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1.- DEFINICIÓN E ALCANCE DESTE PREGO 

1.1.- Obxecto deste prego 

O presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares ten por obxecto a definición das 

condicións que deben rexer,  na execución das obras descritas nos alcances de traballos da 

licitación para  SUBMINISTRO, INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA SERIE 

DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE MOBILIDADE NON MARCO DO PROXECTO SMARTIAGO,  

dividida en 2 (dous) LOTES  designados como  LOTE 1 e LOTE 2.  

1.2.- Documentos que definen as obras 

O Prego de Condicións establece a definición das obras en canto á súa natureza e 

características físicas. 

Os planos, fichas técnicas e/ou esbozos das actuacións, constitúen os documentos gráficos 

que definen as obras geométricamente, sendo ademais complementarios en canto a 

especificaciones que se definen neste Prego ou na memoria e alcance de traballos do prego. 

En caso de contradición e incompatibilidade entre os planos e pregos de condicións 

particulares, prevalecerá o escrito neste último documento, salvo autorización expresa da 

Dirección Facultativa a designar polo Concello de Santiago de Compostela. 

2.- TRABALLOS PRELIMINARES 

2.1.- Reformulo xeral 

Previo ao comezo das obras e realizadas as diferentes  consultas e verificacións coas 

empresas de servizos afectados polas obras,  realizarase o reformulo xeneral das mesmas, 

baseándose na implantación inicial proposta na documentación gráfica e memoria da 

presente licitación.  

Para o  LOTE 1, será preciso o reformulo de: 

 Novas Cámaras aforadoras (LPR) a colocar nas localizacións descritas  a memoria do prego 

técnico, nos apartados A, B e D, do Capítulo 4.- OBXECTO DA LICITACIÓN. 

 Todos os equipos e trazado de canalizacións, das localizacións descritas para o LOTE 1,  en 

o apartado  C, do Capítulo 4.- OBXECTO DA LICITACIÓN. 
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Para o  LOTE 2, será preciso o reformulo de: 

 Novas cimentacións, no LOTE 2, dos paneis incluídos en o apartado A, do  Capítulo 4.- 

OBXECTO DA LICITACIÓN. 

Si unha vez reformulada a proposta inicial  e realizada a consulta ás diferentes compañías 

de servizos afectados, a implantación vísese afectada, realizarase por parte da EMPRESA 

ADXUDICATARIA unha nova proposta de reformulo, que deberá ser consensuada e 

aprobada se non hai máis remedio por Dirección Facultativa.  

O novo reformulo, caso de precisarse, deberá contemplar polo menos: 

1.- Para o  LOTE 1  

1) Localización de eixo de  pilona móbil. 

2) Localización de eixo da pilona/s fixa/s. 

3) Localización (esquinas ou perímetro) de terminal de control 

4) Localización de arqueta (esquinas ou perímetro)  de pilona móbil  

5) Localización de arqueta (esquinas ou perímetro)  de terminal de control 

6) Trazado de canalizacións para alimentación / sistema pneumático  entre arqueta 

de pilona móbil e arqueta de terminal de control. 

7) Trazado de canalización entre pilona fixa e móbil/é (alimentación LED) 

8) Trazado de canalización entre pilona/s móbil/é e fachadas (tubos reserva) 

9) Trazado de canalización de pilona móbil a rede municipal de saneamento / 

pluviais. (Drenaxe Pilona Móbil) 

10) Eixo de Novo Pozo de saneamento e imbornal a realizar (caso de precisarse)  

11) Localización (esquinas ou perímetro) de soporte de cámara OCR en fachada. 

12) Localización (esquinas ou perímetro) de base de columna / poste para cámara 

OCR en pavimento. 

13) Localización (esquinas ou perímetro) desop orte de semáforo sobre  fachada. 

14) Localización (esquinas ou perímetro)  de cimentación de columna para cámara 

OCR en xardín. ( Rúa Costa Vella) 

15) Localización (esquinas ou perímetro)  de cimentación de poste de 6m, semáforo e 

cámara aforadora (Porta Faxeira) 

16) Trazado de lazos inductivos ( presencia/seguridade e seguimento si precísase) 
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2.- Para o  LOTE 2  

1) Esquinas de nova cimentación. 

2) Esquinas de placa de ancoraxe de poste de panel a colocar. 

O reformulo proposto terá en conta as  condicións que minoren o impacto da instalación 

sobre a imaxe do Centro histórico con resultado integrador, adoptando a mellor das 

propostas posibles. 

O número de elementos verticais a instalar será o  menor posible, dentro das necesidades 

a cubrir e procurarase integrar todos eles nun mesmo soporte, para reducir o número de 

postes ou columnas en vía pública. 

Tentarase aproveitar ao máximo as canalizacións enterradas existentes, minimizando as 

redes aéreas de alimentación eléctrica e fibra óptica. 

Todos os fitos da proposta inicial e/ou modificada, reformularanse con pintura en 

pavimentos para  ou con fitos roscados ou estacas sobre terra/pavimento  e manteranse 

até o inicio da obra correspondente ao momento, desprazándoo entón por medio de 

padiolas que permitan definir a súa situación sen necesidade de medios topográficos. 

2.2.- Cerramento de  obra 

A obra deberá valarse cun cerramento de altura mínima 2 m e con aparencia estética 

suficiente a xuízo do Coordinador de Seguridade. 

A EMPRESA ADXUDICATARIA situará as entradas e saídas que se especifiquen no plan de 

seguridade. Deberá ter en conta que supoñan a menor afección posible ao tráfico rodado 

e peonil da zona e que manteñan a obra nas mellores condicións de seguridade 

Todos os materiais e equipos, que se precisan para a realización de traballos xa sexa na 

súa fase de desmonte, instalación ou obra civil  nas súas diferentes fases,  estarán 

contidos no interior da zona valada, non podendo realizarse provisións de materiais e/ou 

equipos no exterior do recinto valado, fóra de traballos puntuais que deberán ser 

aprobados pola Dirección Facultativa e Coordinador de Seguridade.  

  

2.3.- Derribas e Desmontes 

Nos traballos de demolición e desmonte dos elementos existentes, que se describen nos 

alcances de traballos de LOTES 1 e 2, deberá coidarse o evitar no posible a rotura das 
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instalacións existentes. 

A EMPRESA ADXUDICATARIA será  responsable da reposición completa até o seu perfecto 

funcionamento de todas as instalacións que puidesen ser danadas durante o transcurso 

da obra. Se entende por reposicións, as reconstrucións daqueles materiais e/ou 

elementos que resulten afectados pola execución das obras e deben quedar en igualdad 

de condicións iniciais. As características dos materiais, equipos e acabados destas obras 

manterán o  mesmo grao de calidade. 

Todos os materiais de refugallo que non son obxecto de entrega en dependencias 

municipais para a súa posible reutilización, conforme se describe no alcances de traballo 

dos LOTES 1 e 2, transportaranse a vertedoiro autorizado. 

Cumprirase o referente á normativa de aplicación da Xestión de Residuos en especial o 

referente ao Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e demolición. 

A EMPRESA ADXUDICATARIA  será a responsable des olicitar en calquera caso, os rexistros 

de entrega en vertedoiro autorizado dos residuos. Estes rexistros deberán conter polo 

menos o tipo de residuo e medición/cantidade depositada e poderán ser solicitados en 

todo momento pola Dirección Facultativa.  

Todos os custos e gastos xerados pola xestión de residuos, incluídos os canons de 

vertedura dos materiais, serán por conta e cargo da EMPRESA ADXUDICATARIA. 

2.4.- Autorizacións Previas  

En todos os traballos de demolicións, desmontes e de modificación de infraestruturas,  A 

EMPRESA ADXUDICATARIA deberá previamente consultar co Concello de Santiago de 

Compostela e as diferentes compañías subministradoras ou distribuidoras (enerxía 

eléctrica, auga, gas...) ou concesionarias do mantemento de instalacións ( Rede alumado 

público, rede semafórica, rede de saneamento…) tanto sobre o comezo de obras como os 

medios a utilizar e o seu consentimento escrito para levalos a cabo, comunicando as súas 

xestións á Dirección Facultativa. 

No caso de que a sinalización deba de facerse sobre instalacións ou infraestruturas 

dependentes doutros organismos, o contratista quedará obrigado ao cumprimento da 

normativa que sobre tales efectos estea en vigor en devandito organismo. 
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2.5.- Control de Óbralas / Control de calidade / Ensaios 

Para seguir o control das obras estableceranse os procesos, probas e ensaios necesarios 

para que a Dirección Facultativa das Obras, en base aos seus resultados, poida tomar 

decisións obxectivas e documentadas en canto a: 

.- A calidade dos materiais. 

.- A calidade dos procesos construtivos. 

 .-A calidade dos resultados. 

Antes do inicio das obras, A EMPRESA ADXUDICATARIA proporá un protocolo de ensaios, 

axustado ao disposto no Prego de Prescricións Técnicas Particulares da presente 

licitación, elaborado por un laboratorio homologado ou outros de carácter oficial, que 

deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa das obras. 

Os materiais que non cumpran as condicións serán retirados e substituídos por conta e 

cargo da EMPRESA ADXUDICATARIA.   

Os ensaios e recoñecementos non teñen outro carácter que o de simples antecedentes 

para a recepción e non atenúan as obrigacións que A EMPRESA ADXUDICATARIA  contrae, 

de emendar ou reparar as obras que, parcial ou totalmente, resulten inaceptables nas 

recepcións. 

Estes ensaios e controis correrán a conta da EMPRESA ADXUDICATARIA ao ser o custo dos 

mesmos inferiores ao 1 % do Orzamento de Execución Material tanto para o LOTE 1 como 

para o LOTE 2. 

3.- MOVEMENTO DE TERRAS 

3.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA executarán todas as obras de movemento de terras no ámbito 

dos traballos. 

Fornecerá todos os materiais necesarios para os recheos  das escavacións, que deberán 

achegarse sobre o nivel de cajeado inicial até conseguir o nivel de chaira / fondo de 

cimentación. 

Por existir supostamente, infraestruturas dispostas por baixo das beirarrúas e firmes das 

calzadas que se verán afectadas os movementos de terras e escavacións A EMPRESA 

ADXUDICATARIA obrígase a informarse do seu tratamento en cada caso antes de proceder 

ao comezo dos traballos. 
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3.2.- Escavacións para cimentacións / canalizacións / pozos de bolardo móbil. 

 3.2.1.-  Escavación para cimentacións   

Procederase previamente á demolición do pavimento existente de diversos espesores 

e/ou á demolición de cimentacións de paneis existentes, naqueles casos nos que se 

requira realizar estes traballos, previos á escavación. 

Nas obras de escavación a realizar nas novas cimentacións par a columna de 6m do LOTE 

1 e para os paneis de mensaxe variable do LOTE 2, axustaranse ás aliñacións, pendentes, 

dimensións e demais información a facilitar polo fabricante ou empresa que realice os 

cálculos justificativos das novas cimentacións a realizar para cada panel, así como as 

especificaciones contidas neste prego e no art. 320 do PG-3 do MOPU 

Todos os produtos procedentes da escavación amorearanse ben no interior do recinto 

valado ou se estenderán en vertedoiro ou zona de almacenamento intermedio fixada pola 

Dirección Facultativa. 

Planificarase a execución da escavación, de forma que esta unidade execútese no menor 

prazo posible,  para evitar con iso que se produzan variacións no terreo de fondo que 

poidan afectar o comportamento geotécnico do mesmo. 

A planificación previa, consistirá en que antes de empezar a escavar deberá haberse 

concretado a procedencia dos materiais de recheo a realizar (si precísase recheo).  Desta 

forma poderanse executar as operacións de recheo e compactado de forma inmediata ás 

de demolición e escavación. 

Así mesmo é recomendable que esta unidade de obra execútese en tempo seco aínda 

que, en todo caso, preverase que a zona escavada presente boas condicións de drenaxe, 

é dicir, que en caso de choiva non se produzan encharcamientos e a auga flúa cara a fóra 

da zona de implantación. 

Seguiranse as recomendacións xerais para a escavación en desmonte do PG-3.  

 3.2.2.- Escavación en gabias e pozos (LOTES 1 e 2) 

Para o caso do LOTE 1, dado que as obras a realizar sobre o pavimento (canalizacións e 

apertura de pozos para bolardos móbiles e zapatas de postes /columnas de semáforos) 

concéntranse no centro histórico cuxo pavimento é de laxa granítica na súa maioría de 

difícil e custosa reposición, para minimizar o impacto das obras sobre centro histórico,  
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previo á realización de escavacións, procederase á retirada das laxas de granito en pezas 

completas, para reutilizar ou repor o material sempre que sexa posible. 

Seguiranse, en xeral, as mesmas recomendacións de seguridade que nos capítulos 

anteriores e as especificaciones do artigo 321 do PG-3. 

Para os LOTES 1 e 2, as gabias e pozos dunha profundidade superior a 1,25 m, 

entendéndose como gabias  as que se realizarán para renovar a drenaxe do fondo do 

pozo do bolardo móbil ou novas drenaxes a realizar nas diferentes portas de accesos do 

LOTE 1 e entendéndose como pozo,  as novas escavacións de cimentacións a realizar ou 

pozo resultante da demolición de cimentación existente , para os paneis de mensaxes 

variables que superen esta profundidade incluídos no LOTE 2, estarán especialmente 

aseguradas/vos. 

A tal fin A EMPRESA ADXUDICATARIA deberá executar as entibaciones e arriostramientos 

necesarios ou aumentar os noiros si fose necesario.  A entibación e o arriostramiento da 

gabia executaranse, por regra xeral de forma que o espazo de traballo quede obstruido o 

menos posible. O dimensionado da entibación efectuarase baseándose nas cargas 

máximas que poidan darse.  

Para baixar ao fondo das gabias e/ou pozos empregaranse exclusivamente escaleiras, 

quedando terminantemente prohibido subir ou baixar empregando para tal fin o 

arriostramiento. 

No caso de gabias para tubaxes ou canalizacións, o seu fondo deberá quedar nivelado 

coidadosamente, seguindo a pendente da tubaxe, para que esta apoie en toda a súa 

lonxitude. 

3.3.- Recheos 

No caso de ser preciso realizar recheos, o espesor das tongadas unha vez compactadas 

non superará en ningún caso os 30 cm e realizaranse por parte da EMPRESA 

ADXUDICATARIA  de acordo co PG-3. 

En relación aos materiais de recheo a utilizar terase en conta: 

Para recheo con chans “seleccionados”: 

 - Carecerán de elementos de tamaño superior  a oito centímetros (8 cm) e o seu 

cernido polo tamiz 0,080 UNE será inferior ao vinte e cinco por cento (25%) en peso. 
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 - Simultaneamente, o seu límite líquido será menor que trinta (LL< 30) e o seu 

índice de plasticidad menor que dez (IP < 10). 

 - Estarán exentos de materia orgánica. 

Para recheos con chans  “adecuados”: 

     -          Carecerán de elementos de tamaño superior a dez centímetros (10 cm) e o seu 

cernido polo tamiz 0,080 UNE será inferior ao trinta e cinco por cento (35%) en peso. 

     - O seu límite líquido será inferior a corenta (LL < 40). 

     - O contido de materia orgánica será inferior ao un por cento (1%). 

Os equipos de estendido, humectación e compactación serán suficientes para garantir a 

execución da obra coas esixencias do presente Prego. 

Durante a execución das obras, a superficie das tongadas deberá ter a pendente 

transversal necesaria para asegurar a evacuación das augas sen perigo de erosión. 

Unha vez estendida a tongada, procederase á súa humectación si é necesario. O contido 

óptimo de humidade obterase á vista dos resultados dos ensaios que se realicen en obra 

coa maquinaria dispoñible. 

No caso de que sexa preciso engadir auga, esta operación efectuarase de forma que o 

humedecimiento dos materiais sexa uniforme. 

Nos casos especiais en que a humidade natural do material sexa excesiva para conseguir a 

compactación prevista, tomaranse as medidas adecuadas; podéndose proceder á 

desecación por oreo, ou á adición e mestura de materiais secos ou sustancias apropiadas, 

tales como cal vivo. 

Conseguida a humectación máis conveniente, procederase á compactación mecánica da 

tongada con maquinaria e/ou utensilios adecuados. 

4- OBRA CIVIL 

4.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA executará toda a obra civil da presente licitación, que 

comprenda o alcance de traballos descrito en cada LOTE. 
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A EMPRESA ADXUDICATARIA,  será a responsable de achegar á Dirección facultativa para 

a súa aprobación, os cálculos justificativos das cimentacións a realizar para o caso dos 

panales de mensaxe variable incluídos no LOTE 2.   

A EMPRESA ADXUDICATARIA, realizará por conta súa os ensaios de materiais que se 

requiran para garantir a calidade dos mesmos  e achegará os certificados proporcionados 

por laboratorio homologado.    

4.2.- Materiais 

  4.2.1- Formigóns 

A EMPRESA ADXUDICATARIA,  caso de existir  escorrentías superficiais ou nivel freático 

elevado ao realizar a escavación,  analizará a auga do terreo. No caso de que dea un 

contido alto en sulfatos deberá utilizarse cemento SR (cemento resistente aos sulfatos) na 

elaboración dos formigóns de cimentación e zapatas. 

O fabricante de formigón poderá empregar cemento tipo I ó II, con marca de 

conformidade CE, segundo o especificado na Instrución para recepción de cementos RC-

97. 

A auga de amasado cumprirá o especificado no artigo 27 da Instrución EHE 

Os áridos deberán cumprir coas prescricións do artigo 28 da Instrución EHE. 

Non se empregará ningún aditivo que non sexa previamente aprobado pola Dirección 

Facultativa. 

Non se empregarán máis de dous tipos de aditivo no mesmo formigón. 

Estará prohibido considerar o emprego dun aditivo como o sistema adecuado para 

mellorar as escasas resistencias dun formigón mal dosificado ou fabricado.  

O aditivo poderá admitirse como elemento: 

 - aireante 

 - anticongelante 

 - plastificante 

 - fluidificante 

 - acelerador de fraguado 
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 - retardador de fraguado 

 - hidrófugo 

Os aditivos deberán cumprir as prescricións indicadas no artigo 29 da Instrución EHE. 

Os tipos de formigón a empregar serán basicamente: 

Formigón en masa de limpeza e non estruturais  HM-15 

Formigón en masa estrutural     HM-20 

Formigón armado en cimentacións                           HA-25  

A relación auga-cemento máxima utilizada será a/c=0,55 e o contido mínimo de cemento 

será de 300 Kg/m3. 

O fabricante do formigón presentará os certificados da marca de conformidade do 

cemento e certificados emitidos por un laboratorio homologado de que tanto a auga de 

amasado como os áridos cumpren a normativa mencionada. 

Tamén presentará para a súa aprobación as dosificaciones de cada tipo de formigón 

indicando a consistencia de cada unha delas. 

Para todos os tipos de formigón considerados neste apartado a consistencia será branda. 

O control de calidade efectuarase mediante os seguintes ensaios: 

 Control da consistencia: sobre todos os camións mediante o cono de Abrams 

segundo a norma UNE 83.313:90 

 

Teranse en conta os seguintes valores límites de asentos para as distintas consistencias: 

 

   Tipos de consistencia  Asento en cm 

    Seca    0-2 

    Plástica   3-5 

    Branda    6-9 

    Fluída    10-15 

 Control da resistencia a compresión simple: mediante rotura de series de 4 
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probetas cilíndricas de 15x30 cm, segundo as normas UNE 83.301:91, 83.303:84 e 

83.304:84, das cales romperán dúas á idade de 7 días e as outras dúas a 28 días. 

O número de series a ensaiar será: 

Formigón en cimentacións: 1 serie cada 10 m³, ou fracción utilizada para un elemento 

estrutural completo. 

Non se efectuará o hormigonado en tanto non se obteña a conformidade da Dirección 

facultativa ou persoa designada por esta, unha vez que se revisaron as armaduras xa 

colocadas na súa posición definitiva. 

Para o transporte do formigón utilizaranse procedementos adecuados para que as masas 

cheguen ao lugar da súa colocación sen experimentar variación sensible das 

características que posuían recentemente amasadas; é dicir, sen presentar disgregación, 

intrusión de corpos estraños, cambios apreciables na contido da auga, etc. Especialmente 

coidarase de que as masas non, cheguen a secarse tanto que se impida ou dificulte a súa 

adecuada posta en obra e compactación. 

En ningún caso tolerarase a colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

A compactación dos formigóns en obra realizarase mediante procedementos adecuados á 

consistencia das mesturas e de maneira tal que eliminen os ocos e obtéñase un perfecto 

pechado da masa, sen que chegue a producirse segregación. O proceso de compactación 

deberá prolongarse ata que refluya a pasta á superficie. En xeral, a compactación do 

formigón executarase mediante vibración, empregándose vibradores cuxa frecuencia non 

sexa inferior a seis mil ciclos por minuto. 

Para as cimentacións dos novos paneis e poste  a colocar no  o LOTES 1 e 2, comprobarase 

geométricamente que a superficie terminada non difira en máis de 1 cm. das cotas 

teóricas previstas nos planos ou documentación gráfica a facilitar polo fabricante dos 

panales.  

O curado efectuarase por humidade, que deberá manterse continuamente durante as 

primeiras 40 horas. 
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  4.2.2.- Armaduras 

Colocaranse limpas, exentas de óxido non adherente, pintura, graxa ou calquera outra 

sustancia prexudicial. Disporanse de acordo coas indicacións do fabricante de paneis ou 

empresa que realice os cálculos justificativos das cimentacións, suxeitas entre si e ao 

encofrado, de maneira que non poidan experimentar movementos durante a vertedura e 

compactación do formigón e permitan a este envolvelas sen deixar coqueras.  

Nas cimentacións empregaranse barras corrugadas de aceiro do tipo B 400 S coa 

designación da Instrución EHE. Os valores mínimos do límite elástico, e da tensión de 

rotura serán 400 N/mm2 e 440 N/mm2  respectivamente. 

As distancias libres entre calquera punto da superficie dunha barra de armadura e o 

paramento máis próximo da peza será igual ou superior ao 5 cm en elementos en 

contacto co terreo. 

Co fin de asegurar a separación e recubrimiento das barras utilizaranse separadores que 

serán de morteiro de cemento. Prohibiranse expresamente os fabricados na propia obra. 

O provedor achegará os certificados de que o aceiro ten selo de calidade CIETSID, o cal 

exime de realizar ensaios. 

4.2.3.- Morteiros  

O morteiro empregado para o tratamento das xuntas de hormigonado terá unha 

resistencia como mínimo igual á esixida ao formigón sobre o que se vai a verter.  

A súa composición será a mesma que a do formigón que se vaia a colocar, suprimindo os 

áridos de grosos superior a 5 mm e aumentando a dosificación de cemento o necesario 

para obter a resistencia adecuada. 

4.3.- Cimentación de PANEIS DE MENSAXE VARIABLE / POSTE  

A EMPRESA ADXUDICATARIA  executará e será responsable das novas cimentacións a 

realizar para poste e paneis de mensaxe variable incluídos dos LOTES 1 e 2, salvo que 

xustifique a reutilización da cimentación existente,  no caso dos panales de mensaxe 

variable nos que existe previamente un panel informativo.  

Fornecerá os materiais básicos para a súa construción (formigón, armadura 

correspondente e placa de ancoraxe). 
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Os materiais a empregar serán os especificados no capítulo 4.1. As dimensións e 

definición xeométrica da cimentación serán conforme ás especificaciones indicadas nos 

cálculos justificativos, para cada caso. 

Deberá ter en conta os datos que aparezan na documentación gráfica, así como a 

subministración e montaxe das pletinas metálicas de nivelación que se especifiquen.  

A EMPRESA ADXUDICATARIA deixará a cimentación en cada caso  terminada, nivelada, e 

lista para recibir o panel de mensaxe variable.  

4.4.- Cimentación para columnas / postes de semáforos e cámaras OCR  

A EMPRES ADXUDICATARIA, executará todas as tarefas que se precisen para a  realización 

das  cimentacións ou zapatas de sujeción dos postes ou columnas onde se situarán os 

semáforos e cámaras  a foradoras (LPR) naqueles casos nos que devanditos elementos 

non vaian suxeitos a fachada.   

Fornecerá e instalará igualmente,  ademais do dado ou zapata, os pernos de ancoraxe con 

sistema de fricción no sistema de roscado  e os tubos en forma de cóbado que enlazan as 

canalizacións coas bases dos soportes. 

O formigón a utilizar nestes elementos será do tipo HM-20 coas condicións son as que se 

establecen no correspondente aparatado deste pliego, salvo que para o caso do poste de 

6m requira HA-25. 

O tubo que constitúe os cóbados será das mesmas características que o do resto de 

canalizacións eléctricas. 

4.5.- Canalizacións enterradas (eléctricas / telecomunicacións). 

Todas as canalizacións eléctricas realizaranse na súa totalidade, con tubos  de Polietileno 

de dobre capa/parede (interior lisa e exterior corrugada) de 63mm de diámetro nominal, 

con resistencia á compresión 250 N, con grao de protección IP549 segundo UNE 20324. 

Os tubos incluirán arame guía. 

As Canalizacións de telecomunicacións (fibra óptica) realizaranse con Tritubo de 

polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro e 3 mm de espesor, 

formado por tres tubos iguais, unidos entre si por medio dunha membrana e dispostos 

paralelamente nun mesmo plano,  

En todos os casos de gabias entre dúas arquetas consecutivas, os tubos de plástico serán 

continuos sen ningún tipo de empalme, tendendo as canalizacións lixeiramente convexas 

de maneira tal que a auga almacenada por condensación ou filtrado circule cara ás 
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arquetas. 

(*) Os tubos discorrerán ao longo dunha gabia cunhas dimensións aproximadas de 0'40 m 

de anchura e entre 0,60 m de profundidade en beirarrúas e 0.80 m de profundidade en 

calzadas, de maneira que a superficie superior dos tubos máis próximos á  calzada ou 

beirarrúa atópese en todo caso a máis de 50 cm por baixo do pavimento da mesma.  

(*) Caso de compartir una mesma gabia para canalizacións eléctricas e 

telecomunicacións, a profundidade da gabia será en calquera caso de 0,8 m. 

Colocaranse separadores nos tubos cada 5 m para manter a canalización correctamente 

situada antes do hormigonado.  

Colocarase unha cinta de sinalización que advirta da existencia de cables de “iluminación 

pública”, situada a unha distancia mínima do nivel do chan de 0,25 m por encima do tubo 

e por baixo do nivel de terminación da calzada ou beirarrúa. 

Nas beirarrúas tenderanse os tubos sobre leito de area de río e procederase ao 

hormigonado con formigón HM-20,  até 10 cm por encima da parte superior dos tubos e 

5,5cm de recubrimiento lateral, só si compártese a canalización con redes de 

telecomunicacións. 

Nos cruzamientos de calzadas, a canalización de dous tubos irá tendida sobre leito de 

area e hormigonada con 20 cm de formigón HM-20 por encima da parte superior dos 

tubos e 5,5cm de recubrimiento lateral, só  si compártese a canalización con redes de 

telecomunicacións. 

Posteriormente encherase con produtos de achega seleccionados, ou procedentes da 

escavación realizada si o material fose adecuado, compactando mecanicamente as gabias 

en tongadas non superiores a 15 cm. ao obxecto de evitar posibles asentamentos.  

4.6.- Arquetas de rexistro   

As novas arquetas de rexistro a realizar a pé de terminal de control e bolardo móbil para 

o LOTE 1 e para os paneis de mensaxe variable do LOTE 2,  poderán ser prefabricadas de 

formigón ou estarán realizadas en fábrica de ladrillo de medio pé, enfoscadas no seu 

interior. 

O fondo das arquetas, deixarase libre de saíntes e pegotes de formigón sen base e con 

leito de grava grosa para facilitar a drenaxe, terán  unha altura mínima de 50 cm e 

medidas interiores de  40x40 cm. 
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Disporán de tapa hidráulica e marco de fundición dúctil clase C-250. As tapas axustarán 

perfectamente o corpo da obra e colocaranse de forma que a súa cara superior quede ao 

mesmo nivel que as superficies adxacentes. A tapa de arqueta será de Clase B125,  

conforme EN124.  

A terminación da arqueta no seu parte superior se enrasará co pavimento proxectado, 

dándolle unha pendente do 2% para evitar a entrada da auga. 

As conexións dos tubos das canalizacións que chegan ás arquetas efectuaranse ás cotas 

debidas e de forma que os extremos dos condutos coincidan ao nivel coas caras interiores 

dos muros. 

Para o caso dos panales de mensaxe variable do LOTE 2, sempre que sexa posible, 

encostaranse á cimentación. 

5.-  URBANIZACION 

5.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA executará todas as obras de urbanización descritas en 

alcance de traballos descrito en cada LOTE e fornecerá todos os materiais necesarios para 

a execución dos illotes, beirarrúas e o resto da urbanización. 

5.2.- Beirarrúas, calzadas  e zonas axardinadas 

A EMPRESA ADXUDICATARIA restablecerá ao seu estado orixinal todas as obras 

executadas en zonas aceiras, calzadas e zonas axardinadas, procedendo á reposición cos 

mesmos materiais si fose preciso. 

Para as zonas axardinadas, deixará o terreo interior preparado con terra vexetal. 

Para a árbore a retirar nunha das localizacións de panel de mensaxe variable da 

LOCALIZACIÓN: RUA DO HORREO-FRONTE A PARLAMENTO (PANEL 09), coordinaranse os 

traballos de demolición de pavimento e escavación, coa concesionaria de mantemento de 

parques e xardíns do Concello de Santiago de Compostela para que proceda á retirada da 

árbore con total seguridade e para que poida ser replantado.   

6-  INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS / FIBRA ÓPTICA  

6.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA fornecerá todo o material que se precise para realizar a 

completa instalación das telecomunicacións previstas en cada LOTE, entendendo como 

tal a subministración, tendido de condutores e a súa conexión e instalación incluíndo os  
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accesorios que se prescriben para a transmisión de datos de cada liña.  

Para o trazado das liñas de fibra óptica, utilizaranse sempre que sexa posible as 

canalizacións enterradas existentes da rede de telecomunicacións, podendo aproveitar a 

rede de canalizacións eléctricas existentes (rede de iluminación, rede semafórica…) 

adaptando as características dos materiais conforme ITC-BT-07. En calquera caso, previo 

ao tendido de cables de fibra óptica, deberanse limpar os condutos. 

As características da fibra óptica, cumprirá coa coa Recomendación G-652D de IUT-T e a 

norma EN-50173-1:2007.  

Utilizarase en calquera caso, fibra óptica monomodo con diámetro de núcleo de  10.5µm5 

e un revestimento cun diámetro de 125µm. 

Utilizarase cuberta PKP en tendidos en interiores de tritubo. A cuberta interna de 

polietileno, dobre capa de hiladuras de fibra de aramida trenzada a ambas as mans e 

cuberta externa de polietileno de alta densidade. 

En caso de utilizar tendido polo exterior (aéreo), os cables irán baixo  tubo de aceiro 

inoxidable en bruto (satinado sen brillo)  ou aceiro galvanizado, colocado mediante 

elementos de sujeción homologados (grapas, abrazaceras, etc.) no seu trazado vertical. 

Deberase respectar en todo momento o radio mínimo de curvatura do cable indicado 

polo fabricante. 

No tendido das liñas, porase especial atención en non exceder os límites de tracción 

especificados polo fabricante, polo que non se aconsella a utilización de medios 

mecánicos tractores. 

No seu paso polas distintas arquetas de rexistro, deberase colocar unha etiqueta 

identificativa do cable. 

Minimizarase o número de  empalmes a realizar e en calquera caso realizaranse cos 

medios e ferramentas adecuados, utilizando medios de conexión, caixas de empalme  e 

conectores homologados.  

Nas arquetas de paso ou rexistro, deixarase reservas de cables seguindo os seguintes 

criterios: 

a) Deixarase como mínimo de media unha reserva de 10 metros cada 300 metros de 

condución  

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
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b)  Deixarase como mínimo  15 metros a cada lado nos empalmes 

7- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA será a encargada de executar as instalacións eléctricas 

previstas en cada un dos LOTES na súa totalidade, entendendo como tal a 

subministración,  tendido de condutores, a súa conexión e instalación de elementos e 

accesorios que se prescriben para a subministración de enerxía a cada punto. 

Deberá coordinar co resto dos subministradores a recepción dos equipos para a súa 

montaxe, e conexión cando así lle corresponda. 

Caso de precisarse para a execución das obras, unha acometida provisional de Obra. A 

solicitude de “acometida de obra” será realizada pola EMPRESA ADXUDICATARIA, 

proporcionando a compañía o punto de acometida provisional de obra que máis interese 

á organización dos traballos a desenvolver na propia obra. A EMPRESA ADXUDICATARIA 

será a responsable de achegar o armario de protección desta acometida de obra. 

7.2.- Cadros de distribución / Acometidas-Liñas de alimentación  

A alimentación eléctrica en BT para os diferentes equipos dos LOTES 1 e 2 conectaranse 

desde puntos próximos de titularidade municipal (Centros de transformación, cuadros de 

reguladores semafóricos, centros de mando de iluminación ou a cometidas existentes)  

onde existe posibilidade de derivar unha liña para alimentar  aos equipos.  

Para o trazado utilizaranse sempre que se poida, as canalizacións enterradas existentes 

da rede de iluminación, rede semafórica, etc. 

Serán por conta e cargo da EMPRESA ADXUDICATARIA, todos os trámites e xestións a 

realizar para a legalización das instalacioné, así como de todas as taxas,  permisos e/ou 

novas altas coa Compañía Subministradora, que se puidesen derivar das actuacións a 

realizar, caso de ser necesarias.  

Con carácter xeral, a tensión de funcionamento da instalación será de  será de 230V entre 

fase /neutro e frecuencia de 50Hz. 

Colocarase  en cabeceira de liña de alimentación, un magneto-térmico (Bipolar, para unha 

intensidade de 10A) para a  protección de sobre intensidades e curtocircuítos na 

instalación así como  seccionador de liña,  xunto cun diferencial (Bipolar, re-armable, de 
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intensidade 20A e sensibilidade de 300mA) para a protección contra derivacións, fugas, e 

como seccionador de liña. 

A acometida estará formada por cable de sección de 3x6 mm, con condutor de cobre con 

illamento de XLPE tipo VV- 0,6/1kV.  

Todos os cables a utilizar para alimentación eléctrica (salvo as liñas de tensión continua 

DC  e rede de terra), serán de cobre con illamento de PRC e cuberta exterior de PVC, de 

tensión de servizo até 1.000 V e tensión de proba de 4.000 V, denominada UNE RV 0,6/1 

KV. 

A EMPRESA ADJUDITARIA realizará os trámites, solicitará os permisos, pagará as taxas… 

respecto das legalizacións e altas necesarias coa Compañía subministradora de 

electricidade en caso de ser necesarias. 

Para o LOTE 1. 

O trazado das liñas de alimentación ao terminal de control e bolardo móbil,  deberá pasar 

en calquera caso de forma previa pola arqueta de rexistro  (40 x 40) colocada a pé de 

terminal de control e bolardo móbil, deixándose unha reserva de polo menos 1 metro de 

cable na arqueta. 

Os trazados verticais de acometidas/ liñas de alimentación por fachada realizarase baixo  

tubo de PVC / aceiro galvanizado  (que terá unha altura mínima 2,5m)  até nivel de 

pavimento terminado. 

Para todo o trazado aéreo horizontal por fachada da acometida ou liña de alimentación 

como para o trazado vertical (baixo tubo de aceiro inoxidable en bruto ou galvanizado), 

utilizaranse todos os  elementos de sujeción homologados que se precisen (soportes, 

abrazaderas, pinzas de amarre, etc.) para redes trenzadas aéreas.  

A alimentación eléctrica en BT dos terminais de control a instalar nas novas portas de 

acceso das 4 localizacións descritas no  Apartado C, do Capítulo 4.- OBXECTO DA 

LICITACIÓN, conectaranse desde:  

Porta 1.- Rúa Carretas.  

A alimentación conectarase, desde o (CT) Centro de transformación situado en C/ Costa 

de San Francisco). O trazado da liña será aérea por fachada na súa totalidade,  até chegar 

á entrada a Rúa Carretas, onde se sitúa o terminal de control de accesos. Neste punto 

realizarase baixada en vertical por fachada da liña (baixo tubo), até as novas canalizacións  
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eléctricas a realizar nesta porta de entrada que conducen ao terminal de control, previo 

paso pola nova arqueta de rexistro a realizar a pé de terminal. (Distancia de liña conforme  

proposta de trazado: 75ml)   

Porta 2.- Rúa Trindade.  

A alimentación conectarase, desde o Centro de Control situado nas dependencias 

municipais da Policía Local. Aproveitaranse as canalizacións enterradas  existentes que 

existen  ao longo do trazado da Rua Trindade desde Centro de Control até a entrada á Rúa 

Trindade, onde se ampliarán as canalizacións enterradas para chegar ao terminal de 

control, previo paso pola nova arqueta  de rexistro a realizar a pé de terminal. (Distancia 

de liña conforme proposta de trazado: 160ml) 

Porta 3.- Porta Faxeira.  

A alimentación conectarase desde a liña existente na Cámara OCR (a retirar para 

recolocar) colocada á entrada da rúa a través de nova canalización enterrada a realizar 

que irá por calzada até semáforo de paso de cebra onde se colocará nova arqueta de 

rexistro e  con nova canalización enterrada continuarase até chegar a terminal de control,  

previo paso pola arqueta de rexistro a realizar a pé de terminal. (Distancia de liña  

conforme proposta de trazado: 22ml) 

Porta 4.- Travesa Fonseca.  

A alimentación conectarase, desde a localización Nº 3, Porta Faxeira, utilizando as 

canalizacións  existentes da rede de iluminación pública, que chegan até a mesma esquina 

de Travesa Fonseca (Edificio Correos), onde existe xa un tubo metálico de subida vertical 

que se aproveitará para chegar a través da fachada con liña aérea até pé de fachada,  

onde a través de nova canalización enterrada chegarase ao terminal de control previo 

paso pola arqueta de rexistro a realizar a pé de terminal. (Distancia de liña conforme 

proposta de trazado: 235ml)   

Para o LOTE 2  

Seguiranse as especificaciones da documentación gráfica, para as liñas de alimentación a 

colocar en cada panel, podendo reutilizarse a liña de alimentación existente nos panales a 

substituír sempre que estas atópense en bo estado  e sexan de  sección mínima  3 x 6mm.  

Todos os cables a utilizar fóra da rede de terra , serán de cobre con illamento deP RC e 

cuberta exterior de PVC, de tensión de servizo até 1.000 V e tensión de proba de 4.000 V, 
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denominada UNE RV 0,6/1 KV,  

O trazado das liñas de alimentación ao panel de mensaxe variable, a condición de que se 

deba realizar unha nova cimentación,  deberá pasar  previamente pola nova arqueta de 

registro  (40 x 40), deixándose unha reserva de polo menos 2ml de cable na arqueta. 

Sempre que sexa posible, encostaranse ao cimento do soporte as arquetas de paso ou de 

derivación. 

7.3.- Columnas / Postes de sujeción semáforos e Cámaras OCR  

Construídas en chapa de aceiro galvanizado en quente, serán fornecidas polo A EMPRESA 
ADXUDICATARIA a quen corresponderá igualmente a súa montaxe. 

As caixas de conexión dos postes  ou  columnas situaranse a unha altura mínima de 0,3 m 

sobre o nivel do chan. 

Na documentación  gráfica  preséntase sou situación ou implantación. 

7.4.- Condutores 

Os circuítos exteriores serán executados pola EMPRESA ADXUDICATARIA. 

Todos os cables a utilizar,  serán de cobre con illamento de PRC e cuberta exterior de  

PVC, de tensión de servizo até 1.000 V e tensión de proba de 4.000 V, denominada UNE 

RV 0,6/1 KV,  

A identificación por coloración realizarase conforme ao indicado en ÚNEA 21089. 

Requirirase á EMPRESA ADXUDICATARIA o certificado de calidade dos cables e 
participación en todas as probas operativas dos diferentes circuítos que lle competen. 

7.5. Lazos inductivos. 

Todos os lazos inductivos (expiras) de presenza e seguridade serán realizados na súa 

totalidade pola EMPRESA ADXUDICATARIA. 

Seguiranse as especificaciones técnicas en canto ao número de volta a realizar, indicadas 

no apartado 5.3.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1. 

Ao saír do lazo inductivo, o cable deberá estar trenzado a razón de 20 voltas por metro, 

até a súa conexión ao detector de lazo.  

A máxima distancia entre o lazo inductivo e o detector será en calquera caso inferior a 20 

metros. 
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Utilizaranse cables de sección 1,5 mm2, o condutor será unipolar illado con material 

fluorado (ETFE) para cableados ou conexionados en aplicacións que requiran resistencia a 

altas temperaturas (até 155°C) e disporá dunha boa resistencia mecánica, eléctrica e 

contra axentes químicos. 

Manteranse en calquera circunstancia 2 Metros de separación máxima  entre lazos 

contiguos. 

Se ou sará cable de interconexión apantallado en contornas con perturbacións eléctricas 

ou onde este cable vaia paralelo aos cables de potencia. 

A profundidade de expíralas do lazo inductivo debe de ser como mínimo 2 cm por baixo 

da superficie do pavimento. (*)  

(*) Permitirase para o caso dos lazos inductivos a instalar nas novas portas de control de 

accesos, a condición de que o pavimento sexa de laxa granítica , o trazado dos lazos a 

través das xuntas das laxas , mediante corte da xunta, mantendo as especificaciones de 

profundidade e selado posterior.    

O lazo non debe de estar preto de partes metálicas 

Selaranse  rózalas canto antes unha vez instalado o lazo e comprobado o seu 

funcionamento.   O selado será con resina sintética, tipo alkídica modificada, que 

solidifica rapidamente coa incorporación dun Po Catalizador, resultando un produto de 

grandes resistencias físicas e químicas. 

Resistencias químicas: 

Serán resistentes a todos os produtos que poden estar normalmente presentes en 

estradas, aeroporto e obras públicas: Graxas orgánicas e inorgánicas, gas-oíl, lejías, ácidos 

de baterías ou de limpeza: clorhídrico, fosfórico, sulfúrico, etc. 

Resistencias mecánicas (Resina/Po: 1/1 en volume): 

Resistencia á compresión ás 4 horas …………………… 1.122 kg./cm2 

Resistencia á compresión ás 24 horas ……………………1.263 kg./cm2 

Resistencia á flexotracción ás 4 horas …………………… 299 kg./cm2 

Resistencia á flexotracción ás 24 horas …………………… 316 kg./cm2 

Os detectores asociados  aos  lazos inductivos, deberán dispor de memoria suficiente para 

manter os datos durante o tempo necesario que permita o correcto  funcionamento da  
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porta de acceso (detección segura en tempos de exposición prolongados), para previr 

incidentes e/ou accidentes que poidan derivarse (por exemplo) do o corte da 

subministración eléctrica, golpes no terminal, actos vandálicos, etc.  

7.6.- Rede de terra 

Todos os elementos metálicos, estruturas e accesorios conectaranse á rede xeral de terra. 

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, báculos ou postes, cadros metálicos, 

etc.). 

Realizarase unha rede local para o semáforos e terminais de control de cobre recuberto. 

A rede local de terra utilizarase cable de cobre illado de 16 mm2, de tensión nominal 

450/750V con cuberta de cor verde/amarelo.   

Disporanse de picas  ou varillas de aceiro cobreado, con polo menos 100 micras de cobre, 

conforme UNE 202006,  de polo menos 1,5m de lonxitude e 16mm de espesor, 

colocaranse   enterradas a chan a unha profundidade mínima de 25 cm, en número 

suficiente para que a medida da resistencia de terra non supere os 5 . 

Todas as conexións dos circuítos de terra, realizaranse mediante terminais, grapas, 

soldadura ou elementos apropiados que garantan un bo contacto permanente e 

protexido contra a corrosión. 

Con independencia da rede de terras, todos os circuítos disporán do seu condutor de 

protección de idénticas características que os condutores activos. 

8.- INSTALACIÓN DE SANEAMENTO  

8.1.- Xeneralidades 

A EMPRESA ADXUDICATARIA  executará todas as obras necesarias para a instalación das 

canalizacións de saneamento, fornecendo todos os materiais necesarios para dita 

instalación, incluídos os novos imbornales a realizar, denominados “Tipo Santiago” para 

dúas  novas portas de accesos do LOTE 1. 

A vertedura final das augas de cada rede realizarase á rede municipal de saneamento ou 

rede de pluviais. 
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Todos os traballos a realizar na rede de saneamento pola EMPRESA ADXUDICATARIA 

serán coordinados coa empresa concesionaria do mantemento da rede de saneamento 

do Concello de Santiago de Compostela, actualmente Viaqua (Viaqua Xestión Integral de 

Augas de Galicia, S.A.Ou), quen poderá supervisar o desenvolvemento dos traballos.  

A EMPRESA ADXUDICATARIA, será responsable de asegurar unha vertedura correcta e 

adecuada para as augas, podendo propor solucións alternativas que deberán ser 

aprobadas pola Dirección facultativa.  

Unha vez finalizadas as obras, procederase a realizar unha proba de funcionamento, 

utilizándose auga con añil ou calquera outro colorante inocuo, para comprobar que as 

conexións son correctas e as pendentes suficientes para asegurar a escorrentía. 

8.2.- Tubaxes 

Os tubos e accesorios de PVC-Ou para conducións de saneamento serán de cor teza e 

deberán ter as paredes (exterior e interior) lisas, podendo ser estruturadas ou compactas. 

Haberán de cumprir a normativa que se indica: - UNE - EN 1401: no caso de tubaxes 

compactas. - prEN 13476: no caso de tubaxes estruturadas.  

A rixidez anular (SN), ou resistencia da tubaxe á deformación diametral debida a unha 

carga externa, será ≥ 4 kN/m2.  

Os fabricantes dos tubos e accesorios que se instalen deberán estar autorizados por 

empresa subministradora. 

Os tubos serán uniformes e carecerán de irregularidades. 

As arestas dos extremos serán nítidas e as superficies frontais verticais ao eixo do tubo. 

Os tubos non deben conter ningún defecto que poida reducir a súa resistencia, 

impermeabilidad ou durabilidad. 

Rexeitaranse os tubos que no momento de utilizarse presenten fisuras ou calquera outro 

defecto que poida afectar á resistencia ou estanqueidad.  

As tubaxes de drenaxe do fondo dos pozos dos bolardos móviles serán de diámetro 

200mm, PVC liso (SN-4) con unión de xunta labiada na súa unión co pozo de saneamento, 

podendo realizarse a canalización  con menor sección mediante peza de redución 

apropiada á saída do pozo do bolardo e en parte do seu trazado, non superando o trazado 

con menor sección os 2/3 (dous terzos) da totalidade da lonxitude da canalización. 
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As tubaxes de saneamento apoiaranse sobre unha cama formada por material (area) de 

tamaño máximo,  inferior a vinte milímetros. 

 8.3.- Pozos de rexistro 

Os  novos pozos de rexistro a realizar no LOTE 1 para dous das novas portas de control de 

accesos (Rúa Carretas e Travesa Fonseca), conectaranse á drenaxe do fondo dos pozos 

dos bolardos móbiles.  

Serán de  formigón (en masa) de aneis prefabricados e no seu parte superior albergarán 

un imbornal denominado “Tipo Santiago“, composto de aro, cazoleta e rejilla de 

sumidoiro ( DN-50)  

As conexións de tubos aos pozos efectuaranse ás cotas debidas e de forma que os 

extremos dos condutos coincidan ao nivel coas caras interiores dos muros. 

As tapas axustarán perfectamente o corpo da obra e colocaranse de forma que a súa cara 

superior quede ao mesmo nivel que as superficies adxacentes. 

9.- FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS / LIMPEZA DE OBRA  

A EMPRESA ADXUDICATARIA realizará todos os labores necesarios (retirada de 

instalacións, provisións sobrantes de materiais…) e procederá a la limpeza xeral da obra, a 

cal será aprobada pola Dirección Facultativa de forma previa á recepción dos traballos. 

10.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Serán, como mínimo, de aplicación e obrigado cumprimento as seguintes Normas e 

Regulamentos: 

 

 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e Instrucións Técnicas 

Complementarias (ITC), BT01 a BT 51 aprobado segundo Real Decreto 842/2002 de 

2 de Agosto 

 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 urbanos. 

 RD 2060/2008 de equipos a presión e as súas instrucións técnicas 

complementarias 



 

28 
 

 Instrución de Formigón Estrutural "EHE" Real Decreto 1247 de 2008 de 18 de 

Xullo. 

 Lei 37/2003 de 17 de Novembro, do ruído (BOE 276, 18-11-2003) 

 RD 1367/2007 de 19 Outubro, polo que se desenvolve a lei 37/2003 de 17 

Novembro, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 

acústicas. 

 RD 1513/2005 de 16 Decembro, polo que se desenvolve a lei 37/2003 de 17 

Novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.  

 Orde do 6 de Febreiro de 1976, sobre o Prego de Prescricións Técnicas Xerais 

para obras de estradas e pontes (PG-3) e actualizacións  posteriores (ordenes FOM)  

 Orde FOM/475/2002 de 13 Marzo, que modifica determinados artigos do PG-3, 

relativos a Formigóns e aceiro. 

 Orde FOM/1382/2002 de 16 Maio, que modifica determinados artigos do PG-3, 

relativos a explanaciones, drenaxes e cimentacións. 

 Orde FOM/2523/2014 de 12 Decembro, pola que se actualiza determinados 

artigos de PG-3, relativos a materiais básicos, firmes e pavimentos e sinalización, 

balizamento e sistema de contencióin de vehículos. 

 Orde FOM/891/2004 de 1 de Marzo, que modifica determinados artigos do PG-3, 

relativos a firmes e pavimentos. 

 Orde FOM/3460/2003 de 28 de Novembro pola que se aproba a norma 6.1-IC 

(seccións de firme), da instrución de estradas. 

 Orde FOM 534/2014 de 20 Marzo, pola que se aproba a norma 8.1-IC sinalización 

vertical da instrución de estradas. 

 Orde Ministerial de 16 de Xullo de 1987, pola que se aproba a norma 8.2-IC, 

marcas viarias da instrución de estradas. 

 Orde Ministerial de 31 de Agosto de 1987, pola que se aproba a norma 8.3-IC, 

sinalización de obras e adecuación de 1997 da dirección Gral. De Estradas 

 Prego de Prescricións Técnicas Xerais para tubaxes de saneamento de poboacións 
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 Norma UNE-EN 12368:2015. Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo  

 UNE-EN135490-1-:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Intercambio de 

información entre centros de control zonais e o centro de centros. Parte 1: 

Requisitos xerais 

 UNE-EN135490-1-1:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Intercambio 

de información entre centros de control zonais e o centro de centros. Parte 1-1: 

Tratamento de datos de tráfico en centros zonais 

 UNE-EN135480-1:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Mantemento. 

Parte 1: Recomendacións para o inventario de equipos. 

 UNE-EN135480-2:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Mantemento. 

Parte 2: Recomendacións de mantemento preventivo. 

 UNE-EN135480-3:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Mantemento. 

Parte 3: Codificación de avarías 

 UNE-EN135480-4:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Mantemento. 

Parte 4: Recomendacións sobre especificaciones do sistema de información 

xeográfica para inventariado de equipos de xestión de tráfico. 

 UNE-EN135431:2006 IN Equipamento para a sinalización viaria. Redes de 

transporte para os sistemas de xestión de acceso. 

 UNE-EN12675:2001 Semáforos. Requisitos funcionais de seguridade. 

 UNE-CLC/TS 50509:2009 EX Uso de cabezas de semáforo de LED´s en sistemas 

semafóricos da rede viaria 

 UNE-EN12352:2007 Equipamento de regulación do tráfico. Dispositivos 

luminosos de advertencia de perigo e balizamento. 

 UNE-EN199142-2:2010 Equipamento para a xestión do tráfico. Visión artificial. 

Detección de vehículos infractores. Parte 2: Especificación funcional e protocolos 

aplicativos para telepeaxe. 

 UNE-EN135460-1-1:2006 Equipamento para a sinalización viaria. Centros de 

xestión de tráfico. Parte 1-1: Xestión de servizos de estacións remotas. Servizos de 
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comunicacións e de configuración. 

 UNE-EN135460-1-2:2006 Equipamento para a sinalización viaria. Centros de 

xestión de tráfico. Parte 1-2: Xestión de servizos de estacións remotas. Servizo de 

tempo real. Servizo de datos históricos. 

 UNE-EN135460-3-1:2006 Equipamento para a sinalización viaria. Centros de 

xestión de tráfico. Parte 3-1: Funcionalidades de xestión e control do tráfico. 

Mecanismos para a sinalización multicentro. 

 Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Comunicacións. Orde de 21 de 

xaneiro (BOE nº 29 de 3-2-98). 

 Normas Tecnolóxicas do Ministerio de Obras Públicas, Transportes e 

Comunicacións. 

 RD. de decembro de 1.997 de Prevención de Riscos Laboral 

 Directiva 2009/125/CE Deseño Ecolóxico 

 Directiva 2006/95/CE Baixa Tensión 

 Directiva 2004/108/CE Compatibilidade Electromagnética 

 UNE-EN 61140/A1:2007. Protección contra os choques eléctricos. Aspectos 

comúns ás instalacións e aos equipos 

 UNE-EN 60950-1. Equipos de tecnoloxía da información. Seguridade 

 UNE-EN 50102/A1 CORR: 2002. Graos de protección proporcionados polas 

envolventes de materiais eléctricos contra os impactos mecánicos externos. 

 UNE 20324. Grao de Protección IP 

 UNE-EN 55022:2008. Equipos de tecnoloxía da información. Características das 

perturbacións radioeléctricas. Límites e métodos de medida. 

 UNE- EN 55014-1+Err: 2009+A1+A2. Compatibilidade electromagnética. 

Requisitos para aparellos electrodomésticos, ferramentas eléctricas e aparellos 

análogos. Parte 1: Emisión 

 UNE- EN 55014-2+A1+A2. Compatibilidade electromagnética. Requisitos para 

aparellos electrodomésticos, ferramentas eléctricas e aparellos análogos. Parte 2: 
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Inmunidade 

 UNE- EN 61000-2-2:2003. Compatibilidade electromagnética (CEM). Parte 2-2: 

Contorna. Niveis de compatibilidade para as perturbacións conducidas de baixa 

frecuencia e a transmisión de sinais nas redes de subministración pública en baixa 

tensión 

 UNE-EN 61000-4-2. Inmunidade ás descargas electrostáticas. 

 UNE-EN 61000-4-3+A1+A2. Ensaios de inmunidade aos campos 

electromagnéticos, radiados e de radiofrecuencia 

 UNE-EN 61000-4-4:+A1+CORR: 2010. Ensaios de inmunidade aos transitorios 

rápidos en refachos. 

 UNE-EN 61000-4-5+CORR: 2010. Ensaios de inmunidade ás ondas de choque. 

 UNE-EN 61000-4-6. Inmunidade ás perturbacións inducidas polos campos de 

radiofrecuencia. 

 UNE-EN 61000-4-8. Ensaios de inmunidade aos campos magnéticos a frecuencia 

industrial. 

 UNE-EN 61000-4-29. Inmunidade aos ocos de tensión, interrupcións breves e 

variacións de tensión en accesos de alimentación en corrente continua 

 Norma Europea EN 12966-1: “Sinais verticais de circulación. Sinais de tráfico de 

mensaxe variable – Parte 1: Normas de produto”. 

 RD 614/2001 

 Real Decreto 186/2016, de 6 de maio, polo que se regula a compatibilidade 

electromagnética dos equipos eléctricos e electrónico 

 Directiva 2004/108/CEE. 

 UNE-EN 50364:2003 

 RD 1066/2001 

 
A) Obra civil 

 Orde do 6 de febreiro de 1976, sobre o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para 

Obras de Estradas e Pontes (PG-3). 
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 Orde FOM/891/2004 de 1 de marzo, que modifica determinados artigos do PG-3, 

relativos a firmes e pavimentos. 

 Real Decreto 1797/2003, de 26 de decembro, polo que se aproba a Instrución 

para a recepción de cementos (RC-03) 

 Orde, de 18 de decembro de 1992, pola que se aproba a instrución para a 

recepción de cales en obras de estabilización de chans (RCA-92) 

 Norma de construción sismorresistente: parte xeral e edificación (NCSR-02). Real 

Decreto 997/2002, de 27 de setembro, do Ministerio de Fomento (BOE 11-9-2002).  

 Normas de ensaio do laboratorio do transporte e mecánica do chan (NLT) 

 Orde, de 14 de maio de 1990, sobre drenaxe superficial (BOE  123, de 23-1990) 

 Normas tecnolóxicas da edificación (NTE) publicadas no BOE polo Ministerio da 

Vivenda que teñan aplicación en cada caso particular. 

 Real Decreto 2364/1994, de 9 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 

de Seguridade Privada, e  RD 1123/2001, de 19 de outubro, polo que se modifica 

parcialmente o Regulamento de Seguridade Privada  

 

B) Saneamento e depuración 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, polo que se aproban o regulamento do dominio público 

hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VIN e VIII da Lei 29/1985, de 

2 de agosto, (BOE Nº 135 6-6-2003) 

 Real Decreto 1/2001, de 20 xullo, Lei de augas. (BOE Nº 176 24-7-2001) 

 Decreto 55/2001, de 27 de decembro de 2001, sobre saneamento e depuración 

das augas residuais 

 Real Decreto 995/2000, de 2 de xuño, polo que se fixan obxectivos de calidade 

para determinadas sustancias contaminantes e modifícase o regulamento de 

dominio público hidráulico do R.D. 849/1986, de 11 de abril (BOE Nº 147 20-6-2000) 

 R.D. 2116/1998, de 2 de outubro, augas residuais urbanas. (BOE Nº 251 20-10-

1998) 
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 Decreto 170/1998, de 22 de outubro de 1998, sobre augas residuais. 

 Modificación do R.D. 509/1996, de 15 de marzo do R.D. Lei 11/1995, de 28 de 

decembro, polo que se establece as normas aplicables ao tratamento das augas. 

 R.D. 484/1995, de 7 abril, sobre medidas de regulación e control de verteduras. 

(BOE Nº 95 21-4-1995)  

 Regulamento de vertedura e depuración de augas residuais (BOE16/3/89) 

 Normas complementarias en relación coas autorizacións de verteduras de augas 

residuais. (BOE Nº 312 30-12-1986) 

 Prego de prescricións técnicas xerais para tubaxes de saneamento de poboacións. 

 NTE-ISA instalacións de salubridade-rede de sumidoiros. 

 Lei 10/1993, de 26 de outubro, sobre verteduras líquidas industriais ao sistema 

integral de saneamento. 

 

C) Edificación 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo polo que se aproba o Código Técnico da 

Edificación. 

 Real Decreto 2200/95, de 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da 

Infraestrutura para a Calidade e Seguridade Industrial (BOE 06-02-96) 

 Instrución de formigón estrutural “EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11 de 

decembro, do Ministerio de Fomento. (BOE 13-1-1999).  

D) Medio ambiente 

 Lei 16/2002, de 1 de xullo, prevención e control integrados da contaminación. (BOE Nº 157 

2-7-2002) 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a 

execución do Real Decreto Lexislativo 1302/1986 de avaliación de impacto ambiental 

(BOE Nº 239 5-10-1988) 

 Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do R.D. lexislativo 1302/1986. 

 Real Decreto Lei 9/2000, de 6 de outubro, de modificación do Real Decreto Lexislativo 

1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. 

 Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído (BOE 276, 18-11-2003). 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de xuño, polo que se modifica o regulamento para a 
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execución da Lei 20/1986 sobre residuos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 

20 de xullo. 

 Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE número 96 de 22 de abril de 1998 

 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental 
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