retirada dos cascotes e a posterior preparación da base e a 
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repavimentación con baldosa , similar a existente a repoñer , de cemento prefabricada con 
formigón bicapa prensado de textura 9 tacos estriados e cor branca, de 20x20 cm e 4 cm de 
espesor, sobre soleira de formigón existente ou executada de 10 cm de espesor, asentada con 
morteiro de cemento. Do mesmo xeito que se pavimentan os puntos degradados das beirarrúas, 
se procederá á limpeza das mesmas de maleza e herbas. 
 

MOVEMENTO DE TERRAS 
 
O movemento de terras a realizar será o necesario para executar as obras para adecuar o terreo 
á actuación proposta. 
 
Concretamente no ámbito de actuación o movemento de terras a realizar son os destinados a 
execución de escavacións e transporte de terra para a consecución dos desmontes e terrapléns 
necesarios para o desenvolvemento dos sendeiros pavimentados. 
 
Ademais destes traballos se levará a cabo un aporte de terra vexetal para realizar as plantacións 
da vexetación proposta nas zonas detalladas na documentación gráfica adxunta, como é o caso 
da plantación de especies tapizantes nos taludes que expoñen cascotes ou terras con pouco 
interés, ou as zonas desnaturalizadas. 
 

ACCESOS E SENDEIROS 
 
Tanto nas zonas de acceso coma nos sendeiros existentes e os novos propostos, realizarase a 
pavimentación mediante un pavimento terrizo de 15 cm de espesor, realizado con xabre granítico 
cribado sobre unha explanada afirmada, estendida e rasanteada mediante medios mecánicos 
con motoniveladora, con refino manual de bordes. Para a execución do pavimento procederase 
a un primeiro traballo de explanación posterior ó replanteo dos sendeiros in situ, mantendo en 
aqueles considerados accesibles unha pendente media do 10%; un segundo traballo de 
compactación das terras para preparar a base sobre a que se dispoñerá unha capa de saburra 
artificial estendida de maneira uniforme e compactada, cun espesor final de 15 cm. Sobre esta 
capa de saburra executarase o pavimento terrizo de xabre, mantendo as pendentes transversais 
necesarias para a correcta escorrentía das augas e favorecer o drenaxe das augas superficiais 
e evitar as acumulacións das mesmas e o arrastre de terras. Instalarase como límite de 
pavimento unha peza a base de travesas de madeira tratada en autoclave, de 22x16 cm de 
sección, colocada en liña ao longo de todo o sendeiro pavimentado. 
 
Colocaranse proteccións nos desniveis pronunciados mediante o aumento da altura do muro - 
banco. Tamén empregarase como elemento de protección ao peón, elementos vexetais, como é 
o caso do acivro, arbusto cun caracter espiñoso, cunha densidade de plantación acorde a 
producir unha barreira real. 
 
Execútase na Zona 3, no acceso norte, unha pasarela de madeira que comunica a beirarrúa co 
sendeiro, necesaria para salvar a pendente que existe la gabia de drenaxe das augas pluvais e 
poñer á mesma cota a beirarrúa e o inicio do sendeiro. Consiste nunha plataforma de 7 metros 
de luz e 3 metros de ancho de paso, realizada en madeira maciza de piñeiro, clase resistente 
C24, tratada en autoclave clase 4 para resistencia ao ambiente exterior, formada por: vigas 
principais de madeira de 12x24 cm de sección, soportes de 12 cm de diámetro, traveseiros de 
7x20 cm de sección para arriostramento dos soportes verticais e pavimento de entaboamento de 
madeira de iguais características de táboas de 120x25 mm de sección, dispostas sobre as vigas 
de madeira, fixadas con parafusos de aceiro inoxidable. 
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MOBILIARIO 
 
Se configurará no claro da Zona 3 un espazo de equipamento deportivo, formado por unha 
estrutura de madeira de piñeiro tratada en autoclave clase 4, para resistencia ó exterior en 
contacto con formigón ou terra, acabado con lasur protector, parafusos de aceiro galvanizado, 
embutidos e protexidos con tapón de seguridade, con cimentación fincado no terreo compactado 
sobre dado de formigón. A estrutura está formada por cinco postes principais cadrados de 15 cm 
de escuadría, ós que se fixan os traveseiros de aceiro galvanizado con recubrimento de pintura 
en polvo para a realización dos distintos exercicios, como son as dominadas e barras paralelas.  
 
 
O restante mobiliario urbano consiste en asentos e papeleiras, dispostos no ámbito e realizados 
segundo á documentación gráfica adxunta.  
 
 

- Asento UTAR de Kirkus, ou equivalente 
 
Asento de formigón arquitectónico con áridos graníticos e calcáreos seleccionados, cun 
acabado decapado fino, de forma tronco cónica invertida de 50 cm de diámetro no asento e 
40 cm na parte inferior, base de 28 cm de diámetro, 46 cm de altura ao asento e 53 cm ao 
respaldo, apoiado sobre o terreo o fixado mediante pernos a dado de formigón. 
 
- Papeleira Crystal Triple CS351 de mmcité, ou equivalente 

 
Está realizada con chapa de aceiro inoxidable, de 120 litros de capacidade, de 985 mm de 
alto, 945 mm de ancho e 260 mm de profundidade. 

 
PLANTACIÓNS 

 
As especies arbóreas a plantar no ámbito son as descritas no catálogo de vexetación proposta 
e na documentación gráfica. A plantación se realizará por persoal cualificado, en buraco realizado 
no terreo con forma tronco-cónica, aberto con medios mecánicos, co movemento de terras, 
compactación do fondo de oco e recheo con aporte de terra vexetal nova que sexan necesarios 
segundo as características do solo. Prevese o emprego de postes de madeira cravados no chan 
que serven de titor para o crecemento da árbore e a subministración de bolsas de rega de 
liberación lenta de auga colocadas na contorna do tronco da árbore que permita o rego regular 
da mesma durante o seu crecemento nos primeiros anos. 
 
Ademais faranse plantacións de especies vexetais segundo o indicado na documentación 
gráfica. Serán especies que produzan un tapiz en aquelas zonas degradadas, como é o formado 
por unha mestura de sementes de festuca arundinacea, lollium perenne e poa pratensis, que 
conformarán un céspede de baixo mantemento. A sementeira realízase despois de preparar o 
terreo, anciñar e limpar o solo para remover a terra con medios mecánicos e humanos, acadando 
unha profundidade da base de plantación de 40 cm.  
 

INSTALACIÓNS E INFRAESTRUTURAS 

 
Instalación de iluminación pública 
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Instalarase na Zona 3, catro luminarias empotradas no muro do acceso norte, tipo BEGA 24 202, 
ou equivalente, para iluminación uniforme e sen brillo das superficies do chan. É unha luminaria 
feita en aleación de aluminio e aceiro inoxidable, con vidro de seguridade con estrutura óptica, 
de 4,3W e 235 lm, con fonte de alimentación integrada, de 150x150x100 mm de dimensións, en 
cor a designar pola Dirección Facultativa. A conexión á rede realizarase dende a arqueta 
existente máis próxima, dende a cal, disporase unha liña soterrada ata as arquetas de derivación, 
e dende ahí, ata cada un dos grupos de luminarias dispostos no proxecto, segundo a 
documentación gráfica adxunta. Ademais levaranse a cabo os traballos necesarios de trazado 
da liña de distribución, e a liña de toma de terra, dende a arqueta ata a luminaria, como son a 
execución de gabias na estrada, beirarrúas e terreo, coa correspondente escavación; 
movemento de terras e recheo con asento de area de rio; montaxe dos cables conductores e un 
segundo recheo con area, ademais da instalación da placa protectora de cubrición; recheo con 
terras procedentes da escavación, apisoada e compactada; e a posterior repavimentación da 
estrada e beirarrúa.  
 
Instalación de drenaxe  
 
Na Zona 3, executarase un trazado de canalización de augas de drenaxe na contorna dos muros 
a executar, como se mostra na documentación gráfica adxunta, consistente na disposición dunha 
tubería de drenaxe soterrada. Estas augas conduciranse mediante tubo de PVC soterrado 
perforado de 90mm de diámetro exterior, asentado sobre cama de area de rio de 10 cm de 
espesor, ata a conexión ás gabias de drenaxe de encachado de grava, dispostas na contorna 
destes muros como se mostra na documentación gráfica. Procederase a escavación, movemento 
de terras e recheo con terras procedentes da escavación, apisoada e compactada. 
 
Se verificará o trazado da condución da rede de saneamento existente no ámbito e protexerá 
durante a execución do presente proxecto. 
 
Garantirase que as augas pluviais discorran naturalmente polo ámbito, e non produzan 
acumulacións de auga que poidan xerar danos no terreo e o correcto devir no uso e desfrute do 
parque. Para elo levaranse a cabo as actuacións necesarias para garantir o correcto drenaxe 
das augas nos sendeiros executados, nas plantacións e na topografía natural. 
 
Instalación de rede de rega 
 
O sistema de rega resólvese mediante unha canalización enterrada de abastecemento de auga 
en tubo de PVC de diámetro 50 mm que acomete dende a rede municipal de auga existente, ata 
o contador de auga colocado empotrado no muro do acceso norte, segundo normativa de 
aplicación e as directrices da empresa subministradora. A instalación presenta dúas bocas de 
rega con tapas de fundición basculante de 30 x 20 cm, situadas no ámbito como se representa 
na documentación gráfica adxunta. Procederase a escavación, movemento de terras e recheo 
con terras procedentes da escavación, apisoada e compactada, e a posterior repavimentación 
da estrada e beirarrúa. 
 
 
Se revisará e comprobará que as infraestruturas existentes cumpran coa normativa de aplicación 
vixente, e se levarán a cabo as actuacións necesarias para adecualas á normativa. 
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1.3. PREGO XERAL 
 

CAPITULO PRELIMINAR 
CONDICIÓNS XERAIS 

PREGO XERAL 

 

OBXECTO 

Son obxecto deste Prego de Condicións todos os traballos dos 
diferentes oficios, necesarios para a total realización do 
proxecto, incluídos todos os materiais e medios auxiliares, así 
como a definición da normativa legal a que están suxeitos todos 
os procesos e as persoas que interveñen na obra, e o 
establecemento previo duns criterios e medios cos que se pode 
estimar e valorar as obras realizadas. 

 

DOCUMENTOS 

Os documentos que han de servir de base para a realización 
das obras son, xunto co presente Prego de Condicións, a 
Memoria Descritiva, os Planos e o Orzamento. A Dirección 
Facultativa poderá fornecer os planos ou documentos de obra 
que considere necesarios ao longo da mesma, e no Libro de 
Ordes e Asistencias, que estará en todo momento na obra, 
poderá fixar cantas ordes ou instrucións crea oportunas con 
indicación da data e a firma de devandita Dirección, así como 
a do "decatado" do contratista, encargado ou técnico que lle 
represente. 

 

1.4. PREGO PARTICULAR 
 

CAPITULO I 
CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

PREGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1. 

MOVEMENTO DE TERRAS 
 
0. DEFINICIÓN 
Conxunto de traballos realizados nun terreo para deixalo 
despexado e convenientemente nivelado, como fase 
preparativa á súa urbanización. 
 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Acondicionamento do terreo: Traballos previos para poder 
urbanizar sobre eles. 
Explanacións: Execución de desmontes e terrapléns para obter 
no terreo unha superficie regular definida polos planos onde 
haberán de realizarse outras escavacións en fase posterior, 
asentarse obras ou simplemente para formar unha chaira. 
Demolicións: Operacións destinadas á demolición total ou 
parcial de elementos construtivos. 
Baleirados: Escavación ao descuberto realizada con medios 
manuais e/ou mecánicos, que en todo o seu perímetro queda 
por baixo do chan, para anchos superiores a dous metros. 
Recheos: Obras de terraplenado consistentes na extensión e 
compactación de chans procedentes das escavacións e 
préstamos. 
Contencións: Elementos estruturais continuos destinados á 
contención do terreo. 
Drenaxes: Sistemas de captación de augas do subsolo para 
protección contra a humidade de obras de urbanización. 
Transportes: Traballos destinados a trasladar a vertedoiro as 
terras sobrantes da escavación e os cascallos. 
Refino de chans e noiros: Conxunto de operacións necesarias 
para conseguir un acabado xeométrico do elemento, para unha 
anchura de 0,60 m a máis 2,0 m con medios mecánicos e unha 
compactación do 95% PM. 
Terraplenado e compactación de terras e áridos: Conxunto de 
operacións de tendido e compactación de terras, utilizando 
zahorra ou chan tolerable, adecuado ou seleccionado, para 
conseguir unha plataforma con terras superpostas, en 
camadas de 25 cm até 100 cm, como máximo, e cunha 
compactación do 95% PN. 

Escarificación e compactación de chans: Conxunto de 
operacións necesarias para conseguir a disgregación do terreo 
e posterior compactación, até unha profundidade de 
30 cm a 100 cm, como máximo, e con medios mecánicos. 
Repaso e compactación de terras: Conxunto de operacións 
necesarias para conseguir un acabado xeométrico dunha 
chaira, unha caixa de pavimento ou dunha gabia de menos de 
2,0 m de anchura e unha compactación do 90% até o 95% PM 
ou do 95% PM até o 100% PN. 
Apontoamentos e entibacións: Colocación de elementos de 
apontoamento e entibación para comprimir as terras, para ceo 
aberto, gabias ou pozos, para unha protección do 100%, con 
madeira ou elementos metálicos. 
Finca de tubos por empuxe horizontal: Introdución no terreo, 
mediante o empuxe dun gato hidráulico ou cun martelo 
pneumático, dunha cabeza de avance seguida dos elementos 
de tubaxe de 80 mm até 200 mm de diámetro, con escavación 
mediante barrena helicoidal ou cabeza retroescavadora, en 
calquera tipo de terreo. 
Transporte de noiros en roca: Execución dunha pantalla de 
trades paralelos coincidindo co noiro proxectado, 
suficientemente próximos entre si, para que a súa voadura 
produza unha greta coincidente co noiro. 
 
 
1. DEMOLICIÓNS 
 
Antes do inicio das actividades de demolición recoñecerase, 
mediante inspección e investigación, as características 
construtivas do elemento a demoler, tratando de coñecer: 

- A antigüidade do elemento e técnicas coas que foi 
construído. 

- As características da estrutura inicial. 
- As variacións que haxa podido sufrir co paso do 

tempo, como reformas, apertura de novos ocos, etc. 
- Estado actual que presentan os elemento 

estruturais, a súa estabilidade, gretas, etc. 
- Estado actual das diversas instalacións. 
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Este recoñecemento estenderase aos elemento lindeiros, ao 
seu estado de conservación e as súas inmediacións. 
Todo este proceso de inspección servirá para o necesario 
deseño das solucións de consolidación, apeo e protección 
relativas tanto ó elemento ou zonas do mesmo a demoler, como 
a edificios veciños e elementos de servicio público que poidan 
resultar afectados. 
Mentres duren os traballos de demolición seguirase un 
exhaustivo control, específico para cada unha das actividades 
a desenvolver. 
Coa frecuencia que se sinale para cada elemento construtivo a 
demoler, a Dirección Técnica anotará o índice de control e 
vixilancia preparado ao efecto o cumprimento ou 
incumprimento de todas e cada unha das medidas e 
especificacións sinaladas no presente Prego nos aspectos 
relativos a: 

- Execución de medidas previas á demolición. 
- Medidas de protección colectiva. 
- Medidas de protección persoal. 
- Organización e forma de executar os traballos. 
- Outros medios de seguridade a vixiar. 

Cando se detecte algunha anomalía ou incumprimento de tales 
prescricións, a Dirección Técnica deixará constancia expresa 
das mesmas e trazará, a continuación, as pautas de corrección 
necesarias. Para completar os traballos de derribo precísase 
levar a cabo dous operacións: 

- Demolición propiamente dita, e 
- Retirada de cascotes (ou, no caso, almacenamento 

de material aproveitable). 
Demolición elemento a elemento: 
-Os elementos resistentes demoleranse na orde inversa ó 
seguido na súa construción. 
-Procederase a retirar a carga que gravite sobre calquera 
elemento antes de demolelo. En ningún caso permitirase 
acumular cascotes sobre os forxados en contía maior á 
especificada no estudo previo, aínda cando o estado de ditos 
forxados sexa bo. Tampouco se acumularán cascotes nin se 
apoiarán elemento contra valados, muros e soportes, propios 
ou medianeiros mentres estes deban permanecer en pé. 
-Contrarrestaranse ou suprimirán as compoñentes horizontais 
de arcos, bóvedas, etc. e se apuntalarán os elementos de cuxa 
resistencia e estabilidade se teñan dúbidas razoables; os voos 
serán obxecto de especial atención e serán apuntalados antes 
de alixeirar os seus contrapesos. 
-Manteranse todo o tempo posible os arriostramentos 
existentes, introducindo, na súa ausencia, os que resulten 
necesarios. 
-En estruturas hiperestáticas controlarase que a demolición de 
elementos resistentes orixina os menores xiros, frechas e 
transmisión de tensións. A este respecto, non se demolerán 
elementos estruturais ou de arriostramento en tanto non se 
supriman ou contrarresten eficazmente as tensións que poidan 
estar incidindo sobre eles. Terase, así mesmo, presente o 
posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan 
ou dos que subitamente se suprimen tensións.  
-En xeral, os elementos que poidan producir cortes como 
vidros, louza sanitaria, etc. desmontaranse enteiros. Partir 
calquera elemento supón que os anacos resultantes han de ser 
manexables por un solo operario. O corte ou demolición dun 
elemento que, polo seu peso ou volume non resulte manexable 
por unha soa persoa, realizarase manténdoo suspendido ou 
apeado de forma que, en ningún caso, se produzan caídas 
bruscas ou vibracións que poidan afectar á seguridade e 
resistencia dos forxados ou plataformas de traballo. 
-O abatemento dun elemento levarase a cabo de modo que se 
facilite o seu xiro sen que este afecto ó desprazamento do seu 
punto de apoio e, en calquera caso, aplicándolle os medios de 
fixación e atirantamento para que o seu descenso sexa lento. 
-O emprego de compresores, martelos pneumáticos, eléctrico 
o calquera medio auxiliar que produza vibracións deberá ser 
previamente autorizado pola Dirección Técnica. 
-Ao finalizar a xornada non deben quedar elementos 
susceptibles de derrubarse de forma espontánea ou pola 
acción de axentes atmosféricos lesivos (vento, choiva, etc.); se 
protexerán destas, mediante lonas ou plásticos, as zonas do 
elemento que poidan verse afectadas polos seus efectos. 
-Ao comezo de cada xornada, e antes de continuar os traballos 
de demolición, inspeccionarase o estado dos apeos, 
atirantamentos, fixacións, etc. aplicados en xornadas 
anteriores tanto no elemento que se derruba coma nos que se 
puideran efectuarse en elementos da contorna; tamén 
estudiarase a evolución das gretas máis representativas e 

aplicaranse, no seu caso, as pertinentes medidas de 
seguridade e protección dos tallos.  
Retirada de cascotes: 
-Á empresa que realiza os traballos de demolición seralle 
entregada, no caso, documentación completa relativa aos 
materiais que han de ser almacenados para o seu posterior 
emprego; ditos materiais limparanse e trasladarán ao lugar 
sinalado ao efecto na forma que indique a Dirección Técnica. 
-Cando non existan especificacións ó respecto, todo o produto 
resultante da demolición trasladarase ó correspondente 
vertedoiro. O medio de transporte, así como a disposición da 
carga, adecuarase a cada necesidade, adoptándose as 
medidas tendentes a evitar que a carga poida espallarse ou 
orixinar emanacións ou ruídos durante o seu traslado. Dada a 
contía de elementos susceptibles de ser demolidos, a 
diversidade de enclaves para elementos similares, a variedade 
de ataques que pode sufrir unha edificación ao longo da súa 
vida útil, as diferenzas sobre os efectos de ditos danos poden 
ocasionar en estruturas de diversa índole, os medios e 
procedemento seguidos nos traballos de demolición, etc. os 
riscos a que quedan sometidos os operarios que levan a cabo 
os traballos son moi variados (golpes, cortes, descargas 
eléctricas, caídas, atrapamentos por máquinas ou cascotes, 
aspiración de po,...) 
Será necesario, en consecuencia, dispor en todo momento das 
adecuadas medidas de seguridade homologadas, entre as que 
cabe destacar: 
Proteccións individuais: 
-Cascos, luvas, anteollos,... 
-Máscaras antipo, caretas antigas,... 
-Botas de goma, calzado con punta metálica,... 
-Cinto de seguridade, cinto portaferramentas,... 
-Mandís, roupa de traballo axustada,... 
Proteccións colectivas: 
-Eslingas, ganchos con pechadura de seguridade,... 
-Valados de seguridade e sinalización, redes,... 
-Adellas, quenllas e tubos de evacuación de cascotes,... 
-Pasadizos de seguridade,... 
-Extintores,... 
Cando os operarios traballen a unha altura igual ou superior 
aos 3 metros deberán empregar cintos de seguridade, fixados 
a puntos fixos; instalaranse estadas cando non existan apoios 
que ofrezan garantía de estabilidade. 
 
 
1.1. CERCAS, FÁBRICAS E MUROS 
 
A orde e medios a empregar axustaranse ás prescricións 
establecidas no proxecto e ás ordes da Dirección Técnica. No 
seu defecto, terase en conta as seguintes premisas: 
-A medida que avance a demolición do muro iranse levantando 
os cercos, antepeitos e impostas. En muros compostos de 
varias capas pódese suprimir algunha delas (chapados, 
azulexados, etc.) en todo o edificio sempre que non afecte nin 
á resistencia e estabilidade do mesmo nin ás do propio muro. 
En muros de armazón de madeira, como norma xeral, 
desmontaranse os dormentes, antes de demoler o material de 
recheo. 
-Cando se trate dun muro de formigón armado derrubarase, en 
xeral, coma se se tratase de varios soportes, despois de haber 
sido cortado en franxas verticais en ancho e alto inferiores a 1 
e 4 metros respectivamente. Permitirase abater a peza cando 
se corte, polo lugar de abatemento, as armaduras verticais 
dunha das súas caras mantendo sen cortar as da outra a fin de 
que actúen de eixo de xiro e que se cortarán unha vez abatida.  
-Non se deixarán muros cegos sen arriostrar ou apuntalar 
cando superen unha altura superior a 7 veces o seu espesor. 
-Poderase desmontar a totalidade dos cerramentos 
prefabricados cando non se debiliten os elemento estruturais. 
-A demolición destes elementos construtivos poderá levarse a 
cabo por medios mecánicos sempre que se dean as 
circunstancias que condicionan o emprego dos mesmos e que 
se sinalan no apartado corresponden das demolicións en xeral. 
-Non se traballará con choiva, neve ou vento superior a 60 
km/h. Só se permitirá traballar sobre os muros cando estes 
teñan a estabilidade suficiente e a súa altura non sexa superior 
a dous metros do nivel do chan; caso contrario, traballarase 
desde estadas con plataforma polo exterior e, cando a altura 
sexa superior a seis metros, tamén polo interior. 
Facilitarase a ferramenta adecuada para a demolición a man e 
empregaranse trácteles ou maquinaria en boas condicións para 
a realizada por empuxe ou tracción. No caso do tráctel, deberá 
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estar especialmente ben engraxado, revisados os cables e 
ganchos e non se excederán os 2.500 quilos en tracción.  
Nos casos de demolición por tracción vixiarase a fixación dos 
cables e a zona onde han de caer os cascotes no momento de 
realizala; non se efectuarán tiróns bruscos e aplicarase sobre 
elementos independentes, illados do resto da edificación. 
Non se desmontarán, en xeral, os cercos dos ocos toda vez 
que adoitan servir de apeo de cargadoiros en mal estado. 
Sinalaranse e protexeranse convenientemente todos os ocos 
de paso aos que se lles retirase a carpintaría (portas 
balconeras, miradores, etc.), así como os panos os que se lles 
retirara o cerramento prefabricado e que dean ó baleiro. 
Teranse en conta, ademais, todas as prescricións tendentes a 
conseguir a máxima seguridade de operarios e edificios 
lindeiros durante a execución destes traballos e que se indican 
no apartado correspondente das demolicións en xeral. 
Comprenderá a demolición de muros e pilastras de cachotaría, 
de formigón en mas o armado, de ladrillo, de bloque (oco ou 
macizo), etc, así como a apertura de ocos en muros de dita 
natureza. 
Condicións previas 
Antes do inicio das actividades de demolición comprobarase 
que os medios auxiliares a empregar, mecánicos ou manuais, 
reúnen as condicións de cantidade e calidade especificadas no 
plan de demolición. 
Esta comprobación estenderase a todos os medios dispoñibles 
na obra, especificados ou non na normativa aplicable de 
hixiene e seguridade no traballo, que poidan servir para 
eventualidades ou socorrer aos operarios que poidan 
accidentarse. 
En xeral, demoleranse previamente os elementos que apoien 
no muro (cerchas, bóvedas, forxados, carreiras, encadeados, 
zunchos, etc.). 
Cando se trate de cerramentos prefabricados retiraranse 
previamente todos os vidros existentes. 
A parte a derrubar non terá instalacións en servizo. Os criterios 
a seguir para a medición dos muros ou cerramentos que vaian 
ser demolidas, serán os que aparecen nos enunciados das 
respectivas partidas, nos que quedan definidas tanto a unidade 
xeométrica considerada máis idónea para medir cada 
elemento, as características e peculiaridades do mesmo, o 
emprego de medios manuais ou mecánicos, as inclusións o 
exclusións e o procedemento a seguir para levar a cabo a 
propia medición aspectos todos eles que inflúen no cálculo do 
prezo descomposto. 
Cando os muros conten con algún tipo de revestimento ou 
aplacado e cuxa demolición se realice simultaneamente con 
aqueles, a efectos de cubicación medirase o espesor total do 
muro incluíndo o espesor do revestimento. 
 
 
1.2. SOLEIRAS E PAVIMENTOS.  
 
A orde, forma de execución e os medios a empregar 
axustaranse ás prescricións establecidas no proxecto e ás 
ordes da Dirección Técnica. En calquera caso, teranse en conta 
as seguintes premisas: 
-A demolición conxunta ou simultánea, en casos excepcionais, 
de solado e forxado deberá contar coa aprobación explícita da 
Dirección Técnica, en cuxo caso sinalará a maneira de executar 
os traballos. 
-O emprego de compresores, martelos pneumáticos, eléctricas 
ou calquera medio auxiliar que produza vibracións deberá ser 
previamente autorizado pola Dirección Técnica. 
-Para a demolición de soleira ou pavimento sen compresor 
introduciranse punteiros, cravados co mazo, en distintas zonas 
a fin de agretar o elemento e romper a súa resistencia. 
Realizada esta operación, avanzarase progresivamente 
rompendo co punteiro e o mazo. 
-O emprego de máquinas na demolición de soleiras e 
pavimentos de planta baixa ou viarios queda condicionado a 
que traballen sempre sobre chan consistente e teñan a 
necesaria amplitude de movemento. 
-As zonas próximas ou en contacto con medianeiras ou 
fachadas demoleranse de maneira manual ou serán obxecto do 
correspondente corte de modo que, cando se actúa con 
elementos mecánicos, a fronte de traballo da máquina sexa 
sempre paralelo a elas e nunca poidan quedar afectadas pola 
forza de arranque e rotura non controlada. 
-O pavimento estará exento de condutos de instalación en 
servizo na parte a derrubar, desmontaranse aparatos de 
instalación e de mobiliario existente, así como calquera 

elemento que poida obstaculizar os traballos de retirada e 
carga de cascotes. 
-Os materiais quedarán suficientemente esnaquizados e 
amontoados para facilitar a carga, en función dos medios dos 
que se dispoñan e das condicións de transporte. 
-Unha vez finalizados os traballos, a base quedará limpa de 
restos de material. Facilitarase a ferramenta e medios 
auxiliares axeitados para a realización destes traballos. 
-Teranse en conta todas as prescricións tendentes a conseguir 
a máxima seguridade dos operarios e que indican no apartado 
correspondente de demolicións en xeral. 
-Cando os pavimentos ou viarios a demoler se localicen no 
casco urbano, todos os lindeiros da obra con vías públicas ou 
lugares privados transitados, onde cabe a posibilidade de 
existir risco para persoas ou bens, deberá ser valado 
adecuadamente con material consistente. Este valado deberá 
levar, en caso de obstaculizar o paso de vehículos, a 
correspondente iluminación en todas as súas equinas e cada 
10 metros de lonxitude. 
Demolición progresiva, elemento a elemento, de pavimentos, 
beirarrúas, bordos e elementos similares de exterior, así como 
soleiras (xeralmente de formigón) en construcións que non 
presenten síntomas de ruína inminente. 
Comprende tamén a demolición de algúns dos elementos 
citados mediante o emprego de medios mecánicos 
(retroescavadoras, retromartelos, etc.). 
Condicións previas: 
-Antes do inicio das actividades de demolición comprobarase 
que os medios auxiliares a empregar, mecánicos ou manuais, 
reúnen as condicións de cantidade e calidade especificadas no 
plan de demolición. 
-Esta comprobación estenderase a todos os medios 
dispoñibles constantemente na obra, especificados ou non na 
normativa aplicable de hixiene e seguridade no traballo, que 
poidan servir para eventualidades ou socorrer aos operarios 
que poidan accidentarse. 
-Nos casos en que se vaia efectuar a demolición de viarios, 
beirarrúas, soleiras e solados de planta baixa ou sotos, etc., 
investigarase se existen conducións soterradas que poidan 
atravesar o solar ou as rúas afectadas (conducións de auga, 
gas, electricidade, saneamento, etc.). Coñecidos estes 
servizos e notificadas as obras ás respectivas compañías ou 
organismos, determinarase se procede o seu desvío ou se 
unicamente cabe actuar con precaución sen modificar o seu 
trazado. En todo caso, anularase previamente aquel 
subministro que sexa susceptible de ocasionar algún tipo de 
dano ou accidente. 
-Protexeranse, por outro lado, os elementos de Servizo Público 
(como bocas de rega, tapas e rexas de pozos e sumidoiros, 
árbores, farois, etc.), que poidan resultar danados polos medios 
mecánicos empregados nos traballos de demolición de 
pavimentos exteriores e viarios. 
A zona afectada polas obras quedará convenientemente 
sinalizada. 
Os traballos realizaranse de maneira que molesten o menos 
posible aos afectados. 
Evitarase a formación de po, regando as partes a demoler e a 
cargar. 
En caso de imprevistos (terreos inundados, olores a gas, etc.) 
ou cando o derribo poida afectar as construcións veciñas, 
suspenderanse as obras e avisarase á D.F. 
A operación de carga de cascotes realizarase coas precaucións 
necesarias, para conseguir as condicións de seguridade 
suficientes. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de retirada e carga de cascotes. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Bordo ou rigola: 
M de lonxitude segundo as especificacións da D.T. 
Pavimento: 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
 
 
 
 
1.3. VEXETACIÓN 
 
Os tocos e raíces de diámetro maior a 10 cm. eliminaranse ata 
unha profundidade mínima de 50 cm. 
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Os buratos existentes e os que resulten das operacións de 
levantado da vexetación, quedarán recheos con terras do 
mesmo terreo e co mesmo grado de compactación, de maneira 
que a superficie resultante sexa a adecuada para o 
desenvolvemento de traballos posteriores. Os materiais 
quedarán suficientemente esnaquizados e amontoados para 
facilitar a carga, en función dos medios de que se dispoñan e 
das condicións de transporte. 
 
 
2. MOVEMENTO DE TERRAS 
 
2.1. ESCAVACIÓNS PARA REBAIXE DO TERREO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Limpeza, roza e escavación para a formación de explanación 
ou caixa de pavimento, en calquera tipo de terreo con medios 
manuais, mecánicos, martelo picador rompedor e carga sobre 
camión. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Localización dos puntos topográficos. 
-Escavación das terras. 
-Carga das terras sobre camión. 
Considérase terreo brando, o atacable con pa, que ten un 
ensaio SPT<20. 
Considérase terreo compacto, o atacable con pico (non con 
pa), que ten un ensaio SPT entre 20 e 50. 
Considérase terreo de tránsito, o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase terreo non clasificado, dende o atacable con pa, 
que ten un ensaio SPT<20, ata o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase rocha se é atacable con martelo picador (non con 
máquina), que presenta rebote no ensaio SPT. 
Limpeza e roza do terreo: 
Retirada do terreo de calquera material existente (residuos, 
raíces, cascotes, lixo, etc.), que poida entorpecer o 
desenvolvemento de posteriores traballos. 
 Os buratos existentes e os resultantes da extracción de raíces 
ou outros elementos reencheranse con terras de composición 
homoxénea e do mesmo terreo. 
Conservaranse nunha zona a parte as terras ou elementos que 
a D.F. determine. 
Explanación e caixa de pavimento: 
A escavación para explanacións aplícase en grandes 
superficies, sen que exista ningún tipo de problema de manobra 
de máquinas ou camións. 
A escavación para caixas de pavimentos aplícase en 
superficies pequenas ou medianas e cunha profundidade 
exactamente definidas, con lixeiras dificultades de manobra de 
máquinas ou camións. 
O fondo da escavación deixarase plano, nivelado ou coa 
inclinación prevista. 
A aportación de terras para correccións de nivel será mínima 
terra existentes e con igual compactidade. 
Tolerancias de execución: 
Explanación: 
-Reformulo  ± 100 mm. 
-Niveis  ± 50 
-Planeidade ± 40 mm/m 
Caixa de pavimento: 
-Reformulo  ± 50 mm. 
-Planeidade  ± 20 mm/m. 
-Anchura  ± 50 mm. 
-Niveis  + 10 
Condicións do proceso de execución das obras 
En cada caso de imprevistos (terreos inundados, olores a gas, 
restos de construcións, etc.) suspenderanse os traballos e se 
avisará á D.F. 
Non se acumularán terras ou materiais preto da escavación. 
Explanación: 
As terras sacaranse de arriba a abaixo sen socavalas. 
Deixaranse os noiros que fixe a D.F. 
Impedirase a entrada de augas superficiais. Preverase un 
sistema de desaugadoiro co fin de evitar a acumulación de 
auga dentro da escavación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 

M3 de volume medido segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificación da D.T. 
 
2.2. ESCAVACIÓN EN DESMONTES. 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Escavación en zonas de desmonte formando o noiro 
correspondente, en calquera tipo de terreo con medios 
mecánicos, escarificador ou mediante voadura e carga sobre 
camión. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Carga e acendido dos barrenos. 
-Escavación das terras. 
-Carga das terras sobre camión. 
Considérase terreo brando, o atacable con pa, que ten un 
ensaio SPT<20. 
Considérase terreo compacto, o atacable con pico (non con 
pa), que ten un ensaio SPT entre 20 e 50. 
Considérase terreo de tránsito, o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase terreo non clasificado, dende o atacable con pa, 
que ten un ensaio SPT<20, ata o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase rocha se é atacable con martelo picador (non con 
máquina), que presenta rebote no ensaio SPT. 
Considérase terreo vexetal, o que ten un contido de materia 
orgánica superior ó 5%. 
O fondo de escavación quedará plano, nivelado e coa pendente 
prevista na D.T. ou indicada pola D.F. 
Escavacións en terra: 
Aplícase a explanacións en superficies grandes, sen problemas 
de manobrabilidade de máquinas ou camións. 
Os noiros perimetrais serán os fixados por D.F. 
Os noiros terán a pendente especificada na D.T. 
Escavacións en rocha: 
Aplícase a desmontes de rocha, sen probabilidade de 
empregar maquinaria convencional. 
Tolerancias de execución: 
Terreo compacto ou de tránsito: 
-Reformulo  ± 40 mm. 
-Niveis  ± 50 mm  
-Planeidade ± 100 mm 
  <0,25% 
Condicións do proceso de execución das obras. 
Non se traballará con choiva, neve ou vento superior a 60 km/h. 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectados polas obras. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Seguirase a orde de traballos previsto pola D.F. 
Haberá puntos fixos de referencia, exterior á zona de traballo, 
aos cales referiranse todas as lecturas topográficas. 
Débese prever un sistema de desaugadoiro para evitar a 
acumulación de auga dentro da escavación. 
Non se traballará simultaneamente en zonas superpostas. 
Os traballos realizaranse de manira que molesten o menos 
posibles aos afectados. 
En caso de imprevisto (terreos inundados, olores a gas, etc.) 
ou cando a actuación poida afectar ás construcións veciñas, 
suspenderanse aas obras e avisarase á D.F. 
É necesario extraer as rochas suspendidas, as terras e os 
materiais con perigo de desprendemento. 
Escavacións en terra: 
Ó lado de estruturas de contención previamente realizadas, a 
máquina traballará en dirección non perpendicular a elas e 
deixará sen escavar unha zona de protección de anchura > 1 
m que escavarase despois manualmente. 
Impedirase a entrada de augas superficiais nos bordos dos 
noiros. 
Os traballos de protección contra a erosión de noiros 
permanentes (mediante cobertura vexetal e cunetas), faranse 
o antes posible. 
Non se acumularán os produtos de escavación no bordo da 
mesma. 
As terras sacaranse de arriba cara a abaixo sen socavalas. 
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A escavación farase por franxas horizontais. 
Escavacións en rocha mediante voadura: 
En escavacións para firmes, escavarase > 15 cm por debaixo 
da cota inferior da capa máis baixa do firme e reencherase con 
material adecuado. 
A adquisición, o transporte, o almacenamento, a conservación, 
a manipulación e o uso de mechas, detonadores e explosivos, 
rexerase polas disposicións vixentes, complementadas coas 
instrucións que figuren na D.T. ou no seu defecto, fixe a D.F. 
Sinalarase convenientemente a zona afectada para advertir ao 
público do traballo con explosivos. 
Terase un coidado especial con respecto á carga e acendido 
de barrenos; é necesario avisar das descargas, con suficiente 
antelación para evitar posibles accidentes. 
A D.F. pode prohibir as voaduras ou determinados métodos de 
barrenar se os considera perigosos. 
Se como consecuencia das barrenadas de escavacións teñen 
cavidades onde a auga pode quedar retida, reencheranse estas 
cavidades con material adecuado. 
Manteranse os dispositivos de desaugamento necesarios, para 
captar e reconducir as correntes de auga internas, nos noiros. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume medido segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.3. ESCAVACIÓNS DE GABIAS E POZOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Escavación de gabias e pozos con ou sen rampla de acceso, 
en calquera tipo de terreo con medios mecánicos ou con 
explosivos e carga sobre camión 
Consideráronse as seguintes dimensións: 
Gabias ata máis de 4 m de profundidade 
Gabias ata máis de 2 m de anchura no fondo. 
Pozos ata 4 m de profundidade e ata 2 m de anchura no fondo. 
Gabias con rampla de máis de 4 m de profundidade e máis de 
2 m de anchura. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Carga e acendido dos barrenos. 
-Escavación das terras. 
-Carga das terras sobre camión. 
Considérase terreo brando, o atacable con pa, que ten un 
ensaio SPT<20. 
Considérase terreo compacto, o atacable con pico (non con 
pa), que ten un ensaio SPT entre 20 e 50. 
Considérase terreo de tránsito, o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase terreo non clasificado, dende o atacable con pa, 
que ten un ensaio SPT<20, ata o atacable con máquina ou 
escarificador (non con pico), que ten un ensaio SPT>50 sen 
rebote. 
Considérase rocha se é atacable con martelo picador (non con 
máquina), que presenta rebote no ensaio SPT. 
Escavacións en terra: 
O fondo da escavación quedará plano e a nivel. 
As ramplas de acceso terán as características seguintes: 
-Anchura  ≤ 4,5 m 
Pendente: 
-Tramos rectos ≤ 12% 
-Curvas  ≤ 8% 
-Tramos antes de saír á vía de lonxitude ≥ 6 
O noiro será o determinado pola D.F. ≤ 6% 
Tolerancias de execución: 
-Dimensións  ± 50 mm. 
Escavación de terras: 
-Planeidade  ± 40 mm. 
-Reformulo  < 0,25% 
  ± 100 mm 
-Niveis  ± 50 mm 
Condicións do proceso de execución das obras. 
Non se traballará con choiva, neve ou vento superior a 60 km/h 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectados polas obras. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Seguirase a orde de traballos previsto pola D.F. 

Haberá puntos fixos de referencia, exteriores á zona de 
traballo, aos cales referiranse todas as lecturas topográficas. 
Debese prever un sistema de desaugamento para evitar a 
acumulación de auga dentro da escavación. 
Non se traballará simultaneamente en zonas superpostas. 
Impedirase a entrada de augas superficiais. 
É necesario extraer as rochas suspendidas, as terras e os 
materiais con perigo de desprendemento. 
Os traballos realizaranse de manira que molesten o menos 
posible aos afectados. 
En caso de imprevisto (terreos inundados, olores a gas, etc.) 
ou cando a actuación poida afectar ás construcións veciñas, 
suspenderanse as obras a se avisará á D.F. 
Escavacións en terra: 
As terras sacaranse de arriba cara a abaixo sen socavalas. 
É necesario extraer as rochas suspendidas, as terras e os 
materiais con perigo de desprendemento. 
Non se acumularán os produtos da escavación no bordo da 
mesma. 
En terreos cohesivos a escavación dos últimos 30 cm, non se 
fará ata momentos antes de reencher. 
A aportación de terras para corrección de niveis será a mínima 
posible, das mesmas existentes e de compactidade igual. 
Se entibará sempre que conste na D.T. e cando o determine a 
D.F. A entibación cumprirá as especificacións fixadas no seu 
prego de condicións. 
 
2.4. REFINO DE CHANS E NOIROS. COMPACTACIÓN DE 
TERRAS. 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada.  
Conxunto de operacións necesarias para conseguir un 
acabado xeométrico do elemento, para unha anchura de 0,60 
m a máis de 2,0 m con medios mecánicos e unha compactación 
do 95% PM. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Execución do repaso. 
-Compactación das terras. 
A calidade do terreo posterior ao repaso require a aprobación 
explícita da D.F. 
Chan de gabia: 
O fondo das gabias quedará plano e nivelado. 
O fondo da escavación non terá material esmiuzado ou brando 
e as gretas e os buratos quedarán recheos. 
O encontro entre o chan e os paramentos quedará en ángulo 
recto. 
Explanada: 
O chan da explanada quedará plano e nivelado. 
Non quedarán zonas capaces de reter auga. 
Noiros: 
Os noiros terán as pendentes especificadas na D.T. 
A superficie de noiro non terá material esmiuzado. 
Os cambios de pendente e o encontro co terreo quedarán 
redondeados. 
Tolerancias de execución: 
Chan de gabia 
-Planeidade  ± 15 mm/m. 
-Niveis  ± 50 mm 
Explanada: 
-Planeidade  ± 15 mm/m. 
-Niveis  ± 30 mm 
Noiros: 
-Variación no ángulo do noiro ± 2º 
Condicións do proceso de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambiente 
sexa inferior a 2ºC. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos. 
Debe haber puntos fixos de referencia exteriores ó perímetro 
da zona de actuación, aos cales referiranse todas as lecturas 
topográficas. 
As zonas inestable de pequena superficie (bolsas de auga, 
arxilas expandidas, turbas, etc.) sanearanse de acordo coas 
instrucións da D.F. 
No caso de imprevisto, suspenderanse as obras e se avisará á 
D.F. 
Cando se empregue rodete vibratorio para compactar, debe 
darse ao final unhas pasadas sen aplicar vibración. 
Chan de gabia: 
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O repaso farase pouco antes de executar o acabado definitivo. 
Despois da choiva non se realizará ningunha operación ata que 
a explanada seque. 
No caso de que o material encontrado corresponda a un chan 
clasificado como tolerable, a D.F., pode ordenar a súa 
substitución por un chan clasificado como adecuado, ata un 
espesor de 50 cm. 
Os pozos e buratos que aparezan reencheranse e estabilizarán 
ata que a superficie sexa uniforme. 
Localizaranse as áreas inestables con axuda dun 
supercompactor de 50 t. 
A aportación de terras para corrección de niveis será a mínima 
posible, das mesmas existentes e de compactidade igual. 
Noiros: 
O acabado e alisado de paredes en noiro farase para cada 
profundidade parcial non maior de 3 m. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.5. NOIROS E COMPACTACIÓN DE TERRAS E ÁRIDOS. 
 
Condicións dos materias específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Conxunto de operacións de tendido e compactación de terras, 
empregando saburra ou chan tolerable, adecuado ou 
seleccionado, para corrixir unha plataforma con terras 
superpostas, en camadas de 25 cm ata 100 cm, como máximo, 
e cunha compactación do 95% PN. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Execución do tendido. 
-Humectación ou desecamento das terras, en caso necesario. 
-Compactación das terras. 
As terras cumprirán as especificacións fixadas no prego de 
condicións. 
A composición granulométrica das saburras cumprirá as 
especificacións do prego de condicións. 
O material de cada camada terá as mesmas características. 
Os noiros perimetrais serán os fixados pola D.F. 
Os noiros terán a pendente especificada pola D.F. 
O espesor de cada camada será uniforme: 
Tolerancias de execución: 
Densidade seca (Próctor Normal): 
-Núcleo   -3% 
-Coroación   ± 0,0% 
-Valoración no ángulo do noiro ±2º 
-Espesor de cada camada ±50 mm 
Niveis: 
-Zonas de viario  ± 30 mm 
-Resto de zonas  ± 50 mm 
Condicións do proceso de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambiente 
sexa inferior a 2ºC. 
A saburra almacenarase e empregará de maneira que se evite 
a súa disgregación e contaminación. 
En caso de atopar zonas segregadas ou contaminadas por po, 
por contacto coa superficie da base ou por inclusión de 
materiais estraños, debe procederse á súa eliminación. 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectados polas obras. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Débense retirar os materiais inestables, turba ou arxila branda, 
da base para o recheo. 
Haberá puntos fixos de referencia, exterior á zona de traballo, 
aos cales referiranse todas as lecturas topográficas. 
O material estenderase por camas sucesivas, sensiblemente 
paralelas á rasante final. 
Os equipos de transporte e de estendido operarán por capas 
horizontais, en todo o ancho da explanada. 
Non se estenderá ningunha camada ata que a inferior cumpra 
as condicións esixidas. 
A aportación de terras para a corrección de niveis, tratarase 
como a coroación dun noiro e a densidade a alcanzar non será 
inferior á do terreo circundante. 
Manteranse as pendentes e dispositivos de desaugamento 
necesarios para evitar inundacións. 

Unha vez estendida a capa, humedecerase ata conseguir o 
grado de humidade óptimo, de maneira uniforme. 
Se o grado de humidade da camada é superior ó esixido, 
desecarase mediante a adición e mestura de materiais secos, 
cal viva ou outros procedementos adecuados. 
Despois da choiva non se estenderá unha nova camada ata 
que a última seque e se escarificará engadindo a camada 
seguinte máis seca, de maneira que a humidade resultante 
sexa a axeitada. 
Cando se empregue rodete vibratorio para compactar, debe 
darse ao final unhas pasadas sen aplicar vibración. 
Evitarase o paso de vehículos por encima das capas en 
execución, ata que a compactación se complete. 
Os traballos realizaranse de maneira que moleste o menos 
posible aos afectados. 
En caso de imprevisto, suspenderanse as obras e se avisará á 
D.F. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume medido segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.6. ESCARIFICACIÓN E COMPACTACIÓN DE CHANS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Conxunto de operacións necesarias para conseguir a 
disgregación do terreo e posterior compactación, ata unha 
profundidade de 30 cm a 100 cm, como máximo, e con medios 
mecánicos. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Execución da escarificación. 
-Execución das terras. 
O grado de compactación será o especificado pola D.F. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectados polas obras. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.7. REPASO E COMPACTACIÓN DE TERRAS 
 
Condicións dos materias específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Conxunto de operacións necesarias para conseguir un 
acabado xeométrico dunha explanada, unha caixa de 
pavimento ou dunha gabia de menos de 2,0 m de anchura e 
unha compactación do 90% PM ou do 95% PN ata o 100%PN. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Execución de repaso. 
-compactación das terras. 
O repaso farase pouco antes de completar o elemento. 
O fondo quedará horizontal, plano e nivelado. 
O encontro entre o chan e os paramentos da gabia formará un 
ángulo recto. 
A aportación de terras para corrección de niveis será mínima, 
das mesmas existentes e de igual compactidade. 
Tolerancias de execución: 
-Horizontalidade previstas ± 20 mm/m 
-Planeidade   ± 20 mm/m 
-Niveis   ± 50 mm 
Condicións do proceso de execución das obras 
A calidade do terreo despois do repaso, requirirá a aprobación 
explícita da D.F. 
En caso de imprevisto (terreos inundados, olores a gas, restos 
de construcións, etc.) suspenderanse os traballos e se avisará 
á D.F. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamentos. 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
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2.8. RECHEO E COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS 
LOCALIZADOS. 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Recheo, tendido e compactación de terras e áridos, ata máis 
de 2m de anchura, en camadas de 25 cm ata 50 cm, como 
máximo e cunha compactación do 90% ata o 95% ata o 100% 
PN, mediante rodete vibratorio ou pisón vibrante.  
A súa execucións comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Execución do recheo. 
-Humectación ou desecamento, en caso necesario. 
-Compactación de terras 
As camadas terán un espesor uniforme e serán sensiblemente 
paralelas á rasante. 
O material de cada camada terá as mesmas características. 
O espesor de cada camada será uniforme. 
En ningún caso o grado de compactación de cada camada será 
inferior ao maior que teñan os chans adxacentes, no mesmo 
nivel. 
A composición granulométrica da grava cumprirá as condicións 
de filtro fixadas pola D.F., en función dos terreos adxacentes e 
do sistema previsto de evacuación de auga. 
As terras cumprirán as especificacións fixadas no prego de 
condicións. 
A composición granulométrica das saburras cumprirá as 
especificacións do prego de condicións. 
Alcanzarase, como mínimo, o grado de compactación previsto 
segundo a norma NLT-108/72 (ensaio Próctor Modificado). 
Tolerancias de execución: 
Gabia: 
-Planeidade  ±20 mm/m 
-Niveis  ±30 mm 
Condicións do proceso de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambiente 
sexa inferior a 0º no caso de gravas ou de saburra, ou inferior 
a 2º no resto de materiais. 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectado polas obras. 
Eliminaranse os elementos de poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Haberá puntos fixos de referencia, exterior á zona de traballo, 
aos cales referiranse todas as lecturas topográficas. 
Eliminaranse os materiais inestables, turba, arxila branda da 
base para o recheo. 
O material estenderase por camadas sucesivas, sensiblemente 
paralelas á rasante final. 
Non se estenderá ningunha camada ata que a inferior cumpra 
as condicións esixidas. 
Unha vez estendida a camada, se fose necesario, 
humedecerase ata chegar ao contido óptimo de humidade, de 
maneira uniforme. 
Se o grado de humidade da camada é superior ao esixido, 
desecarase mediante a adición e mestura de materiais secos, 
cal viva ou outros procedementos axeitados. 
Manteranse as pendentes e dispositivos de desaugamento 
necesario para evitar inundacións. 
Despois de chover non se estenderá unha nova capa ata que 
a última estea seca ou se escarificará a capa seguinte máis 
seca, de forma que a humidade resultante sexa a axeitada. 
Cando se empregue rodete vibratorio para compactar, debe 
darse ao final unhas pasadas sen aplicar vibración. 
Evitarase o paso de vehículos por riba das capas en execución, 
ata que a compactación se complete. 
Os traballos realizaranse de maneira que molesten o menos 
posible aos afectados. 
En caso de imprevisto, suspenderanse as obras e se avisará á 
D.F. 
Gravas para drenaxes: 
Evitarase a exposición prolongada do material á intemperie. 
O material almacenarase e empregará de forma que se evite a 
súa disgregación e contaminación. 
En caso de atopar zonas segregadas ou contaminadas por po, 
por contacto coa superficie da base ou por inclusión de 
materiais estraños é necesario proceder á súa eliminación. 
Os traballos faranse de maneira que se evite a contaminación 
da grava con materiais estraños 

Cando a camada deba de estar constituída por materiais de 
granulometría diferente, crearase entre eles unha superficie 
continua de separación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume medido segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.9. REFINO DE CHANS E PAREDES DE GABIAS E POZOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Repaso de chans e paredes de gabias e pozos para conseguir 
un acabado xeométrico, para unha profundidade de 1,5 ata 4 
m, como máximo. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos de traballo. 
-Execución do repaso. 
O repaso efectuarase manualmente. 
Repasarase fundamentalmente a parte máis baixa da 
escavación deixándoa ben achumbada. Co encontro do fondo 
e o paramentos en ángulo recto. 
Tolerancias de execución: 
-Dimensións   ±5% 
-Niveis    ±50 mm 
-Horizontalidade   ±20mm/m 
-Achumbado dos paramentos verticais ±2º 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non se traballará se chove ou neva. 
Procederase á entibación do terreo en profundidades < 1,30 m 
e sempre que aparezan capas intermedias que poidan facilitar 
desprendementos. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 

 
 
3. ENTIBADOS E APONTOAMENTOS  
 
3.1. APONTOAMENTOS E ENTIBADOS 
 
Condicións de uso e mantemento  
Segundo especificacións da D.T.  
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Colocación de elementos de apontoamento e entibados para 
comprimir as terras, para ceo aberto, gabias ou pozos, para 
unha protección do 100%, con madeira ou elementos 
metálicos. 
Considerase o apontoamento e a entibación a ceo aberto ata 3 
m de altura e en gabias e pozos ata 4 m de anchura. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Escavación do elemento. 
-Colocación do apontoamento e entibación 
A disposición, seccións e distancias dos elementos de entibado 
serán os especificados na D.T. ou no seu defecto, as que 
determine a D.F. 
O entibado comprimirá fortemente as terras. 
As unións entre os elementos de entibado realizaranse de 
maneira que non se produzan desprazamentos. 
Ao finalizar a xornada quedarán entibados todos os 
paramentos que o requiran. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
A orde, a forma de execución e os medios a empregar en cada 
caso, axustaranse ao indicado pola D.F. 
Cando se faga primeiro toda a escavación e despois se entibe, 
a escavación farase de arriba a abaixo empregando 
plataformas suspendidas. 
Se a dous operacións fanse simultaneamente, a escavación 
realizarase por franxas horizontais, de altura igual á distancia 
entre travesas máis 30 cm. 
Durante os traballos porase a máxima atención en garantir a 
seguridade do persoal. 
Ao finalizar a xornada non quedarán partes realizados, 
particularmente despois de choivas, nevadas ou xeadas e 
reforzaranse en caso necesario. 



PROXECTO DE EXECUCIÓN PARA A CREACIÓN DO BOSQUE DE BREOGÁN (FEÁNS) – ZONA 1 e 3 
CONCELLO DE A CORUÑA 

 
DOCUMENTO 3. PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

 

INXENIA SL  tfno: 653 77 33 59 
Proxecta Medio Ambiente  mail:cmuniz@inxeniamc.com 

 

15 

En caso de imprevistos (terreos inundados, olores de gas, 
restos de construcións, etc.), suspenderanse os traballos e 
avisarase á D.F. 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 

 
 
4. TRANSPORTE DE TERRAS 
 
4.1. CARGA E TRANSPORTE DE TERRAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Carga e transporte de terras dentro da obra ou ao vertedoiro, 
co tempo de espera para a carga manual ou mecánica sobre 
dúmper, camión, mototrailla ou colector cun percorrido máximo 
de 2 km até 20 km. 
Dentro da obra: 
Transporte de terras procedentes de escavación ou rebaixe 
entre dous puntos da mesma obra. 
As áreas de vertedoiro destas terras serán as definidas polo 
D.F. 
A vertedura farase no lugar e co espesor de capa indicados. 
As características das terras estarán en función do seu uso, 
cumprirán as especificacións do seu prego de condicións e será 
necesaria a aprobación previa do D.F. 
Os vehículos de transporte levarán os elementos adecuados 
para evitar alteracións prexudiciais do material. 
O traxecto a percorrer cumprirá as condicións de anchura libre 
e pendente adecuadas á maquinaria a utilizar. 
Ao vertedoiro: 
Transportaranse ao vertedoiro autorizado todos os materiais 
procedentes da escavación que o D.F. non acepte como útiles, 
ou sobren. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A operación de carga farase coas precaucións necesarias para 
conseguir unhas condicións de seguridade suficiente. 
O transporte realizarase nun vehículo adecuado, para o 
material que se desexa transportar, dotado dos elementos que 
fan falta para o seu desprazamento correcto. 
Durante o transporte as terras protexeranse de maneira que 
non se produzan perdas nos traxectos empregados. 
Dentro da obra: 
O traxecto cumprirá as condicións de anchura libre e pendente 
adecuadas á máquina a utilizar. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
m3de volume medido segundo as especificacións do D.T. 
Terras: 
Considérase un incremento por esponxamento de acordo cos 
criterios seguintes: 
- Escavacións en terreo brando 15%. 
- Escavacións en terreo compacto 20%. 
- Escavacións en terreo de tránsito 25%. 
Roca: 
- Considérase un incremento por esponxamento dun 25%. 
Cascallo: 
- Considérase un incremento por esponxamento dun 35%. 
Condicións de uso e mantemento segundo especificacións do 
D.T. 
 
 
5. SUBMINISTRACIÓN DE TERRAS 
 
5.1. SUBMINISTRACIÓN DE TERRAS DE ACHEGA 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Subministración de terras de achega seleccionada, vexetal 
seleccionada, refractaria, adecuada ou tolerable. 
As características das terras estarán en función do seu uso, 
cumprirán as especificacións do seu prego de condicións e será 
necesaria a aprobación previa do D.F. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de execución. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
m3de volume medido segundo as especificacións do D.T. 
Considérase un incremento por esponxamento de acordo cos 
criterios seguintes: 

- Escavacións en terreo brando 15%. 
- Escavacións en terreo compacto 20%. 
- Escavacións en terreo de tránsito 25%. 
Condicións de uso e mantemento segundo especificacións do 
D.T. 
 
 
6. ROZA DO TERREO 
 
6.1 ROZA DO TERREO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Roza do terreo para que quede libre de todos os elementos que 
poidan estorbar a execución da obra posterior (broza, raíces, 
cascotes, plantas non desexadas, etc.), con medios mecánicos 
e carga sobre camión. 
A súa execución comprende as operacións que seguen a 
continuación: 
-Preparación da zona de traballo. 
-Situación dos puntos topográficos. 
-Roza do terreo. 
-Carga das terras sobre camión. 
Non quedarán troncos nin raíces > 10 cm ata unha 
profundidade ≥ 50 cm. 
Os buratos existentes e os resultados das operacións de roza 
(extracción de raíces, etc.), quedarán recheos con terras do 
mesmo terreo e co mesmo grado de compactación. 
A superficie resultante será a axeitada para o desenvolvemento 
de traballos posteriores. 
Os materiais quedarán suficientemente esnaquizados e 
amontoados para facilitar a carga, en función dos medios de 
que se dispoñan e das condicións de transporte. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
Non se traballará con choiva, neve ou vento superior a 60 km/h. 
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan 
resultar afectados polas obras. 
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos 
de execución da partida. 
Sinalaranse os elementos que deban conservarse intactos 
segundo indique a D.T. ou no seu defecto, a D.F. 
Conservaranse a parte as terras ou elementos que a D.F. 
determine. 
 
 
7. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Nos elementos de urbanización, estarase tamén ao disposto na 
Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e 
non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados. 

Concretamente cumprirase co art. 12 da Orde, onde se dispón 
que as rexas, alcorques e tapas de instalación situadas en 
áreas de uso peonil non deben invadir o itinerario peonil 
accesible, salvo naqueles casos en que as tapas de instalación 
deban colocarse, necesariamente, en plataforma única ou 
próximas á liña de fachada ou parcela; e que cumprirá os 
seguintes requisitos: 

- Cando se sitúen en áreas de uso peonil, as súas 
aberturas terán unha dimensión que permitan a inscrición dun 
círculo de 1 cm máximo de diámetro 
- Si sitúanse na calzada, as súas aberturas terán 
unha dimensión que permitan a inscrición dun círculo de 2,5 cm 
máximo de diámetro 
- O enreixado situado en áreas de uso peonil formado 
por baleiros lonxitudinais orientarase en sentido transversal á 
dirección da marcha. 
- Os alcorques deben estar cubertos por reixas que 
cumprirán co disposto no parágrafo anterior. En caso contrario 
deben encherse de material compacto, enrasado co nivel do 
pavimento circundante. 
- Prohíbese a colocación de reixas na cota inferior 
dun vao a menos de 0,50 m de distancia dos límites laterais 
externos do paso peonil. 
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EPÍGRAFE 2. 

PAVIMENTACIÓN 

0. DEFINICIÓN 
 
Enténdese por pavimentación a adecuación das superficies 
destinadas a viarias e outros usos públicos unha vez efectuado 
o movemento de terras e compactado do terreo, 
mediante unha serie de capas de diversos materiais, para 
garantir a resistencia necesaria ás cargas que deberá soportar, 
así como a súa adecuación a outros factores, como sonoridade, 
adherencia etc. 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Capa de rodaxe: Capa superior ou única dun pavimento de 
mestura bituminosa. 
Capa intermedia: Capa inferior dun pavimento de mestura 
bituminosa de máis dunha capa. 
Categorías de tráfico pesado: Intervalos que se establecen, a 
efectos do dimensionado da sección do firme, na intensidade 
media diaria de vehículos pesados. 
Chairas: Superficie sobre a que se asenta o firme, non 
pertencente á estrutura. 
Firme: Conxunto de capas executadas con materiais 
seleccionadas colocado sobre a chaira para permitir a 
circulación en condicións de seguridade e comodidade. 
Formigón magro: Mestura homoxénea de áridos, auga e 
conglomerantes, que se pon en obra de forma análoga a un 
pavimento de formigón vibrado, aínda que o seu contido de 
cemento é bastante inferior ao deste. 
Formigón vibrado: Mestura homoxénea de áridos, auga e 
conglomerante, que se pon en obra con maquinaria específica 
e utilízase para pavimentos. Estruturalmente engloba á base. 
Pavimento de formigón vibrado: O constituído por laxas de 
formigón en masa, separadas por xuntas transversais, ou por 
unha laxa continua de formigón armado, que se pon en obra 
cunha consistencia tal, que require o emprego de vibradores 
internos para o seu compactación. 
Xunta: Descontinuidade prevista entre laxa contiguas en 
pavimentos de formigón vibrado ou en bases de formigón 
compactado. 
Mestura bituminosa en quente: Combinación dun ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluído o po mineral) e eventualmente 
aditivos, de maneira que todas as partículas de árido queden 
recubertas dunha película de ligante. O seu proceso de 
fabricación implica quentar os áridos (excepto eventualmente o 
po mineral de achega), e ponse en obra a temperatura moi 
superior á ambiente. 
Mestura bituminosa en frío: Combinación dun ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluído o po mineral) e eventualmente 
aditivos, de maneira que todas as partículas de árido queden 
recubertas por unha película de ligante. O seu proceso de 
fabricación non implica quentar o ligante ou os áridos, e ponse 
en obra a temperatura ambiente. 
Pavimento: Parte superior dun firme, que debe resistir os 
esforzos producidos pola circulación, proporcionando a este 
unha superficie de rodaxe cómoda e segura. 
Rega de adherencia: Aplicación dun ligante hidrocarbonado 
sobre unha superficie non imprimada, previamente á 
colocación sobre este de unha capa bituminosa. 
Rega de curado: Aplicación dunha película impermeable de 
ligante hidrocarbonado ou produto especial sobre unha capa 
tratada cun conglomerante hidráulico. 
Rega de imprimación: Aplicación dun ligante hidrocarbonado 
sobre unha capa granular, previamente á colocación sobre este 
de unha capa ou tratamento bituminoso. 
Saburra artificial: Material granular formado por áridos 
machucados, total ou parcialmente, cuxa granulometría é de 
tipo continua. 
Saburra natural: Material formado por áridos non triturados, 
chans granulares ou mestura de ambos, cuxa granulometría é 
de tipo continuo. 
 
 
1. CHAIRAS 
 
1.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE CHAIRAS 
 

Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Estabilización de chairas por medio de sobreescavación e 
recheo con terra seleccionada, adecuada ou tolerable, 
compactada. 
Considéranse incluídas dentro desta partida as seguintes 
operacións: 
- Estendido da camada de terras. 
- Humectación ou desecación da camada, si é necesario. 
- Compactación da camada. 
A superficie da chaira estará por encima do nivel máis alto 
previsible da capa freática en, como mínimo: 
 

TERRA DISTANCIA CHAIRA-CAPA FREÁTICA 
Seleccionada ≥60 cm 
Adecuada ≥80 cm 
tolerable ≥100 cm 

 
Condicións do proceso de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura sexa ≥20°C 
á sombra. 
Cando a chaira débase asentar sobre un terreo con correntes 
de auga superficial ou subalvea, desviaranse as primeira e 
captarán e conducirán as últimas, fose da área onde se 
construirá o terraplén, antes de empezar a súa execución. 
Si a chaira debe construírse sobre terreo inestable, turba ou 
arxilas brandas, asegurarase a eliminación deste material ou a 
súa consolidación. 
Nas chairas a media ladeira, o D.F. poderá esixir o 
escalonamento desta mediante a escavación que considere 
oportuna, para asegurar unha perfecta estabilidade. 
Os equipos de estendido, humectación e apisoado serán 
suficientes para garantir a execución da obra. 
Non se estenderán ningunha camada que non se comprobe 
que a superficie inferior cumpre as condicións esixidas e sexa 
autorizado o seu estendido polo D.F. 
Os materiais de cada camada terán características uniformes. 
En caso contrario, conseguirase esta uniformidade 
mesturándoos con maquinaria adecuada. 
As camadas terán espesor uniforme e serán sensiblemente 
paralelas. 
A superficie das camadas terán a pendente transversal 
necesaria para conseguir a evacuación das augas sen perigo 
de erosión. 
Os equipos de transporte de terras e extensión das mesmas 
operarán por toda a anchura de cada capa. 
Si débese engadir auga, farase de forma que a humectación 
dos materiais sexa uniforme. 
Si utilízanse rodetes vibrantes para o apisoado, daranse ao 
final unhas pasadas sen aplicar vibración, para corrixir as 
perturbacións superficiais que poida causar a vibración e selar 
a superficie. 
Prohibirase calquera tipo de tránsito sobre as capas en 
execución ata que non se complete o seu apisoado. Si isto non 
é factible, distribuirase o tránsito de forma que non se 
concentren roderas na superficie. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
m3 de volume medido segundo as especificacións do D.T. 
Este criterio non inclúen a preparación da superficie existente. 
Non se inclúe dentro deste criterio a subministración das terras 
necesarias para a execución da partida. 
Condicións de uso e mantemento segundo especificacións do 
D.T. 
 
1.2. ESTABILIZACIÓN DE CHAIRAS CON ADITIVOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Estabilización “in situ” de chairas mediante a adición ao terreo 
de cal ou cemento. 
Considéranse incluídas nesta partida as seguintes operacións: 
- Preparación e comprobación da superficie de asento. 
- Escarificación do terreo. 
- Distribución do aditivo. 
- Adición de auga e mestura de chan co aditivo. 
- Compactación da mestura. 
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- Acabado da superficie. 
- Execución de xuntas. 
- Curado da mestura. 
O terreo a estabilizar non terá material vexetal. Non terá 
elementos máis grandes de 80 mm nin da metade do espesor 
da camada a compactar. 
Comprobarase en todos os semiperfís que o espesor da capa 
sexa, como mínimo, o teórico deducido da sección-tipo dos 
planos. 
A capa terá a pendente especificada no D.T. ou na súa falta a 
que especifique o D.F. 
A superficie da capa quedará plana e a nivel, coas rasantes 
previstas no D.T. 
A superficie acabada non terá irregularidades nin 
descontinuidades. 
Estabilización de chairas con cemento: 
- Índice de plasticidade do chan a estabilizar segundo a norma 
UNE 103104:1993 < 15 
- Contido ponderal de materia orgánica do chan a estabilizar 
segundo a norma UNE 7368:1977 < 1% 
- Contido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , 
segundo a norma UNE 103201:2019 e 103202:2019 < 0,5% 
- Resistencia á compresión ao cabo de 7 días ≥ 0,9 x 15 kg/cm2 
Tolerancias de execución: 
- Contido de aditivo respecto ao peso seco do chan ±0,3% 
- Humidade da mestura respecto do seu peso seco ±2% 
- Planeidade ±10 mm/3 m 
- Niveles - 1/5 do espesor teórico 
±30 mm 
- Espesor medio da capa - 10 mm 
- Espesor da capa en calquera punto - 20 mm 
Condicións do proceso de execución das obras 
Poderase traballar normalmente con choivas lixeiras. 
Estabilización con cal: 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura á sombra 
sexa ≤ 2°C. 
Si a humidade do chan é > 2% do peso seco do chan, da 
establecida, suspenderanse os traballos. 
Estabilización con cemento: 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura á sombra 
sexa inferior a 5°C ou cando poidan darse xeadas. 
O chan a estabilizar se disgregará previamente até unha 
eficacia mínima do 100% no cedazo UNE 25 mm, e do 80% no 
cedazo UNE 5 m. Enténdese como eficacia a disgregación a 
relación entre o peneirado na obra do material húmido e o 
peneirado en laboratorio de leste mesmo material desecado e 
esmiuzado. 
Non se distribuirá o aditivo mentres haxa concentracións 
superficiais de humidade. 
As operacións de distribución do aditivo en po suspenderanse 
en caso de vento forte. 
O aditivo distribuirase uniformemente coa dosificación 
establecida aprobada polo D.F. 
Estabilización con cal: 
O cal pode engadirse en seco ou en leitada. 
Si aplícase o cal en loitada farase por pasadas sucesivas, cada 
unha das cales se mesturará co terreo antes da seguinte 
pasada. 
Si a mestura faise en dúas etapas, en cada unha aplicarase a 
metade da dosificación total. 
O aditivo estendido que se desprazou substituirase antes da 
mestura. 
Antes de oito horas desde a aplicación do aditivo nun punto 
calquera, mesturarase o aditivo co chan. 
Estabilización con cemento: 
O aditivo estendido que se desprazou substituirase antes da 
mestura. 
Antes dunha hora desde a aplicación do aditivo nun punto 
calquera, mesturarase o aditivo co chan. 
A auga engadirase uniformemente e evitarase que se acumule 
nas roderas que deixe o equipo de humectación. 
Os tanques regadores non se deterán mentres regan, para 
evitar a formación de zonas con exceso de humidade. 
A mestura do aditivo e a terra continuarase até conseguir unha 
cor uniforme e a ausencia de grumos no aditivo. 
Estabilización con cal: 
A disgregación da mestura conseguirá grumos < 20 m. Si isto 
non se pode cumprir, realizarase a mestura en dúas etapas, 
deixando curar a mestura entre ambas as operacións entre 24 
e 48 horas, mantendo a humidade adecuada. Nesta caso, o 
chan se apisoará lixeiramente, despois da mestura inicial, si 
existe risco de choivas. 

Nun punto calquera a mestura non pode estar máis de cinco 
días sen proceder á súa comparación e acabado, contados 
desde o final da última mestura. 
Ao comezar a compactar, a humidade do chan non diferirá da 
fixado pola fórmula de traballo en máis dun 2% do peso da 
mestura. 
Estabilización con cemento: 
Nun punto calquera a mestura non pode estar máis de medio 
hora sen proceder á súa compactación e acabado, contados 
desde o final da última mestura. 
Ao comezar a compactar, a humidade do chan non diferirá da 
fixada pola fórmula de traballo en máis dun 2% do peso da 
mestura. 
A humidade fixada na fórmula de traballo conseguirase antes 
de 2 horas desde a aplicación do cemento. 
No momento de iniciar a compactación, a mestura estará solta 
en todo o seu espesor. 
O apisoado farase lonxitudinalmente, empezando polo lado 
máis baixo e avanzado cara ao punto máis alto. 
Si ao compactar prodúcense fenómenos de inestabilidade ou 
arrolamento, reducirase a humidade da mestura. 
Estabilización con cemento: 
Os equipos do apisoado serán os necesarios para conseguir 
que a compactación acábese antes da 4 horas seguintes da 
incorporación do cemento ao chan. Este tempo reducirase a 3 
horas si a temperatura é superior aos 30°C. 
O acabado concluirá antes de 2 horas desde o comezo do 
apisoado. 
As zonas que non se poden compactar co equipo utilizado para 
o resto da capa, compactaranse cos medios adecuados até 
conseguir unha densidade igual á do resto da capa. 
Unha vez compactada a camada non se permite o recrecido da 
mesma. 
Dentro do prazo máximo de execución, poderá facerse a 
alisada con motoniveladora. 
As xuntas de traballo disporanse de forma que o seu canto sexa 
vertical, cortando parte da capa acabada. 
Estabilización con cemento: 
Disporanse xuntas transversais cando o proceso construtivo 
interrómpase máis de 3 horas. 
Si trabállase por fraccións do ancho total, disporase xuntas 
lonxitudinais si prodúcese unha demora superior a 1 hora entre 
as operacións en franxas contiguas. 
O recorte e recompactación dunha zona alterada só se fará si 
estase dentro do prazo máximo fixado para a posta en obra. Si 
pásase este prazo, reconstruirase totalmente a zona afectada, 
de acordo coas instrucións do D.F. 
A mestura manterase húmida, como mínimo, durante 7 días 
seguintes ao seu acabado. 
Disporase unha rega de curado a partir das 24 h do final das 
operacións de acabado. 
Prohibirase calquera tipo de tráfico durante os 3 días seguintes 
ao seu acabado, e de vehículos pesados durante os 7 días a 
non ser que o D.F. autoríceo expresamente e establecendo 
previamente unha protección da rega de curado mediante unha 
capa de area con dotación non superior aos 6 l/m2 , que se 
retirará completamente por varrido antes de executar calquera 
unidade de obra encima da capa tratada. 
Si durante os 7 primeiros días da fase de curado prodúcense 
xeadas, a capa estabilizada protexerase adecuadamente 
contra as mesmas, segundo as instrucións do D.F. 
Cando sexa necesario remover a capa de chan estabilizado, 
engadirase un mínimo dun medio por cento (0,5%) de cal e 
mesturarase engadindo a auga necesaria. 
Entre 5 e 7 días despois de feita a estabilización manterase a 
humidade ao redor da porcentaxe fixada para a mestura. 
Prohibirase calquera tipo de tránsito ata que non se 
consolidaron definitivamente as capas que se están 
executando. Si isto non é posible, distribuirase o tráfico de 
forma que non se concentren roderas na superficie. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
m3 de volume medido segundo as especificacións do D.T. 
Este criterio non inclúe a preparación da superficie existente. 
Non é de abono nesta unidade de obra a rega de curado. 
Non se inclúen neste criterio as reparacións de irregularidades 
superiores ás tolerables. 
Estabilización con cemento: 
Non se abonará nesta partida o árido de cobertura para dar 
apertura ao tráfico. 
Condicións de uso e mantemento segundo especificacións do 
D.T. 
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2. SUBBASES DE ÁRIDO 
 
2.1. SUBBASES E BASES DE FORMIGÓN 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Formación de subbase ou base para pavimento, con formigón 
estendido e vibrado manual ou mecanicamente. 
Considerase estendido e vibración manual á colocación do 
formigón con regra vibratoria, e estendido e vibración mecánica 
a colocación do formigón con estendedor. 
Regra vibratoria: 
Considéranse incluídas dentro desta partida as seguintes 
operacións: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Montaxe de encofrados. 
-Colocación do formigón. 
-Execución de xuntas de formigonado. 
-Protección do formigón fresco e curado. 
-Desmontaxe dos encofrados. 
Estendedor: 
Considéranse incluídas dentro desta partida as seguintes 
operacións: 
-Preparación comprobación da superficie de asento. 
-Colocación de elementos de guiado das máquinas. 
-Colocación do formigón. 
-Execución de xuntas de formigonado. 
-Protección do formigón fresco e curado. 
A superficie acabada estará maestreada. 
Non presentará gretas nin descontinuidades. 
Formará unha superficie plana cunha textura uniforme e 
axustarase ás aliñacións e rasantes previstas. 
Terá realizadas xuntas transversais de retracción cada 20 cm2. 
As xuntas serán dunha profundiade 1/3 do espesor da base e 
de 3 mm de ancho. 
Terá realizadas xuntas de dilatación a distancias ou superiores 
a 25 m, serán de 2 cm de ancho e estarán cheas de poliestireno 
expandido. 
As xuntas de formigonado serán de todo o espesor e 
coincidirán coas xuntas de retracción. 
Resistencia característica estimada do formigón (Fest) ao cabo 
de 28 días ≥ 0,9 x Fck 
Tolerancias de execución: 
-Espesor   15 mm 
-Nivel  ± 10 mm 
-Planeidade ±5 mm/m 
Condicións do proceso de execución das obras. 
O formigonado realizarase a temperatura ambiente entre 5ºC e 
40ºC. 
Suspenderanse os traballos cando a choiva poida producir o 
lavado do formigón fresco. 
Vibrarase ata conseguir unha masa compacta e sen que se 
produzan segregacións. 
Durante o fraguado e ata conseguir o 70% da resistencia 
prevista, manterase húmida a superficie do formigón cos 
medios necesarios en función do tipo de cemento empregado 
e as condicións climatolóxicas do lugar. 
Este proceso será como mínimo de: 
-15 días en tempo caloroso e seco. 
-7 días en tempo húmido. 
A capa non debe pisarse durante as 24 h seguintes á súa 
formación. 
Control e criterio de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume medido segundo as especificacións do proxecto. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.2. SUBBASES DE MATERIAL AXEITADO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Formación de subbase para pavimento, con camadas 
compactadas de material axeitado. 
Considéranse incluídas nesta partida as operacións seguintes: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Aportación de material. 
-Extensión, humectación (se é necesaria), e compactación de 
cada camada. 

-Alisado da superficie da última camada. 
A superficie quedará plana e con acabado liso e uniforme. 
Terá as pendentes e niveis previstos. 
Alcanzaranse, como mínimo, o grado de compactación previsto 
(ensaio PM,NLT-108/72). Índice CBR: ≥5 
Tolerancias de execución: 
-Nivel   ±20 mm 
-Planeidade ±10mm/m 
Condicións de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura sexa ≤2ºC o 
no caso de ventos fortes. 
O soporte terá o grado de compactación e rasantes previstos. 
O material estenderase por capas de espesor uniforme ≤ 25 
cm, sensiblemente paralelas á explanada. 
Comprobarase o nivel e o grao de compactación da camada 
antes de estender a superior. 
O acabado superficial farase sen vibración para corrixir 
posibles irregularidades e selar a superficie. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume medido segundo as especificacións do proxecto. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
2.3. SUBBASES E BASES DE SABURRA 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Subbases ou bases de saburra natural ou artificial para 
pavimentos. 
Considéranse incluídas nesta partida as operacións seguintes: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Aportación de material. 
-Extensión, humectación (se é necesaria), e compactación de 
cada camada. 
-Alisado da superficie da última camada. 
A capa terá a pendente especificada na D.T. ou no seu defecto 
a que especifique a D.F. 
A superficie da capa quedará plana e a nivel, coas rasantes 
previstas na D.T. 
Alcanzarase, como mínimo, o grao de compactación previsto 
segundo a norma NLT-108/72 (Ensaio Próctor Modificado) 
Tolerancias de execución: 
-Reformulo de rasantes  ±0 
-1/5 do espesor teórico 
-Nivel da superficie: 

SABURRA TRÁFICO NIVEL 
Natural T0, T1 ou T2 ±20mm 
Natural T3 ou T4 ±30mm 
Artificial T0, T1 ou T2 ±15mm 
Artificial T3 ou T4 ±20mm 

-Planeidade  ±10mm/m 
Condicións do proceso de execución das obras. 
A capa non se estenderá ata que se comprobe que a superficie 
sobre a que debe asentarse ten as condicións previstas, coas 
tolerancias establecidas. Se nesta superficie hai defectos ou 
irregularidades que excedan das tolerables, corrixiranse antes 
da execución da partida de obra. 
Non se estenderán ningunha camada mentres non se 
comprobe o grao de compactación da precedente. 
A humidade óptima de compactación, deducida do ensaio 
“Próctor Modificado”, segundo a norma NLT-108/72, 
axustarase á composición e forma de actuación do equipo de 
compactación. 
Saburra artificial: 
-A preparación de saburra farase en central e non “in situ”. A 
adición da auga de compactación tamén se fará en central 
excepto cando a D.F. autorice o contrario. 
Saburra natural: 
-Antes de estender unha camada pódese homoxeneizar e 
humedecer, se se considera necesario. 
-O material pódese empregar sempre que as condicións 
climatolóxicas non produciran alteracións na súa humidade de 
tal maneira que se supere en máis do 2% a humidade óptima. 
-A extensión realizarase con coidado, evitando segregacións e 
contaminacións, en camadas de espesor comprendido entre 10 
e 30 cm. 
-todas as aportacións de auga faranse antes da compactación. 
Despois, a única humectación admisible é a preparación para 
colocar a capa seguinte. 
A compactación efectuarase lonxitudinalmente, comezando 
polos cantos exteriores e progresando cara o centro para 
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solaparse cada percorrido nun ancho no inferior a 1/3 do ancho 
do elemento compactador. 
As zonas que, pola súa reducida extensión, a súa pendente ou 
a súa proximidade a obras de paso ou desaugamento, muros 
ou estruturas, non permitan o emprego do equipo habitual, 
compactaranse cos medios axeitados ao caso para conseguir 
a densidade prevista. 
Non se autoriza o paso de vehículos e maquinaria ata que a 
capa non se consolide definitivamente. 
Os defectos que se deriven de este incumprimento serán 
reparados polo contratista segundo as indicacións da D.F. 
As irregularidades que excedan das tolerancias especificadas 
no apartado anterior serán corrixidas polo construtor. Será 
necesario escarificar nunha profundidade mínima de 15 cm, 
engadindo ou retirando o material necesario volvendo a 
compactar e alisar. 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento. 
M3 de volume realmente executado, medido de acordo coas 
seccións tipo sinaladas na D.T. 
O abono dos traballos de preparación da superficie de asento 
corresponde á unidade de obra da capa subxacente. 
Non serán de abono as creces laterais, nin as consecuentes da 
aplicación da compensación da mingua de espesores de capas 
subxacentes. 
Condicións e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
3. PAVIMENTOS GRANULARES 
 
3.1. PAVIMENTOS DE TERRA    
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Formación de subbases ou bases para xabre 
Pavimentos de saburra, xabre ou material seleccionado: 
Considéranse incluídas nesta partida as operacións seguintes: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Aportación de material. 
-Extensión, humectación (se é necesaria), e compactación de 
cada camada. 
-Alisado da superficie da última camada. 
Pavimentos de terra-cemento “in situ”. 
Considéranse incluídas nesta partida as operacións seguintes: 
-Preparado e comprobación da superficie de asento. 
-Distribución do cemento. 
-Mestura do chan co cemento. 
-Adición de auga. 
-Compactación da mestura. 
-Acabado da superficie. 
-Execución de xuntas. 
-Curado da mestura. 
A capa terá a pendente especificada na D.T. ou a que se 
especifique na D.F. 
A superficie da capa quedará plana e a nivel, cas rasantes 
previstas na D.T. 
Alcanzarase, como mínimo, o grao de compactación. 
Comprobarase en todos os semiperfís que o espesor da capa 
sexa, como mínimo, o teórico deducido da sección-tipo dos 
planos. 
A superficie acabada non terá irregularidades nin 
descontinuidades. 
-Índice de plasticidade do chan a estabilizar segundo as 
normas NLT-105/72 e NLT106/72: <15 
-Contido ponderal de materia orgánica do chan a estabilizar 
segundo a norma UNE 7368: <1% 
-Contido ponderal de sulfatos, expresados en SO3, segundo a 
norma UNE 103201: <0,5% 
-Resistencia á compresión ó cabo de 7 días: ≥ 0,9x25 kg/cm2 
Tolerancias na execución: 
-Planeidade  ±10mm/m 
Tolerancias de execución dos pavimentos de saburra, xabre ou 
material seleccionado: 
-Reformulo de rasantes:  +0 - 1/5 do espesor teórico 
-Nivel da superficie:  ±20mm 
Tolerancias de execución dos pavimentos de terra-cemento “in 
situ”: 
-Contido de aditivo respecto ó peso seco do chan: ±0,3 % 
-Humidade da mestura respecto ao seu peso seco: ±2% 
-Niveis:  - 1/5 do espesor teórico 
 ± 30 mm 
-Espesor medio da capa: -10mm 
-Espesor da capa en calquera punto: -20mm 

Condicións do proceso de execución das obras 
A capa non se estenderá ata que se comprobe que a superficie 
sobre a que debe asentarse ten as condicións de calidade e 
forma previstas, coas tolerancias establecida. Se nesta 
superficie hai defectos ou irregularidades que excedan das 
tolerables, corrixiranse antes da execución da partida da obra. 
Pavimentos de xabre ou material seleccionado: 
-Para temperaturas inferiores a 2ºC suspenderanse os 
traballos. 
-O contido óptimo de humidade determinarase na obra en 
función da maquinaria dispoñible e dos resultados dos ensaios 
realizados. 
Pavimentos de saburra, xabre ou material seleccionado: 
-Non se estenderá ningunha camada mentres non se comprobe 
o grao de compactación da precedente. 
-Antes de estender unha camada pódese homoxeneizar e 
humedecer, se se considera necesario. 
-Todas as aportacións de auga faranse antes da compactación. 
Despois, a única humectación admisible é a da preparación 
para colocar a capa seguinte. 
-A compactación efectuarase lonxitudinalmente; comezando 
polo cantos exteriores e progresando cara o centro para 
solaparse cada percorrido nun ancho no inferior a 1/3 do ancho 
do elemento compactador. 
As zonas que, pola súa reducida extensión, a súa pendente ou 
a súa proximidade a obras de paso ou desaugamento, muros 
ou estruturas, non permitan a utilización do equipo habitual, 
compactaranse cos medios axeitados ao caso para conseguir 
a densidade prevista. 
Non se autoriza o paso de vehículos e maquinaria ata que a 
capa non se consolide definitivamente. Os defecto que deriven 
de este incumprimento serán reparados polo contratista 
segundo as indicacións da D.F. 
As irregularidades que excedan das tolerancias especificadas 
no apartado anterior serán corrixidas polo construtor. Será 
necesario escarificar nunha profundidade mínima de 15 cm, 
engadindo ou retirando o material necesario volven a 
compactar e alisar. 
Pavimento de terra cemento “in situ”.- 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura á sombra 
sexa inferior a 5ºC ou cando poidan producirse xeadas. 
Poderase traballar normalmente con choivas lixeiras. 
O chan a estabilizar disgregarase previamente ata unha 
eficacia mínima do 100% no cedazo UNE 25 mm, e do 80% no 
cedazo UNE 5m. enténdese como eficacia de disgregación a 
relación entre o tamizaxe na obra do material húmido e o 
tamizaxe en laboratorio deste mesmo material desecado e 
esmiuzado.  
Non se distribuirá o cemento mentres haxa concentracións 
superficiais de humidade. 
As operacións de distribución do aditivo en po suspenderanse 
en caso de forte vento. 
O cemento distribuirase uniformemente, coa dosificación 
establecida e coa maquinaria axeitada, aprobada pola D.F. 
O cemento estendido que se desprazase substituirase antes da 
mestura. 
O cemento estenderase so á superficie que se poida acabar na 
xornada de traballo. 
Antes dunha hora desde o vertido do cemento nun punto 
calquera, mesturarase neste punto o cemento co chan, ata que 
non se aprecien grumos de cemento na mestura. 
A auga engadirase uniformemente e evitarase que se acumule 
nas rodeiras que deixe o equipo de humectación. 
Os tanques de rega non se pararán mentres reguen, para evitar 
a formación de zonas con exceso de humidade. 
A mestura de cemento e de terra que se continuará ata 
conseguir unha cor uniforme e a ausencia de grumos de 
cemento. 
En calquera punto da mestura non pode estar máis de ½ hora 
sen proceder á súa compactación e acabado; en caso contrario 
removerase e mesturará de novo. 
Ó comezar a compactar, a humidade do chan non diferirá da 
fixada pola fórmula de traballo en máis dun 2% do peso da 
mestura. 
A humidade fixada na fórmula de traballo conseguirase antes 
de 2 horas desde a aplicación do cemento. 
No momento de iniciar a compactación, a mestura estará solta 
en todo o seu espesor. 
O apisoado farase lonxitudinalmente, comezando polo lado 
máis baixo e avanzando cara o punto máis alto. 
Se ó compactar prodúcense fenómenos de inestabilidade ou 
arroiamento, reducirase a humidade da mestura. 
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Os equipos de apisoado serán os necesarios para conseguir 
que a compactación se remate antes das 4 horas seguintes á 
incorporación do cemento ó chan. Este tempo reducirase a 3 
horas se a temperatura é superior aos 30ºC. 
O acabado concluirá antes de 2 horas desde o comezo do 
apisoado. 
As zonas que non se poidan compactar co equipo empregado 
para o resto da capa, compactaranse cos medios adecuados 
ata conseguir unha densidade igual á do resto da capa. 
A recrecida en capas delgadas non se permitirá en ningún 
caso. 
Dentro do prazo máximo de execución, poderá facerse alisado 
con motoniveladora. 
As xuntas de traballo disporanse de forma que o seu canto sexa 
vertical, cortando parte da capa acabada. 
Disporanse xuntas transversais cando o proceso construtivo se 
interrompa máis de 3 horas. 
Se se traballa por fraccións do ancho total, disporanse xutas 
lonxitudinais se se produce unha demora superior a 1 hora 
entre as operacións en franxas contiguas. 
O recorte e recompactación dunha zona alterada só se fará se 
se está dentro do prazo máximo fixado para a posta en obra. 
Se se pasa este prazo, reconstruirase totalmente a zona 
afectada, de acordo coas instrucións da D.F. 
A mestura manterase húmida, como mínimo, durante os 7 días 
seguintes ao seu acabado. 
Disporanse unha rega de curado a partir das 24 h do final das 
operacións de acabado. 
Prohibirase calquera tipo de tráfico durante os 3 días seguintes 
ao seu acabado, e de vehículos pesados durante os 7 primeiros 
días, a non ser que a D.F., o autorice expresamente e 
establecendo previamente unha protección da rega de curado 
mediante unha capa de area ou terra con dotación non superior 
aos 6 l/m2, que se retirará complemente por varrido antes de 
executar calquera unidade de obre encima da capa tratada. 
Se durante os 7 primeiros días da fase de curado prodúcense 
xeadas, a capa estabilizada protexerase adecuadamente 
contra as mesmas, segundo as instrucións da D.F. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Pavimentos de saburra, xabre ou material seleccionado: 
-m3 de volume realmente executado, medido de acordo coas 
seccións-tipo sinaladas na D.T. 
-O abono dos traballos de preparación da superficie de asento 
corresponde á unidade de obra da capa subxacente. 
-Non serán de abono as creces laterais, nin as consecuentes 
da aplicación da compensación da mingua de espesores de 
capas subxacentes 
Pavimentos de terra-cemento “in situ” 
-m3 de volume realmente executado, medido de acordo coas 
seccións tipo sinaladas na D.T. 
-Non se inclúen neste criterio as reparacións de irregularidades 
superiores ás tolerables. 
-Non é abono nesta unidade de obra a rega de curado. 
-Non é abono nesta unidade de obra calquera rega de selado 
que se engada para dar apertura ó tránsito. 
-O abono dos traballos de preparación da superficie de asento 
corresponde á unidade de obra da capa subxacente. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
 
4. PAVIMENTOS DE PEDRA NATURAL E LASTROS DE 
FORMIGÓN 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Formación de pavimento de lastros. 
Considéranse incluídas nesta partida as operacións seguintes: 
-Pavimento de lastros sobre leito de area e xuntas recheas con 
area. 
-Pavimento de lastros colocados con morteiro e xuntas recheas 
con coada de cemento. 
-Pavimento de lastros sobre leito de area e xuntas recheas con 
morteiro. 
Operacións incluídas na partida: 
Colocación sobre leito de area e xuntas recheas de area: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Colocación do leito de area. 
-Colocación e compactación dos lastros. 
-Recheo das xuntas con area. 
-Compactación final dos lastros. 
-Varrido do exceso de area. 

Colocación con morteiro e xuntas recheas con coada de 
cemento: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Colocación da base de morteiro seco. 
-Humectación e colocación dos lastros. 
-Compactación da superficie. 
-Humectación da superficie. 
-Recheo das xuntas con coada de cemento. 
Colocación sobre leito de area e recheo das xuntas con 
morteiro: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Colocación do leito de area. 
-Colocación dos lastros. 
-Compactación do pavimento de lastros. 
-Recheo das xuntas con morteiro. 
O pavimento formará unha superficie plana, uniforme e se 
axustará ás aliñacións e ás rasantes previstas. 
Os lastros quedarán en asentados, coa cara más ancha arriba. 
Quedarán colocados a rompexuntas, seguindo as 
especificacións da D.T. 
O pavimento terá, transversalmente, unha pendente entre o 2 
e 8%. 
As xuntas entre as pezas serán do mínimo espesor posible e 
nunca superior a 8 m. 
Tolerancias a execución: 
-Nivel:   ±12 mm 
-Reformulo: ±10 mm 
-Planeidade:  ±5mm/m 
Condicións do proceso de execución das obras 
Colocación sobre o leito de area e xuntas recheas con area: 
Non se traballará en condicións meteorolóxicas que poidan 
producir alteracións á subbase ou leito de area. 
O leito de area nivelada deixarase a 1,5 cm por riba do nivel 
definitivo. 
Colocadas as pezas apisoaranse 1,5 cm ata o nivel previsto. 
As xuntas reencheranse con area fina. 
Unha vez rexuntadas farase unha segunda compactación con 
2 ou 3 pasadas con pisón vibrante e un recebo final con area 
para acabar de reencher as xuntas. 
Varrerase a area que sobre antes de abrilo ó transito 
Colocación con morteiro e xuntas recheas con coada: 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura sexa < 5ºC.  
Os lastros colocaranse sobre unha base de morteiro seco. 
Unha vez colocadas as pezas regaranse para conseguir o 
fraguado do morteiro de base. 
Despois reencheranse as xuntas coa coada 
A superficie manterase húmida durante as 72 h seguintes. 
Colocación sobre leito de area e xuntas recheas con morteiro: 
Non se traballará en condicións meteorolóxicas que poidan 
producir alteracións á subbase ou leito de area. 
O leito de terra nivelada de 5 cm de espesor, deixarase a 1,5 
cm sobre o nivel definitivo. 
Colocas as pezas apisoaranse 1,5 cm ata o nivel previsto. 
As xuntas reencheranse con morteiro de cemento. 
A superficie manterase húmida durante as 72 h seguintes 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
5. TRATAMENTOS SUPERFICIAIS. 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada. 
Capa de rodaxe para pavimentos por medio de regas dos 
seguintes tipos: 
-Rega monocapa simple. 
-Rega monocapa dobre. 
Considéranse incluídas dentro desta unidade de obra as 
operacións seguintes: 
Rega monocapa simple: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Aplicación do ligante hidrocarbono. 
-Estendido do árido. 
-Apisoado do árido. 
-Eliminación do árido non adherido 
Rega monocapa dobre: 
-Preparación e comprobación da superficie de asento. 
-Aplicación do ligante hidrocarbono. 
-Primeira extensión do árido 
-Primeiro apisoado do árido, cando a D.F. o ordene. 
-Segunda extensión do árido. 
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-Apisoado extensión do árido. 
-Eliminación do árido non adherido. 
Estará exento de defectos localizados como exsudacións de 
ligante e desprendementos de árido. 
Terá unha textura uniforme, que proporcione un coeficiente de 
resistencia ó escorregamento non inferior a 0,65, segundo a 
norma NLT-175/73. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Suspenderanse os traballos cando a temperatura sexa inferior 
a 10ºC ou con choiva. 
Ligante de alcatrán ou betume asfáltico. 
Non se farán regas con gravas sobre superficies molladas. 
Comprobarase a regularidade superficial e o estado da 
superficie sobre a que se efectuará o tratamento superficial. 
A superficie sobre a que se aplica o ligante hidrocarbono estará 
exenta en po, sucidade, barro sexo, materia solta ou que poida 
ser prexudicial. A limpeza farase con auga a presión ou cun 
varrido enérxico. 
Protexeranse os elementos construtivos ou accesorios para 
evitar que se manchen con ligante. 
A aplicación do ligante hidrocarbono farase de maneira 
uniforme e se evitará a duplicación da dotación nas xuntas 
transversais de traballo colocando tiras de papel ou outro 
material baixo os difusores. 
O estendido do árido farase de maneira uniforme e de maneira 
que se evite o contacto das rodas do equipo de estendido co 
ligante sen cubrir. 
No caso que a D.F. o considere oportuno, farase un apisoado 
auxiliar inmediatamente despois do estendido do primeiro 
árido. 
O apisoado do árido executarase lonxitudinalmente 
comezando polo borde inferior, progresando cara o centro e 
solapándose cada pasada co anterior. 
O apisoado con compactadores completarase co traballo 
manual necesario para a corrección de todos os defectos e 
irregularidades que se poidan presentar. 
O apisoado do árido acabará antes de 20 minutos, cando o 
ligante sexa alcatrán ou betume asfáltico, ou 30 minutos, cando 
o ligante sexa betume asfáltico fluidificante ou emulsión 
bituminosa, desde o comezo do estendido. 
Unha vez apisoado o árido e cando o ligante acade unha 
cohesión suficiente, a xuízo da D.F. para resistir a acción da 
circulación normal de vehículos, eliminaranse todo exceso de 
árido que quede solto sobre a superficie antes de permitir a 
circulación. 
Evitarase a circulación sobre un tratamento superficial como 
mínimo durante as 24 h seguintes á súa terminación. Se isto 
non é factible, eliminarase a velocidade a 40 km/h e avisarase 
do perigo que representa a proxección do árido. 
Nos 15 días seguintes á apertura á circulación, e a excepción 
de que a D.F. ordene o contrario, farase un varrido definitivo do 
árido non adherido. 
Cando a superficie a tratar sexa superior a 70.000 m2 farase 
un tramo de proba previamente ao tratamento superficial. 
A D.F. poderá aceptar o tramo de proba como parte integrante 
da obra. 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento. 
M2 de superficie medida segundo as especificacións da D.T. 
Este criterio inclúe a preparación da superficie que recibirá o 
tratamento superficial. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
6. BORDOS 
 
Condicións dos materiais e/ou das partidas de obra executada 
Bordos de pedra ou de pezas de formigón, colocados sobre 
base de formigón ou sobre explanada compactada. 
Colocación sobre base de formigón: 
Considéranse incluídas dentro desta partida de obra as 
operacións seguintes: 
-Preparación e comprobación da superficie de asentamento. 
-Colocación do formigón da base 
-Colocación das pezas do bordo rexuntadas con morteiro  
Colocación sobre explanada compactada: 
Considéranse incluídas dentro desta partida de obra as 
operacións seguintes: 
-Preparación e comprobación da superficie de asentamento 
-Colocación das pezas do bordo rexuntadas con morteiro 
O bordo colocado terá un aspecto uniforme, limpo, sen 
desportilladuras nin outros defectos. 

Axustarase ás aliñacións previstas e sobresairá de 10 a 15 cm 
por riba da rigola. 
Colocación sobre base de formigón: 
Quedará asentado 5 cm sobre un leito de formigón. 
As xuntas entre as pezas serán ≤ 1 cm e quedarán rexuntadas 
con morteiro. 
Pendente transversal: ≥ 2% 
Tolerancias de execución: 
-Reformulo: ±10 mm (non acumulativos) 
-Nivel:  ±10 mm 
-Planeidade:  ±4mm/m (non acumulativos) 
Condicións do proceso de execución das obras 
Traballarase a unha temperatura ambiente que oscile entre os 
5ºC e os 40ºC e sen choivas. 
O soporte terá unha compactación ≥ 90% do ensaio PM e a 
rasante prevista. 
Colocación sobre base de formigón: 
-O vertido do formigón farase sen que produzan disgregacións 
e vibrarase ata conseguir unha masa compacta. 
-Para realizar xuntas de formigonado non previstas no 
proxecto, é necesaria a autorización e as indicacións da D.F. 
-As pezas colocaranse antes de que o formigón comece o seu 
fraguado. 
-Durante o fraguado, e ata conseguir o 70% da resistencia 
prevista, manteranse húmidas as superficies do formigón. 
-Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M de lonxitude medida segundo as especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
7. MATERIAIS ESPECÍFICOS 
 
7.1. XABRE 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou partidas de obra 
executada. 
Area procedente de roca granítica meteorizada, obtida por 
escavación. 
Durante a extracción retirarase a capa vexetal. Estará exenta 
de arxilas, margas ou outras materias estrañas. 
A fracción que pasa polo tamiz 0,08 (UNE 7050) será inferior a 
2/3 en peso da que pasa polo tamiz 0,40 (UNE 7050). 
A composición granulométrica estará en función do seu uso e 
será a definida na partida de obra en que interveña, ou se non 
consta, a fixada explicitamente pola D.F. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): <50 
Índice CBR (NLT-11): >20 
Contido de materia orgánica: nulo 
Tamaño do árido: 
-Xabre cribado: ≤ 50mm 
-Xabre non cribado: ≤ 1/2 espesor da camada. 
Subministración e almacenamento: de maneira que non se 
alteren as súas condicións. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas de execución de obra 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento 
M3 de volume necesario subministrado na obra. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
7.2. SABURRAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Mestura de áridos e/ou chans granulares, con granulometría 
continua, procedente de graveras, canteiras, depósitos naturais 
ou chans granulares, ou produtos reciclados de derrubamentos 
de construción. 
A saburra natural estará composta de áridos naturais non 
triturados, ou por produtos reciclados de derrubamentos de 
construción. 
A saburra artificial pode estar composta total ou parcialmente 
por áridos machucados. 
O tipo de material empregado será o indicado na D.T. ou o que 
determine a D.F. 
A fracción pasada polo tamiz 0,08 (UNE 7050) será menor que 
os dous terzos da pasada polo tamiz 0,04 (UNE 7050). 
Os materiais estarán exentos de terróns de arxila, materia 
vexetal, marga e outras materias estrañas. 
-Coeficiente de limpeza (NLT-172/86): ≥ 2 
Saburra natural: 
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A D.F. determinará a curva granulométrica dos áridos entre un 
dos seguintes fusos: 
 

Tamiz  
UNE 7050 

Cribado ponderal acumulado (%) 
ZN(50) ZN(49) ZN(25) ZN(20) ZNA 

50 100 - - - 100 
40 80-95 100 - - - 

25 50-90 75-95 100 - 
60-
100 

20 - 60-85 80-100 100 - 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

 
O fuso ZNA so poderá empregarse en calzadas con tráfico T3 
ou T4, o en beiravías. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para unha 
granulometría tipo B (NLT-149-72): 
-Fuso ZNA : <50 
-Resto de fusos: <40 
Equivalente de area (NLT-113/72): 
-Fuso ZNA: >25 
-Resto de fusos: >30 
-CBR (NLT-111/78): > 20 
Plasticidade: 
-Tráfico T0, T1 e T2 ou material procedente de reciclado de 
derrubamentos non plásticos. 
-Resto de tráficos e material natural. 
-Límite líquido (NLT-105/72): <25 
-Índice de plasticidade (NLT-106/72): <6 
Se o material procede do reciclaxe de derrubamento: 
-Inchamento (NLT-111/78 Índice BR): <5% 
-Contido de materiais pétreos: 95% 
-Contido de restos de asfalto: <1% en peso 
-Contido de madeira: <0,5 en peso 
Saburra natural: 
A D.F. determinará a curva granulométrica dos áridos entre 
unha das seguintes: 
 

Tamiz UNE 
Cribado ponderal acumulado (%) 

ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400micras 6-12 8-22 
80micras 0-10 0-10 

 
A fracción retida polo tamiz a 5 (UNE 7050) conterá, como 
mínimo, un 75% para tráfico T0 e T1, e un 50% para o resto de 
tráficos, de elementos triturados que teñan dous ou máis caras 
de fractura. 
-Índice de laxes (NLT-354/74): ≤35 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para unha 
granulometría tipo B (NLT-149/72): 
-Tráfico T0 e T1. <30 
-Resto de tráficos: <35 
Equivalente en area (NLT-113/72): 
-Tráfico T0 e T1: >35 
-Resto de tráficos: >30 
O material será non plástico, segundo as normas NLT-105/72 
e NLT-106/72. 
Subministración e almacenamento. De forma que non alteren 
as súas condicións. Distribuirase ao longo da zona de traballo. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
Non hai condicións específicas de execución de obra. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
M3 de volume necesario subministrado na obra. 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
7.3. GRAVAS-CEMENTO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Mestura homoxénea de áridos, cemento, auga e 
eventualmente adicións. 

O cemento será do tipo I, II, III, IV ou V (segundo RC-03) ou 
cementos con propiedades especiais. 
O cemento non será de clase superior a 35. 
A mestura non terá segregacións. 
A dosificación será a especificada no proxecto ou a fixada pola 
D.F. coas limitacións de contido de cemento e curva 
granulométrica dos áridos que se especifican a continuación: 
Contido de cemento, en peso (C): 
-Para base de tránsito pesado ou medio: 3% ≥ C ≥ 4,5% 
-Outras utilizacións: 3% ≥ C ≥ 4% 
A curva granulométrica quedará dentro dos límites seguintes: 
 

Tamiz 
UNE 

Cribado ponderado acumulado (%) 
GC1 GC2 

40 - 100 
25 100 75-100 
20 70-100 65-90 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 
2 25-45 22-42 

0,40 10-24 10-22 
0,08 1-8 1-8 

 
Resistencia á compresión aos 7 dçias (NLT-108; NLT-310): 
-Bases de tráfico pesado ou medio: ≥ 35 kg/cm2 
-Bases de outros usos: ≥ 30 kg/cm2 
Características que cumprirán os áridos, para a fabricación da 
mestura: 
Serán limpos, resistentes e granulometría uniforme. 
Non terán po, sucidade, arxila, margas ou outras materias 
estrañas. 
Coeficiente de desgaste (Ensaio “Los Angeles” NLT-149): 
-Bases de tránsito pesado ou medio: < 30 
-Outras utilizacións: < 35 
Plasticidade: 
-Bases de tránsito pesado ou medio: Nula 
-Outras utilizacións (para a fracción que pasa polo tamiz 0,40 
de la UNE 7050): 
-Límite líquido (LL): <25 
-Índice de plasticidade (P): <6 
-Equivalente de area (EA): >30 
-Contido de materia orgánica (UNE-EN 1744-
1:2010+A1:2013): ≤0,05% 
-Terróns de arxila, en peso (UNE UNE 146403) : ≤ 0,5% 
Tolerancias respecto á formula de traballo: 
-Material que pasa por tamices superiores ao 2 mm (UNE 
7050): ± 6% 
-Material que pasa por tamices entre o 2 mm e 0,4 mm (UNE 
7050): ± 3% 
-Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7050): ± 1,5% 
-Contido de cemento, en peso: ± 0,3% 
-Contido de auga: ± 0,3% 
As cantidades irán expresadas en relación ó peso do árido 
seco. 
Subministración: en camións, debidamente protexidos para 
evitar a perda de auga ou as disgregacións da mestura, ao 
lugar de utilización. 
O subministrador entregará con cada carga unha folla onde 
constarán, como mínimo, os seguintes datos: 
-Nome da central que colaborou a grava-cemento 
-Data de entrega e número de seria da folla 
-Dirección de subministración e nome do usuario 
-Cantidade que compón a carga. 
-Características da grava-cemento 
-Tipo de cemento empregado 
-Horas de carga do camión 
Almacenaxe: non se pode almacenar 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas de execución de obra 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
M3 de volume necesario subministrado na obra 
Condicións de uso e mantemento. 
Segundo especificacións da D.T. 
 
7.4. TERRAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executada 
Terras naturais procedentes de escavación e de achega. 
Cando a terra é “sen clasificar”, a composición granulométrica 
e o seu tipo serán os axeitados ao seu uso e aos que se definan 
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na partida de obra onde interveñan, ou se consta, os que 
estableza explicitamente a D.F. 
Terra seleccionada: 
-Elementos de tamaño superior a 8mm: Nulo 
-Elementos que pasan polo tamiz 0,08 mm (UNE7050): <25% 
-Límite líquido (LL) (NLT-105/72): <30 
-Índice de plasticidade: <10 
-Índice CBR (NLT-111/78): >10 
-Inflado dentro do ensaio CBR: Nulo 
-Contido de materia orgánica: Nulo 
Terra axeitada:  
-Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo 
-Límite líquido (LL) (NLT-105/72): <40 
-Densidade do Próctor normal: ≥ 1,750 kg/dm3 
-Índice CBR (NLT-111/78): >5 
-Inflado dentro do ensaio CBR: < 2% 
-Contido de materia orgánica: < 1% 
Terra tolerable: 
-Contido de pedra de D> 15 cm: ≤25% en peso 

Cumpriranse unha das seguintes condicións: 
-a)Límite líquido (L.L.): <40 
-b) Límite líquido (L.L.): <65 
- Índice de plasticidade (P): >(0,6 x L.L. – 9)  
-Índice CBR (NLT-111/72): >3 
-Contido de materia orgánica: < 2% 
Subministración e almacenamento: subministrarase en camión 
basculante e distribuirase en montóns uniformes en toda a área 
de traballo, procurando estendelas ao longo da mesma xornada 
e de forma que non se alteren as súas condicións.  
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas de execución de obra 
Control e criterios de aceptación rexeitamento 
M3 de volume necesario subministrado na obra 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións da D.T. 
 
 
 

 

 

EPÍGRAFE 3. 

REDE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

 

0. INTRODUCIÓN 
 
Esta sección ten por obxecto establecer as condicións e 
garantías que cumprirán os locais, equipos e materiais 
destinados á distribución de enerxía eléctrica pública para a 
alimentación, protección e control dos circuítos eléctricos e 
receptores asociados, conectados a tensións definidas como 
baixas nos artigos 3 e 4 do “Regulamento Electrotécnico de 
Baixa Tensión” vixente, con destino a edificios e/ou 
instalacións. 
A REBT vixente (R.D. 842/2002) limita o seu ámbito de 
aplicación a instalacións con tensións menores de 1.000 V para 
corrente alterna e 1.500 V para corrente continua. 
A instalación cumprirá co disposto na REBT e as súas ITC 
(Instrucións Técnicas Complementarias), así como as UNE de 
aplicación referidas na ITC-BT-02 (ou os seus equivalentes 
actualizados) e as UNE engadidas ao REBT no RD 1053/2014, 
de 12 de Decembro, (B.O.E. 31.12.2014 NUM.316) que 
modifica algunhas da ITCs do REBT orixinal. 
As empresas instaladoras deberán estar en posesión do 
certificado de autorización como instalador autorizado en baixa 
tensión expedido pola Consellería de Industria, cumprindo coas 
especificacións da ITC-BT-03. 
  
1. REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN 
BAIXA TENSIÓN 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-07. 
Os condutores serán de cobre ou de aluminio e estarán illados 
con mesturas apropiadas de compostos poliméricos. Os cables 
poderán ser dun ou máis condutores e de tensión asignada non 
inferior a 0,6/1 Kv, cumprindo os requisitos de UNE-HD 603.  
Os sistemas de tubos serán ríxidos, curvados, flexibles ou 
enterrados e cumprirán coas especificacións da serie UNE 
61386. 
Execución das instalacións: 
Estarase ao disposto no punto 2 da ITC-BT-07. 
As canalizacións disporanse, en xeral, por terreos de dominio 
público, cun trazado o máis rectilíneo posible e paralelo a 
referencias fixas como liñas en fachada e bordos. Ter en conta 
os radios de curvatura fixadas polo fabricante (ou na súa falta 
pola UNE 211435). 
Os cables poderán ir directamente enterrados (cunha 
profundidade maior de 0,60 m en beirarrúa e 0,80 m en 
calzada), en canalizacións entubadas (de acordo ás 
especificacións do punto 1.2.4 da ITC-BT-21) ou en galerías 
(coas condicións establecidas no punto 2.1.3 da ITC-BT-07). 

As condicións xerais para cruzamentos, proximidades e 
paralelismos en canalizacións eléctricas enterradas 
regularanse polo definido no punto 2.2 da ITC-BT-07. 
A posta a terra e continuidade do neutro aterase ao establecido 
nos puntos 3.6 e 3.7 da ITC-BT-06. 
Unidade e criterios de medición e abono: 
m de lonxitude instalado, medida segundo as especificacións 
do D.T., entre os eixos dos elementos ou dos puntos a 
conectar. Este criterio inclúe as perdas de material como 
consecuencia dos recortes. 
Condicións de uso e mantemento 
Cada cinco anos comprobarase o illamento dos condutores, 
que entre cada condutor e terra, e entre cada dous condutores 
non debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán as 
deficiencias atopadas. 
 
2. ACOMETIDAS 
 
Defínese acometida como parte da instalación da rede de 
distribución que alimenta a caixa ou caixas xerais de protección 
ou unidade funcional equivalente (CGP) 
As acometidas deberán cumprir o disposto na ITC-BT-11. 
As acometidas poderán ser aéreas pousadas sobre fachada, 
aéreas tensadas sobre postes, subterráneas ou aéreo-
subterráneas. 
As acometidas realizaranse seguindo os trazados máis curtos, 
realizando conexións cando estas sexan necesarias mediante 
sistemas ou dispositivos apropiados.  
Evitaranse acometidas por patios interiores, garaxes, xardíns 
privados, viarios de conxuntos privados pechados, etc... 
Disporase, polo xeral, dunha soa acometida por edificio ou 
leira. 
As características dos cables e condutores das  acometidas 
establécense no punto 1.4 da ITC-BT-11. 
 
3. INSTALACIÓNS DE ENLACE 
 
Defínese instalacións de enlace como aquelas que unen a CGP 
coas instalacións interiores ou receptoras do usuario, 
comezando nas acometidas e finalizando nos dispositivos 
xerais de mando e protección. 
Estas instalacións ateranse ao disposto na ITC-BT-12. 
Os esquemas da instalación axustaranse ás indicadas no punto 
2 da ITC-BT-12. 
 
3.1 CAIXAS XERAIS DE PROTECCIÓN  
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-13. 
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Ademais cumprirán todo o disposto na serie de norma UNE 
61439 e unha vez instaladas terán un grao de protección 
correspondente para envolventes de materiais eléctricos 
segundo UNE 60529:2018 e un grao de protección 
correspondente para envolventes de materiais eléctricos contra 
os impactos mecánicos externos segundo UNE-EN 50102. 
Serán precintables.   
Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións do D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Cada cinco anos comprobaranse os mecanismos de apertura 
e peche da caixa, emendando as deficiencias que puidesen 
atoparse. 
 
3.2 LIÑA XERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-14. 
 
3.3 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-15. 
 
3.4 CONTADORES: LOCALIZACIÓN E SISTEMAS DE 
INSTALACIÓN 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-16 e a súa modificación do RD 
1053/2014, de 12 de Decembro, (B.O.E. 31.12.2014 NUM.316) 
Os locais para contadores, cando sexan exixibles, deberán 
cumprir coas esixencias do CTE-DB-SI para locais de risco 
especial baixo e cumprirá coas condicións descritas no punto 
2.2.1 da ITC-BT-16.  
Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións do D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Cada cinco anos comprobarase mediante inspección visual o 
estado das conexións e emendaranse as posibles deficiencias. 
 
3.5 DISPOSITIVOS XERAIS E INDIVIDUAIS DE MANDO E 
PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE 
POTENCIA  
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-17. 
Estarase ao disposto en UNE–EN 60670:2006 e en UNE-EN 
61439. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións do D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Cada cinco anos comprobarase o interruptor magnetotérmico 
contra curtocircuítos, contactos directos e indirectos así como 

as súas intensidades nominais en relación coa sección dos 
condutores que protexen. 
 
4. INSTALACIÓNS DE POSTA A TERRA 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-18. 
 
Probas de servizo 
Ao concluír a instalación comprobarase que o Número de 
eléctrodos instalado é suficiente para os valores de resistencia 
a terra adoptados en proxecto. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións do D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
 
Cada ano, na época en que o terreo está máis seco, medirase 
a resistencia a terra e comprobarase que non excede o valor 
fixado en proxecto. Así mesmo comprobarase mediante 
inspección visual o estado fronte á corrosión da conexión do 
elemento de posta a terra coa arqueta e a continuidade da liña 
que os une. Repararanse os defectos atopados. 
En terreos que non sexan favorables á boa conservación dos 
eléctrodos, estes e os condutores de enlace entre eles até o 
punto de posta a terra, poranse ao descuberto para o seu 
exame, polo menos unha vez cada cinco anos. 
 
5. DOCUMENTACIÓN E POSTA EN SERVIZO DA 
INSTALACIÓN 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-04. 
A instalación será executada por un instalador autorizado en 
baixa tensión. Ao termo da execución, o instalador autorizado 
realizará as verificacións oportunas, segundo ITC-BT-05, e, en 
todo caso, aquelas que a DF estime pertinentes. Realizadas as 
verificacións, o instalador autorizado emitirá un Certificado de 
Instalación (co contido mínimo determinado no punto 5.4 da 
ITC-BT-04) e presentará devandito Certificado ao órgano 
competente na Comunidade Autónoma (Consellería de 
Industria en Galicia). Ao fin, o titular da instalación solicitará 
subministración á empresa subministradora, facilitándolle un 
Certificado de Instalación dilixenciado polo órgano competente.  
 
6. VERIFICACIÓNS E INSPECCIÓNS 
 
Estarase ao disposto na ITC-BT-05 
Previa á súa posta en servizo, a instalación verificarase 
seguindo a metodoloxía descrita en UNE-HD 60364-6:2017. 
Si a instalación é de especial relevancia (segundo definición da 
ICT-BT-05) deberá ser verificada inicialmente previa á súa 
posta en servizo por un Organismo de Control, verificándose 
periodicamente a partir da súa posta en servizo.  

 

 

 

 

EPÍGRAFE 4. 

REDE DE ILUMINACIÓN PÚBLICA 

 

0. INTRODUCIÓN 
 
0.1. NORMAS XERAIS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTO 
DE ILUMINACIÓN PÚBLICA 
 
É obxecto do presente Prego de Condicións cantas obras, 
montaxes, colocación e posta en servizo de todos e cada un 
dos puntos de luz e instalacións necesarias, todo isto con 
arranxo ás especificacións e instrucións contidas nas diferentes 
partes das que se compón o Proxecto: Memorias, Planos, 
Presuposto, Prego de Condicións e o Libro de Ordes. 
 

A distribución de puntos de luz, así como o tipo de báculos, 
luminarias, lámpadas, reactancias, etc., deberá axustarse ao 
previsto no Proxecto. Calquera dúbida que poida suscitarse na 
interpretación dos documentos do Proxecto ou diferenza que 
poida apreciarse entre uns e outros, serán en todo caso 
consultadas á Dirección Facultativa, quen a aclarará 
debidamente e cuxa interpretación será preceptivo aceptar polo 
Contratista. 
Este Prego de Condicións é obrigatorio para as partes 
contratantes, sen prexuízo das modificacións que de mutuo 
acordo poidan fixarse durante a execución da obra, e que 
haberán de selo, en todo caso, por escrito. 
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Para todo o que non fora consignado neste Prego de 
Condicións rexerase por: 
-Regulamentos e Normas Técnicas en vigor. 
-Regulamento de Seguridade e Hixiene no Traballo. 
-Regulamento da Administración Local e Organismos Oficiais. 
O proxecto fixará os valores dos seguintes parámetros 
fotométricos: 
-Iluminancia media en servizo. 
-Uniformidade media. 
Os niveis de iluminancia media en servizo e os coeficientes de 
uniformidade medios fixaranse para cada vía urbana segundo 
os criterios indicados no cadro seguinte: 

Tipo de vía 
Iluminancia media  

en servizo 
Uniformidade  

media 
Autopistas 
urbanas 
Vías arteriais de  
tráfico moi intenso 
Vías de relevante 
interese  
monumental ou 
artístico 

≥30 lux ≥0,4 

Vías de tráfico 
moderado 

Entre 15 e 30 lux,  
segundo 

importancia 
≥0,3 

Resto de vías 
Parques e xardíns 

≥7 luz - 

 
As instalacións de Iluminación Pública proxectaranse de tal 
forma que o consumo das mesmas sexa inferior a un vatio por 
metro cadrado (1 W/m2); non obstante, en casos excepcionais 
e debidamente xustificados poderá chegarse a consumos de 
1,5 vatios por metro cadrado (1,5 W/m2). 
Nas instalacións que requiran maiores esixencias cromáticas 
que as que se conseguen con lámpadas de vapor de sodio a 
alta presión, poderán empregarse as de vapor de mercurio cor 
corrixida, haloxenuros metálicos, etc., como por exemplo en 
parques, xardíns, zonas residenciais ou monumentais 
especiais, sempre que se cumpra coas limitacións de consumo. 
 
A posta a terra da rede aterase ao disposto no punto 10 da ITC-
BT-9. 
A máxima resistencia de posta a terra será tal que, ao longo da 
vida da instalación e en calquera época do ano, non se poidan 
producir tensións de contacto maiores  de 24 V., nas partes 
metálicas accesibles da instalación (soportes, cadros 
metálicos, etc...). 
Para a súa posta en servizo e verificacións estarase ao 
disposto na ITC-BT-04 e ITC-BT-05, así como a ITC-BT-08 
para a inspección e verificación da posta a terra. 
 
 
0.2. ACOMETIDAS E CENTROS DE MANDO 
 
Todos os elementos que compoñen a acometida, é dicir: 
condutores, gabias, tubos, etc., desde o centro de mando da 
instalación ata o punto que designe a Compañía Eléctrica para 
a súa conexión serán a cargo do Concello, polo que deben 
figurar no Presuposto do proxecto, debéndose incluír, ademais, 
unha cantidade (R.D. 1955/2000 e Ordes Ministeriais que o 
desenvolven) en concepto de “Inversión por 
Responsabilidade”. 
Para o accionamento e protección das unidades luminosas 
instalaranse centros de mando, cuxa localización figurará nos 
planos de proxecto. Serán accesibles, sen o permiso de 
terceiras persoas, e non estarán suxeitos a servidumes. 
Os centro de mando situaranse, sempre que sexa posible, no 
aloxamento reservado ao efecto no interior das casetas de 
transformación das Compañías Eléctricas. Os centros de 
mando constarán dun bastidor de perfís metálicos 
galvanizados, cun número variable de módulos iguais, segundo 
o número de circuítos existentes. Se os centros de mando 
localízanse dentro do aloxamento previsto nas casetas de 
transformación o bastidor fixarase á parede e conectarase a 
terra cun cable de trinta e cinco milímetros cadrados (35 mm2) 
de sección. Nos casos en que non sexa posible situar o centro 
de mando dentro da caseta de transformación, o bastidor 
montarase nun armario galvanizado, o máis próximo posible á 
caseta de transformación, con conexión a terra independente 
da do bastidor, de trinta e cinco milímetros cadrados (35 mm2) 
de sección. 

Os centros de mando constarán dun interruptor xeral 
magnetotérmico e, por cada circuíto de saída, dun contactor 
accionado mediante célula fotoeléctrica ou dispositivo 
electrónico. 
Disporá así mesmo, para casos de manobra manual, dun 
interruptor manual, dun interruptor diferencial, así como dos 
seus correspondentes fusibles calibrados. Co fin de unificar o 
acendido dos centros de mando dun mesmo emprazamento a 
unha mesma hora, accionaranse todos os contactores en 
cascada, desde un deles, a cuxo fin instalarase un fío piloto de 
conexión. 
O número de centros de mando de cada instalación será o 
menor posible, facendo compatible esta esixencia cos cálculos 
de sección dos cables, de tal modo que a sección destes non 
supere os trinta e cinco milímetros cadrados (35 mm2) de 
sección, e que a caída de tensión sexa inferior ao tres por cento 
(3%). Así mesmo deberá terse en conta a tarifa eléctrica en 
vigor. 
Os centros de mando disporán dunha célula fotoeléctrica para 
o acendido e apagado automático da instalación, que situarase 
no punto de luz máis próximo ao centro de mando e estará 
montado na parte superior do báculo, xunto á luminaria, e por 
riba desta- Sempre que non existan luces parasitas ou 
apantallamentos, a célula fotoeléctrica orientarase ao Norte. 
 
0.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
As redes de distribución de enerxía eléctrica para Iluminación 
Pública deseñaranse de acordo co que establece o vixente 
Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, e en especial a 
Instrución MI BT 009 relativa a este tipo de instalacións. 
As instalacións de Iluminación Pública alimentaranse mediante 
redes de Baixa Tensión soterradas, sobre fachadas, ou aéreas, 
seguindo este orde de prioridade. As redes aéreas 
executaranse unicamente para instalacións provisionais ou 
cando, por causa xustificadas, non sexa posible a alimentación 
con liñas soterradas ou sobre fachada. Nestes casos, ditas 
redes executaranse so con condutores illados, a mil voltios 
(1000 V). 
Queda prohibida a instalación aérea o en fachada mediante 
condutores espidos. Todas as instalacións dimensionaranse 
para unha tensión de servizo de 380/220 V coas excepcións 
imprescindibles debidamente xustificadas. 
 
0.4. PROBAS DE RECEPCIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA. 
 
Previamente á recepción provisional das instalación, 
procederase á realización das comprobacións fotométricas e 
eléctricas correspondentes: 
Comprobacións fotométricas 
Nos casos en que a instalación de iluminación se dimensionara 
a partir da iluminancia, realizaranse as comprobacións 
seguintes: 
-Medida da iluminancia media inicial cun luxómetros de 
sensibilidade espectral, coseno e horizontalidade corrixidos a 
nivel do chan, obténdoa como media das medidas efectuadas 
en dezaseis (16) puntos distribuídos nos vértices da cuadrícula 
limitada polos bordos das beirarrúas e polas perpendiculares 
aos mesmos desde a vertical dun punto de luz e desde o punto 
medio da distancia que separa a dous puntos de luz 
consecutivos, aínda cando estes estean situados a tresbolillo.  
-Medida do coeficiente de uniformidade como cociente entre a 
iluminancia do punto con menos iluminancia e a media da 
iluminancia nos dezaseis puntos medidos. 
Naqueles casos en que o cálculo da instalación se efectuara a 
partir da liminancia, medirase esta cun luminancímetro situado 
a un metro e medio (1,5 m) do chan, coa rexa apropiada ao 
ancho total da vía, e sobre o tramo de rúa comprendido entre 
os sesenta (60) e centro sesenta metros (160 m) do pé do 
aparato. 
En calquera caso os valores obtidos serán, como mínimo, 
iguais aos definidos en proxecto. 
Comprobacións eléctricas 
Resistencia a terra: mediranse todas as resistencia a terra dos 
bastidores e armarios do centro de mando o ao menos en dous 
puntos de luz elixidos ao azar dos distintos circuítos. En ningún 
caso o seu valor será superior a dez ohmios. 
Equilibrio entre fases: medirase a intensidade de todos os 
circuítos con todas as lámpadas e estabilizadas, non podendo 
existir diferenzas superiores ao triple do que consume unha das 
lámpadas de maior potencia do circuíto medido. 
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Protección contra sobreintensidades: os cartuchos 
portafusibles permitirán o paso de vez e media (1,5 veces) a 
intensidade de réxime, e á súa vez deben calibrarse para 
protexer ao condutor de menor sección do circuíto. 
Enerxía reactiva: a medición efectuada nas tres fases da 
acometida da Compañía Eléctrica con todos os circuítos e as 
súas lámpadas funcionando y estabilizadas debe ser superior 
a 0,9 indutivo. 
Caída de tensións: con todos os circuítos e as súas lámpadas 
funcionando e estabilizadas medirase a tensión á entrada do 
centro de mando e ao menos en dous puntos de luz elixidos 
entre os máis distantes dos pertencentes ao circuíto, non 
admitíndose valores iguais ou superiores ao 3% de diferenza. 
Illamentos: nun tramo elixido pola D.F., e despois de illalo do 
resto do circuíto e dos puntos de luz medirase o illamento entre 
fases, entre cada fase e o neutro, e entre cada fase e terra, 
sendo todos os valores superiores a mil (1000) veces a tensión 
de servizo expresada en ohmios, cun mínimo de douscentos 
cincuenta mil ohmios (250000 Ω) 
 
 
1. LÁMPADAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
1.1. LÁMPADAS DE LED 
 
As luminarias empregadas deberán cumprir con UNE-EN 
60598-2-3 e UNE 60598-2-5 en caso de proxectores.  
Os soportes das luminarias de iluminación exterior axustaranse 
á normativa vixente (RD 2642/1985 de 18 de decembro, e 
modificacións en caso de báculos metálicos. 
 
2. PROXECTORES PARA EXTERIORES 
 
2.1. CON LÁMPADAS DE LED 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
Proxector para exteriores de forma rectangular ou circular, 
aberto ou pechado, con lámpada de LED de ata 35 W de 
potencia. Estará formada por un corpo con portalámpadas, un 
reflector, e un soporte lira ara a súa suxeición e orientación. 
Disporá dun espazo suficiente para aloxar o equipo de 
acendido, se este é necesario. 
Terá un borne para a toma de terra, ó carón do cal e de forma 
indeleble levará o símbolo “terra”. 
A entrada de cables disporá dun dispositivo de estanquidade e 
farase polo fondo do corpo. O acabado de todas as partes 
metálicas será esmaltado en cor, ó fogo, excepto o reflector que 
será anodizado brillante. 
Proxector pechado: 
-Terá unha tapa frontal de vidro abatible. A tapa frontal terá 
unha xunta de estanquidade. 
Grao de protección (UNE-EN 60529) 

Tipo Aberto Pechado 
Grao ≥ IP-23X ≥ IP-54X 

Illamento (REBT) Clase I. 
Materiais: 
-Corpo: aluminio inxectado fundido a presión 
-Reflector: aluminio preanodizado 
-Lira: Aceiro ó carbono 
Considéranse incluídas dentro deste unidade de obra as 
operacións seguintes: 
-Montaxe, fixación e orientación. 
-Conexionado. 

Irá fixada solidamente ao seu soporte pola base da lira 
mediante parafusos ou espárragos. 
Quedará conectada ao condutor de terra mediante a presión 
de terminal, parafuso e porca. 
Os condutores de liña, fases e neutro quedarán rixidamente 
fixados mediante presión de parafuso aos bornes da 
luminaria. Asegurarase que a posición non dificulte a entrada 
dos cables e o acceso para a manipulación e limpeza do 
difusor. A posición será a especificada na D.T. ou a indicada 
pola D.F. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
A instalación eléctrica farase sen tensión na liña. Cando se 
manipule a luminaria evitarase tocar a superficie do reflector, 
excepto cando se faga cun trapo limpo e seco. 
Tolerancias de execución: 
-Posición en altura: ± 20mm 
-Posición lateral: ≤ 50 mm 
-Verticalidade: ≤ 10 mm 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Cando o material chegue á obra con Certificado de Orixe 
Industrial que acredite o cumprimento das condicións do 
mesmo, a súa recepción realizarase comprobando 
unicamente as súas características aparentes. 
Probas de servizo 

Proba Controis a realizar Condición 
de non 
aceptación 
automática 

Funcionamento 
da iluminación 

Accionamento dos 
interruptores de 
acendido da 
iluminación con todas 
as luminarias 
equipadas cos seus 
portalámpadas 
correspondentes 

Algunha das 
lámpadas 
permanece 
apagada 

Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da D.T. 
Condicións de uso e mantemento. 
O mantemento realizarase por persoal especializado. 
Entregaranse á propiedade planos da instalación realizada e 
detalles do fluxo medio mínimo de reposición das lámpadas. 
Calquera ampliación ou mellora que se pretenda realizar será 
obxecto de estudo especial por un técnico competente. 
Efectuarase unha limpeza cada ano da lámpada e da 
luminaria. 
Non se empregarán deterxentes moi alcalinos nin moi ácidos 
para limpar os reflectores de aluminio. As lámpadas 
substituiranse segundo un plan de reposición en función de 
factores económicos. Durante os traballos de limpeza e 
mantemento estes realizaranse sen tensión nas liñas, 
verificando esta circunstancia cun comprobador de tensión. As 
ferramentas estarán illadas e dotadas cun grao de illamento II. 

 

 
 
 

 

 

EPÍGRAFE 5. 

XARDINARÍA 

 

0. ÁMBITO E NATUREZA DO PREGO DE CONDICIÓNS 
TÉCNICAS PARTICULARES EN OBRAS DE XARDINARÍA, E 
REGA. COMPLEMENTARIEDADE E XERARQUIZACIÓN DE 
NORMAS 
DEFINICIÓN DAS OBRAS SUXEITAS AO PRESENTE 
PREGO 
 

No que se determina o Proxecto do que forman parte, as 
definicións e condicións do prego. 
NATUREZA DO PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS 
- O Prego fixa as condicións técnicas que deberán cumprir os 
materiais, os traballos de execución das diferentes operacións 
descritas no Proxecto e os seus labores complementarios de 
Mantemento. 
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- É complemento dos regulamentos vixentes en Territorio 
Español e as Normas Complementarias ou substitutorias 
existentes no ámbito das Comunidades e que afecten a 
calquera das unidades contempladas na obra. 
- En caso de contradición entre os requisitos esixidos neste 
P.C.T., terá plena validez o primeiro. 
- En caso de situacións non especificadas nin no Prego, nin nas 
Instrucións, a decisión última correrá a cargo do Técnico 
Director da Obra. 
 
 
 
0.1. MATERIAIS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Onde se definen os materiais, operacións ou conceptos 
relacionados con eles. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Determinación do proceso a seguir nas operacións sinaladas e 
os seus elementos intervenientes. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Os materiais axustásense ás especificacións do presente 
prego de condicións (P.C.) á descrición feita na Memoria ou nos 
Planos e ao exame e aceptación da Dirección de Obra (D.O.) 
en caso de ser rexeitadas deberán ser retiradas rapidamente 
da obra, salvo autorización expresa do D.O., este criterio ten 
especial vixencia na subministración de plantas 
Normativa de obrigado cumprimento 
O contratista esta obrigado a repor durante o período de 
garantía: 
- As plantas mortas ou deterioradas por causas non imputables 
á propiedade. 
- Os materiais que sufran roturas ou deterioración por falta de 
calidade ou defectos de colocación ou montaxe. 
Todos os gastos de reposición e os derivados desta, serán a 
conta do contratista. 
Buscarase a idoneidade para o emprego, conservación e fácil 
inspección dos materiais empregados. 
Inspección e ensaios 
O contratista deberá facilitar ao D.O. a inspección dos materiais 
e a realización de todas as probas que o D.O. considere 
necesarias. 
Os ensaios e probas, tanto de materiais como de unidades de 
obra serán realizadas por laboratorios especializados na 
materia e designados polo D.O. 
As probas das redes de rede de sumidoiros, abastecementos e 
rega serán sempre a conta do contratista; nos demais casos 
serán á súa conta os de resultado positivo até o 1% do 
orzamento de adxudicación, sendo o importe restante a conta 
da entidade contratante. 
Todos os ensaios con resultado negativo serán a conta do 
contratante. 
Os ensaios ou recoñecementos verificados durante a 
execución dos traballos, non teñen outro carácter que o de 
simples antecedentes para a recepción. Por tanto as obras 
poden ser total ou parcialmente desestimadas no acto de 
recoñecemento final e probas de recepción definitiva. 
Condicións de uso e mantemento 
O contratista está obrigado a realizar os traballos propios de 
Mantemento até a recepción provisional do Xardín, 
ampliándose este período, si así o describe a Memoria e 
reflíctese no Orzamento do Proxecto. Entre estas operacións 
atópanse as seguintes: 
- Regas. 
- Control de suxeicións de titores e ventos. 
- Tratamento de feridas. 
- Proteccións contra xeadas. 
- Podas. 
- Binas e Escordas. 
Todas estas operacións serán supervisadas polo D.O. 
 
1. AUGA 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Non hai condicións específicas dos materiais. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 

Para a rega de especies vexetais e mentres o chan non ofreza 
especiais dificultades, a auga utilizada cumprirá as 
especificacións seguintes: 
- 6 < pH < 8. 
- condutividade a 25 C < 2.25 mmhos/cm. 
- Osíxeno disolto > 3 mg/l. 
- Sulfatos < 0.29 gr/l. 
- Boro < 2 mg/l. 
- Ausencia de bicarbonato ferroso e sulfhídrico. 
- Ausencia de chumbo, selenio, arsénico e cianuro. 
- Scherichia coli en 1 cm3< 10. 
- Actividade de Na + SAR < 26. 
- Carbonato sódico residual CSR < 2.5 meq/l. 
 
2. TERRA VEXETAL 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Enténdese por terra vexetal a mestura de area, limo, arxila e 
materia orgánica xunto cos microorganismos correspondentes. 
Defínense como chans aceptables os que reúnan as condicións 
seguintes: 
- Para o conxunto das plantacións: 
- 50% < Area < 75% . 
- Limo e Arxila ~ 30%. 
- Cal activo < 10%. 
- Cal total < 20%. 
- 2% < Humus < 10%. 
- Ningún elemento maior de 30 mm. 
- Elementos entre 10 e 30 mm menos do 3%. 
- Nitróxeno > 1 por 1000. 
- Fósforo > 150 ppm. 
- Potasio > 80 ppm ou K 2 O asimilable > 0.1 por mil. 
- Para superficies de céspede : 
- 60% < Area < 75%. 
- Limo e Arxila ~ 20%. 
- Cal activo < 4%. 
- Cal total < 12%. 
- 4% < Humus < 12%. 
- Ningún elemento maior de 10 mm. 
- Máximo dun 3% de elementos entre 2 e 10 mm. 
- Nitróxeno > 1 por 1000. 
- Fósforo < 150 ppm. 
- Potasio < 80 ppm ou K 2 O asimilable > 0.1 por mil. 
- Índice de plasticidade 8. 
- Para plantas de flor: 
- Materia orgánica entre 10-15% 
O feito de ser un chan aceptable no seu conxunto non será 
obstáculo para que deba ser modificado en casos concretos, 
como cando vaian realizarse plantacións con requirimentos 
específicos de acidez, capacidade drenante, etc. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A incorporación de terra vexetal tomarase como última medida, 
primándose a utilización das terras existentes na Obra, sempre 
que reúnan as condicións descritas en este 
capitulo ou que mediante emenda e abonado póidanas reunir 
de forma vantaxosa, sobre a importación de terras. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Sobre unha mostra de terra vexetal determinaranse as 
seguintes análises para determinar as súas características: 
- Análises físicas (granulométricos): contido en areas, limos e 
arxila. 
- Análises químicas: Contido en materia orgánica, Nitróxeno, 
fósforo, potasio e o pH. 
Oligoelementos (magnesio, ferro, manganeso, cobalto, zinc, 
boro) e outros compostos como cloruros, calcio e xofre. 
As terras que non respondan os criterios establecidos no 
apartado 1. serán rexeitadas, si non se considera posible ou 
rendible mediante abonos e emendas a súa adecuación aos 
criterios referidos. 
Medición e abono 
M3. Estarán incluídas no capítulo de “Extensión de terra vexetal 
fertilizada “ (Movemento de terras), salvo no caso de 
plantacións de alcorques, ou outras plantacións localizadas 
nas que a incorporación de terras presentarase como prezo 
unitario. 
Condicións de uso e mantemento 
Concluído o xardín e até a recepción provisional de este, 
velarase polo perfecto estado das superficies con cuberta de 
terra vexetal, realizando o contratista todas aquelas operacións 
de mantemento como binas, escardas etc., que se precisen. 
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3. ABONOS ORGÁNICOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Defínense como abonos orgánicos as sustancias orgánicas de 
cuxa descomposición, causada por microorganismos do chan, 
resulta un achegue de humus e unha mellora na textura 
e estrutura do chan. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Os abonos orgánicos achegaranse á terra nas operacións de 
Modificación de chans (medidas correctoras), Escavación, 
Plantacións. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Estará exentos de elementos estraños e de sementes de malas 
herbas. 
Responderán ás características definitorias os mesmos. 
Os abonos orgánicos utilizados en Cobertura deberá estar 
finamente dividido, sen grumos ou terróns en cantidade 
apreciable. 
Medición e abono 
M3. Kg. Irán incluídos nas partidas específicas de plantacións, 
sementeiras, como prezos unitarios destas. 
Condicións de uso e mantemento 
Si os labores de mantemento, se prolongasen por definición 
expresa máis aló da Recepción Provisional da Obra, 
procederase a abonados segundo o calendario establecido de 
Mantemento. 
Os materiais achegados nas operacións de Plantación, nunca 
se porán en contacto directo coas raíces, aínda que deberán 
estar próximas a elas. 
 
4. ESTERCO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Defínese como esterco o conxunto de excrementos e puríns do 
gando, mesturado coa palla compoñente da cama, que sufriu 
un proceso de fermentación natural superior a un ano de 
duración, presentando un aspecto de masa húmida e escura, 
sen que se manifeste vestixio algún das materias de orixe, 
resultando un achegue de humus e unha mellora da textura e 
estrutura do chan. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Achegaranse nas operacións de Modificación de chans 
(medidas correctoras), Escavación e Plantacións. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
A composición media do esterco será como mínimo dun 3.5% 
de Nitróxeno, cunha densidade media de 0.65 e 0.8. Estará 
exento de sementes de malas herbas e elementos estraños. 
Non se acepta o esterco procedente de camas de galiña ou 
porcino. 
Medición e abono 
M3. Incorpórase aos terreos como emenda e abono, 
aparecendo en Medicións e orzamentos como tal concepto. 
 
5. COMPOST 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Procede da fermentación de restos vexetais, durante un 
período de tempo superior a un ano, ou do tratamento industrial 
dos lixos da poboación. O seu contido en materia orgánica será 
superior ao 40% (20% de materia orgánica oxidable). 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Estarán exentos de materiais non orgánicos, especialmente 
vidro e restos de plásticos (como é o caso dos procedentes de 
lixos de poboación) de tamaños apreciables. 
Debe estar finamente dividido, sen grumos ou terróns en 
cantidade apreciable. 
Medición e abono 
M3. Aplicaranse como emenda e abono nos labores de mellora 
do terreo e achega de materia orgánica con este labor, 
aparecendo en Medicións e Orzamentos como 
tal concepto. 
 
6. MANTILLO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 

Procedente da fermentación completa do esterco ou compost. 
Será de cor moi escuro, solto, untuoso ao tacto, co grao, de 
humidade necesario para facilitar a súa distribución e evitar 
apelotonamentos. O seu contido en Nitróxeno será 
aproximadamente do 14%. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
O Mantillo utilizado en Cobertura deberá estar finamente 
dividido, sen grumos ou terróns en cantidade apreciable. 
A relación C/N (Carbono/Nitróxeno) non deberá ser superior a 
15, a menos que se prevexa unha fertilización compensatoria 
de Nitróxeno. 
Medición e abono 
M3. incluídos nos labores de sementa, como produtos 
cubresementeiras e por tanto reflectidos nos prezos unitarios 
desta operación. 
 
7. HUMUS DE LOMBRIGA 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Procedente dos excrementos das lombrigas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Incorporaranse ao burato de plantación e na proximidade das 
raíces. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
O seu contido en flora microbiana non debe ser inferior a 1*10 
colonias/gramo. 
Medición e abono 
Kg. Irán incluídos nos prezos unitarios das plantacións, 
achegándose nestas operacións. 
 
8. ABONOS MINERAIS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Son produtos químicos comerciais, destinados a dotar de 
elementos minerais asimilables ao chan ou substrato sobre o 
que se aplican. 
Serán adquiridos ensacados e etiquetaxes, non a granel, 
acompañados de certificado de garantía. Non alterados pola 
humidade ou outros axentes atmosféricos, físicos ou químicos 
deberán axustarse á lexislación vixente. 
Ordes: Ministeriais de 10 de Xuño de 1970, 23 de Xullo de 
1974, 19 de Febreiro de 1975, e calquera outra que puidese 
ditarse posteriormente. 
Na etiqueta sinalarase o nome do abono, riqueza en unidades 
fertilizantes, peso neto do abono e forma en que se atopen as 
unidades fertilizantes. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Cando se apliquen abonos minerais comúns nas plantacións e 
basicamente sobre céspedes, realizaranse achegas de auga 
suficientes para a súa completa disolución, co fin tanto do seu 
aproveitamento, como para evitar queimaduras nas plantas. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Medición e abono 
Os abonos engadidos ao terreo non serán de pago directo, por 
considerarse incluídos nos correspondentes prezos unitarios 
de “Plantacións e sementeiras”. 
Condicións de uso e mantemento 
Realizaranse achegas de abonos minerais coa periodicidade 
establecida no calendario de Mantemento, ou por designación 
da Dirección Técnica Facultativa. 
 
9. EMENDAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Son aquelas achegas de elementos ao chan que actúan 
principalmente como modificadoras das súas propiedades 
físicas e mecánicas, función básica que non exclúe servir de 
abono. 
- Emendas húmicas. 
Empréganse os abonos orgánicos e as turbas. Producen 
principalmente, un esponxamento do chan, aumento do nivel 
de humus e redución do pH (sempre que non se empreguen 
turbas básicas). 
- Emendas calcarias. 
Empréganse Cales, calcarias moídas. 
- Area. 
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Utilizada para diminuír a compactidade do chan, deberán 
carecer de arestas vivas, rexeitándose as procedentes de 
trituración de áridos. Deben proceder de río e valorarse o seu 
contido en cal. Poden utilizarse areas de mina. 
Tamén se poden utilizar si así se determina no Proxecto ou o 
aconsellase a Dirección Técnica Facultativa para cubrir 
sementeiras ou distribuír sementes. 
Condicións do proceso de execución das obras 
As emendas incorporaranse ao chan nas operacións de 
movemento de terras e provisións. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Rexeitaranse todos aqueles materiais que non respondan ás 
súas características definitorias e/ou os criterios establecidos 
para estes materiais no capítulo de abonos orgánicos. 
Medición e abono 
M3. 
 
10. CHANS ESTABILIZADOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Defínese con chan estabilizado aquel que permanece nunha 
determinada condición, de forma que resulte accesible en todo 
momento, sen que se forme barro en épocas de choiva nin 
po nas de seca. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Os materiais, estrutura e espesores irán definidos en Proxecto. 
En calquera caso despois da súa compactación deberase 
conseguir unha densidade do 95% do Próctor modificado. 
A compactación farase lonxitudinalmente desde os bordos cara 
ao centro dos camiños ou paseos e solapándose en cada 
percorrido un ancho non inferior a un terzo do elemento 
compactador. 
En Proxecto indicarase a sección tipo, a presenza de 
“abombamento” no centro de camiños ou calquera outra 
superficie. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Calquera variación na súa composición física, granulometría e 
presenza de elementos estraños, condicionarían a súa 
aceptación. 
Medición e abono 
M2. Indicándose o grosor da capa empregada, así como as 
súas características de granulometría, cor e composición 
mineralóxica ou orixe, tamén irán definidos o proceso de 
execución e a maquinaria precisa para a súa realización, regas 
etc. 
 
11. CÉSPEDES E PRADARÍAS. (Xeneralidades) 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
O establecemento de céspedes ou pradarías poderase realizar 
de diversos modos en función das épocas nas que se 
desenvolvan estas operacións, en base ao tipo idóneo de 
reprodución dunha ou as varias especies que vaian intervir na 
plantación ou en función da rapidez de implantación que 
precisemos, podendo realizarse por sementeira directa, 
plantación de esgallos ou anacos de tepe, plantación de tepes, 
plantas en alvéolos. Inclúense a continuación as operacións 
comúns, incluíndo as previas a estes diversos tipos de 
plantación. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A sementeira ou a plantación de céspedes ou pradarías require 
previamente as seguintes operacións: 
- Previas: Despexe e Roza do terreo, Transplante de 
exemplares. 
- Preparación en profundidade do terreo, o que incluirá as 
seguintes operacións: 
a) Subsolado e despedregado. 
b) Labrado e cavado. 
c) Fresado e acabado do terreo. 
d) Acondicionamento químico e biolóxico do chan. 
- Achega de terra vexetal. 
- Preparación da superficie. 
- Limpeza de sementes de malas herbas. 
- Sementeira ou plantación. 
As achegas de terra vexetal deben ser reducidas no posible e 
ser substituídas pola mellora do chan coas achegas de 
abonados e emendas. Débese ter en conta que un horizonte 
suficiente para a instalación de céspedes é de 20 cm, 
considerando o desenvolvemento medio do sistema radicular 
das plantas cespitosas. 

Nas superficies planas establecerase unha pendente mínima 
do 1% a partir do eixo lonxitudinal e en dirección aos lados, si 
as superficies son reducidas darase un pequeno abombamento 
central ao terreo e sempre se evitará a formación de superficies 
cóncavas, co fin de evitar os encharcamentos. 
Previamente á sementeira ou plantación realizarase e 
comprobarase a instalación de rega. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Medición e abono M2. Incluirá todas as operacións de 
tratamento químico e mecánico do chan fóra da achega de terra 
vexetal, incluíndose este concepto con esa mesma 
denominación e incorporando todos os prezos unitarios 
referidos nas operacións sinaladas. 
 
11.1. SEMENTES (Sementeira de Céspedes e Pradarías) 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Consistirá na implantación de Céspede ou Pradaría a partir das 
sementes das especies consideradas, conseguindo en base ás 
características das especies seleccionadas un cultivo uniforme, 
resistente ao uso previsto e de mantemento acorde ás 
previsións deste servizo e adecuado ás condicións especificas 
do chan e o clima. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Cando se trate de sementeiras pluriespecíficas non se 
mesturarán as distintas sementes antes da inspección pola 
Dirección de Obra, que poderá esixir que as sementeiras 
fáganse separadamente (caso de sementes de moi diferente 
calibre e que hai que enterrar a diferentes profundidades), 
sementando primeiro as sementes grosas, rastrelando a 
continuación e sementando as sementes de menor tamaño. 
En calquera caso as sementeiras realizaranse a metades, 
sementado cada parte en dirección perpendicular á outra. 
Si a sementeira realízase a bato requirirá persoal cualificado, 
para garantir a uniformidade de distribución. 
Cando a diferenza de grosor das sementes nas que só ten 
como función asegurarse un bo efecto inicial, as operacións 
pódense realizar dunha soa pasada, cubrindo todas as 
sementes moi someramente. Estenderase a sementeira uns 
cm máis aló da súa localización definitiva, para recortar 
posteriormente o perímetro final do céspede. 
Para sementeira directa, non se considera adecuada si a 
pendente do terreo excede de 30°. 
Época 
Os momentos máis propicios (en xeral) será durante o Outono 
e a Primavera, en días sen vento e co chan suficientemente 
seco. As sementeiras de sementes de requirimentos térmicos 
elevados e lento período de xerminación adiantarán o seu 
cultivo ao comezo do Outono. A marcha da obra e a seguridade 
de proporcionar os coidados precisos pode aconsellar a 
sementeira en épocas pouco favorables como xullo e agosto. 
En calquera caso a Temperatura do chan debe superar os 8°C. 
Dosificación 
As cantidades de semente a empregar por unidade de 
superficie axustarase ao especificado en Proxecto. De non 
existir definición respecto diso, considéranse polo xeral 
axeitadas doses entre 15-35 gr/m2. 
Nos materiais de cobertura haberá que distinguir entre os de 
carácter orgánico (mantillo, esterco, a palla de cereais triturada, 
etc.) e os de orixe inorgánico (area de río, etc.). 
Calquera dos materiais utilizados como cobertura (materiais 
destinados a cubrir e a protexer as sementes e a terra) deberán 
estar finamente divididos, sen grumos ou terróns en cantidade 
apreciable, exentos de sementes de malas herbas, 
respondendo as características de uso indicadas en capítulo 
específico que os define. 
A superficie da capa de terra abrandada (40 cm) sobre a que 
se asente a sementeira, deberá quedar o suficientemente lisa, 
para non ofrecer obstáculos á distribución uniforme dos 
materiais e sementes. 
A rega achegada inmediatamente realizada a sementeira 
farase de tal modo que non se produza o arrastre de terra e de 
sementes e daranse a continuación os necesarios en 
frecuencia e caudal para manter o terreo húmido. En caso de 
non poder garantirse a continuidade da rega, evitarase esta, 
esperando a que a xerminación prodúzase naturalmente 
(primavera e outono son as épocas en que se pode dar esta 
posibilidade). A primeira Sega efectuarase cando o céspede 
alcance os 4-5 cm e posteriormente efectuarase cunha 
frecuencia tal que a herba non supere os 8 cm de altura (estas 
alturas poderán variarse en función da especie utilizada e o uso 
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particular que se lle da o céspede e por tanto estas 
determinacións deberán concretarse no Proxecto). 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
As sementes pertencerán ás especies indicadas no Proxecto, 
e reunirán as condicións seguintes: 
- Pureza superior ao 90%. 
- Poder xerminativo > 95%. 
- Ausencia de pragas e enfermidades ou de habelas sufrido. 
Deberán dispor do Pasaporte Fitosanitario, que informa de: 
Nome e Domicilio social do produtor, Situación do viveiro orixe 
do material vexetal, número de rexistro do viveiro, nome 
comercial e botánico da especie ou especies, n° do rexistro de 
pasaportes, selos do organismo competente. 
Medición e abono 
Considéranse incluídas no capítulo de Plantación de Céspedes 
e Pradarías, sendo a unidade de Medición, M2, incluíndose 
todas as operacións de establecemento e mantemento até a 
nacenza e mesmo até a recepción de obra como prezos 
unitarios intervenientes. 
Condicións de uso e mantemento 
Até a recepción provisional, deberanse a conta do Contratista 
todos coidados precisos para o seu óptimo establecemento e 
desenvolvemento (cobertura uniforme mínima do 85%): regas, 
tratamentos fitosanitario, resementeira. 
 
11.2. TEPES 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Enténdese por Tepe a porción de terra cuberta por céspede, 
moi trabada por raíces, que se corta en forma rectangular, para 
a implantación de céspedes. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A plantación de Tepes realizarase procurando solapar estes de 
forma que non penetre o aire, no entanto débese engadir 
recebo (area e mantillo moi fino) nas xunturas durante o 
proceso de establecemento. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Os Tepes serán de espesor uniforme, non inferior a 4 cm, a súa 
anchura mínima será de 30 cm e de lonxitude superior a esta 
en caso de rolos, non debendo nunca superar os 2.5 m e un 
peso de 20 kg. 
Serían segados regularmente durante os dous meses 
anteriores ao seu corte, e non recibirían tratamento herbicida 
nos 30 días anteriores á súa posta en obra. 
Entre o seu corte do terreo de produción e o seu cultivo no 
terreo definitivo non deben transcorrer mais de 24 horas, fóra 
de tempo húmido e fresco que este período se pode ampliar a 
48 horas. Si unha vez no terreo no que o imos a implantar non 
se pode colocar, protexerémolo en gabias cubríndoo con terra 
e regándoo por inundación para evitar bolsas de aire entre as 
raíces. 
Os Tepes han de proceder de sementes seleccionadas, que 
posúan todos os controis e garantías establecidos no capítulo 
de sementes. 
A terra na que foi cultivado o tepe non debe exceder un contido 
en arxila ou limo do 10% e tampouco deben presentar pedras 
maiores de 1 cm. 
Medición e abono 
M2. Incluirá os prezos unitarios de todas as operacións de 
preparación do terreo e os labores de plantación. 
Condicións de uso e mantemento 
Débese evitar a utilización da zona cuberta de Tepes ata que 
estes considérense totalmente establecidos. 
 
11.3. ESGALLOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
O establecemento de zonas de Céspede ou Pradaría pódese 
realizar mediante a plantación de partes da planta (talos, 
rizomas, etc.) capaces de arraigar e estenderse pola zona 
obxecto de cultivo. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unha vez realizadas os labores de acondicionamento do terreo, 
procederase á súa implantación no número por M2 designado 
en Proxecto. 
Débese prever sementeira complementaria de céspede de 
menor agresividade para a cobertura rápida do terreo, co fin de 
permitir unha vez establecido a planta o uso do mesmo 
ou adiantar efecto visual requirido. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 

Os esgallos deben ser da especie requirida, sen presenza 
algunha de plantas, sementes ou calquera parte de planta 
estraña susceptible de desenvolvemento. 
Unha vez obtidos deben ser plantados inmediatamente, co fin 
de conseguir a maior porcentaxe de enraizamento. 
Considerarase prioritario o uso de esgallos ou plantas en 
alvéolos procedentes de esgallos cando a especie a implantar, 
sexa imposible ou difícil de facelo por sementeira. 
Medición e abono 
M2 implantación de esgallos, determinándose no prezo as 
operacións previas, as de implantación e o n° de esgallos por 
m2. 
Condicións de uso e mantemento 
Velarase polo perfecto establecemento dos esgallos, 
debéndose implantar de novo os fallos antes da recepción 
provisional da obra ou da definitiva e pódense pospor estas 
operacións si a xuízo do D.O. a época non é propicia para o 
enraizamento e desenvolvemento da planta. 
 
12. PLANTAS. (Condicións xerais) 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Enténdese por planta, nun Proxecto de plantacións, toda 
aquela especie vexetal que, habendo nado e crecido nun lugar, 
é arrincada deste e é plantada na localización que se indica no 
proxecto. As dimensións e características que se sinalan nas 
definicións dos seguintes subapartados son as que han de 
posuír as plantas unha vez desenvolvidas, e non 
necesariamente no momento da plantación. Estas últimas 
figurarán na descrición da planta que se faga no Proxecto. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Etiquetaxe 
O material vexetal destinado á comercialización entre os países 
da Unión Europea hase de acompañar dun documento 
expedito polo produtor que conteña os seguintes datos: 
- Indicación: Calidade CEE. 
- Código do estado membro. 
- Nome ou código do organismo oficial responsable. 
- Número de rexistro ou de acreditación. 
- Nome do provedor. 
- Número individual de serie, semana ou lote. 
- Data de expedición do documento. 
- Nome botánico. 
- Denominación da variedade, si existe. 
- Cantidade. 
- Si trátase de importación de Países terceiros, o nome do país 
de produción. 
Cando as plantas proveñen de viveiros cada lote de cada 
especie ou variedade se ha fornecer cunha etiqueta duradeira 
na que especifique: 
- Nome botánico. 
- Nome da variedade ou cultivar si cabe, si trátase dunha 
variedade rexistrada deberá figurar a denominación varietal. 
- Anchura, altura. 
- Volume do colector ou do testo. 
Nas plantas dioicas indicar o sexo, máxime en especies con 
froitos que produzan mal cheiro ou sucidade. 
As plantas ornamentais han de cumprir as normas de calidade 
seguintes, sen prexuízo das disposicións particulares especiais 
para cada tipo de planta: 
- Autenticidade específica e varietal. Han de responder as 
características da especie como no seu caso aos caracteres do 
cultivar. 
- En plantas destinadas a repoboacións ambientais hase de 
facer referencia á orixe do material vexetal. 
- En todas as plantas a relación entre a altura e o tronco ha de 
ser proporcional. 
- A altura, amplitude de copa, a lonxitude das ramas, as 
ramificacións e o follaxe han de corresponder á idade do 
individuo segundo a especie- variedade en proporcións ben 
equilibradas unha doutra. 
- As raíces han de estar ben desenvolvidas e proporcionadas 
de acordo na especie-variedade, a idade e o crecemento. 
- As plantas dunha mesma especie, dedicadas a unha mesma 
localización e función han de ser homoxéneas. 
- Os enxertos han de estar perfectamente unidos 
- As plantas non poden mostrar defectos por enfermidades, 
pragas ou métodos de cultivo que reduzan o valor ou a calidade 
para o seu uso. 
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- Han de estar sas e ben formadas para que non perigue o seu 
establecemento e desenvolvemento futuros. 
- Os substratos en colector e os cepellóns han de estar libres 
de malas herbas, especialmente vivaces. 
Tratamentos fitosanitarios 
Os Tratamentos deberán ser aceptados polo D.O. e en 
calquera caso deberán cumprir o seguinte: 
- Non serán perigosos para as persoas, nin para a fauna 
terrestre ou acuática (caso particular) e en especial para as 
abellas. 
- Non presentarán residuos perigosos, cuxa actividade exceda 
a data de apertura á Público da área a Urbanizar. 
- O Contratista será responsable do uso inadecuado dos 
produtos Fitosanitarios. 
- A aplicación dos produtos considerados realizarase por 
persoal especializado e autorizado para ese efecto. 
- A aplicación de Praguicidas, herbicidas ou calquera outro 
produto para tratamento Fitosanitario, estará suxeito á  
Medición e abono 
Unidades, M2 de plantación nos que se especificarán as 
unidades intervenientes e as especies ás que pertencen. 
Unidades de plantación cos prezos unitarios das operacións e 
materiais auxiliares intervenientes. 
Verificacións de Aptitude e de control 
Os produtores e importadores de plantas teñen que aparecer 
inscritos nun Rexistro Oficial de Produtores, comerciantes e 
importadores e han de cumprir as obrigacións ás que estean 
suxeitos. 
É posible esixir a comprobación do 2% das plantas de 
diferentes lotes. 
O 5% das plantas poden presentar dimensións inferiores nun 
10% respecto das especificacións indicadas para cada especie 
ou variedade. 
Condicións de uso e mantemento 
Durante a realización do axardinamento e até a recepción 
provisional da obra deberanse realizar cantas operacións 
considérese polo D.O. para o bo resultado das plantacións. 
Recortes, podas, tratamentos Fitosanitaros, Escordas, etc. 
Durante a execución da obra velarase, pola protección das 
especies plantadas, protexendo ás plantas cos elementos 
necesarios que eviten calquera tipo de fisiopatías 
na súa parte aérea ou nas raíces. 
 
12.1 ÁRBORES 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Vexetal leñoso, que alcanza 5 m de altura ou máis, non se 
ramifica desde a base e posúe un talo principal chamado 
tronco. 
Frondosas 
- As de folla persistente cumprirán as seguintes prescricións: 
- Estar provistas de cepellón mediante, testo, colector, escaiola, 
etc., polo menos durante un ano. 
- Posuír follas en bo estado vexetativo. 
- Manter un equilibrio entre o volume aéreo e o cepellón. 
- As de folla caduca presentasen: 
- A raíz espida, con abundancia de raíces secundarias. 
- Desprovistas de folla. 
Coníferas e Resinosas 
- As de gran porte cumprirán as seguintes condicións: 
- Estar provistas de cepellón, inmobilizado mediante testo, 
colector, escaiola, etc., polo menos durante un ano de forma 
que ao sacala do colector manteña a súa forma e aguante 
compacta 
- Posuír ramas até a base naquelas que sexa esta a súa forma 
natural. 
- Manter a guía principal en perfecto estado vexetativo, para as 
especies que de natural a posúan. 
- Estar provistas de abundantes acículas. 
- As de porte baixo ou rastreiro cumprirán: 
- Igual que o anterior, fóra da preponderancia da guía principal. 
- En ambos os casos especificarase a altura entre a parte 
superior da guía principal e a parte superior do cepellón. 
- A tolerancia de diferenzas de tamaño será de 25 cm, 
indicarase así mesmo a maior dimensión horizontal da planta. 
- O follaxe ha de ter a cor típica da especie-variedade e 
segundo a época. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Escavacións 
A escavación para aloxar as plantacións efectuaranse coa 
maior antelación posible sobre a plantación, para favorecer a 

meteorización das terras. O volume de escavación será o que 
conste expresamente no Proxecto, para cada especie e 
tamaño, en caso contrario aplicarase a seguinte norma: 
- Chan aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m). 
- Chan impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m). 
Caso de non haber constancia sobre o volume de escavación, 
como norma xeral supletoria seguiranse as seguintes 
prescricións: cando o chan non é apto para manter a 
vexetación, é preciso proporcionar ás plantas un volume maior 
que o ordinario de terra de boa calidade. Si por riba o chan non 
apto vai ser cuberto cun revestimento impermeable, a 
osixenación e a penetración da auga de choiva diminuirán de 
forma importante, polo que resulta imprescindible aumentar o 
volume de escavación e por conseguinte o recheo con terras 
adecuadas. 
O marco de plantación estará determinado nos Planos e terá 
en conta o desenvolvemento vexetativo óptimo da planta. 
Plantación 
Antes de “presentar” a planta botarase no burato a cantidade 
de terra necesaria para que o pescozo da árbore quede a nivel 
do chan ou lixeiramente por baixo, en función da condición do 
chan e as condicións posteriores de mantemento (tendo en 
conta o asentamento da terra). 
A plantación a raíz espida só realizarase en árbores de folla 
caduca que non presenten especiais dificultades para o seu 
arraigamento posterior e que non sexan previstos segundo 
Proxecto plantar a cepellón. 
Época de plantación 
Evitarase plantar nas épocas de clima extremo. As árbores de 
folla caduca e presentados a raíz espida, plantaranse durante 
a parada vexetativa, no outono - Inverno. 
Abonado 
O abono mineral e orgánico situarase nas proximidades das 
raíces, pero non en contacto directo con elas. 
Orientación 
Os exemplares de gran tamaño colocaranse na mesma 
orientación que tiveron en orixe. 
Nas plantacións illadas a parte menos frondosa da árbore 
orientarase a Suroeste para favorecer o seu desenvolvemento, 
a condición de que a orientación non teña que responder a 
criterios paisaxistas con vistas prioritarias. Non obstante se 
existen ventos dominantes importantes o arboredo de gran 
desenvolvemento orientarase de forma que estes expoñan a 
súa menor sección perpendicularmente á dirección destes. 
Depósito 
Cando a plantación non poida realizarse inmediatamente, 
antes de recibir as plantas procederase a depositalas, 
operación consistente en colocar as plantas nunha gabia ou 
burato e cubrir as raíces cunha capa de terra ou bagazo de polo 
menos 10 cm, distribuída de forma que non queden intersticios 
no seu interior que faciliten a desecación das raíces e a acción 
de xeadas. 
Drenaxe 
Aínda que se previu sistema de drenaxe, é conveniente colocar 
unha capa filtrante no fondo dos buratos ou gabias de 
plantación de especies de gran tamaño e de coníferas de 
calquera desenvolvemento. 
Poda de plantación 
Previa á plantación de grandes exemplares débese procurar o 
equilibrio entre o sistema radicular e o aéreo, mediante a 
redución da copa (reducindo a transpiración) e así favorecer o 
seu arraigamento. Esta operación debe facerse (no caso de 
que non se efectuou xa no viveiro) en todas as árbores de folla 
caduca que vaian plantarse a raíz espida ou con cepellón 
desproporcionado coa copa que presentan, pero débese 
procurar salvo excepcións, que esta poda non desvirtúe as 
caracterización morfolóxica da árbore. 
suxeicións e proteccións 
Para garantir a inmobilización do arboredo, evitar a súa 
inclinación, mesmo a súa derriba polo vento, así como reducir 
os efectos de falta de civismo de persoas e a acción de 
vehículos, colocarase un ou varios titores ancorados no chan e 
de tamaño proporcional á planta, segundo descrición de 
Proxecto e que irá atado á planta evitando o rozamento con 
estas, e o contacto en caso de ser de ferro para evitar 
queimaduras; tamén se evitará que as ligaduras poidan 
estrangularlle ou producir feridas na cortiza, polo que se debe 
colocar ao redor da ligadura unha protección. 
En caso de non estar descritos en Proxecto os titores, deberán 
presentar unha sección mínima de 5 x 5 cm e 2.40 metros de 
altura. 
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En caso de plantacións de arboredo situado en plantacións de 
aliñación ou outras situadas fóra das beirarrúas e na zona de 
aparcadoiro, os alcorques se dimensionarán ou se colocarán 
proteccións especiais que impidan que os coches nas 
manobras de aparcadoiro poidan chocar co tronco das árbores. 
Nas árbores de folla perenne ou de gran porte, nos que a 
colocación de titores non sexa suficiente ou non se poida 
realizar haberá que proceder á colocación de ventos (cables ou 
cordas) que unan as fixacións creadas no chan, ao redor da 
árbore (3-4 normalmente) co tronco da árbore, á altura máis 
adecuada para optimizar as forzas. Os ventos e tensores deben 
revisarse periodicamente para tensalos e asegurarse a 
verticalidade da árbore. Deberán terse en conta os perigos 
derivados da súa colocación para os transeúntes. 
Proteccións, son os elementos encargados de protexer a 
cortiza de queimaduras ou calquera axente ambiental, trátase 
de envolturas de palla, tea ou papel especial, e a súa utilización 
valorarase pola Dirección de Obra. 
Cando se prevexa unha utilización prolongada do titor, e para 
impedir que esta poida transmitir enfermidades á árbore, 
trataráselle cunha solución de Sulfato de Cobre ao 2%, 
mediante a súa inmersión neste produto durante 15 minutos. 
A colocación do titor realizarase tendo en conta a dirección dos 
ventos dominantes. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Medición e abono 
Unidades, incluíndo man de obra ou maquinaria auxiliar para a 
plantación, apertura de buratos e incorporación de terra 
vexetal, de emendas e abonado, rega e mantemento até a 
recepción provisional da obra; operacións que se prolongarán 
si así queda reflectido no Orzamento e/ou memoria do 
Proxecto. Tamén incluirá segundo definición en proxecto a 
colocación de titores ou calquera outro elemento de protección. 
Condicións de uso e mantemento 
As feridas producidas por a poda ou calquera causa deben ser 
cubertas por un mástic antiséptico, para impedir a penetración 
da auga e a súa podremia; evitarase utilizar mástic cicatrizante 
xunto a enxertos non consolidados. 
Non deben realizarse plantacións en época de xeadas ; si as 
plantas recíbense en obra nesta época deberán depositarse ata 
que cesen estas. 
Durante o período de plantación e até a conclusión das obras, 
colocásense as proteccións necesarias nas plantacións, para 
que non se produzan accidentes derivados 
dos traballos de execución da obra, que as prexudique, ben 
sexa na súa parte aérea (rozaduras, rotura de ramas etc.) ou 
na súa zona radicular (compactación da terra, desgarro) 
de raíces por sobrepresións, etc). 
 
12.2. ARBUSTOS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Vexetal leñoso, que como norma xeral se ramifica desde a base 
e non alcanza os 5 m de altura. 
Condicións do proceso de execución das obras 
As escavacións para a plantación serán as que consten 
expresamente en proxecto, para cada especie e tamaño. En 
caso de non existir referencia, o burato de plantación será de 
0.6 x 0.6 x 0.6 (m). 
O marco de plantación virá sinalado en plano ou no seu caso 
definido no Proxecto e estará determinado polo 
desenvolvemento do vexetal e viabilidade do seu mantemento. 
A plantación a raíz espida efectuarase só nos arbustos de folla 
caediza que non presenten especiais dificultades para o seu 
posterior enraizamento e que non sexa previstos plantar en 
cepellón. Previamente procederase a eliminar as raíces 
danadas, coidando en conservar o maior número de raíces e 
mergullar as raíces inmediatamente antes da plantación nunha 
mestura de arxila, abono orgánico descomposto e auga, 
opcionalmente si así se requirise engadiráselle unha pequena 
cantidade de hormona de enraizamento. 
A planta presentarase de forma que as raíces non sufran 
flexións, especialmente cando exista unha raíz principal ben 
definida, e encherase o burato cunha terra adecuada en 
cantidade suficiente para que o asentamento posterior non 
orixine diferenzas de nivel incluso deixando un pequeno 
desnivel que facilite nas primeiras regas por inundación a 
penetración da auga ás raíces. 
Sebes e cerramentos. As plantacións continuas de arbustos 
formando sebes e cerramentos faranse de modo que a cara 

menos vestida sexa a mais próxima ao muro, valo ou ao 
exterior. 
Nestas composicións exporase en Proxecto as unidades de 
planta por Ml. En función da especie considerada e a altura á 
que se quere formar o sebe ou cerramento. 
Para estas mesmas plantacións considérase como a rega máis 
adecuada (nos climas que o requiran) o localizado ou o 
pingueirado, aconsellándose os pingueirados integrados 
(mesmo soterrables) principalmente no caso de urbanizacións 
públicas. 
As plantas empregadas na confección de sebes serán da 
mesma especie e variedade, do mesma cor e tonalidade; 
ramificada e gornecida desde a base, sendo capaces de 
manter estes caracteres coa idade e sendo todas da mesma 
altura. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Deberán cumprir as seguintes condicións: 
- Que veñan o suficientemente protexidos con embalaxe. 
- Estar vestido de ramas até a base. 
- Todos os envíos virán provistos da Guía Oficial Fitosanitaria 
expedido polo organismo competente. 
Para os arbustos de folla persistente ademais: 
- Estar provistos de cepellón mediante testo, colector, escaiola, 
etc., polo menos durante un ano. 
- Dispor de follas en bo estado vexetativo. 
Se son de folla caduca, presentaranse: 
- A raíz limpa con cepellón dependendo da idade e da especie. 
- Desprovistos de folla. 
En caso de ser de follaxe ornamental cumprirase: 
- Estar provisto de cepellón inmobilizado mediante, testo, 
colector, escaiola, etc., polo menos durante un ano. 
- Dispor de abundantes follas en todas as súas ramas, nas 
especies de follas persistente. 
- Carecer de follas pero ter abundantes xemas foliares en todas 
as súas ramas, nas especies de folla caduca. 
Arbustos de flores ornamentais, cumprirán: 
- Estar provista de cepellón ou a raíz espida dependendo da 
especie ou da idade. 
- Ter ramas iniciando botóns florais. 
- Aparecer limpas de flores secas ou froitos procedentes da 
floración anterior, salvo que esa sexa a súa característica 
distintiva. 
Subarbustos e plantas herbáceas, deberán cumprir as 
seguintes condicións: 
- Que vaian protexidos con suficiente embalaxe. 
- Ramificados desde a base. 
- Estar libres de plantas estrañas. 
- Indicación da idade, altura da planta e dimensións do colector. 
Rosais. Información previa: 
- Nome botánico: Xénero, especie, subespecie e variedade e 
cultivar. 
- Nome de marca rexistrada. 
- Localización do viveiro produtor. 
- Especificación do portainxertos en plantas inxertadas. 
- Cultivares protexidos e rexistrados. 
- Nome do obtentor. 
- Tipo de propagación. 
Condicións de presentación 
Os portainxertos de rosal han de ser rectos, co pescozo das 
raíces liso. 
Os rosais híbridos de té, grandifloras, miniaturas e trepadores 
poden estar inxertados no mesmo pescozo da planta, no caso 
de patrón de semente, ou a 10 -12 cm do pescozo da planta no 
caso de patróns de estaca. 
Presentarán raíces longas, numerosa e sen feridas. 
Os rosais cultivados en colector, testo, bolsa de plástico ou 
bloque de turba han de ter 1-2 anos como mínimo. Hanse de 
cultivar en colector de 2 litros ou máis, independentemente do 
tipo de propagación empregado. 
Medición e abono 
Unidades, incluíndo man de obra de plantación, incorporación 
de emendas e abonado, rega e mantemento até recepción 
provisional de obra. 
No caso da formación de sebes, estes pódense expresar nas 
medicións e Orzamentos do Proxecto como Ml de sebe a razón 
das unidades de planta intervenientes, neste caso a escavación 
serao en gabia. 
Con seccións en función da planta entre 40 x 40 cm de anchura 
e profundidade até 1.0 x 1.0 m. 
 
12.3. HERBÁCEAS 
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Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Plantas que non presentan elementos leñosos. Podéndose 
clasificar como: 
- Anuais. Plantas cuxo vida abarca un só ciclo vexetativo. 
- Bianuais. Viven durante dous períodos vexetativos; en xeral, 
xermolan e dan follas durante o primeiro ano e florecen e 
frutifican o segundo. 
- Vivaces. Planta non leñosa de escasa altura, que en todo ou 
en parte vive varios anos e rebrota cada ano. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
As plantas Vivaces deberán cumprir: 
- Ir provistas de cepellón inmobilizado con testo ou colector. 
- Estar libres de ramas ou flores secas procedentes da tempada 
anterior. 
- Que posúan homoxeneidade apreciable no seu morfoloxía e 
colorido. 
- Que estean libres de plantas estrañas á especie de que se 
trate. 
- Que non se aprecie ningunha dexeneración da variedade, no 
caso de que existise. 
- Indicarase a idade da planta e o tamaño do colector. 
Medición e abono 
Unidades. de plantación ou M2 de plantación das especies 
intervenientes, indicando o N° de plantas por m2. Irán incluído 
todos os prezos unitarios de plantación e os medios auxiliares. 
Condicións de uso e mantemento 
Débese procurar que as plantas herbáceas de flor, presenten 
esta en o momento da plantación ou no momento que se realice 
a recepción provisional da obra. 
 
12.4. CRASA OU SUCULENTAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Son aquelas que posúen tecidos carnosos ricos en auga, o que 
se traduce en resistencia á seca e unha morfoloxía 
diferenciada. Os Cactus pertencen a esta denominación 
diferenciándose por pertencer á familia Cactáceas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Aterase ás necesidades edáficas específicas, considerándose 
fundamental a realización de redes de drenaxe, tamén se terá 
en conta a especificidade dos titores que no caso de crasas e 
cactus columnares precísense. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Medición e abono 
Unidades. Incluíndo os prezos unitarios dos elementos 
intervenientes, mantemento, titores. 
Condicións de uso e mantemento 
Terase especial coidado na localización de especies de forte e 
perigosa espinosidade, na proximidade de camiños ou outras 
zonas nas que involuntariamente se poidan producir 
accidentes. 
 
12.5. PALMEIRAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Plantas pertencentes á familia “Palmae” con talos ou estípites 
xeralmente columnares e erectos, que pola súa fisionomía ben 
diferenciada constitúen un grupo de plantas de consideración 
paisaxista especial. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A escavación realizásese nas mesmas condicións de arboredo 
de porte semellante, sendo as dimensións do burato de 
plantación en terreos aceptables de 1.5 x 1.5 x 1.2 (m) e en 
terreos impropios de 2.0 x 2.0 x 1.2 (m) procurándose neste 
caso o recheo do burato de plantación con terras de xardín coa 
composición prevista no apartado consecuente. 
As plantacións realizaranse na estación cálida, aínda que 
evitándose o mes de Agosto por que esta época precisaremos 
retirar máis follas, para reducir a transpiración. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
En caso de ser exemplares importados, deberán presentar o 
pasaporte fitosanitario. 
As palmeiras virán presentadas coas follas recollidas e 
protexidas cunha cuberta que impida a acción do vento e dos 
raios directos do sol (aínda que permitindo a ventilación das 
palmas), nos casos de plantas a raíz espida. En caso de 
plantas enraizadas con cepellón (caso de Trachycarpus etc e 

palmáceas de pequeno porte) non serán necesarias estas 
proteccións. 
Non se aceptará ningunha planta con estrangulamentos no 
estípite produto de labores de poda inadecuadas, así mesmo 
rexeitaranse aquelas palmeiras que presenten moi reducida a 
súa copa ou o pescozo onde se sustenta esta. 
Medición e abono 
Ud. A medición da altura da palmeira virá referida á altura de 
tronco (estípite) ou sexa á distancia entre o pescozo da planta 
e o inicio das palmas. En caso de tratarse de altura total dos 
exemplares, deberá contemplarse. 
No prezo estarán incluídos e determinados coa súa 
descomposición de prezos unitarios, o transporte, plantación 
entitorado ou ventos e os labores propios de mantemento até a 
recepción provisional da obra. 
Condicións de uso e mantemento 
Velarase pola rega copiosa posterior á plantación, así como o 
control da verticalidade da planta mediante o axuste de titores 
ou ventos. 
Unha vez garantido o enraizamento, coa aparición de novas 
follas na parte central da copa, procederase a afrouxar primeiro 
e retirar despois a cuberta protectora. 
Independentemente da duración do período de Garantía, este 
para os exemplares de Palmeiras e cocos será como mínimo 
dun ano. 
 
12.6. TREPADORAS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Plantas xeralmente semileñosas, vivaces ou anuais, que se 
caracterizan por un especial crecemento lonxitudinal e por 
presentar elementos ou mecanismos que lles permiten 
apoiarse noutros elementos vexetais ou inertes alcanzo 
crecementos lonxitudinais considerables. 
Deberanse ter en conta os seguintes datos: 
- Nome botánico, xénero, especie-variedade. 
- Localización do viveiro produtor. 
- Sistema de produción. 
- En plantas inxertadas, indicación do portainxerto 
- En plantas dioicas: especificación do sexo. 
- Sistema de fixación: zarzallos, uñas, raíces aéreas, pecíolos 
voluble, talos volubles, ventosas, espiñas, estipulas 
espiñentas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Previamente á súa implantación, establecéronse os apoios 
necesarios para a súa correcta suxeición. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Han de estar cultivadas en testos ou colectores capaces de 
manter fixo o cepellón, a excepción da Vitis vinífera e 
Parthenocisus quinquefolia ou similares que poden cultivarse 
sen colector. 
Deben desenvolver todas as súas raíces no colector ou testo 
que se comercializa. 
Han de estar entitoradas, tendo que ter o titor como mínimo a 
mesma altura que a planta e as fixacións non han de provocar 
feridas e estrangulamento. 
Polo menos o 10% das plantas do lote hanse de etiquetar 
correctamente segundo normas de etiquetaxe. 
Medición e abono 
Unidades. Incluíndo os prezos unitarios de plantación, mantilla, 
titores ou suxeicións. 
Condicións de uso e mantemento 
Haberá de terse en especial consideración o mecanismo de 
suxeición que utilizan, para conseguir os resultados óptimos. 
Durante o período de Mantemento até a recepción provisional, 
deberase ter especial coidado na orientación da planta en base 
ás zonas que se prevé en Proxecto cubrir, tamén se revisarán 
e realizarán as suxeicións precisas e eliminaranse chupóns. 
 
13. EXECUCIÓN DA OBRA. (Condicións xerais) 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Todas as obras comprendidas no Proxecto, executaranse de 
acordo cos prazos e as prescricións xerais e particulares 
establecidas nos Pregos de condicións correspondentes, baixo 
a supervisión da Dirección de Obra. 
O Contratista obrígase a seguir as indicacións da dirección de 
Obra en canto non se separe da tónica xeral do Proxecto e non 
se opoña ás prescricións deste ou outros Pregos de condicións 
que para a obra establézanse. 
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Condicións do proceso de execución das obras  
Calendario de actuacións. 
Como norma xeral as obras realizaranse seguindo a orde que 
a continuación se establece, orde que poderá modificarse 
cando a natureza das obras ou a súa evolución así o 
aconsellen, previa conformidade da Dirección de Obra. 
- Reformulo e preparación do terreo. 
- Modificación dos chans. 
- Drenaxe e saneamento. 
- Obra civil. 
- Instalación redes de Rega. 
- Plantacións. 
- Sementas. 
- Regas, limpeza e policía das obras e acabado. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
A Dirección Técnica por parte do contratista, deberá estar a 
cargo dun Enxeñeiro especialista en Xardinaría, auxiliado polo 
persoal técnico titulado que se estime necesario e cuxa 
obrigación será atender ás indicacións verbais ou escritas (libro 
de obra) da Dirección de Obra e facilitar a súa tarefa de 
inspección e control. 
 
13.1. REFORMULO E PREPARACIÓN DO TERREO 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Non hai condicións específicas para os materiais. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Unha vez adxudicas as obras e dentro do prazo marcado polas 
condicións administrativas que para a obra sinálense, a 
Dirección Técnica efectuará sobre o terreo o reformulo previo 
da obra e das súas distintas partes, en presenza do Contratista 
ou do seu representante legalmente autorizado, para 
comprobar a súa correspondencia nos planos. 
Si non figurasen nos planos, determinaranse os perfís 
necesarios para medir os volumes de escavacións e recheos, 
e levarase a cabo a sinalización requirida. 
Os eixos das escavacións lineais deberán quedar tamén 
situados por puntos inmóbiles durante a execución da obra. 
Do resultado do reformulo levantarase unha acta, que asinará 
o Contratista e a Dirección de Obra; farase constar nela si 
pódese proceder a realizar as obras. 
O contratista vén obrigado a fornecer todos os útiles e 
elementos auxiliares necesarios para estas operacións, 
correndo ao seu cargo os gastos que se deriven. 
O Contratista haberá de aumentar os medios auxiliares e o 
persoal técnico cando a Dirección de obra estímeo necesario 
para a realización da obra nos prazos previstos, sen que iso 
implique exención de responsabilidade para o Contratista en 
caso de incumprimento dos prazos parciais ou finais convidos. 
 
13.2. MODIFICACIÓN DE CHANS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Aínda que estivesen definidas no Proxecto as condicións 
físicas e químicas do terreo, estas poden quedar modificadas 
polas operacións de movementos de terras ou outras, é por iso 
que a Dirección Técnica poderá decidir a realización de análise 
e probas, aínda que non figuren na memoria, para a obtención 
dos seguintes datos. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Análise e probas 
- Permeabilidade do chan en todas as superficies que non vaian 
ser revestidas de materiais impermeables. 
- Análises químicas, con referencias a carencias de elementos 
fertilizantes. 
- pH. 
- Contido en materia orgánica. 
- Composición granulométrica. 
Da información obtida poderanse derivar as seguintes 
intervencións decididas polo D.O. 
Medidas correctoras 
- Incorporación de materia orgánica. 
- Achega de terra vexetal. 
- Realización de emendas. 
- Establecemento de drenaxes. 
- Operacións complementarias de drenaxe, etc. subsolados. 

 
13.3. DESPEXE E ROZA 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Seguirase o establecido en Proxecto respecto de: 
- Profundidade de roza. 
- Dimensión mínima dos elementos a extraer. 
- Acabado da superficie. 
- Retirada de tocos. 
Nas condicións particulares do proxecto establecerase a 
retirada dos elementos da roza a vertedoiro ou outras 
alternativas. 
O terreo quedará libre de todos os elementos que poidan 
estorbar na execución da obra posterior (brozas, raíces, 
cascallos, plantas non desexables etc.). Os buracos existentes 
e os producidos pola extracción de raíces etc., quedarán 
recheos con terras do mesmo terreo e co mesmo grao de 
compactación. 
A superficie tras a roza conservará a capa de chan vexetal. 
Os materiais resultantes da roza quedarán suficientemente 
esnaquizados para facilitar a súa carga. 
Valoración da Flora existente 
Si no espazo da obra existisen especies vexetais que deban 
conservarse detallaranse e situarán no plano previamente ao 
reformulo. 
Solicitarase do Servizo de Parques e Xardíns (ou servizo 
equivalente) unha valoración e análise da súa singularidade. 
De acordo coa valoración efectuada o Contratista farase cargo 
do seu mantemento e protección, así como de pódaa ou 
cirurxía que fose necesaria si obstaculiza a execución da obra. 
En caso que a planta fose danada indemnizarase de acordo 
coa valoración efectuada. 
Considérase como documento adecuado de valoración, o 
establecido na Norma de Granada. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Os traballos realizaranse de maneira que molesten o menos 
posible aos afectados. 
Non se traballará con choiva ou vento superior a 60 Km/h. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Non hai condicións específicas de control. 
 
13.4. ESCAVACIÓNS 
 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Enténdese por escavación, a operación de facer buratos, 
gabias, galerías no terreo da obra ou nas zonas de prestamos 
que puidesen precisarse, comprende a carga de materiais 
cando así fose necesario e no seu caso o transporte a 
vertedoiro dos materiais resultantes. 
Tipos 
- Escavación de obra e plantacións. Son as derivadas das 
operacións de colocación de instalacións, obra civil e 
plantacións. 
- Escavación en prestamos. 
- Son as derivadas da extracción realizadas co fin de achegar 
materiais á propia obra. 
As zonas de préstamos virán fixadas en proxecto ou quedarán 
á elección do Contratista, que tamén poderá propor ao D.O. 
realizar a escavación en lugar distinto aos que estivesen 
sinalizados. Neste caso os materiais obtidos deberán ser de 
igual ou mellor calidade que os previstos no Proxecto. 
Tanto os materiais sobrantes nun e outro caso, terán os 
seguintes destinos: 
- Vertedoiro. Destino do non adecuados para outros usos. 
- A terrapléns ou recheos, baixo a consideración da Dirección 
de obra. 
- Depósito. Os materiais que se considere pola súa calidade 
que poden ser utilizados en destinos máis nobres que os 
sinalados en Proxecto, depositaranse ata que o D.O. indique o 
seu destino. 
Condicións do proceso de execución das obras 
As terras procedentes das escavacións e que vaian ter un 
aproveitamento posterior como terra vexetal, organizaranse en 
función da profundidade de extracción, separando a terra flor 
da capa inmediatamente inferior. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Non hai condicións específicas de control. 
Condicións de uso e mantemento 
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As escavacións sinalizásense debidamente co fin de evitar 
accidentes e evitarase a contaminación con materiais 
procedentes da obra ou outros. 
 
13.5. ACHEGA E PROVISIÓN DE TERRA VEXETAL 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Defínese como a escavación, transporte e amontoado da capa 
superior do chan dentro da área da obra, na cantidade 
necesaria para o seu posterior emprego en sementas e 
plantacións. 
Nesta unidade de obra incluirase a fertilización da terra 
extraída. 
A súa execución comprenderá as seguintes operacións: 
- Escavación. 
- Transporte. 
- Descarga. 
- Fertilización. 
- Amontoado. 
- Conservación. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A escavación efectuarase até a profundidade e nas zonas 
sinaladas en Proxecto, a falta de definición, estes pormenores 
deberá decidilos o D.O. así como a localización da zona de 
provisión. 
Durante a execución das operacións evitarase a compactación 
da terra vexetal. 
O emprego de mototraillas só aceptarase en chans areosos ou 
francoareosos, que ademais estean secos. 
A provisión realizarase formando desniveis de 1.5 m a 2 m. 
Evitarase o paso de calquera vehículo pesado polas zonas de 
provisión. 
Realizaranse afondamentos na parte superior da provisión co 
fin de evitar o lavado por choivas do material, así como facilitar 
os tratamentos a que houbese lugar. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Non hai condicións específicas de control. 
Condicións de uso e mantemento 
Evitarase a contaminación destas terras con materiais alleos. 
 
14. REGA 
 

Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Comprende as instalacións de distribución de auga para rega 
de superficies axardinadas e baldeo de zonas pavimentadas ou 
áreas de terras morterencas existentes nas zonas verdes. 
Están integradas por tres sistemas ou redes complementarias: 
A - rede de bocas de rega, 
B - rede de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, 
inundadores etc.), 
C - rede de rega localizada (rede de rega por goteo, exudación 
etc.), tanto superficial 
como subterráneo, tamén inclúe os elementos auxiliares de 
fertirrigación, e aplicación de produtos fitosanitarios. 
Partirán da instalación de distribución de auga realizada 
segundo NTE-IFA, instalacións de fontanaría, abastecemento. 
Todos os seus elementos serán homologados, non 
contaminantes, resistentes ao uso en espazos públicos 
segundo detállase nos apartados seguintes e serán verificados 
antes da súa instalación para prever danos no transporte e 
provisión. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Xustificarase o procedemento de calculo das tubaxes (ábacos, 
fórmulas), tamén se xustificará a elección e disposición dos 
elementos de rega, así como a porcentaxe de solapamento e 
coeficientes de uniformidade. 
A perda de presión inicial entre o primeiro aspersor e o último 
non deberá superar o 20%. 
En ningún caso a diferenza de presión entre aspersores 
extremos superará o 10%. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
As instalacións de redes de rega executaranse por instaladores 
homologados. 
Antes de enterrar as tubaxes e por suposto antes de 
pavimentar, efectuaranse probas de carga en todas as 
conducións. 
O Contratista deberá comprometer coa empresa de Augas 
Potables, a acometida necesaria para a rega do Xardín, 
someténdose ás Normas que desde os Servizos Municipais 
déanselles, tanto en dimensións como en conexión á rede. 
Medición e abono 
ML. 

 

 

EPÍGRAFE 6. 

MOBILIARIO URBANO 

 

0. INTRODUCIÓN  
Baixo esta denominación agrúpanse os compoñentes inertes 
dos espazos públicos que teñen individualidade física e non 
están relacionados coa iluminación, os sistemas explícitos de 
información nin os elementos arquitectónicos exentos ou 
estruturais. 
 
En liñas xerais, estarase ao disposto no CAP. VIII da Orde 
VIV/561/2010, de 1 de febreiro,  pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e 
non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados. 
 
 
1. PAPELEIRAS 
Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra 
executadas 
Papeleiras pivotantes de madeira con base perforada, bordos 
redondeados e soporte de madeira. 
A caixa da papeleira será de madeira maciza recuberta 
interiormente en chapa de aceiro. Terá uns reforzos nos puntos 
de suxeición. Os soportes disporán de elementos que permitan 
o xiro da papeleira e dun peche para o seu bloqueo. 
Terá a superficie lisa e uniforme. 
Non se apreciarán gretas, exfoliacións nin desprendementos 
do recubrimento. 

A papeleira virá acaba cunha man de lasur. A chapa de 
revestimento interior virá acabada cunha man de pintura 
antioxidante e dúas de esmalte. 
O soporte irá fixado a cimentación por pernos de aceiro, a dado 
de formigón. O soporte terá unha lonxitude tal que unha vez 
fixado á cimentación, a parte superior da papeleira quede á 
altura de 100 cm do chan. 
O punto de rotación da papeleira respecto ao soporte estará 
situado no seu terzo superior. 
O conxunto estará exento de golpes ou defectos superficiais. 
Altura: 100 cm. 
Tipo de aceiro: S 235 JR. 
Espesor do ferro metálico: 1 mm. 
Espesor do ferro perforado: 1 mm. 
Tolerancias: 
- Dimensións: ± 10 mm. 
Subministración: Embaladas. 
Almacenamento: Na súa embalaxe ata que se realice a súa 
colocación, de maneira que non se deformen e en lugares 
protexidos de impactos. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Papeleiras pivotantes de madeira fixadas con dous dados de 
formigón. 
Considéranse incluídas dentro desta unidade de obra as 
operacións seguintes: 
- formigonado dos dados de cimentación. 
- Ancoraxes da papeleira. 
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Os dados de ancoraxe de formigón non quedarán visibles. 
Unha vez colocada a papeleira non terá deformacións, golpes 
nin outros defectos visibles. 
Altura de papeleira: 100 cm. 
Ancoraxe do soporte: ≥ 25 cm. 
Dimensións dos dados: ≥ 20 x 20 x 15 cm. 
Tolerancias de execución: 
- Altura: ± 20 mm. 
- verticalidade: ± 10 mm. 
O formigonado dos dados de cimentación farase cunha 
temperatura entre 5°C e 40°C, sen choiva. 

Non se utilizará até despois de transcorridas 48 h da súa 
colocación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Unidade medida segundo especificacións do D.T. 
Condicións de uso e mantemento 
Segundo especificacións do D.T. 
 
 
 
 

 

 

EPÍGRAFE 7º. 

REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA 

 
0. INTRODUCIÓN 
 
É obxeto do presente Prego de Condicións cantas obras, 
montaxes, colocación e posta en servizo de todas e cada unha 
das acometidas e instalacións necesarias, todo isto segundo as 
especificacións e instrucións contidas nas diferentes partes que 
compoñen un Proxecto: Memoria, Planos, Presuposto, Prego 
de Condicións e o Libro de Ordes. 
Os depósitos de cabeza, de cola,e de reserva; a implantación 
dunha depuradora no curso de auga; deseño, trazado e 
tipoloxía da rede; material das tuberías da rede, así coma do 
suministro, deberá axustarse ó previsto no Proxecto. Calquera 
duda que poda suscitarse na interpretación dos documentos do 
Proxecto ou diferencia que poda apreciarse entre uns e outros, 
serán en todo caso consultadas á Dirección Facultativa, quen 
a aclarará debidamente e cuxa interpretación será preceptivo 
aceptar polo Contratista. 
Este Prego de Condicións é obrigatorio para as partes 
contratantes, sen prexuízo das modificacións que de mutuo 
acordo podan fixarse durante a execución da obra, e que serán, 
en todo caso, por escrito. 
Para todo o que non fose consignado neste Prego de 
Condicións rexerase por: 
- Reglamentos e Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridade e Hixiene no Traballo. 
- Reglamento da Administración Local e Organismos Oficiais. 
No proxecto fixaranse uns criterios básicos de partida, a ter en 
conta na rede de abastecemento de auga a proxectar. Estos 
poden ser: 
- Garantizar unha dotación suficiente para as necesidades 
previstas. 
- Fixar e establecer a calidade da auga en canto a potabilidade. 
- Limitar as presións de distribución e suministro a uns valores 
adecuados. 
- Establecer unha rede de bocas de incendio en relación co 
servicio de extinción de incendios. 
- Respectar os principios de economía hidráulica mediante a 
imposición duns diámetros mínimos de tuberías a instalar. 
- Priorizar la total seguridade y regularidade no servizo de 
abastecemento. Aspectos a contemplar, non sólo no deseño da 
rede (establecemento de velocidades adecuadas), senón na 
programación das pautas de uso y mantemento a realizar no 
futuro. 
En canto á presión da rede, pode ser básicamente de alta 
presión, con P > 6 Kg/cm 2 , ou de baixa presión, con P  6 
Kg/cm 2 . 
O almacenamento e, no seu caso, regulación son práctica 
habitual dada a variación de consumos que existe ó longo do 
día en calquera zona de abastecemento. Poden existir: 
depósitos de cabeceira; torres de equilibrio (de auga); 
depósitos de cola; aljibes o depósitos de reserva; etc. 
En canto ó tratamento, éste, dependerá das características da 
auga, cuxas especificacións para o consumo público están 
reguladas na normativa vixente ó efecto onde se indican os 
niveles permisibles e tolerables de tipo: 
Organolépticos, Fisicoquímicos, Parámetros non desexables, 
Microbiolóxicas, Tóxicos e Radiactivos. 

As redes de abastecemento de auga deseñaranse e 
construiranse segundo co que establece a normativa vixente 
(UNE 805:2000) 
Sendo ademáis recomendado o indicado en: 
- NTE-IFA Instalacións para o suministro de auga potable a 
núcleos residenciais que non excedan de 12000 habitantes, 
dende a toma nun depósito ou condución ata as acometidas. 
BOE. 3,10 y 17-01-76. 
- NTE-IFP Instalación de distribución de auga para rego de 
superficies axardinadas e limpeza de rúas. Partirán da 
instalación de distribución de auga. BOE: 31-08-74, 07-09-74. 
Tamén debe terse en conta para que toda a rede de 
abastecemiento incluidos os seus elementos complementarios 
tenga garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y 
rendimiento esperados las Normas UNE que cubren estas 
exigencia. 
As verificacións e probas de recepción se executarán en 
fábrica, sobre tubos cuxa suficiente madurez sexa garantida 
polos fabricantes e a aceptación ou rexeitamento dos tubos 
regularase segundo o que se establece a continuación: 
O fabricante avisará ao director de obra, con quince días de 
antelación, como mínimo, do comezo da fabricación, no seu 
caso, e da data en que se propón efectuar as probas 
preceptivas a que deben ser sometidos os tubo, pezas 
especiais e demais elementos de acordo coas súas 
características normalizadas, comprobándose ademais 
dimensións e pesos. 
No caso de non asistir o Director de Obra por si ou por 
delegación ás probas obrigatorias en fábrica, poderá esixir ao 
contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en 
forma satisfactoria, ditos ensaios. 
O director de obra, se o estima necesario, poderá ordear en 
calquera momento a realización de ensaios sobre lotes, aunque 
foran ensaiados en fábrica, para o cal o contratista, avisado 
previamente por escrito, facilitará os medios necesarios para 
realizar estos ensaios, das que levantará acta, e os resultados 
obtidos en eles prevalecerán sobre calquera outro anterior. 
Probas preceptivas: 
Son preceptivas as dúas probas seguintes da tubería instalada 
na gabia. 
a) Proba de presión interior. 
b) Proba de estanqueidade. 
O contratista proporcionará todos os elementos precisos para 
efectuar estas probas, así como o persoal necesario: a 
Administración poderá subministrar os manómetros ou equipos 
medidores se o estia convinte ou comprobar os subministrados 
polo contratista. 
a) Proba de presión itnerior 
a.1) A medida que avence a montaxe da tubería procederase a 
probas parciais de presión interna portramos de lonxitude 
fixada pola Administración. Recoméndase que estos tramos 
teñan a lonxitudie aproximada aos 500 metros, pero no tramo 
elexido a diferencia de presión entre o punto de rasante máis 
baixa e o punto de rasante máis alta non excederá do 10% da 
presión de proba establecida no punto a.6). 
a.2) Antes de comezar as probas deben estar colocados na súa 
posición definitvia todos os accesorios da conducción. A gabia 
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debe estar parciamente rechea, deixando as xuntas 
descubertas. 
a.3) Se empezará por encher lentamente de auga o tramo 
obxecto da proba, deixando abertos todos os elementos que 
podian dar saída ao aire, os cales iranse pechando despois e 
sucesivamente de abaixo hacia arriba unha vez se comprobe 
que non existe aire na conducción. A ser posible darase 
entrada a auga pola parte alte. Se isto non fora posible, o 
enchido farase ainda máis lentamente para evitar que quede 
aire na tubería. No punto máis alto colocarase un grifo de purga 
para expulsión de aire e para comprobar que todo o interior do 
tramo obxecto da proba se atopa comunicado na forma debida. 
a.4) A bomba para a presión hidráulica poderá ser manual ou 
mecánica, pero neste último caso deberá estar provista de 
chaves de descarga ou elementos apropiados para poder 
regular o aumento de presión. Colocarase no punto máis baixo 
da tubería que se vai ensaiar e estará provista de dous 
manómetros, dos cales un deles proporcionarase pola 
Administración ou previamente comprobado pola mesma. 
a.5) Os puntos extremos do anaco que se quere probar 
pecharanse convintemente con pezas especiais que se 
apontoarán para evitar deslizamentos das mesmas ou fuhas de 
auga e que deben ser facilmente desmontables para poder 
continuar a montaxe da tubería. Comprobararse 
coidadosamente que as chaves intermedias no tramo en proba, 
de existir, se atopen ben abertas. Os cambios de dirección, 
pezas especiais, etc... deberán estar fixados e as súas fábricas 
coa resistencia debida. 
a.6) A presión interior da proba en gabia da tubería será tal que 
acade o punto máis baixo no tramo en proba1,4 veces a presión 
máxima de traballo no punto de máis presión. A presicón farase 
subir lentamente, de forma que o incremento da mesma non 
supere 1 kg/cm2 minuto. 
a.7) Unha vez obtida a presión, deterase durante trinta minutos, 
e se considerará satisfactoria cando durante este tempo o 
manómetro non acuse un desensio superior a raiz cadrada de 
p quintos, sendo p a presión de proba en gabia en kg/cm2. 
Cando o descenso do manómetro sexa superior, corrixiranse 
os defectos observados repasando as xuntas que perdan auga, 
cambiando se é preciso algún tubo, de forma que ao final se 
consiga que o descenso de presión non sobrepase a magnitude 
indicada. 
a.8) No caso de tuberías de formigón e de fibrocemento, 
previamente a proba de presión terase a tubería chea de auga, 
polo menos vintecatro horas. 
a.9) En casos moi especiais nons que a escasez de auga ou 
outras causas fagan difícil o enchido da tubería durante a 
montaxe, o contratista poderá propoñer, razoadamente, o 
emprego de outro sistema especial que permita probar as 
xuntas con idéntica seguridade. A Administración poderá 
rexeitar o sistema de proba proposto se considera que non 
ofrece suficiente garantía. 
b) Proba de estanquidade.  
b.1) Despois de completarse satisfactoriamente a proba de 
presión interior, deberá realizarse a de estanquidade. 
b.2) A presión de proba de estanquidade será a máxima 
estática que exista no tramo da tubería obxecto da proba. 
b.3) A perda defínese como a cantidade de auga que debe 
subministrarse ao tramo de tubería en proba mediante un 
bombín tarado, de forma que se manteá a presión da proba de 
estanquidade depois de encher a tubería de auga e expulsarse 
o aire. 
b.4) A duración da proba de estanquidade será de dúas horas, 
e a perda neste tempo será inferior ao valor dado pola fórmula: 
V = K x L x D 
sendo: 
V = Pérdida total na prueba, en litros. 
L = Lonxitude do tramo obxecto da proba, en metros. 
D = Diámetro interior, en metros. 
K = Coeficiente dependente do material. 
Segundo a seguinte táboa: 
Formigón en masa K = 1,000 
Formigón armado con ou sen camisa K = 0,400 
Formigón pretensado K = 0,250 
Fibrocemento K = 0,350 
Fundición K = 0,300 
Aceiro K = 0,350 
Plástico K = 0,350 
De todas formas, calquera que sexan as pérdidas fixadas, se 
estas son sobrepasadas, o contratista, as súas expensas, 
repasará todas as xuntas e tubos defectuosos, asimismo ven 

obrigado a reparar calquera perda de auga apreciable, ainda 
cando o total sexa inferior ao admisible. 
 
1. BOCAS DE REGA 
1.1. CARCASA DE BOCA DE REGA 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
A carcasa deberá fabricarse en fundición gris perlítica. 
A composición química será tal que o contido en fósforo e en 
xofre non supere quince centésimas por cento e catorce 
centésimas por cento respectivamente ( P 0,15%; S  0,14%). 
Asimesmo, deberán conseguirse as seguintes especificacións 
para as características mecánicas: 
-Resistencia a tracción: :  30 kp/mm 2 . 
- Dureza: 210-260 HB. 
A microestrutura será perlítica, non admitíndose porcentaxes 
de ferrita superiores ao cinco por centro (5%). 
Condicións do proceso de execución das obras. 
O fabricante deberá cumprir as condicións de fabricación 
expostas na Norme UNE-EN 1561:2012, entre as que merecen 
destacarse aquelas que se idican nos seguintes apartados. 
Procederase á limpeza e desbardado da peza, quedando esta 
libre de area solta ou calcinada, etc.. e de rebabas de 
mazarotas, bebedeiros,etc. 
Non existirán defectos do tipo de poros, rechupes e 
findamentalmente “unións frias”. 
Deberán recubrirse por completo mediante unha capa 
homoxénea de alquitranado. 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con lo señalado no “Prego de 
prescipcións técnicas xerais apra tuberías de abastecemento 
de agua”. 
 
1.2. TAPA DE BOCA 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
A tapa de boca deberá fabricarse en fundición con grafito 
esferoidal segundo a Norma UNE-EN 1563:2012. A 
composición química será tal que permita obter as 
características mecánicas e microestruturais requeridas. 
O valor da dureza estará comprendido no intervalo 170-280 HB. 
Na microestrutura de ambas calidades aparecerá o grafito 
esferoidal (forma VI) polo menos nun oitenta e cinco por cento 
(85%), podendo ser nodular o resto. 
Ademais do grafito poderán existir como constituinte ferrita e 
perlita en cantidades non definidas. 
Condicións do proceso de execución das obras. 
O fabricante deberá axustarse ás condicións de fabricación 
sinaladas na Norma UNE-EN 1563:2012, referida a este tipo de 
fundición, destacando entre outras as seguintes: 
-Limpeza de area e rebabas. 
-Ausencia de defectos, en especial as “unións frias” 
-Recubrimento mediante unha capa homoxénea de 
alquitranado. 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especifiación da Documentación Técnica. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con lo señalado no “Prego de 
prescipcións técnicas xerais apra tuberías de abastecemento 
de agua”. 
 
1.3.PEZAS VARIAS 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
Estas pezas deberán fabricarse como mínimo nunha fundición 
gris perlítica, segundo a UNE-EN 1563:2012. A composición 
química será tal que o contido en fósforo e en xofre non supere 
0,20 e 0,18 por 100, respectivamente ( P 0,20%; S  0,18%). 
Asimesmo deberán acadarse as seguintes especificacións 
para as características mecánicas: 
-Resistencia á tracción:  20 kp/mm 2 . 
- Dureza: 175-235 HB. 
Parte de estas pezas se fabrican en latón como se indica mais 
adiante. 
O grafito será laminar en distribución A ou B e non se tolerarán 
contidos de ferrita superiores ao dez por cento (10%). 
Condicións do proceso de execución das obras. 
O fabricante deberá axustarse aos requisitos da norma UNE-
EN 1563:2012, que se refire a este tipo de fundición e que xa 
se sinalaron para outras fundicións grises. 
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Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento. 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.4.PASADOR 
Condicións dos materiais y das paritdas de obra executada. 
O pasador fabricarase con aceiro. Se esixirán as seguintes 
prescipcións: 
-Resistencia á tracción: 35-52 kp/mm2 
-Límite elástico: ≥20 kp/mm2 
-Alongamento: ≥13% 
A súa microestrutura estará constituida basicamente por ferita 
e algo de cementita ou perlita. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Este aceiro común, habitualmente subministrado en estado 
efervescente, obterase de algunha das formas de productos 
laminados en quente e se axustará ás especificacións da 
norma UNE EN 10025 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 
Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.5. DESAUGADOIRO 
Condicións dos materiais e das particas de obra executadas. 
Deberase gabricar mediante tubo sen soldadura 
Cumprirá polo menos, as seguintes prescipcións: 
-Resistencia á tracción: 35 kp/mm2 
-Alongamento: ≥15% 
-Contido de fósforo (P): ≥0.06% 
-Contido en xofre (S): ≥0.06% 
Condicións do proceso de execución das obras 
Obterase por estirado en quente ou en frio, se ben neste último 
caso será preceptivo realizar un recocido contra acritud. 
Subministrarase en estado galvanizado. 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificiacións da Documentación Técnica. 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.6.TAPÓN DE DESAUGADOIRO 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
Fabricarase cun aceiro moldeado, non aleado, segundo a 
norma UNE 10025-2:2006. As súas características a tracción 
en estado de normalizado serán : 
-Resistencia: ≥ 54 kp/mm2 
-Límite elástico: ≥30 kp/mm2 
-Alongamento: ≥17% 
A súa microestrutura estará formada por ferrita e perlita, como 
corresponde a un estado de tratamento térmico ou de 
normalizado. 
Condicións do proceso de execución das obras 
O proceso de fabricación queda a criterio do fundidos, sempre 
que se consigan as características propias deste material 
fixadas para un estado de normalizado. Non obstante, sería 
preferible se a peza fose temperada ou revenida. 
A peza deberá libre de areas, rebabas, etc., e estará recuberta 
por alquitranado, unha vez que forme parte da boca de rega. 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificación da Documentación Técnica. 
Control e criterios de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.8.EIXO 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
Fabricarase en aceiro. Cumprirá as seguintes especificacións: 
 
- Resistencia a tracción:  40 kp/mm 2 . 
- Límite Elástico:  23 kp/mm 2 . 

- Alongamento:  24%. 
A súa microestrutura estará formada por ferrita e perlita, como 
corresponde a un estado de tratamento térmico ou de 
normalizado. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 
Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.8. TORNO, PRENSAESTOPAS E VARETA DA VÁLVULA 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Deberase fabricar con latón moldeado segundo a Norma UNE-
EN 12165:2011 
A súa microestrutura bifásica (a+b) e a súa dureza estará 
comprendida no intervalo 120-170 HB. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 
Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.9. ROSCA EMBUTIDA NO CORPO DE ROSCA E ROSCA 
INFERIOR DA BOQUILLA 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
Deberase fabricar con latón moldeado segundo a Norma Une-
EN 12165:2011 
A súa microestrutura será monofásica a e aceptará a presencia 
de rechupas. A súa dureza estará comprendida no intervalo 40-
80 HB. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 
Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
1.10. XUNTA 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
A xunta de válvula será de caucho, mentres que a xuntas de 
boquilla e a do corpo de boca serán tóricas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 
Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 
 
2. OUTRAS PEZAS ESPECIAIS 
Son as seguintes: Boquillas para hidrante, tes, terminais, 
manguitos, codos, conos de reducción, carretes e bridas cegas 
e tapóns. 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas. 
As boquillas para hidrante serán de bronce tipo “Ayuntamiento 
de Madrid”. O resto de pezas especiais probaranse en fábrica 
a unha presión hidráulica de trinta e dous kilopondios por 
centímetro cadrado (32 kp/cm2) e cumprirán as condicións que 
se establecen nos parágrafos seguintes. 
Fabricaranse en fundición de grafito esferoidal. 
A súa composoción química será tal que permita conseguir as 
caracerísticas mecánicas e microestruturais esixibles. 
Deberán conseguirse as seguintes especificacións para as 
características mecánicas: 
-Resistencia: ≥ 38 kp/mm2 
-Límite elástico: ≥ 24 kp/mm2 
-Alongamento: ≥17% 
-Dureza: ≥ 140-180 HB 
O grafito deberá ser esferoidal (forma VI) polo menos nun 
oitenta e cinto por centro (85%), podendo ser nodular (forma) o 
resto. Ademais do grafito, a estrutura presentará unha matriz 
ferrítica sendo aceptable un contido de perlita inferior ao cinco 
por cento (5%). 
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Para as tes, codos e chaves de paso deberán dispoñerse os 
necesarios macizos de fixación, que contrarresten os esforzos 
producidos pola presión da auga, segundo o indicado na 
“Normalización de Elementos Constructivos”. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Unidade de cantidade instalada, medida segundo as 
especificacións da Documentación Técnica 

Control e criterior de aceptación ou rexeitamento 
Serán preceptivas as dúas probas de presión interior e de 
estanquidade, de acordo con sinalado no “Prego de 
prescripcións técnicas xerais para tuberías de abastecemento 
de auga”. 

 

 

CAPITULO II 
CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXOS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

ANEXO 1 

CONDICIÓNS DOS MATERIAIS XENÉRICOS 

1. AUGA 
 
A auga utilizada, tanto para o amasado como para o curado do 
formigón en obra, debe cumprir coas características 
establecidas no Art. 27 do Capítulo VI da EHE-08. 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Augas utilizadas para algúns dos usos seguintes: 
Elaboración de morteiros, formigóns ou leitadas. 
Elaboración de pasta de xeso. 
Rega de plantacións. 
Conglomerados grava - cemento, terra - cemento, grava - 
emulsión. 
Humectación de bases ou subbases. 
Humectación de pezas cerámicas, cemento, etc. 
A auga utilizada para devanditos usos deberá cumprir coas 
características establecidas no Art. 27 do Capítulo VI da EHE-
08. 
Condicións do proceso de execución das obras: 
Cando o formigonado realícese en tempo frío con risco de 
xeadas, poderá utilizarse auga quente até 40°C, para o 
amasado, sen necesidade de adoptar precaucións especiais. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Litros (l) de volume necesario procedente da instalación de obra. 
Subministración e almacenamento 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
 
2. ADITIVOS PARA FORMIGÓNS, MORTEIROS E LEITADAS 
 
Deberá cumprir coas especificacións e características 
establecidas no Art. 31 do Capítulo VI do EHE-08. 
O subministrador deberá entregar a documentación esixida no 
marcado CE, establecida no punto 1.2.4 do Anexo 21 do EHE-
08. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Kg de peso necesario fornecido en obra. 
 
3. CEMENTOS 
 
Deberá cumprir coas especificacións e características 
establecidas no Art. 26 do Capítulo VI do EHE-08. 
Doutra banda, o transporte, almacenamento, manipulación e uso 
dos cementos farase segundo o establecido no Capítulo IV da 
RC-16 (R.D. 256/2016, de 10 de Xuño, polo que se aproba a 

Instrución para a recepción de cementos), nos seus artigos 
respectivos. 
As condicións de subministración do cemento serán as 
establecidas no Anexo IV do RC-16. 
Cando o D.F. considere necesario a realización de ensaios 
previos á recepción, estes faranse segundo o establecido no 
Anexo V e VIN da RC-16, cos criterios de conformidade fixados 
no punto AV.5 do anexo V. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Kg de peso necesario fornecido en obra. 
 
4. MORTEIROS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Mestura de area, cemento, auga e cal (tipos b) nalgúns casos 
e/ou aditivos nalgúns outros. 
As denominacións comúns son ou ben pola súa resistencia, tipo 
de morteiro (M-5, M-10, etc.), ou ben pola súa proporción de 
cemento:area (1:4, 1:3, 1:6). 
Utilizarase preferentemente o morteiro 1:6, para fábricas de 
ladrillo, arquetas, pozos etc. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A mestura poderá realizarse a man ou mecanicamente en 
formigoneira. 
A mestura será homoxénea e sen segregacións. 
Para a elaboración e a utilización de morteiros, a temperatura 
ambiente estará entre 5°C e 40°C. 
A formigoneira estará limpa antes de comezar a elaboración. 
Si se elabora a man, farase sobre un piso impermeable. 
O cemento e a area mesturaranse en seco até conseguir un 
produto homoxéneo de cor uniforme. A continuación engadirase 
a cantidade de auga estritamente necesaria para que, unha vez 
batida a masa, teña a consistencia adecuada para o seu uso na 
obra. 
Non se mesturarán morteiros de distinta composición. 
Utilizarase antes de que pasen dúas horas desde a amasada. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m3 de volume necesario elaborado na obra. 
 
5. FORMIGÓNS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Mestura de cemento, áridos, area, auga e, no seu caso, aditivos. 
O formigón deberá cumprir coas características estipuladas no 
Art. 31 do Capítulo VI do EHE-08.  
A mestura será homoxénea e sen segregacións. 
Os compoñentes do formigón, a súa dosificación, o proceso de 
fabricación e o transporte estará de acordo coas prescricións da 
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EHE-08, tanto si o uso é de formigón en masa ou armado, como 
con armaduras pretensadas. 
A execución do formigonado estrutural será a descrita no 
Capítulo XIII do EHE-08. 
O control da conformidade dos produtos e o control da execución  
establécense no Capítulo XV e XVI desta mesma Instrución.  
Unidade e criterios de medición e abono 
m3 de volume necesario fornecido en obra. 
Mantemento 
Estarase ao disposto no Capítulo XVIII da EHE-08 
 
6. CALES 
 
Estarase ao establecido no punto 200 da Orde FOM/2523/2014. 
 
 
7. MADEIRA AUXILIAR DE CONSTRUCIÓN 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Madeira para entibacións e medios auxiliares. 
- Deberá ter dimensións suficientes para ofrecer a necesaria 
resistencia para a seguridade da obra e das persoas. 
Madeira para encofrados e cimbras 
- Terá a suficiente rixidez para soportar sen deformacións 
prexudiciais as accións de calquera natureza que poidan 
producirse na posta en obra e vibrado do formigón. 
- A madeira para encofrados será preferiblemente de especies 
resinosas, e de fibra recta.  
- Segundo sexa a calidade esixida á superficie do formigón as 
táboas para o forro ou taboleiro dos encofrados será: a) 
agargalada; b) escuadrada coas súas arestas vivas e cheas, 
cepillada e en bruto. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Madeira para entibacións e medios auxiliares. 
- Empregaranse madeiras sas, con exclusión de alteracións por 
podremia, aínda que serán admisibles alteracións de cor, como 
o azulado nas coníferas. 
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
- Posuirá unha durabilidade natural polo menos igual á que 
presenta o piñeiro «sylvestris». 
Madeira para encofrados e cimbras. 
- Só se empregarán táboas de madeira cuxa natureza e calidade 
ou cuxo tratamento ou revestimento garanta que non se 
producirán nin alabeos nin inchamentos que poidan dar lugar a 
fugas do material fino do formigón fresco, ou a imperfeccións nos 
paramentos. 
- As táboas para forros ou taboleiros de encofrados estarán 
exentas de sustancias nocivas para o formigón fresco e 
endurecido ou que manchen ou coloreen os paramentos. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m3 de volume necesario fornecido en obra. 
Subministración e almacenamento 
De maneira que non se deformen, en lugares secos e ventilados, 
sen contacto directo co chan. 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Taboleiro de madeira procedente de troncos sans de fibras 
rectas, uniformes, apertadas e paralelas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
- Non presentarán signos de putrefacción, carcoma, fungos, nós 
mortos, achas, xemas nin decoloracións. 
- Admitiranse gretas superficiais producidas por desecación que 
non afecten as características da madeira. 
- As caras serán planas, escuadradas e terán as arestas vivas. 
- Os extremos estarán acabados mediante corte de serra, a 
escuadra. 
- Conservará as súas características para o número de usos 
previstos. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m3 de volume necesario fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
De maneira que non se deformen, en lugares secos e ventilados, 
sen contacto directo co chan. 

 
8. LATAS PARA ENCOFRADOS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Lata de madeira procedente de troncos sans de fibras rectas, 
uniformes, apertadas e paralelas. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
- Non presentarán signos de putrefacción, carcoma, fungos, nós 
mortos, achas, xemas nin decoloracións. 
- Admitiranse gretas superficiais producidas por desecación que 
non afecten as características da madeira. 
- As caras serán planas, escuadradas e terán as arestas vivas. 
- Os extremos estarán acabados mediante corte de serra, a 
escuadra. 
- Conservará as súas características para o número de usos 
previstos. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m3 de volume necesario fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións 
Almacenamento 
De maneira que non se deformen, en lugares secos e ventilados, 
sen contacto directo co chan. 
 
9. TÁBOAS PARA ENCOFRADOS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Peza plana de madeira de sección rectangular, moito máis larga 
que ancha e máis ancha que grosa, sen que esta medida exceda 
unha polgada. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
- Procederá de troncos sans de fibras rectas, uniformes, 
apertadas e paralelas. 
- Non presentarán signos de putrefacción, carcoma, fungos, nós 
mortos, achas, xemas nin decoloracións. 
- Admitiranse gretas superficiais producidas por desecación que 
non afecten as características da madeira. 
- As caras serán planas, escuadradas e terán as arestas vivas. 
- Os extremos estarán acabados mediante corte de serra, a 
escuadra. 
- Conservará as súas características para o número de usos 
previstos. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m2 de superficie necesaria fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións 
Almacenamento 
De maneira que non se deformen, en lugares secos e ventilados, 
sen contacto directo co chan. 
 
10. PUNTAIS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Soportes redondos de madeira ou metálicos. 
Puntais de madeira: 
- Puntal de madeira procedente de troncos sans de fibras rectas, 
uniformes, apertadas e paralelas. 
Puntal metálico: 
- Puntal metálico con mecanismo de regulación e fixación da súa 
altura. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Puntais de madeira: 
- Non presentarán signos de putrefacción, carcoma, fungos, nós 
mortos, achas, xemas nin decoloracións. 
- Admitiranse gretas superficiais producidas por desecación que 
non afecten as características da madeira. 
- Os extremos estarán acabados mediante corte de serra, a 
escuadra. 
- Conservará as súas características para o número de usos 
previstos. 
- Non presentará máis danos que os debidos ao número máximo 
de usos previstos. 
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Puntal metálico: 
- A base e a cabeza do puntal estarán feitos de pletina plana e 
con buracos para podelo cravar si é preciso. 
- Conservará as súas características para o número de usos 
previstos. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Unidade de cantidade necesaria fornecida en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
De maneira que non se deformen, en lugares secos e ventilados, 
sen contacto directo co chan. 
 
11. PANEIS PARA ENCOFRADO 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Plafón de aceiro para encofrado de formigóns, cunha cara lisa e 
a outra con rixidizadores para evitar deformacións. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
- Disporá de mecanismos para trabar os plafóns entre eles. 
- A superficie será lisa e terá o espesor, os rixidizadores e os 
elementos de conexión que sexan precisos. 
- Non presentará máis danos que os debidos ao número de usos 
previstos. 
- O seu deseño será tal que o proceso de formigonado e vibrado 
non altere a súa planeidade nin a súa posición. 
- A conexión entre pezas será suficientemente estanca para non 
permitir a perda apreciable de pasta polas xuntas. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m2 de superficie necesaria fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
De maneira que non se alteren as súas condicións, en lugares 
secos e protexido da intemperie, sen contacto directo co chan. 
 
12. ENCOFRADOS PARA GABIAS E MUROS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Montaxe e desmonte dos elementos metálicos ou de madeira 
que forman o encofrado, para deixar o formigón visto ou para 
revestir. 
A partida inclúe todas as operacións de montaxe e desmonte do 
encofrado. 
Os elementos que forman o encofrado e as súas unións serán 
suficientemente ríxidos e resistentes para soportar, sen 
deformacións superiores ás admisibles, as accións estáticas e 
dinámicas que comporta o seu formigonado. 
A súa execución comprende as operacións seguintes: 
- Limpeza e preparación do plano de apoio. 
- Montaxe e colocación dos elementos do encofrado. 
- Colocación dos dispositivos de suxeición e arriostramiento. 
- Nivelación do encofrado. 
- Disposición de aperturas provisionais na parte inferior do 
encofrado si fose necesario. 
- Humectación do encofrado. 
O interior do encofrado estará pintado con desencofrante antes 
da montaxe, sen que haxa goteos. O D.F. autorizará, en cada 
caso, a colocación destes produtos. 
Será suficientemente estanco para impedir unha perda 
apreciable de pasta entre as xuntas. 
O fondo do encofrado estará limpo antes de empezar a 
formigonar. 
Antes de empezar a formigonar e antes de desencofrar 
requirirase a conformidade do D.F. 
O desencofrado de costeiros verticais de elementos de pequeno 
canto, poderá facerse aos tres días de formigonada a peza, si 
durante ese tempo non se produciron temperaturas baixas ou 
outras causas que poidan alterar o normal endurecemento do 
formigón. 
Os costeiros verticais de gran canto ou os costeiros horizontais 
non se retirarán antes do sete días, coas mesmas excepcións 
citadas. 
Non se encherán as coqueras ou defectos que se poidan 
apreciar no formigón ao desencofrar, sen a autorización do D.F. 

Os arames e ancoraxes do encofrado que queden fixados ao 
formigón cortaranse a nivel do paramento. 
Taboleiro de madeira: 
- As xuntas entre as táboas permitirán o inchamento das 
mesmas pola humidade da rega e do formigón, sen que deixen 
saír pasta durante o formigonado. Para evitalo, poderase utilizar 
un selante axeitado. 
Muros de formigón: 
- Colocaranse angulares metálicos nas arestas exteriores do 
encofrado ou por calquera outro procedemento eficaz para que 
as arestas vivas do formigón resulten ben acabadas. 
- O D.F. poderá autorizar o uso de berenxenos para achafranar 
as arestas vivas. 
- O número de soportes do encofrado e a súa separación 
depende da carga total do elemento. Irán debidamente trabados 
nos dous sentidos. 
Formigón visto: 
- A superficie encofrante da cara vista será lisa e sen rebabas. 
- As superficies do encofrado en contacto coas caras que 
quedarán vistas, serán lisas, non terán rebabas nin 
irregularidades. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Antes de formigonar humedecerase o encofrado, no caso que 
sexa de madeira, e comprobarase a situación relativa das 
armaduras, o nivel, o achumbado e a solidez do conxunto. 
Non se transmitirán ao encofrado vibracións de motores. 
Cando entre a realización do encofrado e o formigonado, pasen 
máis de tres meses, farase unha revisión total do encofrado. 
Para o control do tempo de desencofrado, anotaranse na obra 
as temperaturas máximas e mínimas diarias mentres duren os 
traballos de encofrado e desencofrado, así como a data en que 
foi formigonado cada elemento. 
O desencofrado do elemento farase sen golpes nin sacudidas. 
Muros de contención: 
- Para facilitar a limpeza do fondo do muro disporanse aberturas 
provisionais na parte inferior do encofrado. 
- Preveranse nas paredes laterais dos encofrados xanelas de 
control que permitan a compactación do formigón. Estas 
aberturas disporanse cun espazado vertical e horizontal non 
máis grande dun metro, e pecharanse cando o formigón chegue 
á súa altura. 
- En épocas de fortes ventos se atirantarán con cables ou cordas 
os encofrados dos elementos verticais de esvelteza maior que 
dez. 
Disporá de mecanismos para trabar os plafóns entre eles. 
A superficie será lisa e terá o espesor, os rixidizadores e os 
elementos de conexión que sexan precisos. 
Non presentará máis danos que os debidos ao número de usos 
previstos. 
O seu deseño será tal que o proceso de formigonado e vibrado 
non altere a súa planeidade nin a súa posición. 
A conexión entre pezas será suficientemente estanca para non 
permitir a perda apreciable de pasta polas xuntas. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m2 de superficie medida segundo as especificacións do D.T. e 
que se atope en contacto co formigón. 
Este criterio inclúe os apontoamentos previos, así como a 
recollida, limpeza e acondicionamento dos elementos utilizados. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
De maneira que non se alteren as súas condicións, en lugares 
secos e protexido da intemperie, sen contacto directo co chan. 
 
13. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIÓNS E 
APONTOAMENTOS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Plafón metálico con estrutura de rixidización, e elementos de 
apontoamento extensibles. 
O seu deseño, seccións, colocación de elementos de 
arriostramiento, etc. serán os adecuados para garantir que 
soportará as presións do terreo nas condicións máis 
desfavorables, sen deformacións. 
A superficie exterior do plafón será lisa, e non máis danos que 
os debidos ao número de usos previstos. 
Condicións do proceso de execución das obras 
A conexión entre pezas será mediante un sistema de 
ensamblaxe que garanta a continuidade do sistema unha vez 
montado. 
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Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
m2 de superficie necesaria fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
Horizontalmente sobre táboas de madeira, si se apilan 
separaranse por madeiras. 
 
14. ENCOFRADOS ESPECIAIS E CIMBRAS 

 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Moldes, cimbras e elementos especiais para a confección de 
encofrado, de elementos de formigón. 
Enuméranse os seguintes: 
- Moldes circulares para encofrados de piar, de madeira 
agargalada, de lamas metálicas e de cartón. 
- Moldes metálicos para encofrados de caixas de interceptores, 
embornais, sumidoiros e arquetas de iluminación e de rexistro. 
- Cimbras sinxelas ou dobres de armazóns de madeira ou de 
taboleiros de madeira. 
- Encofrados curvos para paramentos con plafóns metálicos ou 
con taboleiros de madeira agargalada. 
- Lixeiradores cilíndricos de madeira. 
- Mallas metálicas de aceiro, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para 
encofrados perdidos. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
- Moldes circulares para encofrados de piar, moldes metálicos 
para encofrados de caixa e arquetas, cimbras, encofrados 
curvos para paramento e lixeiradores. 
- O seu deseño será tal que o proceso de formigonado e vibrado 
non produza alteracións na súa sección nin na súa posición. 
- Terá o espesor, os rixidizadores e os elementos de conexión 
que sexan precisos co fin de absorber os esforzos propios da 
súa función. 
- A unión dos compoñentes será suficientemente estanca para 
non permitir a perda de pasta. 
- A superficie do encofrado será lisa e non terá máis danos que 
os debidos ao número de usos previstos. 
Moldes e cimbras de madeira: 
- A madeira provirá de troncos sans de fibras rectas. 
- Non presentará signos de putrefacción, carcomas, nós mortos 
nin achas. 
Mallas metálicas de aceiro: 
- Panel mallado de chapa de aceiro laminado en frío con nervios 
intermedios de reforzo. 
- O seu deseño será de forma que a súa unión con outros 
elementos e o seu proceso de formigonado non produzan 
deformacións dos seus nervios nin altere a súa posición. 
- Si debe permanecer en contacto con xeso, este será neutro, ou 
ben mesturado con cal. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Moldes metálicos para encofrados de caixas e arquetas, cimbras 
sinxelas ou dobres e moldes circulares de cartón para 
encofrados de piares: unidade de cantidade necesaria fornecida 
en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
De maneira que non se alteren as súas condicións, en lugares 
secos e protexido da intemperie, sen contacto directo co chan. 
Moldes circulares de madeira e de lamas metálicas para piares, 
lixeiradores cilíndricos, malla metálica para encofrado perdido e 
encofrados curvos para paramentos: m2 de superficie necesaria 
fornecido en obra. 
 
15. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCOFRADOS E 
APONTOAMENTOS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Elementos auxiliares para a montaxe de encofrados e 
apontoamentos, e para a protección dos espazos de traballo. 
Enuméranse os seguintes: 
- Tensores para encofrados de madeira. 
- Grapas para encofrados metálicos. 

- flexes de aceiro laminado en frío con perforacións, para a 
montaxe de encofrados metálicos. 
- Desencofrantes. 
- Conxunto de perfís metálicos desmontables para soporte de 
encofrado de teitos ou de casetóns recuperables. 
- Estadas metálicas. 
- Elementos auxiliares para plafóns metálicos. 
- Tubos metálicos e elementos de unión de 2,3” de ø para 
confección de armazóns, varandas, soportes. 
- Ferro de aceiro, de 8 a 12 mm de espesor para protección de 
gabias, pozos etc. 
Condicións do proceso de execución das obras 
Non hai condicións específicas do proceso de instalación. 
Control e criterios de aceptación e rexeitamento 
Todos os elementos serán compatibles co sistema de montaxe 
que utilice o encofrado ou apontoamento e non diminuirán as 
súas características nin a súa capacidade portante. 
Tensor, grapas e elementos auxiliares para plafóns metálicos: 
- Terán unha resistencia e rixidez suficiente para resistir as 
accións durante o proceso de formigonado e as presións do 
formigón. 
- Non terán puntos de oxidación nin falta de recubrimento na súa 
superficie. 
- Non terán defectos internos ou externos que prexudiquen a súa 
correcta utilización. 
Flexe: 
- Será de sección constante e uniforme. 
- O ancho será de 10 mm ou máis e o espesor de 0,7 mm ou 
máis. 
Desencofrante: 
- Verniz antiadherente formado por siliconas ou preparado de 
aceites solubles en auga ou graxa diluída. 
- Non se utilizarán como desencofrantes o gasoil, a graxa común 
nin produtos similares. 
- Non alterará o aspecto exterior do formigón nin as súas 
propiedades. 
Conxunto de perfís metálicos: 
- Conxunto formado por elementos resistentes que conforman o 
armazón base dun encofrado para teitos. 
- Os perfís serán rectos, coas dimensións adecuadas ás cargas 
que deban soportar. 
- Estarán protexidos por unha capa de imprimación antioxidante. 
Estadas: 
- Estará constituído por un conxunto de perfís ocos de aceiro de 
alta resistencia. 
- Incluirá todos os accesorios necesarios para asegurar a súa 
estabilidade e indeformabilidade. 
- Todos os elementos estarán protexidos por unha capa de 
imprimación antioxidante. 
- Os perfís serán resistentes á torsión fronte aos distintos planos 
de carga. 
Probas de servizo 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafóns metálicos: 
Unidade de cantidade necesaria fornecida en obra. 
- Flexe: m de lonxitude necesaria fornecida en obra. 
- Desencofrante: litros de volume necesario fornecido en obra. 
- Conxunto de perfís metálicos desmontables: m2 de superficie 
necesaria fornecida en obra. 
- Estada: m3 de volume necesario fornecido en obra. 
Subministración 
De maneira que non se alteren as súas condicións. 
Almacenamento 
En lugar seco, protexido da intemperie e sen contacto directo co 
chan, de maneira que non se alteren as súas condicións. 
 
16. ACEIROS PARA ARMADURAS EN ESTRUTURAS 
 
Condicións dos materiais e das partidas de obra executadas 
Estarase ao establecido no Art. 32 do EHE-08 para armaduras 
pasivas e ao establecido no Art. 33 para mallas electrosoldadas. 
Doutra banda, as especificacións das armaduras activas estarán 
ao disposto no Art. 34 desta mesma Instrución. 
As características dos elementos do formigón pretensado 
(ancoraxes, vainas, elementos de empalme e accesorios) 
regúlanse no Art. 35. 
Probas de servizo 
As establecidas no EHE-08 para estruturas de formigón armado. 
Non hai probas de servizo específicas no proceso de instalación. 
Unidade e criterios de medición e abono 
Aceiro en barras lisas ou corrugadas, ou cordóns adherentes: 
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- Kg de peso necesario fornecido en obra. 
Aceiro en cordóns non adherentes: 
- m de lonxitude medido segundo as especificacións do D.T. 
 
17. XEOTÉXTILES 
 
Estarase ao establecido no punto 290 da Orde FOM/2523/2014. 
 
18. BETUMES ASFÁLTICOS 
 
Estarase ao establecido no punto 211 da Orde FOM/2523/2014. 
 
19. BETUMES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 
 
Estarase ao establecido no punto 212 da Orde FOM/2523/2014. 
 
22. EMULSIÓNS BITUMINOSAS 
 
Estarase ao establecido no punto 214 da Orde FOM/2523/2014. 
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EPÍGRAFE 2.º 
 

ANEXO 2 
 

ORDENANZAS MUNICIPAIS 
 
En cumprimento do art. 357.6 do Decreto 143/2016 de desenvolvemento da Lei 2/2016 do Solo 
de Galicia e das Ordenanzas Municipais (se as houbera para este caso), instalarase en lugar 
ben visible desde a vía pública un cartel de dimensións mínimas 1,00 x 1,70; no que figuren os 
seguintes datos: 
 
 
Promotor:   CONCELLO DE A CORUÑA 
 
Contratista:    
 
Arquitecto:    FELIPE NUÑEL MÉNDEZ 
 
Aparellador:     
 
Tipo de obra: Descrición.  ADAPTACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PARQUE 
E PAISAXE NA CONTORNA DA URBANIZACIÓN BREOGÁN – ZONA 1 E 3 
 CONCELLO DE A CORUÑA 
 
Licencia: Número e data.  Nº,  
 
 
Fdo.: O Arquitecto 
 
 
O presente Prego Xeral e Particular con Anexos, que consta de páxinas numeradas, é subscrito 
en proba de conformidade pola Propiedade e polo Contratista en cuadriplicado exemplar, un para 
cada unha das partes, o terceiro para o Arquitecto-Director e o cuarto para o expediente do 
Proxecto depositado no Colexio de Arquitecto, o cal convense que fará fe do seu contido en caso 
de dúbidas ou discrepancias. 
 
 

En  A Coruña, decembro de 2020 
 
 

O Arquitecto: 
 
 
 
 

Fdo.: Felipe Nuñel Méndez 
 
 
 
 
 

A Contrata: 
 
 
 
 

Fdo. 
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