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1.- ANTECEDENTES. 

No DOG do mércores 30 de abril de 2014 publícase a Orde do 29 de abril de 2014 pola que se regulan os criterios de 

repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non 

competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual e 

mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.  

Esta orde recolle que se consideran subvencionables aquelas actuacións destinadas á protección do ambiente, entre 

as que se inclúen proxectos de mellora de eficiencia enerxética na luz pública. 

Levando a cabo actuacións sobre as instalacións de iluminación pública orientadas á redución do consumo 

enerxético, conseguirase un importante aforro económico e unha diminución no consumo de recursos naturais, o que 

implica unha redución das emisións de gases de efecto invernadoiro cara a atmosfera. 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

Proponse unha actuación na instalación de iluminación pública da Avenida Porta do Sol, no concello de Valdoviño. 

Valdoviño é un concello da provincia da Coruña (Galicia), cunha poboación de 6.811 habitantes segundo datos do 

INE (2013). 

 

3.- PETICIONARIO. 

O peticionario deste proxecto é o Excmo. Concello de Valdoviño, situado na rúa Porta do Sol s/n, 15.552 Valdoviño 

(A Coruña), actuando en representación do mesmo o Señor Alcalde – Presidente da Corporación. 

4.- OBXECTO. 

O obxecto desta memoria técnica é o de expor as actuacións propostas para a reforma da instalación de iluminación 

pública da rúa Porta do Sol. Esta reforma está encamiñada a conseguir unha maior eficiencia enerxética e unha 

redución da contaminación luminosa e ambiental, conseguindo tamén un aforro económico para o concello pola 

redución do importe de facturación eléctrica e no mantemento da instalación. 

Preténdese xustificar tamén a solicitude dunha axuda segundo o disposto na Orde do 29 de abril de 2014 pola que se 

regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en 

concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma 

individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia, publicada no DOG o 

mércores 30 de abril de 2014. 

5.- SITUACIÓN ACTUAL. 
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A instalación de iluminación pública obxecto da actuación atópase situada na avenida Porta do Sol, concello de 

Valdoviño. 

A instalación consta de 86 columnas de 10 metros, con dúas luminarias cada unha. En cada unha destas columnas 

atopamos unha luminaria a 9 metros de altura que ilumina a calzada, e unha luminaria a 4 metros de altura que 

ilumina a beirarrúa. Ambas luminarias son do modelo Pescador vial de ATP e montan lámpadas de vapor de sodio de 

alta presión e 150 W de potencia. Ademais existe unha columna de 10 metros que só ten unha luminaria a 9 metros 

de altura. 

Existen tres luminarias que se atopan deterioradas (nos tres casos trátase de luminarias orientadas á calzada). 

As reactancias das luminarias son de tipo electromagnético, cun elevado consumo se o comparamos con outras 

solucións como balastros electrónicos ou motores LED. 

Estímase que o consumo anual do cadro é de 63.620,81 kWh. 

 

6.- DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS A REALIZAR. 

Opcións analizadas. 

Unha instalación de iluminación adecuada será aquela na que se cumpran as seguintes premisas: 

- Cumprir cos niveis mínimos de iluminación, adecuándose aos estándares de seguranza esixidos. Isto depende da 

potencia das lámpadas e da distribución espacial dos puntos de luz. 

- Fornecer unha iluminación de calidade durante as horas de tránsito, o cal depende da capacidade da luz artificial 

para reproducir matices, formas e cores. A tecnoloxía dispoñible fai que canto máis nos aproximemos ao obxectivo, 

os custos dos elementos luminosos xunto co consumo de enerxía medren de forma proporcional. 

- Cumprir coas premisas estéticas e funcionais demandadas en cada entorno para a integración do conxunto dentro 

do mobiliario urbano. 

- Os custos de mantemento serán proporcionais á complexidade e singularidade da instalación. 

- Un consumo enerxético axeitado, o que dependerá do conxunto de factores sinalados. 

Tendo en conta o anterior, as opcións analizadas como posibles áreas de intervención son: 

- Proxectar baseándose en criterios de rendemento enerxético, limitando a utilización de luminarias de baixo 

rendemento. 

- Mellorar a eficacia das fontes luminosas, mediante a utilización do tipo de lámpadas máis axeitadas a cada entorno. 

- Axustar as horas de funcionamento ás necesidades reais de iluminación pública. 

nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte Altura [m]

86 2 x 150 W VSAP ATP Pescador vial columna dupla 10

1 150 W VSAP ATP Pescador vial columna 10

Instalación:

Sistema de acendido:

Avda. Porta do Sol (Valdoviño)

Reloxo astronómico

nº Lámpada PLÁMPADA PEQUIPO PTOTAL

87 VSAP 150 W 20 W 14790 W

Total 14790 W

Potencia instalada

Instalación: Avda. Porta do Sol (Valdoviño)
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- Regular o réxime de funcionamento das iluminacións en función das horas, seguindo criterios relacionados co feito 

de que non é necesario o funcionamento a plena potencia de todo o sistema en todas as horas da noite. 

- Estudar o réxime de tarifas enerxéticas aplicables á iluminación pública e as penalizacións e bonificacións por 

enerxía reactiva e discriminación horaria. 

Axuste das horas de funcionamento. 

Para axustar as horas de funcionamento dunha instalación preséntanse dúas opcións principais: o uso de fotocélulas 

ou o uso de reloxo astronómico. 

No abrente o nivel de luz natural aumenta até a entrada do día. Do mesmo xeito, no solpor este nivel diminúe até a 

entrada da noite. O acendido regulado por fotocélula pode provocar acendidos e/ou apagados non desexados neses 

intre do día. O funcionamento destes sistemas vese tamén afectado polas condicións meteorolóxicas (acendido en 

días nubrados), pola orientación e pola falta de mantemento. 

Os reloxos astronómicos levan a cabo o acendido e o apagado das luminarias segundo a hora exacta do amencer e 

do solpor da zona onde se instalan. Amais disto, os reloxos astronómicos están baseados nun microprocesador, cun 

reducido consumo interno, que posibilita unha autonomía de varios anos. 

Criterios de rendemento enerxético en luminarias. 

O deseño de moitas instalacións de iluminación pública téñense feito sen ter en conta criterios de eficiencia 

enerxética, atopándonos con zonas de iluminación totalmente inadecuada (iluminación excesiva, mal orientada, …). 

Mediante a análise destes deseños pódense cuantificar os seus rendementos, e tomar así as medidas necesarias 

para corrixir a súa ineficacia. 

Mellora da eficacia luminosa. 

Hoxe en día atópanse no mercado distintos modelos de luminarias LED ou ben de motores LED para instalar en 

modelos de luminarias que foron deseñadas, nun principio, para albergar solucións de VSAP ou HM cos seus 

respectivos equipos. Existen a opción de dispor de diferentes tonalidades de luz, dende tons fríos a cálidos, inda que 

os fríos terán un maior rendemento. No caso de LED’s de luz fría – cun efecto similar aos HM – o seu rendemento é 

algo inferior aos 100 lm/W, e presentan unha duración moi elevada (por riba das 50.000 horas en condicións óptimas 

de funcionamento). 

Solucións adoptadas. 

A vista dos puntos anteriores, as actuacións destinadas á mellora da instalación descrita no apartado 5 “Situación 

actual”, serán: 

- Substitución das lámpadas e reactancias nas luminarias que iluminan a calzada, instalando no seu lugar motores 

LED de 51 W específicos para o modelo de luminaria instalado. 

- Reposición das tres luminarias deterioradas por tres luminarias do mesmo modelo con motor LED de 51 W. 

- O resto de luminarias (aquelas que iluminan as beirarrúas) conservarán o sistema actual, isto é, lámpadas de 150 W 

VSAP con reactancia electromagnética. 

7.- SITUACIÓN PROPOSTA. 

 

nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte Altura [m]

42 51 W LED ATP Pescador vial columna 10

45 150 W VSAP ATP Pescador vial columna 5

Instalación: Avda. Porta do Sol (Valdoviño)

Sistema de acendido: Reloxo astronómico
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Substitución de 42 lámpadas VSAP e reactancias electromagnéticas por motores LED de 51 W de potencia, 

mantendo as luminarias modelo Pescador vial de ATP actuais, agás en tres casos, non que é necesario repor as 

luminarias por atoparse estas deterioradas. Estas luminarias correspóndense coas que iluminan a calzada. 

Mantéñense as luminarias, lámpadas e reactancias dos 43 puntos que iluminan as beirarrúas. 

 

Como se observa na anterior táboa, a potencia instalada será de 9.730 W, co que se reducen 5.060 W con respecto 

á instalación orixinal. O consumo anual do cadro será de 41.854,67 kWh, conseguíndose deste xeito un aforro de 

21.766,14 kWh/ano. Esta redución implica que se deixarán de emitir 7.400,49 kg de CO2 anuais á atmosfera. 

8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Potencia a instalar. 

A instalación estará prevista para transportar a carga debida aos propios receptores, aos seus elementos asociados, 

ás súas correntes harmónicas, de arrinque e desequilibrios de fases, tal e como se especifica na ITC-BT-09 

“Instalacións de iluminación exterior” do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (en diante REBT). Para isto a 

potencia mínima considérase 1,8 veces a potencia en vatios das lámpadas e máis o seu equipo. 

 

Cálculo de liñas. 

O cálculo das seccións dos condutores calcularase segundo o indicado na ITC-BT-09 “Instalacións de iluminación 

exterior” do REBT, onde se especifica que a máxima caída de tensión entre a orixe da instalación e calquera outro 

punto da mesma, será menor ou igual ao 3%. 

Para o cálculo das seccións por densidade de corrente aplícanse as seguintes fórmulas: 

Tramos monofásicos: 

I =P / (E . cos φ) 

Tramos trifásicos: 

I = P / (1,73 . E . cos φ) 

Unha vez calculada a sección por densidade de corrente, aplicando as táboas da instrución ITC-BT-19 “Instalacións 

interiores ou receptoras” do REBT, comprobarase a súa validez polo cálculo de caída de tensión, mediante a 

aplicación das seguintes fórmulas: 

Tramos monofásicos: 

e = (2 . L . P) / (C . S . E) 

Tramos trifásicos: 

nº Lámpada PLÁMPADA PEQUIPO PTOTAL

42 LED 51 W 4 W 2420 W

45 VSAP 150 W 20 W 7310 W

Total 9730 W

Instalación: Avda. Porta do Sol (Valdoviño)

nº Lámpada PLÁMPADA PEQUIPO PTOTAL

42 LED 51 W 4 W 4356 W

45 VSAP 150 W 20 W 13158 W

Total 17514 W

Instalación: Avda. Porta do Sol (Valdoviño)
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e = (L . P) / (C . S . E) 

Nas que: 

- I : intensidade nominal [A]. 

- P : potencia [W]. 

- E : tensión nominal [V] (230 V monofásica, 400 V trifásica). 

- cos φ : factor de potencia. 

- S : sección do condutor [mm
2
]. 

- C : coeficiente de condutividade (56 para Cu, 33 para Al). 

- L : lonxitude do condutor [m]. 

Liña de alimentación a cadros de mando. 

Realizarase segundo o indicado na ITC-BT-09 “Instalacións de iluminación exterior” do REBT. Trátase dunha rede de 

tipo aéreo, polo que se empregarán os sistemas e materiais axeitados descritos na ITC-BT-06 “Redes aéreas para a 

distribución en baixa tensión” do REBT.  

Acometida. 

A acometida será trifásica, de tipo aéreo e con cables illados. Realizarase de acordo coas prescricións particulares da 

compañía subministradora, e cumprindo en todo momento o indicado na ITC-BT-11 “Redes de distribución de enerxía 

eléctrica. Acometidas” do REBT. 

Cadro de mando, medida e protección. 

Cumprirase co esixido na ITC-BT-09 “Instalación de iluminación exterior” do REBT, en concreto co especificado no 

seu punto 4 “Cadros de protección, medida e control”. 

Cada liña disporá da súa propia protección con corte omnipolar contra sobrecargas e curtocircuítos, contra correntes 

de defecto a terra e contra sobretensións. 

Disporase un interruptor manual co fin de posibilitar o acendido do sistema con independencia do reloxo astronómico. 

Rede de terras. 

De acordo coa ITC-BT-18 “Instalación de posta a terra” do REBT instalarase unha rede de terra de elementos 

metálicos da instalación co obxecto de limitar a tensión que con respecto a terra poden presentar estas masas, 

eliminando así o perigo que poida existir se unha persoa manexa ou ten acceso a ese elemento metálico. 

Na rede de terras distínguense as seguintes partes: toma de terra, condutores de terra ou liñas de enlace coa terra e 

condutores de protección. 

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). 

A resistencia de terra dun eléctrodo depende das súas dimensións, da súa forma e da resistividade do terreo no que 

se establece. No caso de picas soterradas verticalmente aplicarase a seguinte fórmula: 

R = ρ / L 

Onde: 
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- R : resistencia da terra [Ω]. 

- ρ : resistividade do terreo [Ω . m]. 

- L : lonxitude da pica [m]. 

A posta a terra dos soportes realizarase por conexións a unha rede de terra común para todas as liñas que parten do 

mesmo cadro de protección, medida e control. 

Nas redes de terra instalaranse como mínimo un eléctrodo de posta a terra, como mínimo cada 5 soportes de 

luminarias, e sempre no primeiro e último soporte de cada liña. 

Os condutores da rede de terra que unen os eléctrodos ou ben son espidos de cobre de 35 mm
2
 ou ben illados 

mediante cables de tensión asignada de 450/750 V de Cu de sección mínima de 16 mm
2
 para redes subterráneas e 

de igual sección que os condutores de fase para as redes pousadas, indo neste caso polo interior das canalizacións 

dos cables de alimentación. 

O burato farase antes de cravar estes eléctrodos tipo pica, e será tratado con sulfato de magnesio ou sales minerais 

que axuden a diminuír a resistencia do terreo, de forma que o valor da mesma non supere os 20 Ω. 

O condutor de protección que une cada soporte co eléctrodo ou coa rede de terra, será de cable unipolar illado, de 

tensión asignada 450/750 V, con recubrimento de cor verde – amarela, e sección mínima de 16 mm
2
 de Cu. 

Todas as conexións dos circuítos de terra realizaranse mediante terminais, grampas, soldadura ou elementos 

apropiados que garantan un bo contacto permanente e protexido contra a corrosión. 

9.- RESUMO DO ORZAMENTO. 

O importe da inversión para as instalacións obxecto do presente proxecto ascende á cantidade de TRINTA MIL 

DOUSCENTOS OITENTA E SEIS EUROS CON CORENTA E UN CÉNTIMOS (30.286,41), I. V. E. incluído. 

10.- PRAZO DE EXECUCIÓN. 

O prazo estimado de execución das obras é de dous meses dende o comezo das mesmas. 

11.- CONCLUSIÓNS. 

A reforma propostas para a instalación suporá a implantación de novas tecnoloxías no campo do aforro e xestión 

enerxéticas. Ademais mellorarase a calidade da iluminación das zonas, reducindo o gasto enerxético en iluminación 

e, en consecuencia, as emisións de CO2 á atmosfera. 

 

 

O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

Esteban García Ferreira. 

Colexiado nº 3.471 COETI A Coruña 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Anexos. 

 

1 
 

Título: 

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ILUMINACIÓN PÚBLICA NO 

CONCELLO DE VALDOVIÑO 

Documento: 

ANEXOS 

Emprazamento: 

Avenida Porta do Sol 

Peticionario: 

Concello de Valdoviño 

  



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Anexos. 

 

2 
 

ÍNDICE. 

1.- LUMINARIA ATP PESCADOR VIAL. 

  



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Anexos. 

 

3 
 

1.- LUMINARIA ATP PESCADOR VIAL. 

 

  



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Anexos. 

 

4 
 

 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Prego de Condicións. 

 

1 
 

Título: 

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ILUMINACIÓN PÚBLICA NO 

CONCELLO DE VALDOVIÑO 

Documento: 

PREGO DE CONDICIÓNS 

Emprazamento: 

Avenida Porta do Sol 

Peticionario: 

Concello de Valdoviño 

  



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Prego de Condicións. 

 

2 
 

ÍNDICE. 

1.- PREGO DE CONDICIÓNS XERAIS. 

 1.1.- Prego de condicións xerais. 

 1.2.- Dirección de obra. 

 1.3.- Replaneo de obra. 

 1.4.- Xestións. 

 1.5.- Normas de seguridade. 

 1.6.- Seguridade social. 

 1.7.- Medios auxiliares. 

 1.8.- Gastos. 

 1.9.- Prazo de execución. 

 1.10.- Recepción de materiais. 

 1.11.- Ensaios. 

 1.12.- Danos e prexuízos. 

 1.13.- Traballos non autorizados e traballos defectuosos. 

1.14.- Obras non previstas. 

1.15.- Recepción provisional e definitiva. 

1.16.- Certificacións. 

1.17.- Rescisións de contratos. 

1.18.- Tribunais. 

1.19.- Prezos unitarios. 

2.- INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS XERAIS E DE EXECUCIÓN. 

 2.1.- Escavacións e gabias. 

  2.1.1.- Directamente soterradas. 

  2.1.2.- En canalizacións entubadas. 

 2.2.- Condicións xerais para cruzamento, proximidade e paralelismo. 

  2.2.1.- Cruzamentos. 

  2.2.2.- Proximidades e paralelismo. 

  2.2.3.- Instalacións de enganche (conexións de servizo). 

  2.2.4.- Posta a terra e continuidade do neutro. 

 2.3.- Empalmes e derivacións. 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Prego de Condicións. 

 

3 
 

 2.4.- Condutores. 

  2.4.1.- Cables. 

  2.4.2.- Tipos. 

 2.5.- Soporte de luminarias. 

  2.5.1.- Características. 

  2.5.2.- Instalación eléctrica. 

 2.6.- Luminarias. 

  2.6.1.- Luminarias. 

  2.6.2.- Equipo eléctrico dos puntos de luz. 

  2.6.3.- Protección contra contactos directos e indirectos. 

  2.6.4.- Posta a terra. 

 2.7.- Transformadores e autotransformadores. 

 2.8.- Reactancias e rectificadores. 

 2.9.- Condensadores. 

 2.10.- Fusibles. 

 2.11.- Control fotoeléctrico e reloxo. 

 2.12.- Cadros de protección, medida e control. 

 2.13.- Acometidas dende as redes de distribución da compañía subministradora. 

  



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Prego de Condicións. 

 

4 
 

1.- PREGO DE CONDICIÓNS XERAIS. 

1.1.- Prego de condicións xerais. 

O presente documento ten por obxecto fixar as normas xerais a seguir nas relacións da parte contratante e o 

contratista, co fin de levar a bo termo todas e cada unha das obras referidas no presente proxecto. 

As obras execútanse aténdose ás normas de boa construción, e cos materiais indicados no presente proxecto. 

Naqueles casos non precisados neste documento, tanto materiais como man de obra, deberán cumprirse as 

condicións impostas polo director de obra para que a súa execución cumpra co establecido neste prego. 

Nos casos de omisión ou descrición errada dos detalles a executar da obra, o contratista ven obrigado a executar a 

obra, de acordo coas instrucións que reciba por escrito do Director da Obra, coa mesma obrigatoriedade que se 

estivera especificada nos planos e prego de condicións. 

Ademais do especificado neste prego, serán de aplicación: 

 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión RD 842/2002 de 2 de agosto. 

 Normas particulares da Compañía Subministradora. 

1.2.- Dirección de obra. 

O director de obra terá a misión de controlar a execución de todas as obras, dependendo o contratista das decisións 

que tome o director de obra sempre e cando alteren a parte de orzamento ou as condicións de contrata. 

Todas as certificacións que presente ao cobro o contratista, deberán levar a sinatura do director de obra, quen á súa 

vez será a única persoa que poderá certificar a terminación completa dos traballos encargados. 

1.3.- Replaneo da obra. 

O director de obra facilitará ao contratista un plano onde se detalle a localización da obra. Este procederá ao 

correspondente replaneo  da mesma sobre o terreo, en presenza do contratista. A continuación levantarase unha 

acta de replaneo que asinarán as dúas partes e a propiedade. 

1.4.- Xestións. 

Serán por conta do contratista a xestión e o pagamento das cantidades oportunas para a obtención dos permisos, por 

estes conceptos non se poderá percibir ningunha cantidade fóra do orzamento de adxudicación. 

1.5.- Normas de seguridade. 

O contratista observará todas as normas de seguridade que para esta clase de traballo esixen as disposicións 

vixentes, e as especiais que especifique o director de obra, sendo o contratista o único responsable de calquera 

accidente que poida ocorrer, por causa do incumprimento das normas de seguridade previamente establecidas. 

1.6.- Seguridade social. 

O contratista obrígase a cumprir coa lexislación vixente en materia de Seguridade Social, e as que puideran derivarse 

a partir da data de adxudicación. 

1.7.- Medios auxiliares. 

Serán por conta do contratista todos os medios auxiliares necesarios para a execución da obra. 

1.8.- Gastos. 

Serán por conta do contratista todos aqueles gastos derivados da execución das obras. 
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1.9.- Prazo de execución. 

O prazo fixado para a terminación das obras é de 2 meses, contados a partir da data de adxudicación definitiva. Unha 

vez rematado este prazo, sen que o contratista finalice as obras por causas imputables ao mesmo, sen que se 

houbese concedido prórroga ningunha, poderase pór ao contratista unha multa diaria até a súa terminación, a contía 

da cal establecerase de acordo co Regulamento de Contratos do Estado. 

1.10-. Recepción de materiais. 

Todos os materiais serán recibidos polo director de obra ou persoa en quen este delegue, podendo realizar todos os 

ensaios que marquen as normas aplicables a cada caso. Os materiais que non reúnan as condicións requiridas 

poderán ser rexeitados sen gasto ningún por parte da propiedade. 

Na memoria e orzamento especifícanse materiais polas súas marcas comerciais. Esta especificación realízase de 

xeito orientativo, o contratista poderá substituílos por outros de características similares, sempre que cumpran co 

establecido no prego de condicións, e sempre coa autorización, mediante sinatura sobre o escrito, do director de 

obra. 

O contratista achegará, sempre que o solicite o director de obra, as mostras e datos necesarios para demostrar a 

adecuación de cada material ás características especificadas no presente proxecto. En ningún caso poderán ser 

empregados materiais non indicados no proxecto, ou ben outros non indicados dos cales non fora probada a súa 

idoneidade. 

1.11.- Ensaios. 

Os ensaios efectuaranse de acordo coas normas de ensaio en vigor aplicables a cada caso. Calquera tipo de ensaio 

non incluído nas mesmas realizarase de acordo coas especificacións do director de obra. Todos os gastos derivados 

destas probas e ensaios correrán por conta do contratista, e están incluídos dentro dos prezos do orzamento. 

1.12.- Danos e prexuízos. 

O contratista será responsable, durante a execución das obras, de todos os danos e prexuízos, directos ou indirectos, 

que se puidesen ocasionar á propiedade, calquera persoa, entidade, servizo público ou privado, como consecuencia 

da realización de traballos non autorizados, traballos defectuosos, actos, omisións ou neglixencias do persoal ao seu 

cargo, ou pola deficiente organización das obras. 

1.13.- Traballos non autorizados e traballos defectuosos. 

Os traballos efectuados polo contratista de forma distinta ao especificado nos documentos do presente proxecto 

deberán ser derruídos á súa conta se o director de obra así o esixe, e en ningún caso serán de aboamento. 

1.14.- Obras non previstas. 

Se durante a execución das obras xurdise a necesidade de executar novas unidades construtivas non previstas no 

proxecto, establecerase entre o director de obra e o contratista unha ampliación de obra onde se incluirán prezos 

para a execución destes traballos, contando coa autorización, por escrito, da propiedade. 

1.15.- Recepción provisional e definitiva. 

A instalación considerarase rematada e lista para entregar provisionalmente á propiedade, e autorizada a súa posta 

en funcionamento polos organismos competentes, cando o considere axeitado o director de obra. Transcorridos 12 

meses dende a recepción provisional procederase á recepción definitiva, sendo por conta do contratista a 

conservación da instalación durante o citado período de tempo, e a reparación de calquera defecto que puidera 

aparecer, atribuíble á mala calidade do material ou á man de obra empregada. 

Recibidas provisionalmente as obras, procederase á medición xeral e definitiva, con asistencia do contratista ou o 

seu representante e formularase polo director de obra a liquidación provisional das obras, que se dará a coñecer ao 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Prego de Condicións. 

 

6 
 

contratista; este, no prazo de tres días, prestará a súa conformidade ou os reparos á mesma. Unha vez aprobada 

estenderase a oportuna certificación. 

Dentro do prazo de un ano, contado a partir da recepción definitiva, acordarase e comunicarase ao contratista a 

liquidación definitiva das obras. 

Aprobada a recepción e liquidación definitiva poderase iniciar o trámite de devolución de fianza, de acordo co 

disposto no Regulamento de Contratos do Estado. 

1.16.- Certificacións. 

O importe das obras executadas acreditarase ao contratista por medio de certificacións expedidas polo director de 

obra na forma legalmente establecida. 

1.17.- Rescisións do contrato. 

O incumprimento de calquera artigo deste prego de condicións, a desobediencia á dirección de obra ou a calquera 

norma prevista pola lexislación vixente serán causa de rescisión de contrato. 

1.18.- Tribunais. 

Todas as dúbidas ou cuestións que xurdan durante a execución das obras resólveas o director de obra, de acordo co 

presente prego de condicións, podendo o contratista exercitar as accións oportunas diante dos tribunais ao que 

pertence a propiedade, ao foro deles sométense ambas as partes contratantes. 

1.19.- Prezos unitarios. 

Os prezos unitarios fixados no contrato para cada unidade de obra cubrirán todos os gastos efectuados para a 

execución material da unidade correspondente, incluídos os traballos auxiliares. 

2.- INSTRUCIÓNS TÉCNICAS XERAIS E DE EXECUCIÓN. 

2.1.- Escavacións e gabias. 

As canalizacións disporanse, en xeral, por terreos de dominio público e en zonas perfectamente delimitadas, 

preferentemente debaixo das beirarrúas. O trazado será o máis recto posible e a poder ser paralelo a referencias 

fixas como liñas de fachada e bordos. Así mesmo deberán terse en conta os radios de curvatura mínimos, fixados 

polos fabricantes (ou en defecto deles os indicados nas normas da serie UNE-20.435), a respectar nos cambios de 

dirección. Na etapa de proxecto deberase consultar coas empresas de servizo público e cos posibles propietarios de 

servizos para coñecer a posición das súas instalacións na zona afectada. Unha vez coñecida, antes de proceder á 

apertura das gabias, abriranse calas de recoñecemento para confirmar ou rectificar o trazado previsto no proxecto. 

Os cables illados poderán instalarse de calquera das maneiras indicadas de seguido: 

2.1.1.- Directamente soterradas. 

A profundidade, até a parte inferior do cable, non será menor de 0,60 m na beirarrúa, nin de 0,80 m na calzada. 

Cando existan impedimentos que non permitan acadar as mencionadas profundidades, estas poderán reducirse, 

dispoñendo proteccións mecánicas suficientes, tales como as establecidas no apartado 2.1.2. Pola contra, deberán 

aumentarse cando as condicións que se establecen no apartado 2.2 desta instrución así o esixan. Para conseguir 

que o cable quede correctamente instalado sen ter recibido dano ningún, e que ofreza seguridade fronte a 

escavacións feitas por terceiros, na instalación dos cables seguiranse as instrucións descritas de seguido: 

 O leito da gabia que vai recibir o cable será liso e estará libre de arestas vivas, cantos, pedras, etc. Nel 

disporase unha capa de area de mina ou de río lavada, de espesura mínimo de 0,05 m, sobre a que se 

colocará o cable. Por riba do cable irá outra capa de area ou terra peneirada duns 0,10 m de espesura. As 

dúas capas cubrirán a lonxitude total da gabia, a cal será suficiente para manter 0,05 m entre os cables e as 

paredes laterais. 
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 Por riba da area todos os cables deberán ter unha protección mecánica, como por exemplo, lousas de 

formigón, placas protectoras de plástico, ladrillos ou baldosas colocadas transversalmente. Poderá admitirse 

o emprego doutras proteccións mecánicas equivalentes. Colocarase tamén unha cinta de sinalización que 

advirta da existencia do cable eléctrico de baixa tensión. A súa distancia mínima ao chan será de 0,10 m, e á 

parte superior do cable de 0,25 m. 

 Admitirase tamén a colocación de placas coa dobre misión de protección mecánica e de sinalización. 

2.1.2.- En canalizacións entubadas. 

Serán segundo as especificacións do apartado 1.2.4. da ITC-BT-21. Non se instalará máis de un circuíto por tubo. 

Evitaranse, no posible, os cambios de dirección dos tubos. Nos puntos onde se produzan e para facilitar a 

manipulación dos cables, disporanse arquetas con tapa, rexistrables ou non. Para facilitar o tendido dos cables, nos 

tramos rectos instalaranse arquetas intermedias, rexistrables, cegas ou simplemente calas de tiro, como máximo 

cada 40 m. Esta distancia poderá variarse de forma razoable, en función de derivacións, cruces ou outros 

condicionantes viarios. Á entrada nas arquetas, os tubos deberán quedar debidamente selados nos seus extremos 

para evitar a entrada de roedores e de auga. 

As escavacións dos apoios serán das dimensións sinaladas para cada tipo de terreo. Estas dimensións poden 

variarse, previa autorización escrita da dirección de obra. 

As escavacións serán verticais, de fondo chan. No prezo de contratación inclúese explicitamente o esteado, se fora 

necesario, esgotamento de augas, subministración de medios explosivos e medios auxiliares. 

As gabias terán unha profundidade aproximada de 70 cm., de xeito que a xeratriz superior do tubo plástico que 

contén o condutor se atope a unha distancia mínima da superficie do terreo de 50 cm. O fondo da gabia deixarase 

limpo de pedras ou cascotes, listo para recibir un tubo de PVC segundo UNE-53112, de 11 cm. de diámetro e 2,3 cm. 

de espesura mínimo. O tubo deberase cubrir con cemento H-100, con espesura de 10 cm. O resto da gabia 

encherase con produtos de achegamento até completar o total da escavación, logo do compactado de sucesivas 

capas de material de recheo. 

Na parte superior do formigón colocarase unha cinta de sinalización. A terminación da gabia realizarase repoñendo, 

ben o tipo de pavimento ou chan de terra anterior á escavación, ben o tipo de chan proxectado. 

2.2.- Condicións xerais para cruzamento, proximidades e paralelismo. 

Os cables soterrados, cando estean enterrados directamente no terreo, deberán cumprir, ademais dos requisitos 

sinalados neste punto, as condicións que puideran impor outros organismos competentes como consecuencia de 

disposicións legais, cando as súas instalacións fosen efectuadas por tendidos de cables soterrados de baixa tensión. 

Os requisitos sinalados neste punto non serán de aplicación a cables dispostos en galerías, en canais, en bandexas, 

en soportes, en escuadros ou directamente suxeitos á parede. Nestes casos a disposición dos cables farase a criterio 

da empresa que os explote; sen embargo, para establecer as intensidades admisibles aos devanditos cables 

deberanse aplicar os factores de corrección do apartado 3 da ITC-BT-07. Para cruzar zonas nas que non sexa 

posible ou supoñan graves inconvenientes ou dificultades a apertura de gabias (cruces de ferrocarrís, estradas con 

gran densidade de circulación, etc.), poden utilizarse máquinas perforadoras “toupa” de tipo impacto, fincadora de 

tubos ou máquina de tradear de barrena; nestes casos prescindirase do deseño da gabia descrito anteriormente xa 

que se utiliza o proceso de perforación que se considere máis axeitado. A súa instalación precisa zonas amplas 

despexadas aos dous lados do obstáculo a atravesar para a localización da maquinaria. 

2.2.1.- Cruzamentos. 

A continuación fíxanse para cada un dos casos indicados as condicións ás que deben responder os cruzamentos de 

cables soterrados de baixa tensión directamente soterrados. 

Cables e estradas. 
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Os cables colocaranse no interior de tubos protectores consonte o establecido na ITC-BT-21, recubertos de formigón 

en toda a súa lonxitude a unha profundidade mínima de 0,80 m. Sempre que sexa posible o cruce farase 

perpendicular ao eixo do vía. 

Ferrocarrís. 

Os cables colocaranse no interior de tubos protectores consonte o establecido na ITC-BT-21, recubertos de formigón 

e sempre que sexa posible perpendiculares á vía e a unha profundidade mínima de 1,3 m respecto á cara inferior da 

travesa. Estes tubos superarán as vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

Outros cables de enerxía eléctrica. 

Sempre que sexa posible procurarase que os cables de baixa tensión discorran por enriba dos de alta tensión. A 

distancia mínima entre un cable de baixa tensión e outros cables de enerxía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta 

tensión e 0,10 m con cables de baixa tensión. A distancia do punto de cruce aos empalmes será superior a 1 m. 

Cando non poidan respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, o cable instalado máis 

recentemente disporase en canalización entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Cables de telecomunicacións. 

A separación mínima entre os cables de enerxía eléctrica e os de telecomunicación será de 0,20 m. A distancia do 

punto de cruce aos empalmes, tanto do cable de enerxía como do cable de telecomunicación, será superior a 1 m. 

Cando non poidan respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, o cable instalado máis 

recentemente disporase en canalización entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Estas restricións non se deben aplicar aos cables de fibra óptica con cubertas dieléctricas. Todo tipo de protección na 

cuberta do cable debe ser illante. 

Canalizacións de auga e gas. 

Sempre que sexa posible os cables instalaranse por enriba das canalizacións de auga. A distancia mínima entre 

cables de enerxía eléctrica e canalizacións de auga ou gas será de 0,20 m. Evitarase o cruce pola vertical das xuntas 

das canalizacións de auga ou gas, ou dos empalmes da canalización eléctrica, situando unhas e outros a unha 

distancia superior a 1 m do cruce. Cando non poidan respectarse estas distancias nos cables directamente 

soterrados a canalización instalada máis recentemente disporase entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Conducións da rede de sumidoiros. 

Procurarase pasar os cables por riba das conducións da rede de sumidoiros. Non se admitirá incidir no seu interior, 

admitirase incidir na súa parede (por exemplo instalando tubos), sempre que se asegure que esta non quedou 

debilitada. Se non é posible pasaranse por debaixo e os cables disporanse en canalizacións entubadas segundo o 

prescrito no apartado 2.1.2. 

Depósitos de carburantes. 

Os cables disporanse en canalizacións entubadas segundo o prescrito no apartado 2.1.2. e distarán como mínimo 

0,20 m do deposito. Os extremos dos tubos superarán o depósito como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

2.2.2.- Proximidades e paralelismos. 

Os cables de baixa tensión soterrados directamente deberán cumprir as condicións e distancias de proximidade que 

se indican a continuación, procurando evitar que queden no mesmo plano vertical que as demais conducións. 

Outros cables de enerxía eléctrica. 

Os cables de baixa tensión poderán instalarse paralelamente a outros de baixa ou alta tensión, mantendo entre eles 

unha distancia mínima de 0,10 m cos cables de baixa tensión e 0,25 m cos cables de alta tensión. Cando non poidan 
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respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, os cables máis recentemente instalados disporanse 

en canalización entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. No caso de que un mesmo propietario canalice á 

vez varios cables de baixa tensión poderá instalalos a menor distancia, incluso en contacto. 

Cables de telecomunicacións. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e os de telecomunicación será de 0,20 m. Cando non poidan 

respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, o cable instalado máis recentemente disporase en 

canalización entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Canalizacións de auga. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e as canalizacións de auga será de 0,20 m. A distancia 

mínima entre os empalmes dos cables de enerxía e as xuntas das canalizacións de auga será de 1 m. Cando non 

poidan respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, a canalización instalada máis recentemente 

disporase entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. Procurarase manter unha distancia mínima de 0,20 m en 

proxección horizontal e que a canalización de auga quede por debaixo do nivel do cable eléctrico. Por outro lado as 

arterias principais de auga disporanse de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto dos cables 

eléctricos de baixa tensión. 

Canalizacións de gas. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e as canalizacións de gas será de 0,20 m, excepto para 

canalizacións de gas de alta presión (mas de 4 bar), nas que a distancia será de 0,40 m. A distancia mínima entre os 

empalmes dos cables de enerxía eléctrica e as xuntas das canalizacións de gas será de 1 m. Cando non poidan 

respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, a canalización instalada máis recentemente 

disporase entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. Procurarase manter unha distancia mínima de 0,20 m en 

proxección horizontal. Por outro lado as arterias máis importantes de gas disporanse de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 m respecto dos cables eléctricos de baixa tensión. 

2.2.3.- Instalacións de enganche (conexións de servizo). 

No caso de que o cruzamento ou paralelismo entre cables eléctricos e canalizacións dos servizos descritos 

anteriormente se produzan no tramo de instalacións de enganche a un edificio, deberá manterse unha distancia 

mínima de 0,20 m. Cando non poidan respectarse estas distancias nos cables directamente enterrados, a 

canalización instalada máis recentemente disporase entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

A canalización das instalacións de enganche eléctrica, na entrada do edificio, deberá taponarse até conseguir unha 

estanquidade axeitada. 

2.2.4.- Posta a terra e continuidade do neutro. 

A posta a terra e continuidade do neutro aterase ao establecido nos capítulos 3.6 e 3.7 da ITC-BT 06. 

2.3.- Empalmes e derivacións. 

Os empalmes e derivacións deberán realizarse en caixas de bornes axeitadas, situadas dentro dos soportes das 

luminarias, a unha altura mínima de 0,3 m sobre o nivel do chan ou nunha arqueta rexistrable que garantan, en 

ambos casos, a continuidade, o illamento e a estanquidade do condutor. 

2.4.- Condutores. 

2.4.1.- Cables. 

Os cables serán multipolares ou unipolares con condutores de cobre e tensión asignada de 0,6/1 Kv. 

O condutor neutro de cada circuíto que parte do cadro non poderá ser utilizado por ningún outro circuíto. 
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2.4.2.- Tipos. 

Redes soterradas. 

Empregaranse sistemas e materiais análogos ós das redes soterradas de distribución reguladas na ITC-BT-07. Os 

cables serán das características especificadas na UNE-21.123 e irán entubados. Os tubos para as canalizacións 

soterradas deben ser os indicados na ITC-BT-21 e o grado de protección mecánica o indicado na devandita 

instrución; poderán ir formigonados en gabia ou non. Cando vaian formigonados o grado de resistencia será lixeiro 

segundo UNE-EN 50.066-2-4. Os tubos irán soterrados a unha profundidade mínima de 0,4 m do nivel do solo, 

medidos dende a cota inferior do tubo e o seu diámetro interior non será inferior a 60 mm. Colocarase unha cinta de 

sinalización que advirta da existencia de cables de iluminación exterior, situada a unha distancia mínima do nivel do 

solo de 0,10 m e a 0,25 m por enriba do tubo. Nos cruzamentos de calzadas, a canalización, ademais de entubada, 

irá formigonada e instalarase como mínimo un tubo de reserva. A sección mínima a empregar nos condutores dos 

cables, incluído o neutro será de 6 mm
2
. 

En distribucións trifásicas de catro polos, para condutores de fase de sección superior a 6 mm
2
, a sección do neutro 

será consonte o indicado na táboa 1 da ITC-BT-07. Os empalmes e derivacións deberán realizarse en caixas de 

bornes axeitados, situadas dentro dos soportes das luminarias, e a unha altura mínima de 0,3 m sobre o nivel do 

chan ou nunha arqueta rexistrable, que garantan en ambos casos a continuidade, o illamento e a estanquidade do 

condutor. 

Redes aéreas. 

Empregaranse os sistemas e materiais axeitados para as redes aéreas illadas descritas na ITC-BT-06. Poderán estar 

constituídas por cables pousados sobre fachadas ou tensados sobre apoio. Neste último caso, os cables serán 

autoportantes con neutro fiador ou fiador de aceiro. 

A sección mínima a empregar para todos os condutores, incluído o neutro, será de 4 mm
2
. En distribucións trifásicas 

tetrapolares con condutores de fase de sección superior a 10 mm
2
, a sección do neutro será como mínimo a metade 

da sección de fase. No caso de ir sobre apoios comúns cos dunha rede de distribución, o tendido dos cables de 

iluminación será independente de aquel. 

Redes de control e auxiliares. 

Empregaranse sistemas e materiais similares aos indicados para os circuítos de alimentación; a sección mínima dos 

condutores será 2,5 mm
2
.  

Respectaranse as seccións indicadas no proxecto para cada tramo de condutor. Calquera modificación da sección 

debe ser autorizada por escrito polo director de obra. 

2.5.- Soporte de luminarias. 

2.5.1.- Características. 

Os soportes das luminarias de iluminación exterior axustaranse á normativa vixente (no caso de que sexan de aceiro 

deberán cumprir o RD 2642/85, RD 401/89 e OM do 16/5/89). Serán de materiais resistentes ás accións da 

intemperie ou estarán debidamente protexidos contra estas, non debendo permitir a entrada da auga da choiva nin a 

acumulación da condensación. Os soportes, as súas ancoraxes e cimentacións dimensionaranse de xeito que 

resistan as solicitacións mecánicas, particularmente tendo en conta a acción do vento, con un coeficiente de 

seguridade non inferior a 2,5 , considerando as luminarias completas instaladas no soporte. Os soportes que o 

requiran deberán posuír unha abertura de dimensións axeitadas ao equipo eléctrico para acceder aos elementos de 

protección e manobra; a parte inferior da devandita abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m da rasante, e 

levará porta ou trapela con grado de protección IP 44 segundo UNE-20.324 (EN-60529) e IK-10 segundo UNE-EN-

50.102. A porta ou trapela só se poderá abrir mediante o emprego de útiles especiais e disporá dun borne de terra 

cando sexa metálica. 
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2.5.2.- Instalación eléctrica. 

Na instalación eléctrica no interior dos soportes deberanse respectar os seguintes aspectos: 

 Os condutores serán de cobre de sección mínima 2,5 mm
2
 e de tensión asignada 0,6/1 kV como mínimo; non 

existirán empalmes no interior dos soportes. 

 Nos puntos de entrada dos cables ao interior dos soportes, os cables terán unha protección suplementaria de 

material illante mediante a prolongación do tubo ou outro sistema que o garanta. 

 As conexións aos terminais estará feita de xeito que non exerza sobre os condutores ningún esforzo de 

tracción. Para as conexións dos condutores de rede cos do soporte utilizaranse elementos de derivación que 

conteñan os bornes axeitados en número e tipo, así como os elementos de protección necesarios para o 

punto de luz. 

2.6.- Luminarias. 

2.6.1.- Luminarias. 

Características. 

As luminarias empregadas na iluminación exterior serán consonte a norma UNE-EN 60.598-2-3 e a UNE-EN 60.598-

2-5 no caso de proxectores de exterior. 

Instalacións eléctricas de luminarias suspendidas. 

A conexión realizarase mediante cables flexibles que penetren na luminaria coa folgura suficiente para evitar que as 

oscilacións desta provoquen esforzos prexudiciais nos cables e nos terminais de conexión, utilizándose dispositivos 

que non diminúan o grado de protección de luminaria IP-X3 segundo UNE-20.324. A suspensión das luminarias 

farase mediante cables de aceiro protexidos contra a corrosión, de sección suficiente para que posúa unha 

resistencia mecánica con coeficiente de seguridade non inferior a 3,5. A altura mínima sobre o nivel do chan será de 

6 m. 

2.6.2.- Equipos eléctricos dos puntos de luz. 

Poderán ser do tipo interior ou exterior e a súa instalación será axeitada ao tipo empregado. Os equipos eléctricos 

para montaxe exterior posuirán un grado de protección mínima IP-54 segundo UNE-20.324 e IK-8 segundo UNE-EN 

50.102, e irán montados a unha altura mínima de 2,5 m sobre o nivel do chan. As entradas e as saídas dos cables 

serán pola parte inferior da envolvente. Cada punto de luz deberá ter compensado individualmente o factor de 

potencia para que sexa igual ou superior a 0,90, así mesmo deberá estar protexido contra sobreintensidades. 

2.6.3.- Protección contra contactos directos e indirectos. 

As luminarias serán de clase I ou de clase II. As partes metálicas accesibles dos soportes das luminarias estarán 

conectadas a terra. Exclúense desta prescrición aquelas partes metálicas que tendo un dobre illamento non sexan 

accesibles ao público en xeral. Para o acceso ao interior das luminarias que estean instaladas a unha altura inferior a 

3 m sobre o chan ou nun espazo accesible ao público, requirirase o emprego de útiles especiais. As partes metálicas 

dos quioscos, marquesiñas, cabinas telefónicas, paneis de anuncios e demais elementos de mobiliario urbano que 

estean a unha distancia inferior a 2 m das partes metálicas da instalación de iluminación exterior e que sexan 

susceptibles de seren tocadas simultaneamente, deberán estar postas a terra. Cando as luminarias sexan de clase I 

deberán estar conectadas ao punto de posta a terra do soporte mediante cable unipolar illado de tensión asignada 

450/750 V con recubrimento de cor verde - marelo e sección mínima 2,5 mm
2
 en cobre. 

2.6.4.- Posta a 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, 

cadros metálicos, etc.). A posta a terra dos soportes realizarase por conexión a unha rede de terra común para todas 

a liñas que partan do mesmo cadro de protección, medida e control. Nas redes de terra instalarase como mínimo un 
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eléctrodo de posta a terra cada 5 soportes de luminarias, sempre no primeiro e no último soporte de cada liña. Os 

condutores da rede de terra que unen os eléctrodos deberán ser: 

 Espidos, de cobre, de 35 mm
2
 de sección mínima, se forman parte da propia rede de terra; en tal caso irán 

por fora das canalizacións dos cables de alimentación. 

 Illados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V con recubrimento de cor verde – marela, con 

condutores de cobre, de sección mínima 16 mm
2
 para redes soterradas, e de igual sección que os 

condutores de fase para as redes pousadas; en tal caso irán polo interior das canalizacións dos cables de 

alimentación. 

O condutor de protección que une cada soporte co eléctrodo ou coa rede de terra será de cable unipolar illado, de 

tensión asignada 450/750 V, con cuberta de cor verde - marela e sección mínima de 16 mm
2
 de cobre. Todas as 

conexións dos circuítos de terra realizaranse mediante terminais, grampas, soldadura ou elementos axeitados que 

garantan un bo contacto permanente e protexido contra a corrosión. 

2.7.- Transformadores e autotransformadores. 

Os transformadores que poidan estar ao alcance das persoas non especializadas estarán construídos ou situados de 

xeito que os seus arrolamentos e elementos de baixa tensión, se esta é superior a 50 V, sexan inaccesibles. Os 

transformadores en instalación fixa non se montarán directamente sobre partes combustibles dun edificio; cando sexa 

necesario instalalos próximos aos mesmos empregaranse pantallas combustibles como elemento de separación. A 

separación entre os transformadores e estas pantallas será de 1 cm cando a potencia do transformador sexa inferior 

ou igual a 3.000 VA. Esta distancia aumentará proporcionalmente á potencia cando esta sexa maior. Os 

transformadores en instalación fixa cando a súa potencia non exceda de 3.000 VA, provistos de un limitador de 

temperatura axeitado, poderán montarse directamente sobre partes combustibles. O emprego de 

autotransformadores non será admitido se os dous circuítos conectados a eles non teñen un illamento previsto para a 

tensión maior. Na conexión de un autotransformador a unha fonte de alimentación con condutor neutro, o borne do 

extremo do arrolamento común ao primario e ao secundario unirase ao condutor neutro. 

2.8.- Reactancias e rectificadores. 

A instalación de reactancias e rectificadores responderá aos mesmos requisitos xerais que os sinalados para os 

transformadores. En relación cos rectificadores terase en conta ademais: 

 Cando os rectificadores non se opoñan de por si ao paso accidental da corrente alterna, ao circuíto que 

alimentan en corrente continua ou ao retorno desta ao circuíto de corrente alterna, instalaranse asociados a 

un dispositivo axeitado que impida esta eventualidade. 

 As canalizacións correspondentes ás correntes de diferente natureza serán distintas e estarán 

convenientemente sinalizadas ou separadas entre si. 

 Os circuítos correspondentes á corrente continua instalaranse seguindo as prescricións que correspondan a 

súa tensión asignada. 

2.9.- Condensadores. 

Os condensadores que non leven algunha indicación de temperatura máxima admisible non se poderán utilizar en 

lugares onde a temperatura ambiente sexa de 50º C ou maior. Se a carga residual dos condensadores puidera pór en 

perigo as persoas, estes levarán un dispositivo automático de descarga ou colocarase unha inscrición que advirta 

deste perigo. Os condensadores con dieléctrico líquido combustible cumprirán os mesmos requisitos que os reóstatos 

e reactancias. 

Para o uso de condensadores por riba de 2.000 m de altitude sobre o nivel do mar deberanse tomar precaucións de 

acordo co fabricante, segundo especifica a Norma UNE-EN 60.831–1. Os condensadores deberán estar protexidos 

de forma axeitada cando se vaian empregar con sobreintensidades superiores a 1,3 veces a intensidade 

correspondente á tensión asignada a frecuencia de rede, excluídos os transitorios. Os aparatos de mando e 

protección dos condensadores deberán soportar en réxime permanente de 1,5 a 1,8 veces a intensidade nominal 

asignada do condensador, co fin de ter en conta os harmónicos e as tolerancias sobre as capacidades. 
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2.10.- Fusibles. 

As caixas xerais de protección a empregar corresponderán a un dos tipos recollidos nas especificacións técnicas da 

empresa subministradora que fosen aprobadas pola Administración Pública competente. Dentro das mesmas 

instalaranse curtocircuítos fusibles en todos os condutores de fase ou polares, con poder de corte ao menos igual á 

corrente de curtocircuíto prevista no punto da súa instalación. O neutro estará constituído por unha conexión 

amovible situada á esquerda das fases, colocada a caixa xeral de protección en posición de servizo, e disporá tamén 

de un borne de conexión para a súa posta a terra se procede. 

2.11.- Control fotoeléctrico e reloxo. 

Se o sistema de accionado da iluminación se realízase con interruptores horarios ou fotoeléctricos, disporase 

ademais dun interruptor manual que permita o accionado do sistema, con independencia dos dispositivos citados. 

2.12.- Cadros de protección medidas e control. 

As liñas de alimentación aos puntos de luz e de control, cando existan, partirán dende un cadro de protección e 

control; as liñas estarán protexidas individualmente. Con corte omnipolar, neste cadro, tanto contra sobreintensidades 

(sobrecargas e curtocircuítos), como contra correntes de defecto a terra e contra sobretensións cando os equipos 

instalados o precisen. A intensidade de defecto, limiar de desconexión dos interruptores diferenciais , que poderán 

ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA e a resistencia de posta a terra, medida na posta de 

servizo da instalación, será como máximo de 300 Ω. Non obstante admitiranse interruptores diferenciais de 

intensidade máxima de 500 mA ou 1 A, sempre que a resistencia de posta a terra medida na posta en servizo da 

instalación sexa inferior ou igual a 5 Ω e a 1 Ω, respectivamente. 

Se o sistema de accionado da iluminación se realiza con interruptores horarios ou fotoeléctricos, disporase ademais 

dun interruptor manual que permita o accionado do sistema, con independencia dos dispositivos citados. 

A envolvente do cadro, proporcionará un grao de protección mínima IP55 segundo UNE 20.324 e IK10 segundo 

UNE-EN 50.102 e disporá dun sistema de peche que permita o acceso exclusivo ao mesmo, do persoal autorizado, 

coa súa porta de acceso situada a unha altura comprendida entre 2 m e 0,3 m. Os elementos de medidas estarán 

situados nun módulo independente. 

As partes metálicas do cadro irán conectadas a terra. 

2.13.- Acometidas dende as redes de distribución da compañía subministradora. 

A Acometida é a parte da instalación da rede de distribución, que alimenta a caixa ou caixas xerais de protección ou 

unidade funcional equivalente. A acometida poderá ser subterránea ou aérea con cables illados, e realizarase de 

acordo coas prescricións particulares da compañía subministradora, aprobadas segundo o previsto no Regulamento 

Electrotécnico de Baixa Tensión para este tipo de instalacións. 

A acometida finalizará na caixa xeral de protección e a continuación da mesa disporase do equipo de medida. 

No caso de acometida aérea tensada sobre postes, os cables serán illados de tensión asignada 0,6/1 kV e poderán 

instalarse suspendidos nun cable fiador, independente e debidamente tensado ou tamén mediante a utilización dun 

condutor neutro fiador cunha axeitada resistencia mecánica, e debidamente calculado para esta función. 

Todos os apoios irán provistos de elementos axeitados que permitan a suxeición mediante soportes de suspensión 

ou amarre, indistintamente. 

As distancias en altura, proximidades, cruzamentos e paralelismos cumprirán co indicado na ITC-BT-06. 

Cando os cables crucen sobre vías públicas ou zonas de posible circulación rodada, a altura mínima sobre rúas e 

estradas non serán en ningún caso inferior a 6 m. 
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As acometidas realizaranse seguindo os trazados máis curtos, realizando conexións cando estas sexan necesarias 

mediante sistemas ou dispositivos apropiados. En todo caso realizaranse de forma que o illamento dos condutores se 

manteñan até os elementos de protección da caixa xeral de protección. 

A acometida discorrerá por terreos de dominio público excepto naqueles casos de acometidas aéreas ou 

subterráneas, nas que fosen autorizadas as correspondentes servidumes de paso. 

Evitarase a realización de acometidas por patios interiores, garaxes, xardíns privados, vías de conxuntos privados 

pechados, etc.. 

En xeral disporase dunha soa acometida por edificio ou finca. Sen embargo, poderán establecerse acometidas 

independentes para subministración complementaria establecidos no Regulamento Electrotécnico para Baixa 

Tensión ou aqueles cuxas características especiais (potencias elevadas entre outras) así o aconsellen. 
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1.- XENERALIDADES. 

A regulamentación que deberá terse en conta coa fin de garantir a correcta seguridade e saúde dos traballadores e 

terceiros durante a execución da instalación prevista no presente proxecto será: 

 Lei de Prevención de Riscos Laborais (Lei 31/95 de 8 de novembro) (BOE 10/11/95). 

 Regulamento dos Servizos de Prevención (RD 39/1997 de 17 de xaneiro) (BOE 31/01/97). 

 Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión de 2 de Agosto de 2002, RD 842/2002. 

 Estatuto dos traballadores. 

 Real Decreto 39/97 de 17 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. 

 Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de Seguridade e 

Saúde no Traballo. 

 Real Decreto 486/97 de 14 de abril sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde nos lugares de 

traballo. 

 Real Decreto 487/97 de 14 de abril sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde relativas á 

Manipulación Manual de Cargas que cause riscos, en particular dorso - lumbares, para os traballadores. 

(BOE 23/04/97). 

 Real Decreto 773/97 de 30 de maio sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde relativas á utilización 

polos traballadores de Equipos de Protección Individual (BOE 12/06/97). 

 Real Decreto 1407/89 de 20 de novembro que regula as condicións para a comercialización e libre 

circulación intracomunitaria dos Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 1215/97 de 18 de xullo sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde para a utilización 

polos traballadores dos equipos de traballo. (BOE 07/08/97). 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de outubro sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de 

construción. (BOE 25/09/97). 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de xuño sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e a seguridade 

dos traballadores fronte ao risco eléctrico. 

 Obrigatoriedade da inclusión de un estudo de seguridade e hixiene no traballo nos proxectos de edificación e 

obras públicas (RD 555/86 do 21/02/86) (BOE 21/03/86). 

 As demais disposicións que sexan de aplicación. 

2.- OBXECTO. 

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde ten por obxecto, de acordo co RD 1627/1997 de 24 de outubro, 

precisar as normas de seguridade e saúde aplicables ás obras contempladas no Proxecto Tipo de Redes Aéreas de 

Baixa Tensión. 

Este estudo servirá de base para que o técnico designado pola empresa adxudicataria da obra poida realizar o Plan 

de Seguridade e Saúde no Traballo no que se analizarán, estudarán, desenvolverán e complementarán as previsións 

contidas neste estudo, en función do seu propio sistema de execución da obra, así como a proposta de medidas 

alternativas de prevencións, coa correspondente xustificación técnica e sen que iso implique diminución dos niveis de 

protección previstos e axustándose en todo caso ao indicado ao respecto no artigo 7 do RD 1627/97 sobre 

disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. 

3.- METODOLOXÍA. 

Para tal efecto, levarase a cabo unha exhaustiva identificación dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando 

as medidas técnicas necesarias para isto. 

Do mesmo xeito, farase unha relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas 

preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir os devanditos riscos. 

Tales riscos irán agrupados por “Factores de Risco” asociados ás distintas operacións a realizar durante a execución 

da obra. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE RISCOS. 

As diferentes tarefas a realizar durante a execución dunha obra levan asociados unha serie de riscos diante dos 

cales deberán adoptarse medidas preventivas. Nunha obra relativa a un Proxecto Tipo de Redes Aéreas de Baixa 

Tensión, tales factores de risco son: 

 Transporte de materiais. 

 Traballos en altura (apoios e fachadas). 

 Izado de apoios. 

 Cimentación de apoios. 

 Tensado de condutores. 

 Traballos en tensión. 

 Traballos en frío. 

4.1.- Factor de risco: Transporte de materiais. 

É o risco derivado do transporte dos materiais no lugar de execución da obra. 

Riscos asociados: 

 Caída de persoas ao mesmo nivel. 

 Cortes. 

 Desprendementos e derrubamentos. 

 Atrapamento. 

 Confinamento. 

 Condicións ambientais e sinalización. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo. 

 Utilizar os pasos e vías existentes. 

 Limitar a velocidade dos vehículos. 

 Delimitación de puntos perigosos (gabias, pozos, …). 

 Respectar zonas sinaladas e delimitadas. 

 Esixir e manter a orde. 

 Precaución en transporte de materiais. 

Proteccións individuais a empregar: 

 Luvas de protección. 

 Cascos de seguridade. 

 Botas de seguridade. 

4.2.- Factor de risco: Traballos en altura (apoios). 

É o risco derivado da execución de traballos en apoios de liñas eléctricas (colocación de ferraxes, cadeas de 

illamento, etc.). 

Riscos asociados: 

 Caída de persoas a distinto nivel. 

 Caída de obxectos. 

 Derrubamentos. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos. 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde. 

 

5 
 

 Carga física. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo e do apoio (observando, pinchando e golpeando o apoio ou empurrándoo 

perpendicularmente á liña). 

 Consolidación ou arriostamento do apoio en caso de mal estado, dúbida ou modificación das súas condicións 

de equilibrio (vg.: corte de condutores). 

 Ascenso e descenso con medios e métodos seguros (escadas axeitadas e suxeitas pola súa parte superior. 

Uso do cinto en ascenso e descenso. Uso de varetas axeitadas. Sempre tres puntos de apoio). 

 Estancia no apoio utilizando o cinto, evitando posturas inestables, con calzado e medios de traballo 

axeitados. 

 Utilizar bolsas portaferramentas e corda de servizo. 

 Delimitar e sinalar a zona de traballo. 

 Levar ferramentas atadas ao pulso. 

 Cordas e poleas (se fora necesario) para subir e baixar materiais. 

 Evitar zonas de posible caída de obxectos. 

 Usar casco de seguridade. 

 No punto de corte: execución do descargo e creación da zona protexida. 

 Na proximidade do apoio: establecemento da zona de traballo. 

 As propias de traballos en proximidade (distancias, apantallamento, descargo, …) se fosen necesarias. 

 Evitar movementos de condutores. 

 Interrupción de traballos se así o considera o Xefe de Traballos. 

 Amarre de escadas de ganchos con cadea de peche. 

 Para traballos en horizontal amarre dos dous extremos. 

 Empregar sempre o cinto amarrado á escada ou a un cable fiador. 

Proteccións colectivas a empregar: 

 Material de sinalización e delimitación (cinta delimitadora, sinais, ...). 

 Detectores de ausencia de tensión. 

 Equipos de posta a terra e en curtocircuíto. 

 As propias dos traballos a realizar. 

 Bolsa portaferramentas e corda de servizo. 

Proteccións individuais a empregar: 

 Cinto de seguridade. 

 Luvas de protección fronte a riscos mecánicos. 

 Botas de seguridade ou de traballo. 

 Casco de barbuquexo. 

4.3.- Factor de risco: Izado de apoios. 

É o risco derivado da cimentación de apoio, tanto para as persoas que están executando a operación como para as 

que se atopan nas proximidades. 

Riscos asociados: 

 Caída de obxectos. 

 Cortes. 

 Desprendementos e derrubamentos. 

 Carga física. 

 Atrape. 
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 Confinamento. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo. 

 Delimitar e sinalar a zona de traballo, especialmente a que corresponde á cimentación do apoio. 

 Extremar as precaucións durante o izado (proximidade de persoas, manexo de ferramentas manuais e 

mecánicas, etcétera). 

Proteccións colectivas a empregar: 

 Material de sinalización e delimitación (cinta delimitadora, sinais, ...). 

 Bolsas portaferramentas. 

Proteccións individuais a empregar: 

 Luvas de protección. 

 Casco de seguridade. 

 Botas de seguridade. 

4.4.- Factor de risco: Tensado de condutores. 

É o risco derivado das operacións relacionadas co tensado dos condutores da liña eléctrica, tanto para as persoas 

que realizan as devanditas tarefas como para aquelas que se atopan nas proximidades. 

Riscos asociados: 

 Caída de persoas a distinto nivel. 

 Caída de obxectos. 

 Derrubamentos. 

 Cortes. 

 Carga física. 

Medidas preventivas: 

 Consolidación do apoio en caso de mal estado, dúbida ou modificación das súas condicións de equilibrio (vg.: 

corte de condutores). 

 Estancia no apoio empregando o cinto, evitando posturas inestables, con calzado e medios de traballo 

axeitados. Usar bolsa portaferramenta e corda de servizo. 

 Ascenso e descenso con medios e métodos seguros (escadas axeitadas e suxeitas pola súa parte superior. 

Uso do cinto en ascenso e descenso. Uso de varetas axeitadas. Sempre tres puntos de apoio). 

 Delimitar e sinalar a zona de traballo. 

 Levar ferramentas atadas ao pulso. 

 Cordas e poleas (se fora necesario) para subir e baixar materiais. 

 Evitar zonas de posible caída de obxectos. 

 Usar casco de seguridade. 

 Na proximidade do apoio: establecemento da zona de traballo. 

 Interrupción de traballos se así o considera o Xefe de Traballos. 

 Amarre de escadas de ganchos con cadea de peche. 

 Para traballos en horizontal amarre dos dous extremos. 

 Empregar sempre o cinto amarrado á escada ou a un cable fiador. 

Proteccións colectivas a empregar: 

 Material de sinalización e delimitación (cinta delimitadora, sinais, ...). 



Proxecto de mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública no concello de Valdoviño. 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde. 

 

7 
 

 Detectores de ausencia de tensión. 

 Equipos de posta a terra e curtocircuítos. 

 As propias dos traballos a realizar. 

 Bolsa portaferramentas e corda de servizo. 

Proteccións individuais a empregar: 

 Cinto de seguridade. 

 Luvas de protección fronte a riscos mecánicos. 

 Botas de seguridade ou de traballo. 

 Casco de barbuquexo. 

4.5.- Factor de risco: Traballos en Tensión. 

É o risco derivado das operacións levadas a cabo en Redes Aéreas de Baixa Tensión sen ausencia de tensión. 

Riscos asociados: 

 Caída de persoas ao mesmo nivel. 

 Caída de persoas a distinto nivel. 

 Caída de obxectos. 

 Choques e golpes. 

 Proxeccións. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Desprendementos e derrubamentos. 

 Explosións. 

 Agresións de animais. 

Medidas preventivas: 

 En proximidade de liñas aéreas: non entrar en contacto coas instalacións; delimitación e sinalización da zona 

de traballo; manter a distancia de seguridade (0,5 m para instalacións de baixa tensión illadas); estimación de 

distancia por exceso. 

 En proximidade de partes en tensión: illar con pantallas as partes condutoras espidas baixo tensión; manter 

distancias de seguridade; utilizar ferramentas eléctricas illadas; transportar por dúas persoas os elementos 

alongados. 

 Cumprimento das disposicións legais vixente: protección fronte a sobreintensidades e sobretensións (fusibles 

e interruptores de corte); postas a terra en bo estado (comprobar anualmente ou cando polo seu estado de 

conservación sexa recomendable. Inspeccionar eléctrodos e condutores de enlace); prevención de caía de 

condutores por climatoloxía adversa ou por estado deficiente; mantemento de distancias en cruzamentos e 

paralelismos (con liñas de alta tensión, estradas, fachadas, ...). 

 A nivel do chan colocaranse sobre obxectos illantes (alfombra, madeira seca, banqueta, etcétera). 

 Usar casco, luvas illantes para B. T. e ferramentas illadas. 

 Empregar lentes de protección cando exista risco particular de accidente ocular. 

 Notificación de anomalías nas instalacións sempre que se detecten. 

 Illar sempre que sexa posible os condutores ou partes condutoras espidas que estean en tensión, próximos 

ao lugar do traballo, incluíndo o neutro. O illamento efectuarase mediante fundas, telas illantes, capuchóns, 

etcétera. 

 Utilizar roupas secas e levar roupa de choiva. As roupas non deben ter partes condutoras e cubrirán 

totalmente os brazos e as pernas. 

Proteccións colectivas a empregar: 
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 Protección fronte a contactos eléctricos (illamentos, postas a terra, dispositivos de corte por intensidade ou 

tensión de defecto). 

 Protección contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automáticos). 

 Protección contra sobretensións (descargadores a terra). 

 Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

 As consideradas como medidas preventivas. 

4.6.- Factor de risco: Traballos en frío. 

É o risco derivado das operacións levadas a cabo en Redes Aéreas de Baixa Tensión con ausencia de tensión. 

Riscos asociados: 

 Caída de persoas ao mesmo nivel. 

 Caída de persoas a distinto nivel. 

 Caída de obxectos. 

 Choques e golpes. 

 Proxeccións. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Desprendementos e derrubamentos. 

 Explosións. 

 Agresións de animais. 

Medidas preventivas: 

 No lugar de corte: 

 Apertura dos circuítos coa fin de illar todas as fontes de tensión que poidan alimentar a instalación na que se 

debe traballar. Esta apertura debe efectuarse en cada un dos condutores, comprendido o neutro, e nos 

condutores de iluminación pública se os houbera, mediante elementos de corte omnipolar ou no seu defecto 

abrindo primeiro as fases e en último lugar o neutro. 

 No caso de que a instalación funcionalmente non permita separar ou seccionar o neutro, ou este sexa en 

bucle, adoptarase unha das seguintes medidas: 

 Realizar o traballo como un traballo en tensión. 

 Realizalo segundo as normas particulares da Empresa. 

 Bloquear, se é posible, en posición de apertura, os aparellos de corte. En calquera caso colocar no mando 

destes aparellos unha sinalización de prohibición de manobralo. 

 Verificación da ausencia de tensión. A verificación efectuarase en cada un dos condutores, incluídos o neutro 

e os de iluminación pública se os houbera, nunha zona o máis próxima posible ao punto de corte, así como 

nas masas metálicas próximas (escuadros, ventos, caixas, etcétera). 

No propio lugar de traballo: 

 Verificación da ausencia de tensión. 

 Posta en curtocircuíto. No caso de redes aéreas unha vez efectuada a verificación de ausencia de tensión 

procederase á posta en curtocircuíto. Esta operación debe efectuarse o máis cerca posible do lugar de 

traballo e en cada un dos condutores sen tensión, incluíndo o neutro e os condutores de iluminación pública 

de existiren. 

 No caso de redes condutoras illadas, se a posta en curtocircuíto non pode efectuarse debe procederse como 

se a rede estivese en tensión, en canto ao que a protección de persoal se refire. 
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 Delimitar a zona de traballo sinalándoa axeitadamente cando hai posibilidade de erro na identificación da 

mesma. 

Reposición da tensión despois do traballo: despois da execución do traballo e antes de dar tensión á instalación 

deben efectuarse as operacións seguintes: 

No lugar de traballo: 

 Se o traballo precisou da participación de varias persoas o responsable do mesmo reuniraas e notificaralles 

que se vai proceder a dar tensión. 

 Retirar as postas en curtocircuíto se as houbera. 

No lugar de corte: 

 Retirar o encravamento ou bloqueo e/ou sinalización. 

 Pechar circuítos. 

Proteccións colectivas a empregar: 

 Protección fronte a contactos eléctricos (illamentos, postas a terra, dispositivos de corte por intensidade ou 

tensión de defecto). 

 Protección contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automáticos). 

 Proteccións contra sobretensións (descargadores a terra). 

 Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

 As consideradas como medidas preventivas para traballos en tensión. 

5.- CONCLUSIÓNS. 

Este estudo básico de seguridade e saúde precisa as normas xenéricas de seguridade e saúde aplicables á obra de 

que trata o presente proxecto. Identifica á súa vez os riscos inherentes á execución das mesmas e contempla 

previsións básicas e informacións útiles para efectuar en condicións de seguridade e saúde as devanditas obras. 

Non obstante o anterior, toda obra que se realice baixo a cobertura deste proxecto deberá ser estudada detidamente 

para adaptar estes riscos e normas xerais á especificidade da mesma, tanto polas súas características propias como 

polas particularidades do terreo onde se realicen, climatoloxía, etcétera, que deberán especificarse no plan de 

seguridade e saúde concreto a aplicar á obra, incluso propoñendo alternativas máis seguras para a execución dos 

traballos. 

Igualmente as directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

 A propia experiencia do operario/montador. 

 As instrucións e recomendacións que o responsable da obra poida dicir co bo uso da súa lóxica, a razón e 

sobre todo a súa experiencia, coa fin de evitar situacións de risco ou perigo para a saúde das persoas que 

levan a cabo a execución da obra. 

 As propias instrucións de manipulación ou montaxe que os fabricantes de ferramentas, compoñentes e 

equipos poden facilitar para o correcto funcionamento das mesmas. 
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O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

Esteban García Ferreira. 

Colexiado nº 3.471 COETI A Coruña 
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1.- ORZAMENTO PORTA DO SOL. 

 

 

 

Ascende o actual orzamento á cantidade de TRINTA MIL DOUSCENTOS OITENTA E SEIS EUROS CON CORENTA 

E UN CÉNTIMOS (30.286,41 €), I. V. E. incluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

Esteban García Ferreira. 

Colexiado nº 3.471 COETI A Coruña 

UNIDADES PREZO TOTAL

42 430,00 €      18.060,00 € 

3 680,73 €      2.042,19 €   

45 20,70 €         931,50 €      

21.033,69 € 

2.734,38 €   

1.262,02 €   

25.030,09 € 

5.256,32 €   

30.286,41 € 

Avda. Porta do Sol (Valdoviño)

DESCRICIÓN

Beneficio ndustrial (6%)

Subtotal

I.V.E. (21%)

TOTAL ORZAMENTO

Unidade de motor led de potencia 55 W para luminaria 

modelo pescador vial de ATP.

Unidade de luminaria modelo Pescador vial de ATP, 

fabricada en polímeros, IP 66, IK 10, clase II, FHS = 0,1%.

Desmontaxe de punto de luz existente.

Base impoñible

Gastos xerais (13%)
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