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0.- DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DOS PROXECTOS 
 
Todo Proxecto de Obras Hidráulicas deberá constar dos catro documentos tradicionais:  
 

− Documento número 1. Memoria  e anexos.  
− Documento número 2. Planos.  
− Documento número 3. Prego de prescricións técnicas particulares.  
− Documento número 4. Orzamento.  

 
A documentación achegada no proxecto de construción deberá ser realizada con datos actualizados e fiables.  
Os documentos anteriores deben definir e xustificar completamente a solución adoptada e cada un deles debe 
conter, como mínimo, o exposto nos seguintes puntos.  
 
 
1.- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  
 
1.1.- Memoria 
 
Na memoria deben describirse suficientemente as obras, incluíndo os criterios e premisas utilizadas para a 
adopción da solución. Describirase como será a súa explotación e os seus elementos funcionais, obras singulares, 
estética e contorna ambiental e territorial.  
A memoria seguirá, en xeral, o índice que se propón a continuación:  
 

− Antecedentes. 
− Obxecto do proxecto.  
− Descrición da situación actual.  
− Necesidades a satisfacer.  
− Alternativas analizadas. 
− Descrición e xustificación das obras proxectadas.  
− Estudo xeolóxico-xeotécnico.  
− Servizos afectados, dispoñibilidade de terreos e coordinación con outras administracións.  
− Estudo ambiental, medidas correctoras e tramitación ambiental. 
− Estudo de xestión de residuos de construción e demolición. 
− Estudo de seguridade e saúde. 
− Plan de obras.  
− Prazo de execución das obras e prazo de garantía.  
− Clasificación do contratista.  
− Revisión de prezos.  
− Resumo de orzamentos.  
− Declaración de obra completa ou fraccionada.  
− Relación de documentos que integran o proxecto.  
− Consideracións finais.  

 
O documento débese asinar indicando lugar, data e autor.  
A continuación descríbese cada un dos apartados anteriores: 
 
ANTECEDENTES 
 
Incluirase unha breve descrición dos antecedentes administrativos e das accións previas á realización do 
proxecto. 
 
OBXECTO DO PROXECTO 
 
Describiranse de forma xeral os obxectivos que se pretenden conseguir coa execución das obras definidas no 
proxecto. 
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DESCRICIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL  
 
Neste apartado deberanse incluír os detalles técnicos necesarios para a correcta descrición da contorna, tales 
como EDAR existentes, tipo de rede existente, colectores existentes, diámetros, ... 
 
NECESIDADES A SATISFACER  
 
Débese incluír:  
 

− Para redes de abastecemento: poboación servida, dotacións, ... 
− Para depósitos de abastecemento: poboación servida, dotacións, volume de depósito,  garantía de 

subministración, ...  
− Para redes de saneamento: poboación beneficiada, caudais obtidos dos cálculos, ...  

  
ALTERNATIVAS ANALIZADAS 
 
Describiranse as alternativas analizadas tanto de localización como de conformación técnica, xustificando a 
alternativa proposta polo proxecto. 
 
 
DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DAS OBRAS PROXECTADAS  
 
Descrición xeral das obras, desenvolvendo:  
 

− Descrición do trazado en planta incluíndo tipo de rede, lonxitudes, diámetros, materiais empregados e 
accesorios, así como a xustificación daqueles aspectos relacionados co trazado (por exemplo se o 
trazado discorre baixo beirarrúas ou baixo o centro da calzada). 

− Descrición do trazado en alzado, incluíndo os valores entre os que se atopan as pendentes dos 
colectores, en caso de saneamento, ou as diferenzas de cota entre os distintos puntos, en caso de 
abastecemento.  

− Diámetros adoptados, xustificados mediante o cumprimento de velocidades máximas ou mínimas (caso 
saneamento) ou presións (caso abastecemento).  

− Descrición da sección transversal da gabia, xustificando a súa elección en canto a dimensións e 
materiais. Deben especificarse e xustificarse as distancias mínimas entre a rede e a rasante do terreo, 
fachadas, cimentacións e outras instalacións subterráneas, así como as separacións que se manterán 
entre servizos.  

− Descrición cualitativa e cuantitativa do resto de compoñentes que forman a rede: acometidas, 
aliviadoiros, galerías, rexistros, pozos de rexistro, embornais, elementos complementarios, ... 

− Descrición das estacións de impulsión ou elevación.  
− Descrición dos depósitos.  
− Descrición doutras obras que forman parte do proxecto pero non son hidráulicas. Por exemplo, 

reposición de firmes, muros de contención, ... 
 
ESTUDO XEOLÓXICO - XEOTÉCNICO  
 
En cumprimento do artigo 107 da Lei 30/2007 de contratos do sector público débese incluír un anexo de xeoloxía 
e xeotecnia.  
O anexo é de obrigatoria redacción salvo que a natureza das obras xustifique o contrario.  
Neste apartado da memoria incluiranse os aspectos máis importantes definidos en devandito anexo e as 
conclusións do mesmo.  
 
SERVIZOS AFECTADOS, DISPOÑIBILIDADE DE TERREOS E COORDINACIÓN CON OUTRAS 
ADMINISTRACIÓNS  
 
Neste apartado incluirase unha descrición xeral dos servizos que se verán afectados pola execución das obras e a 
súa reposición.  
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Comprenderá unha descrición dos terreos afectados polas obras incluíndo, no seu caso, o valor das expropiacións 
necesarias.  
 
Tamén debe incluírse unha descrición xeral das afeccións ao Dominio Público, hidráulico ou de costas, estradas, 
portos, liñas ferroviarias, vías pecuarias ou, en  xeral, calquera outro servizo que se vira afectado. 
 
ESTUDO AMBIENTAL, MEDIDAS CORRECTORAS E TRAMITACIÓN AMBIENTAL  
 
Incluiranse os aspectos máis importantes do estudo ambiental contido no proxecto e indicarase o valor do 
orzamento destinado a medidas correctoras.  
 
Xustificarase o cumprimento da lexislación ambiental seguindo as directrices do anexo 16.  
 
ESTUDO DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN  
 
En cumprimento do Real Decreto 105/2.008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición, elaborarase un estudo de xestión de residuos de construción e demolición, 
cumprindo as obrigacións descritas no artigo 4 do citado Real Decreto. Neste apartado incluiranse os aspectos 
máis significativos recollidos en devandito estudo.  
 
ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE  
 
De acordo coa Lei 31/1995 do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e o Real Decreto 1627/1997 do 24 
de outubro deberá elaborarse o estudo correspondente.  
Neste apartado incluirase a xustificación da inclusión dun estudo básico de seguridade e saúde ou dun estudo de 
seguridade e saúde.  
 
PLAN DE OBRAS  
 
Neste apartado farase referencia ao programa orientativo de execución das obras proxectadas, en cumprimento 
da normativa vixente.  
 
PRAZO DE EXECUCIÓN E PRAZO DE GARANTÍA DAS OBRAS  
 
Neste apartado proponse, en letra e número, o prazo de execución das obras a partir do replanteo previo e o 
prazo de garantía a partir da recepción provisional das mesmas.  
 
CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA  
 
Neste apartado defínense, en cumprimento da normativa vixente, os subgrupos e categorías nos que debe estar 
incluído o adxudicatario.  
 
REVISIÓN DE PREZOS  
 
En cumprimento da lexislación vixente (art 77.1 Lei 30/07) proporase, en tódolos casos, a fórmula de revisión de 
prezos.  
 
RESUMO DE ORZAMENTOS  
 
Todos os orzamentos incluídos neste apartado expresaranse en número e letra.  
 
Incluiranse os seguintes orzamentos:  
 

− Orzamento de execución material.  
− Orzamento base de licitación (sen IVE). 
− Orzamento base de licitación (con IVE).  
− Orzamento para coñecemento da administración.  

 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA OU FRACCIONADA  
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Declararase o cumprimento segundo a lexislación vixente. 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO  
 
Incluirase un índice completo do proxecto.  
 
 
 
CONSIDERACIÓNS FINAIS 
 
No seu caso indicarase se o proxecto é unha actuación pertencente ao Plan hidrolóxico Galicia-Costa, ao Plan de 
saneamento de Galicia ou ao Plan de abastecemento de Galicia. 
 
 
1.2.- Anexos á memoria 
 
Os proxectos incluirán a seguinte relación de anexos (a non inclusión dalgún deles deberá ser xustificada): 
 

− Anexo nº0: Estudio Informativo. 
− Anexo nº1: Antecedentes administrativos.  
− Anexo nº2: Cartografía, topografía e replanteo.  
− Anexo nº3: Xeoloxía e xeotecnia.  
− Anexo nº4: Hidroloxía e captacións.  
− Anexo nº5: Movemento de terras.  
− Anexo nº6: Poboación, dotacións e caudais asociados.  
− Anexo nº7: Estudo de alternativas.  
− Anexo nº8: Trazado.  
− Anexo nº9: Cálculos hidráulicos.  
− Anexo nº10: Cálculos mecánicos de conducións.  
− Anexo nº11: Características técnicas de equipos e elementos singulares. 
− Anexo nº12: Cálculos estruturais.  
− Anexo nº13: Subministración de servizos.  
− Anexo nº14: Instrumentación e control.  
− Anexo nº15: Reposición de servizos afectados e coordinación con outros organismos. 
− Anexo nº16: Estudo ambiental e procedementos de tramitación.  
− Anexo nº17: Estudo de xestión de residuos.  
− Anexo nº18: Expropiacións e dispoñibilidade de terreos.  
− Anexo nº19: Estudo de seguridade e saúde. 
− Anexo nº20: Plan de obras.  
− Anexo nº21: Plan de control de calidade. 
− Anexo nº22: Remate e terminación das obras. 
− Anexo nº23: Xustificación de prezos.  
− Anexo nº24: Orzamento para coñecemento da administración.  
− Anexo nº25: Clasificación do contratista.  
− Anexo nº26: Fórmula de revisión de prezos. 
− Anexo nº27: Anexo fotográfico. 
− Anexo nº28: Ficha resumo das características do proxecto. 
− Anexo nº29: Ficha de supervisión.  

 
ANEXO  Nº0: ESTUDIO INFORMATIVO  
 
Trátase dun documento que se entregará en data previa á de aprobación do proxecto. Debería incluír todos os 
documentos necesarios para comezar a tramitación dun proxecto e evitar atrasos innecesarios á hora de realizar 
as obras.  
 
O  estudio informativo estará formado por aqueles anexos que posteriormente formarán parte do proxecto pero 
que é necesaria a súa entrega previa para comezar as tramitacións oportunas con outros organismos ou 
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empresas de servizos.  
Incluiranse polo menos os seguintes anexos:  
 

− Anexo nº1 de antecedentes administrativos.  
− Anexo nº7 de estudo de alternativas.  
− Anexo nº13: de subministración de servizos 
− Anexo nº15 de reposición de servizos afectados e coordinación con outros organismos. Comprobaranse 

as afeccións a outros organismos e dominios afectados. No caso de que existisen incluirase a solicitude 
e/ou adendas cursadas e, de ser o caso, as contestacións oportunas.  

− Anexo nº16 de estudo ambiental e procedementos de tramitación. Comprobarase o cumprimento da 
lexislación ambiental. En caso necesario incluirase o documento para consulta a Medio Ambiente sobre 
sometemento a algún procedemento de avaliación.  

− Anexo nº18 de expropiacións e dispoñibilidade de terreos. De acordo co reflectido neste anexo, 
acreditarase a dispoñibilidade de terreos para a execución do proxecto.  

 
ANEXO Nº1: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
Este anexo incluirá plans, acordos de corporacións, transcrición de normas e ordenanzas, etc.  
 
Conterá planos con todas as figuras de planeamento existentes que cualifiquen o solo que vaia ser ocupado pola 
obra, verificándose a compatibilidade da actuación cos usos recollidos no planeamento.  
Acreditarase que o uso o que van ser destinadas as parcelas é coherente co planeamento urbanístico actual, 
mediante oficio asinado polo Secretario/a do Concello. 
 
ANEXO Nº2: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA E REPLANTEO 
 
Establecerase unha rede de nivelación básica con cotas absolutas do Instituto Xeográfico Nacional e con 
referencias permanentes en toda a zona de proxecto.  
 
Tendo como soporte devandita nivelación, realizarase un levantamento taquimétrico dunha franxa de terreo 
acorde coas necesidades dos trazados previstos e que, con carácter orientativo, será duns 50 metros nas zonas 
libres de edificación. Materializaranse no campo bases taquimétricas suficientes para permitir o replanteo das 
obras proxectadas, incluíndo no presente anexo a súa representación gráfica a escala axeitada.  
 
Influirase fotografía de referencia da ubicación das bases. 
 
Incluiranse todas as listaxes que definan a nivelación e o levantamento topográfico, utilizando sempre o sistema 
de coordenadas UTM.  
 
ANEXO Nº3: XEOLOXÍA E XEOTECNIA  
 
O proxecto incluirá un estudo xeolóxico-xeotécnico co obxecto de determinar as características do terreo en orde 
á elección do trazado, as seccións tipo de proxecto, e os procedementos construtivos para a execución das obras.   
Ademais, se é o caso, este anexo atenderá ao descrito no Anexo 20 da Instrucción EHE no relativo ao contido 
mínimo do Estudio Xeotécnico. 
 
Campaña de campo:  
 
Incluirá algunha das seguintes actividades:  
 

− Análise da información existente sobre os terreos do trazado e a súa contorna.  
− Realización de sondaxes mecánicas.  
− Execución de sondaxes eléctricas.  
− Obtención de perfís sísmicos.  
− Execución de calicatas.  
− Ensaios de permeabilidade.  
− Outros ensaios “in situ”. 
− Realización de ensaios en laboratorio.  
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O dimensionamento da campaña de campo e o programa de ensaios estableceranse en cada caso particular á 
vista das características específicas de cada proxecto.  
 
Informe xeolóxico-xeotécnico:  
 
Analizará os seguintes aspectos: 
 

− Xeoloxía xeral da zona. Incluirá as características xeolóxicas xerais da zona e a descrición das grandes 
unidades estratigráficas.  

− Descrición dos terreos atravesados e dos seus aspectos xeomorfolóxicos e xeotécnicos. 
− Recomendacións e conclusións relativas aos seguintes aspectos:  

• Características dos materiais e sistemas construtivos para cada tramo. 
• Estabilidade das obras de terra dos distintos tramos.  
• Execución das gabias. Farase especial referencia aos sistemas de esgotamento e sostemento 

aconsellables así como ás características recomendables para os recheos e noiros.  
• Profundidades do nivel freático.  
• Cimentacións de tubaxes e estruturas.  
• Recomendacións para o proxecto e o procedemento construtivo en tramos especiais.  
• Recomendacións para o deseño e o procedemento construtivo dos cruces cos ríos.  
• Recomendacións para o deseño e o procedemento de execución dos cruces de estradas e 

ferrocarrís.  
• Agresividade dos terreos.  

 
Coas conclusións e recomendacións obtidas no apartado anterior, estableceranse os procedementos construtivos 
en cada un dos tramos, que se estenderán a todos aqueles elementos auxiliares necesarios para a construción das 
obras.  
Deberán considerarse con detalle os procedementos de sostemento das gabias dos distintos tramos, tendo en 
conta o tipo de terreo atravesado, o nivel freático, as características e o estado das cimentacións dos edificios 
lindeiros e calquera outro tipo de limitación construtiva, de modo que os seus custos queden reflectidos nos 
prezos e orzamentos do proxecto.  
 
ANEXO Nº4: HIDROLOXÍA  
 
O estudo hidrolóxico da zona realizarase de acordo ás necesidades desenvolvidas nas Series 1 das ITOHG.  
 
Para realizar estudos relacionados coa garantía de subministración en obras de captacións atenderase ao escrito 
na ITOHG-ABA-1/6.  
 
As bases e a filosofía de deseño dos sistemas de saneamento reflíctense na ITOHG-SAN-1/0. Nesta Instrución 
séntanse as bases de partida así como a definición dos períodos de retorno de cálculo.  
 
En proxectos de saneamento, o estudo hidrolóxico conterá polo menos os seguintes apartados:  
 
DATOS PLUVIOMÉTRICOS  
 
Os datos pluviométricos necesarios para a realización do proxecto variarán en función da súa envergadura e 
tipoloxía.  
 
Se no proxecto non se consideran técnicas de drenaxe urbano sostibles, coma depósitos de augas pluviais, as 
redes de sumidoiros deseñaranse co método simplificado ou completo a partir dunha choiva de proxecto. Para 
definir dita choiva aplicaranse o descrito nos apartados 3.1 e 3.2 da ITOHG-SAN-1/1. 
 
Cando se deseñe TDUS pode ser necesario recorrer a simulacións anuais. Neste caso, a definición da pluviometría 
deberá atender ao recollido nas ITOHG-SAN-1/4 e 1/5, especialmente se no deseño destes dispositivos se 
contempla a modelización numérica (ver apartado 2.3.2 da SAN-1/5).  
 
CÁLCULOS HIDROLÓXICOS  
 
Para a realización dos cálculos relativos á transformación choiva-escorrentía atenderase ao recollido na ITOHG-
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SAN-1/1. Nesta Instrución desenvólvese un método simplificado de cálculo en réxime permanente (apartado 3.1) 
e un método completo aplicable en calquera escenario de deseño coa axuda de ferramentas de simulación 
numérica (apartado 3.2).  
 
En calquera caso, delimitaranse aquelas concas afectadas pola infraestrutura a proxectar sobre un plano a escala 
adecuada, de maneira que sexa posible obter os datos necesarios para o cálculo do caudal achegado. 
 
Finalmente obterase un cadro resumo que indicará o número identificativo de cada conca, as súas características 
físicas, a intensidade máxima horaria e o caudal de cálculo para o dimensionamento da obra correspondente.  
 
 
Este cadro incluirá, en caso de empregar o método simplificado, as seguintes características físicas: 
 

− Superficie da conca ata o punto de control.  
− Lonxitude da conca ata o punto de control.  
− Diferenza de cotas entre cabeceira e punto de desaugadoiro.  
− Pendente media da conca (%).  
− Coeficiente de escorrentía.  

 
En caso de empregar o método completo:  
 

− Superficie e lonxitude de cada unha das concas.   
− Pendente media de cada unha das concas (%).  
− Coeficiente de Manning para zonas permeables e impermeables. 
− Detención superficial para zonas permeables e impermeables.  

 
 
ANEXO Nº5: MOVEMENTO DE TERRAS 
 
OBXECTO 
O obxecto do presente anexo é o de determinar o volume do movemento de terras (escavacións, recheos, etc.) co 
obxectivo de buscar o maior grao de compensación para minimizar os excedentes. Ademais, no presente anexo 
deberase xustificar o destino dos excedentes ben como material reutilizado (recheo de gabias, leiras, canteiras, 
etc.) ou ben xestionado como RESIDUO tal e como se reflicte no RD 105/2008 (vertedoiro ou xestor de residuos).  
 
Finalmente este anexo debe servir para xustificar os prezos relacionados co movemento de terras que se incluirán 
na xustificación de prezos, cadros de prezos e orzamentos.  
 
O prezo obterase por m3 e farase a partir de rendementos estimados e do custo dos medios necesarios.  
 
VOLUME DE TERRAS E ROCHA, PAVIMENTOS E RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 
En primeiro lugar, e en base aos perfís lonxitudinais e transversais do proxecto e o estudo xeotécnico, 
xustificaranse os volumes de material obtido na escavación e, en concreto, obteranse: 
 

o Volume de terras: separando o volume apto para recheo e o non apto. 
o Volume de rocha: separando o volume de rocha que pode ser reutilizado na obra. 
o Volume de aglomerado, regas, formigóns, pavimentos en xeral: que poidan considerarse residuos 

de construción e demolición de acordo ó RD 105/2008. 
 
Indirectamente, da operación anterior obteranse os volumes máximos de rocha, terra e demais residuos de 
construción e demolición que deberán ser xestionados segundo o anexo de xestión de residuos, preceptivo 
segundo o RD 105/2008 (transporte a vertedoiro ou entrega a xestor autorizado). 
 
COMPENSACIÓN DE TERRAS 
Unha vez determinado o volume de escavación necesario e cuantificada a cantidade de material apto para o 
recheo indicarase o balance global do movemento de terras. As terras sobrantes reutilizaranse, levaranse ó lugar 
de emprego ou, de non ser posibles ningunha das opcións anteriores, consideraranse como residuos da 
construción. En todo caso consideraranse prezos unitarios que permitan valorar todas as opcións. 
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Volume necesario para recheo= Volume de escavación - tubaxe (ou estrutura) - recheo de area ou outro (se é o 
caso) - volume de reposición (se procede). 
Volume dispoñible para recheo= Volume de escavación - material non apto 
 

Balance Global= Volume necesario - Volume dispoñible. 
 
Se o balance é positivo, non será preciso material de préstamo. 
 
 OBTENCIÓN DOS PREZOS DE ESCAVACIÓN E RECHEO 
Como mínimo deben analizarse as seguintes unidades de movemento de terras salvo xustificación: 
 
 
 
Escavación de gabias 
 

o M3 escavación en terras e tránsito (considerarase este tipo de escavación sempre e cando non se 
precisen nin martelo, nin voaduras, nin morteiros expansivos) por medios mecánicos.  

o M3 escavación en terras e tránsito con miniescavadora.  
o M3 escavación en terras e tránsito manualmente. 
o M3 escavación en rocha por medios mecánicos.  
o M3 escavación en rocha por medio de voaduras ou morteiros expansivos. 
o M3 material de préstamo a pé de obra. 

 
Baleirados e terrapléns 
 

o M3 escavación en terras e tránsito por medios mecánicos. 
o M3 escavación en rocha por medios mecánicos.  
o M3 escavación en rocha por medio de voaduras ou otros. 
o M3 terraplén con material procedente da escavación. 
o M3 terraplén con material de préstamos. 
 

Con este criterio, no ML de conducción instalada incluirase o recheo da escavación ou préstamo compactado ata 
a cota de reposición se é o caso. 
 
No “Apéndice nº3:  M ovemento de terras” móstrase un exemplo de cómo estimar os custos da escavación.  
 
 
ANEXO Nº6: POBOACIÓN, DOTACIÓNS E CAUDAIS ASOCIADOS 
 
O cálculo da poboación realizarase segundo os criterios establecidos na ITOHG-ABA-1/1.  
 
O cálculo das dotacións para un sistema de abastecemento realizarase segundo ITOHG-ABA-1/1.  
 
O cálculo das dotacións para un sistema de augas residuais realizarase segundo ITOHG-SAN-1/1.  
 
ANEXO Nº7: ESTUDO DE ALTERNATIVAS  
 
Comezarase coa fase de recompilación e análise da información existente. O obxectivo desta fase será obter un 
coñecemento completo de toda a información existente susceptible de ser utilizada dunha ou outra forma na 
redacción do proxecto, de maneira que unha vez comezadas as labores de deseño non sexa necesario 
interrompelas por falta de datos, e por outra banda sexa posible planificar de antemán as campañas de 
investigación, tanto de campo como documental.  
 
 
De xeito non exhaustivo, indícanse os seguintes aspectos que deben ser obxecto de investigación previa:  
 

− Cartografía e planos dispoñibles, indicando a súa fonte, data de realización, obxecto para o que se 
realizou, zona cuberta, etc.  

− Información urbanística.  
− Datos censais, de poboación, industria, etc. 
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− Infraestruturas de abastecemento, saneamento e/ou depuración: fontes de recurso, elementos de 
regulación (situación, capacidade, data de execución, estado, etc.) rede de transporte e distribución 
(planos da rede con indicación de diámetros, materiais, estado, elementos singulares, etc.), etc.  

− Servizo de abastecemento, saneamento e / ou de depuración: número de usuarios, volumes de 
consumos, incluíndo series dispoñibles, previsións de evolución, caudais transportados e / ou tratados, 
etc.  

− Redes de estradas e camiños, indicando matrícula e titularidade, redes de transporte e distribución de 
enerxía, comunicacións, etc.  

− Caracterización do medio físico: orografía, xeoloxía, hidroloxía e hidroxeoloxía, identificación de chans e 
cultivos, erosionabilidade, inundabilidade.  

 
Selección de Alternativas  
 
Unha vez se dispoña de información e elementos de deseño suficientemente definidos, realizarase a selección da 
solución máis adecuada ás necesidades expostas (en orde a parámetros como trazado, materiais a empregar, tipo 
de proceso, funcionamento da infraestrutura, orzamentos estimados de investimento / explotación).  
 
Os documentos que conterá o estudo de alternativas serán os seguintes:  
 
Documento nº1: Memoria  
Conterá en xeral o seguinte índice salvo que pola natureza da actuación non proceda algún dos apartados.  

− Antecedentes e información previa. 
− Estudo de poboación, caudais e contaminación.  
− Climatoloxía e hidroloxía. 
− Hidráulica.  
− Xeoloxía e xeotecnia. 
− Descrición das alternativas propostas. Cada alternativa deberá estas suficientemente xustificada, se 

procede mediante un somero cálculo hidrolóxico, hidráulico e estrutural.  
− Recoñecemento e avaliación de reposicións e afeccións.  
− Afeccións ambientais.  
− Orzamento estimado de execución de cada alternativa.  
− Valoración de alternativas. Valorarase non soamente o valor do investimento, senón tamén ao custo das 

expropiacións e afeccións, mantemento e funcionamento, incidencias ambientais, sociais, culturais, ... 
− Proposición e maior definición da alternativa elexida, incluíndo unha estimación xustificada do prazo de 

execución.  
 
Documento nº2: Planos 
 Incluíndo:  

− Plano de planta das alternativas propostas.  
− Seccións e alzados de cada alternativa estudada, se é necesario para a adecuada definición da mesma. 
− Detalles (os mínimos e suficientes para comprender a actuación que se propón) soamente da 

alternativa proposta.  
 
 
ANEXO Nº8: TRAZADO  
 
O estudo de trazado realizarase tendo en conta as consideracións incluídas en ITOHG-SAN-1/2 e ITOHG-ABA-1/2.  
 
A) TRAZADO EN PLANTA  
 

− Esquema e descrición do trazado. 
− Descrición cualitativa e cuantitativa da rede (tipo de rede, lonxitude, diámetro e material dos tubos). 
− Descrición do resto de elementos do sistema. Estes elementos son os definidos en ITOHG-ABA-1/0 e 

ITOHG-SAN-1/0. Na descrición incluirase o material, diámetros, localización e calquera outro aspecto 
necesario para a súa completa definición.  

− Separacións que se manterán con outros servizos así como separacións mínimas a fachadas, 
cimentacións ou outras instalacións subterráneas.  

 
B) TRAZADO EN ALZADO  
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− Profundidades mínimas ás que se deban instalar as redes. No caso de que o recubrimento mínimo non 
se poida respectar indicarase a súa localización e as medidas a adoptar.  

− Pendentes dos colectores. 
− Cotas. 
− Presións, se é o caso. 
 

 
C) SECCIÓN TRANSVERSAL  
 
Descrición da gabia: Se utilizarán as sección de gabia definidas na serie MAT 1/0, xustificándose a súa elección. En 
caso contrario se xustificará e definirá a gabia escollida, incluíndo: 
 

− Profundidade e pendente dos noiros.  
− Materiais de recheo da gabia e a súa disposición.  
− Distancias entre os servizos.  
− Reposición de firmes.  

 
Ademais, prestarase especial atención ao correcto deseño dos accesos á obra, tanto para a fase de execución 
como para a de explotación da mesma.  
 
ANEXO Nº9: CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
 
Neste anexo incluirase un esquema da rede onde queden reflectidos todos os elementos necesarios para o 
completo cálculo da mesma. Cada elemento será denominado cunha referencia perfectamente identificable nos 
cálculos posteriores.  
 
O cálculo das conducións realizarase segundo as metodoloxías expostas en ITOHG-ABA-1/3 ou en ITOHG-SAN-
1/3.  
 
Para redes de abastecemento comprobarase que as presións se atopan dentro dos valores de referencia 
establecidos en ITOHG-ABA-1/2 e en caso de non cumprimento xustificarase adecuadamente.  
 
Para redes de saneamento e pluviais comprobarase o cumprimento de velocidades máximas e mínimas 
establecidas en ITOHG-SAN-1/3 e en caso de non cumprimento xustificarase adecuadamente.  
 
O cálculo de bombeos e impulsións realizarase segundo as consideracións establecidas en ITOHG-ABA-1/4 ou en 
ITOHG-SAN-1/6.  
 
O cálculo da capacidade e cota de depósitos realizarase segundo as consideracións establecidas en ITOHG-ABA-
1/5.  
 
Para o cálculo de depósitos en sistemas unitarios seguiranse as indicacións incluídas na ITOHG-SAN-1/5. 
 
ANEXO Nº10. CÁLCULOS MECÁNICOS DE CONDUCIÓNS 
 
Para a realización dos cálculos mecánicos empregaranse os criterios expostos na Serie ITOHG-MAT, relativa aos 
materiais das conducións de abastecemento e saneamento.  
 
 
ANEXO Nº11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS E ELEMENTOS SINGULARES 
 
Neste anexo presentarase as características técnicas dos equipos, valvulería e outros elementos singulares da 
obra.  Presentarase unha relación destes elementos e unhas fichas resumo individualizadas para os  mesmos 
(características principais e funcionais, recubrimentos, características de parafusería, aloxamentos, bridas, etc.). 
 
Así mesmo, e co gallo de mellorar a calidade global da infraestrutura, procurarase que os elementos similares 
teñan uniformidade de fabricante. 
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ANEXO Nº12. CÁLCULOS ESTRUTURAIS  
 
Neste anexo presentarase o cálculo da resistencia estrutural daqueles elementos non normalizados nas ITOHG. 
Débese realizar o cálculo tanto das estruturas de carácter permanente como daquelas de carácter provisional 
e/ou auxiliar necesarias para a correcta posta en obra do proxecto (lastres, macizos de ancoraxe, macizos de apoio 
para probas de carga das redes de abastecemento, etc.). 
 
Ao comezo dos cálculos describiranse as accións consideradas, con especial referencia aos efectos sísmicos e 
coeficientes adoptados. Deberán realizarse igualmente consideracións referentes aos materiais e ás condicións 
esixibles para garantir a súa durabilidade (resistencias mínimas, recubrimentos das armaduras, contidos de auga e 
cemento, etc.).  
 
Indicarase o método de cálculo empregado (teorías de primeiro e segundo orde, elementos finitos, emparrillado, 
etc.) para cada un dos elementos estruturais: elementos horizontais, verticais e cimentacións. Así como as 
simplificacións feitas para adaptala ao modelo elixido e simular o seu comportamento baixo as distintas accións 
consideradas.  
 
Incluirase un cadro coas hipóteses de carga consideradas e as súas combinacións ponderadas, e un resumo por 
elemento no que figuren as seccións críticas de armado e a combinación máis desfavorable coa que se fixo, así 
como o tipo de esforzo para o que se arma.  
 
Xustificarase debidamente a estabilidade das estruturas nas situacións máis desfavorables, garantindo a súa 
seguridade fronte ao deslizamento, envorco, afundimento do cimento, tensións e deformacións admisibles. 
Detallaranse as accións a resistir, para o que se deberán considerar as hipóteses pertinentes referentes ao terreo, a 
posibilidade de saturación por auga, e os parámetros do mesmo que permitan a determinación de empuxes e 
rozamentos  estrutura - recheo. Os parámetros relativos ás características do terreo débense extraer do anexo nº3 
de xeoloxía e xeotécnia.  
 
Para o dimensionamento e comprobación dos distintos elementos estruturais teranse en conta as prescricións da 
"INSTRUCIÓN DE FORMIGÓN ESTRUTURAL" (EHE), ou disposición que a substitúa, vixentes no momento de 
redacción do proxecto, así como calquera outra norma que afecte á tipoloxía ou os elementos utilizados nas 
estruturas.  
 
ANEXO Nº13. SUBMINISTRACIÓN DE SERVIZOS 
 
Este anexo servirá para procurar a contratación dos servizos precisos para o correcto funcionamento das obras. 
 
Neste anexo incluiranse os cálculos necesarios para poder xustificar a potencia eléctrica e as instalacións para o 
correcto funcionamiento das instalacións proxectadas. Ademais, neste anexo articularase a correspondente 
provisión de servizos valorada pola compañía de subministración eléctrica. Esta valoración debe reflectirse no 
orzamento do proxecto. 
 
No “Apéndice nº 6: Procedemento de execución e posta en servizo das instalacións eléctricas”, recóllese de forma 
detallada o procedemento a seguir na redacción e execución do proxecto. 
 
 
ANEXO Nº14. INSTRUMENTACIÓN E CONTROL 
 
Para a definición dos equipos de instrumentación e control seguiranse as indicacións incluídas na ITOHG-ABA-2/1 
ou na ITOHG-SAN-2/4. O anexo contará ademais con todos os elementos necesarios para a correcta descrición, 
instalación, valoración e posta en funcionamento destes equipos (planos, descrición dos equipos, esbozos da 
instalación, fichas de programación, etc.).  
 
 
ANEXO Nº15. REPOSICIÓN DE SERVIZOS AFECTADOS E COORDINACIÓN CON OUTROS ORGANISMOS 
 
Débense estudar con detalle os servizos afectados analizando as posibilidades de reposición. Reporanse todos 
aqueles servizos e servidumes afectados pola execución das obras (p. ex. redes de BT, alumado, telefonía, gas, ...) 
incluíndo a definición exacta das distintas unidades de obra a empregar e a súa valoración correspondente.  
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Incluiranse as comunicacións coas empresas de servizos afectadas pola execución das obras.  
 
Analizaranse as posibles afeccións a outras Administración e /ou Organismos segundo as indicacións realizadas 
en ITOHG-ABA-1/2 ou en ITOHG-SAN-1/2. 
 
En caso de detectarse afección incluirase no proxecto a documentación necesaria para realizar a consulta e,  no 
presente anexo, unha copia da solicitude de ocupación cursada ante o organismo competente.  
 
 
 
 
ANEXO Nº16 ESTUDO AMBIENTAL, MEDIDAS CORRECTORAS E PROCEDEMENTOS DE TRAMITACIÓN 
 
O obxectivo deste anexo é dobre, por un lado débese identificar a necesidade de someter ó proxecto a algún tipo 
de tramitación ambiental segundo a legislación vixente, en tal caso deberá redactarse o documento ambiental 
que sexa preciso. Por outra banda preténdese incluir en tódolos proxectos unha memoria ambiental de referencia 
na que se desenvolvan as obras, incluíndose a partida orzamentaria para a levar a cabo as medidas de protección, 
corrección e seguimento ambiental. 
 
No “Apéndice nº4: Estudo ambiental, medidas correctoras e procedementos de tramitación” defínense as bases 
para a elaboración do documento ambiental anteriormente mencionado. 
 
 
ANEXO Nº17. ESTUDO DE XESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En cumprimento do Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición, xustificarase a aplicación de devandito Decreto ás obras descritas no 
proxecto. En caso de estar incluído dentro do ámbito de aplicación do mesmo redactarase un estudo de xestión 
de residuos segundo as indicacións establecidas no artigo 4.  

Atendendo ao contido mínimo que ha de ter o estudo, segundo o RD 105/2008, proponse un posible índice do 
mesmo e os aspectos a incluír:  

 
1) INTRODUCIÓN 

Incluirase a xustificación da necesidade de redacción do estudo de xestión de residuos e unha referencia á 
normativa aplicable. 

 

2) ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE RESIDUOS XERADOS 

Unha estimación da cantidade, expresada en T e en m3, dos residuos de construción e demolición que se xerarán 
na obra, codificados con arranxo á lista europea de residuos (Orde MAM/304/2002). Nesta estimación deberanse 
incorporar, se procede, os materiais considerados como residuos no anexo 5 de movemento de terras. 

 
Para iso será necesario identificar as actividades xeradoras de residuos de construción e demolición e estimar a 
cantidade de residuos a xerar en función das medicións de obra.  Incluirase unha táboa cos seguintes conceptos.  

 

 



INSTRUCIÓNS TÉCNICAS 
PARA OBRAS HIDRÁULICAS 
EN GALICIA 

ESTRUTURA E CONTIDO DOS 
PROXECTOS DE ABASTECEMENTO E 

SANEAMENTO 

 
ITOHG-0/0 

 
Páx. 14 de 45 

 

 
 
 

XUNTA DE GALICIA 
 
 
 

AUGAS DE  GALICIA 

 
 
 

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E 
SERVICIOS HIDRÁULICOS 

 

 

 

O Real Decreto esixe estimar a cantidade en Tm e en m3. Para realizar esta estimación empregaranse os valores de 
densidades recollidos na táboa (non é exhaustiva). 

Hai que ter en conta que, de acordo coa definición do RD 105/2008, considérase “Residuo de Construción e 
Demolición: calquera sustancia ou obxecto que, cumprindo a definición de “Residuo” incluída no artigo 3.a) da Lei 
10/1998, do 21 de Abril, xérese nunha obra de construción ou demolición”. Segundo isto, os residuos xerados en 
actividades accesorias, como mantemento de maquinaria, instalacións de seguridade e saúde, etc, tamén 
deberán ser considerados a efectos deste estudo. 
 
É importante ter en conta especialmente a posibilidade de xeración de residuos perigosos, como é o caso 
dalgunhas tubaxes de fibrocemento (a maior parte das tubaxes antigas de fibrocemento conteñen amianto e son 
consideradas residuos perigosos, polo que deberán de ser xestionadas como tales.  
 

En caso de ser necesario, por exemplo, proceder á demolición e retirada de tubaxes de fibrocemento, hai que ter 
en conta ademais que pode ser de aplicación o RD 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as 
disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto.  
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3)  MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 
Especificaranse as medidas a empregar en obra para a prevención da xeración de residuos, en base á 
identificación das actividades xeradoras de residuos realizada anteriormente.  

 

4) XESTIÓN DOS RESIDUOS XERADOS  

 
Especificaranse as operacións de reutilización, valorización ou eliminación a que se destinarán cada un dos 
residuos xerados.  
Incluirase unha listaxe dos xestores autorizados para cada tipo de residuos próximos á obra, que permitirá definir 
as posibilidades de tratamento de cada tipo de residuos e os custos asociados, incluíndo o transporte. A listaxe de 
xestores autorizados pódese obter do SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia).  

 

5) MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS EN OBRA  

 
Especificaranse as medidas para a separación dos residuos en obra (existe obrigación de separación en fraccións 
dos residuos de construción e demolición cando se superen certas cantidades, segundo o Real Decreto). En caso 
de ser necesaria a separación haberá que prever a localización dos distintos contedores en obra.  
Se está prevista a xeración de residuos perigosos, estes han de rexerse pola súa normativa específica, e sempre 
terán que ser almacenados por separado.  

 

6) PRESCRICIÓNS TÉCNICAS  

 
As prescricións para o almacenamento, manexo, separación e outras operacións de xestión dos residuos xerados, 
que deberán ser incorporadas tamén no prego de prescricións do proxecto. 

 

7) VALORACIÓN ECONÓMICA  

 
Unha valoración do custo previsto da xestión dos residuos de construción e demolición, que formará parte do 
orzamento do proxecto en capítulo independente. Para iso será necesario obter as tarifas dos xestores 
autorizados máis próximos identificados anteriormente e aplicalas ás cantidades que se estima producir de cada 
tipo de residuo, sen esquecer os custos de transporte.  
 

APÉNDICE. PLANOS DE INSTALACIÓNS  

 
Os planos das instalacións previstas para o almacenamento, manexo, separación, e, no seu caso, outras 
operacións de xestión dos residuos de construción e demolición dentro da obra. 

 
 
ANEXO Nº18 EXPROPIACIÓNS E DISPOÑIBILIDADE DE TERREOS  
  
Neste anexo incluirase a seguinte información: 

- Unha identificación das parcelas afectadas pola obra. Esta identificación realizarase nun plano de 
parcelario. 

- Unha listaxe no que se inclúa a identificación e número de cada parcela, a superficie total e ocupada da 
mesma.  

- Se procede, realizarase unha única valoración económica global para o total de superficies afectadas 
pola obra.  

- No caso de que o proxecto sexa tramitado mediante o Decreto 84/1997 de colaboración técnica e 
financeira da Administración Hidráulica de Galicia coas entidades locais, en materia de abastecemento e 
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saneamento de augas, incluirase o documento do organismo local informando “sobre os terreos 
apropiados para a localización das instalacións obxecto da solicitude e a súa dispoñibilidade”, xuntando 
copia da propiedade no seu caso ou compriso dos propietarios dos terreos, como se indica no artigo 6, 
apartado 2 - c do devandito Decreto. 

Indicarase ademais a ocupación que se realizará de forma temporal, durante a fase de obra, e a ocupación 
permanente, unha vez que estea en explotación.  
 
 
ANEXO Nº19 ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
O obxectivo deste anexo é dar cumplimento ó RD 1627/97 de disposicións mínimas de seguridade e saúde nas 
obras de construcción mediante a introdución dun estudo de seguridade e saúde, que poderá ser básico 
naqueles casos que estableza a Lei ou as exisencias da AHG (prazo de execución das obras superior a catro 
meses). Así mesmo  preténdese incluir no proxecto un orzamento axeitado. 
 
No “Apéndice nº5: Estudo de seguridade e saúde”  establécense as esixencias e contidos que debe recoller o 
estudo. 
 
 
ANEXO Nº20 PLAN DE OBRAS 
 
Incluirase un plan de obras facendo constar o seu carácter indicativo.  
 
 
ANEXO Nº21 PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 
 
Incluirase un plan de control de calidade no que se fará unha relación de tódalas probas e ensaios a realizar sobre 
os materiais e unidades de obra de acordo co establecido na normativa vixente e nas ITOHG correspondentes.  
 
Ó final deste anexo presentarase unha relación co número de probas a realizar atendendo á especificidade das 
obras e valoraranse  as mesmas segundo a base de prezos de ALAGAL para ter unha orde de magnitude do seu 
custo.  
 
 
ANEXO Nº22 REMATE E TERMINACIÓN DAS OBRAS 
 
Incluirase unha partida alzada de abono íntegro dunha contía do PEM que determinará  o director do proxecto, 
para remate e terminación das obras.  
 
 
ANEXO Nº23 XUSTIFICACIÓN DE PREZOS  
 
No anexo de xustificación de prezos incluirase:  
 

− Xustificación do custo da man de obra. 
− Xustificación da aplicación da porcentaxe de custos indirectos (CI). Salvo que se realice unha 

xustificación adecuada, adoptarase unha porcentaxe do 6% para os CI.  
− Listaxe de prezos unitarios, dividido en prezos de man de obra, materiais e maquinaria. Cada prezo 

unitario identificarase por unha clave alfanumérica.  
− Listaxe de prezos auxiliares. Cada prezo auxiliar identificarase por unha clave alfanumérica que se 

corresponderá con prego e orzamentos.  
− Listaxe de prezos descompostos. Cada prezo incluirase unha sola vez, outorgaráselle a cada unidade 

unha clave alfanumérica que se corresponderá con prego e orzamentos.  
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ANEXO Nº24 ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN  
 
Elaborarase un cadro resumo de orzamentos que incluirá os seguintes conceptos: 
 

− Orzamento de execución material (PEM). 
− Orzamento base de licitación (PBL).  
− Orzamento estimativo para expropiacións.  
− Orzamento para coñecemento da Administración, que se obterá como a suma do PBL e o orzamento 

estimativo para expropiacións.  
 
 
ANEXO Nº25 CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA  
 
En cumprimento da lexislación vixente, proporase a clasificación do contratista e a categoría do contrato 
correspondente ás características das obras proxectadas.  
 
Dita proposta de clasificación deberá ser xustificada, polo que se incluirán os cálculos efectuados para alcanzar a 
mesma, considerando o importe de cada unha das partes da obra, porcentaxe de cada parte con respecto ao 
total, o seu tempo de execución previsto de acordo ao que indique no seu programa de traballos, a anualidade 
media resultante e finalmente a clasificación do contratista.  
 
 
ANEXO Nº26 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PREZOS  
 
En cumprimento da lexislación vixente (art 77.1 Lei 30/07) proporase e xustificarase a fórmula de revisión de 
prezos en tódolos casos. 
 
ANEXO Nº27 REPORTAXE FOTOGRÁFICA  
Reportaxe fotográfica referenciando as fotografías á planta de trazado. 
 
ANEXO Nº28 FICHA RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO  
 
Incluirase cuberta unha ficha que resuma as características principais do proxecto, como a que se recolle no 
apéndice nº1.  
 
 
ANEXO Nº29 FICHA DE SUPERVISIÓN   
 
Incluirase cuberta unha ficha como a que se mostra no apéndice nº2  coas especificacións pertinentes. 
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2.- DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
Os planos deberán ir asinados polo autor do proxecto e, no seu caso, polo especialista responsable.  
 
Utilizarase a modo indicativo a seguinte numeración:  
 

0. Plano resumo. Para a súa elaboración atenderase ao recollido no  Apéndice  7. 
1. Plano de situación, acceso e índice. As escalas adecuadas considéranse 1:25.000 e 1:50.000.  
2. Situación actual. A escala poderase adaptar á xeometría das obras. Considérase unha escala adecuada 

1:5.000. 
3. Planta xeral e distribución de minutas.  
4. Liña piezométrica. Representarase a liña piezométrica nos depósitos de tormenta e as súas zonas de 

afección. 
5. Planta e perfil lonxitudinal das conducións. Realizarase a EH=1:1.000 e EV=1:200. En cada plano 

incluirase planta e perfil lonxitudinal coa súa correspondente guitarra.  
6. Seccións tipo e/ou perfís transversais.  
7. Estruturas, no que se incluirán os planos de definición xeométrica, os planos de armaduras e os planos 

de detalles.  
8. Equipos electromecánicos, incluíndose planta e perfil dos mesmos. Escala recomendada E=1:50.  
9. Instalacións e equipos de telecontrol. Nestes planos incluiranse, entre outros, as drenaxes, canalizacións 

internas, cadro de replanteo de cables, acometidas, etc.  
10. Urbanización.  
11. Obras complementarias.  
12. Accesos. Incluiranse plantas, perfís lonxitudinais, perfís transversais e seccións tipo dos novos accesos a 

executar.  
13. Servizos afectados e reposicións. 
14. Detalles construtivos. Incluiranse detalles á escala adecuada dos elementos complementarios (tipo e 

singulares) das redes: arquetas, ancoraxes, pozos de rexistro, valvulería, etc. 
 
Incluiranse sempre as coordenadas UTM dos elementos que definan o proxecto (parcelas EDAR, ...). 
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3.- DOCUMENTO Nº3: PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Este documento recollerá unicamente condicións de tipo técnico ou técnico-económicas.  
 
Cada unidade de obra e prezo auxiliar identificarase cunha clave alfanumérica e unha denominación breve, que 
se corresponderá clara e inequivocamente co orzamento, cadros de prezos e anexo de xustificación de prezos. 
Cada un deles será definido en canto a:  
 

1. Condicións xerais e de relación co contratista. 
2. Normativa de aplicación para execución e control.  
3. Características dos materiais, con anotacións dos valores máximos e mínimos.  
4. Condicións da execución ou proceso construtivo.  
5. Tolerancias e condicións de aceptación, rexeitamento ou penalización dos materiais e unidades de obra.  
6. Forma de medición e abono das unidades de obra e das partidas alzadas.  

 
No prego estableceranse o prazo de execución (que debe coincidir co expresado na memoria) e o prazo de 
garantía, e precisaranse as normas e probas específicas para as recepcións.  
 
Como norma xeral as especificacións técnicas non mencionarán produtos dunha fabricación ou procedencia 
determinada. Cando non sexa posible ofrecer unha descrición suficientemente precisa e intelixible, poderán 
indicarse marcas, licenzas ou tipos, sempre acompañados da mención “ou equivalente”.  
 
Dos seis puntos anteriores que debe conter cada unidade de obra, só haberá que incluír aqueles que as normas 
ou instrucións xerais non definan, citándose sempre os artigos concretos, así como as modificacións aos mesmos 
que desexe incluír o proxectista.  
 
Establecerase a orde de prelación dos distintos documentos do proxecto para casos de contradicións, dúbidas ou 
discrepancias entre eles. A menos que se xustifique o contrario, a orde establecida será a seguinte:  

 
1. Orzamentos. 
2. Planos.  
3. Prego de prescricións técnicas particulares.  
4. Memoria.  

 
O prego de prescricións técnicas particulares conterá, así mesmo, a relación de normas e disposicións obrigatorias 
que sexan de aplicación e as que deban observarse con carácter xeral para a execución das obras. A relación de 
normativa xerarquizarase pola súa relación directa ou complementaria así como sectores ou ámbitos de 
aplicación.  
 
Deberanse explicitar as seguintes especificacións especiais:  
 

− A conservación dos accesos durante a execución das obras correrá a cargo do contratista. 
− A escavación dividirase segundo o grao de escavabilidade do terreo, definidos no anexo xeotécnico. 

Incluirase unha partida para cada grao de escavabilidade, segundo ó indicado no Anexo nº5: 
Movemento de terras. 
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4.- DOCUMENTO Nº4: ORZAMENTO 
 
Os capítulos deste documento serán os seguintes:  
 

− Medicións.  
− Cadros de prezos.  
− Orzamento.  

 
Medicións  
 
Nas medicións incluiranse todos aqueles datos necesarios para que a supervisión poida facerse sen medir sobre 
os planos ou ficheiros de debuxo.  
 
Incluirase neste capítulo un apartado denominado “medicións auxiliares”, onde se incluirán todas aquelas 
unidades de obras con listaxes de medicións excesivamente longos.  
 
Cadros de prezos  
 
Composto polo cadro de prezos nº1 e o cadro de prezos nº2.  
 
No cadro de prezos nº1 expresaranse en número e en letra cada unha das unidades de obra.  
 
No cadro de prezos nº2 descomporanse as unidades de obra nos seguintes apartados:  
 

− Man de obra. 
− Maquinaria.  
− Materiais.  
− Varios.  
− Custos indirectos.  

 
Orzamentos Parciais  
 
Estableceranse devanditos orzamentos parciais de acordo coas unidades de actuación significativas do proxecto.  
 
Cada unidade de actuación desglosarase por subcapítulos (movemento de terras, estrutura, equipos, ...).  
 
O capítulo de orzamentos parciais conterá ademais os seguintes capítulos:  
 

− Orzamento de medidas preventivas e correctoras, xustificadas no anexo de Estudo Ambiental. 
− Orzamento para seguridade e saúde.  
− Orzamento para xestión de residuos de construción.  

 
Partidas alzadas de abono íntegro  
 
O uso das partidas alzadas de abono íntegro só se fará para determinadas unidades de obra auxiliares cun custo  
que poida depender, en xeral, dun proceso construtivo e este, dos medios que o contratista poida dispor. En 
calquera caso as partidas alzadas de abono íntegro haberanse de xustificar no anexo de xustificación de prezos 
do proxecto, determinando un prezo razoable a partir dun certo proceso construtivo igualmente razoable. Se 
posteriormente os medios ou o enxeño do contratista adxudicatario permítenlle ofrecer, como construtor, unha 
solución que, previamente xustificada e aceptada pola dirección de obra, supuxéselle algún tipo de vantaxe, ese é 
o seu oficio e beneficio.  
 
As partidas alzadas de abono íntegro teñen sentido e non supón dúbida respecto do prezo pechado, se se 
utilizan aos efectos referidos.  
 
Partidas alzadas a xustificar  
 
As partidas alzadas a xustificar utilizaranse só cando por razóns debidamente xustificadas de imposibilidade de 
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medición dunha determinada parte da obra, sexa necesario esperar á execución da mesma para proceder á súa 
valoración.  
 
As partidas alzadas a xustificar quedan fóra do concepto do prezo pechado, ata que a súa medición se concrete.  
 
Como no caso anterior, nun proxecto correctamente realizado, débese xustificar o valor destas partidas no anexo 
de xustificación de prezos, e aínda que será de forma aproximada no que fai ás medicións, o será de forma precisa 
en canto ás unidades de obra a utilizar. Devanditas unidades de obra estarán totalmente definidas no anexo de 
xustificación de prezos e no cadro de prezos do proxecto.  
 
Con iso quedará establecida claramente cal é a forma en que posteriormente se haberá de concretar a medición e 
consecuentemente pechar o seu importe. No prego de condicións haberanse de relacionar as unidades de obra 
que comporán a partida.  
 
As "Partidas alzadas a xustificar segundo o cadro de prezos para ...." constitúen realmente un artificio como 
consecuencia dun defecto de información do proxecto e en definitiva nun bo proxecto non deberían existir.  
 
A contía total de todas as partidas alzadas a xustificar do proxecto non poderá exceder o 5% do orzamento de 
execución material do mesmo.  
 
Orzamento Xeral  
 
O orzamento xeral comporase dos seguintes orzamentos:  
 

− Orzamento de execución material (PEM), que incluirá os orzamentos parciais descritos anteriormente. 
− Orzamento de execución por contrata antes de impostos. Calcularase como o incremento do PEM nun 

19%; un 13 % debido a Gastos Xerais e un 6 % debido ao Beneficio Industrial.  
− Orzamento base de licitación (PBL), calculado como o orzamento de execución por contrata antes de 

impostos incrementado nun 16%, porcentaxe correspondente ao IVE.  
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APÉNDICE Nº 1: FICHA RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 
 
TÍTULO: 
CLAVE: 
AUTOR: 
DIRECTOR: 
DATA REDACCIÓN: 
PRAZO DE REDACCIÓN: 
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA (SEN IVE): 
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA (CON IVE): 
 
 
TIPOLOXÍA DA REDE EXISTENTE: (Tipo: saneamento, abastecemento, pluviais, unitaria; materiais; diámetros) 
TIPOLOXÍA DA REDE PROXECTADA (Tipo: saneamento, abastecemento, pluviais, unitaria; materiais; diámetros) 
DESCRICIÓN DA REDE PROXECTADA (Ramales principais, secundarios, lonxitudes, diámetros, materiais, habitantes 
servidos) 
OUTROS ELEMENTOS: (Pozos de bombeo, depósitos, ETAPS, tanques de retención, EDAR, …) 
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APÉNDICE Nº 2: FICHA DE SUPERVISIÓN 
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APÉNDICE Nº 3:  MOVEMENTO DE TERRAS 
 
EXEMPLO DE ESTIMACIÓN DOS CUSTOS DA ESCAVACIÓN 
 
Datos de partida 
 
- Saneamento PVCF315, L=1.300 m. 
- Segundo o perfil lonxitudinal e o estudo xeotécnico distínguense 4 tramos. As características de cada un deles 
recóllense na seguinte táboa. 
 
  

Tramo Lonxitude Profundidade media Tipo terreo/escavación 
A 600 m 1,80 m Tránsito ou terra 
B 200 m 1,30 m Tránsito ou terra mediante minirretro 
C 100 m 1,30 m Rocha mediante mini 
D 400 m 1,50 m Rocha mediante martelo 

 
- Do estudo xeotécnico obtense tamén que: 
 · Nos tramos A e D, a potencia da terra vexetal é de 20 cm. 
 · Nos tramos  B e C hai un pavimento de HM-20 de 20 cm. 
 
- Seccións tipo: 

· Segundo a ITOHG-MAT-1/0 (seccións tipo) o ancho mínimo na soleira da gabia sería de 
0,315 0, 4 = 0,715 m+ . Adoptarase un ancho de 0,75m.  

 · Segundo datos do xeotécnico, a sección tipo sen entibación terá os taludes da figura. 
· Segundo o estudo de seguridade e saúde, para un ancho maior de 1.3 m deberase entibar para 
profundidade p>1.5 m.  

 

 
 
 Sección sen entibación                                                                                                 Sección con entibación 
   
 
 
-  O material de tránsito é apto para recheo (exento de materia orgánica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo A: x=4,5 
Tramo B: x=4,5 
Tramo C: x=6 
Tramo D: x=8,5
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Volume de terras, rocha, residuos ou reutilización  
 
- Tramo A  

 
 
 
Volume terra vexetal: 0,20  1,30  600 = 156 m3× ×  

 
Volume tránsito apto para recheo: 
1,60  1,30  600 = 1.248 m3× ×

 

 
 
 
 

 
- Tramo B  

 
 
Volume formigón:  0,20 x 1,25 x 200 = 50 m3  

 
Volume tránsito apto para recheo: 
(0,75 + 1,25)

1,10 200 = 220 m3
2

× ×
 

 
 
 
 

- Tramo C  
 
 
 
 
Volume formigón:  0,20 x 1,10 x 100 = 22 m3

(0,75 + 1,10)
Volume rocha: 1,10 100 = 102 m3

2
× ×  

 
 
 
 
 

- Tramo D  
 
 

× ×
(1,10+1,05)

Volume terra vexetal: 0,20 400 = 86 m3
2

 

(0,75 + 1,05)
Volume rocha: 1,30 400 = 468 m3

2
× ×  
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- Resumo volume de terras: 
 

 Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D TOTAL
Vol. terra vexetal (m3) 156 -  - 86 242
Vol. tránsito apto (m3) 1248 220  - -  1468
Vol. formigón (m3)  - 50 22 -  72

Vol. rocha (m3)  -  - 102 468 570

 
 
 
 
Compensación de terras 
 
- Tramo A  
Volume a descontar : 1,30 x (0,10 + 0,315 + 0,20) x 600 = 479 m3  
Volume necesario recheo: (1.248 + 156) 479 = 925 m3−   
 
 
- Tramo B 

(1,03 0,75)
Volume a descontar : (0,10 + 0,315 + 0,20) 200 109 m3

2
+

× × =  

Reposición firmes: 0,20 1,25 200 50 m3× × =  
Volume necesario recheo: (50 + 220) 109 50 = 111 m3− −  
 
 
- Tramo C  

(0,95 0,75)
Volume a descontar : (0,10 + 0,315 + 0,20) 100 52 m3

2
+

× × =  

Reposición firmes: 0,20 1,10 100 22 m3× × =  
Volume necesario recheo: (22 + 102) 52 22 = 50 m3− −  
 
 
- Tramo D 

(0,90 0,75)
Volume a descontar : (0,10 + 0,315 + 0,20) 400 203 m3

2
+

× × =  

Volume necesario recheo: (86 + 468) 203 = 351 m3−  
 
 
 
 

+ + +Total volume necesario recheo: 925 111 50 351 = 1437 m3  
 
Se realizamos o balance global de terras: 
 
Balance Global = Volume necesario - Volume dispoñible = 1.437 - 1.468 = -31 m3   
 
O resultado amosa un excedente de 31 m3 en tránsito. 
Polo tanto, un total de: 

- 570 m3 de rocha, 
- 242 m3 de terra vexetal, 
-   31 m3 de tránsito, 
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deberán ser ben tratados como RESIDUOS e enviados a vertedoiro ou xestor ou ben levados a lugar de empleo 
(recheo fincas, etc.), non sendo nese caso considerados como residuos. 
 
De non existir excedente de terras no balance, poderíase valorar a reutilización de rocha mediante machaqueo ou 
ben utilizar un préstamo dun lugar cercano e apto. 
 
 
Custos directos1 
 
Custo escavación       
 
- Tramo A 
  
·L = 600m ; escavación en tránsito ou terra con entibación incluida (repercutida mediante o custo do aluguer e a 
merma do rendemento). 
·Rendemento estimado: 

sen entibación  60 ml/día 
con entibación  30 ml/día 

 
·1 ml = 1 x 1,8 x 1,3 = 2,34 m3. 
 
Sen considerar a entibación: 
 

Maquinaria Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
1 x retroescavadora 50 10 500 
1 x dumper   20 
 
 

Man de obra Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
operario 20 10 200 

 
Total custos directos = 500 + 20 + 200= 720 €/día. 
 

720
Considerando o rendemento:   = 24 €/ml

30
 

Que expresado en m3 resulta o seguinte custo unitario: 

×
€ 1 ml 

24   = 10,25 €/m3
ml 2,34 m3

 

 
 
 
Repercusión da entibación: 
 
· Rendemento estimado  30 ml/día 

· = ≈
600 

20 días  1 mes natural
30 /

m
m d

 

 
Custo aluguer: 
·Supoñendo en obra 3 módulos de 4 x1,5m2 

·
⋅
€

Custo aluguer = 0,7 
2m día

 

                                                 
1 No custo de colocación da tubaxe incluirase o recheo con material da escavación ou préstamo a pé de gabia. 
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× × × × × =
⋅
€

Total custo aluguer = 0,7 (3 4 1, 50 2) 2 30 756 €
2

m días
m día

 

 
Custo colocación: 
 

Maquinaria Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
1 x retroescavadora 50 2 100 
 

Man de obra Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
2 x operario 20 2 80 
 

× =
€

Total custo colocación = (100 + 80) 22 3960 €días
día

  

 
= + =Total custo entibación  3960 756  4716 €  

 

→ = =
× ×
4716 4716

En €/m2  2, 2 €/m2
(600 1, 80 2) 2160

 

→ = =
× ×

4716 4716
En €/m3 3, 36  €/m3

(600 1, 80 1, 30) 1404
 

 
Así, o custo total no tramo A é: = 10,25 + 3,36  13,61 € / 3m  
 
 
 
- Tramo B  
 
· L = 200m ; escavación en tránsito ou terra mediante minirretro. 
· Rendemento estimado  12 ml/día 
 
 

Maquinaria Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
1 x miniretro 25 10 250 
1 x chimpín   20 
 

Man de obra Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
operario 20 10 200 

 
Total custos directos = 250 + 20 + 200 = 470 €/día 

470
Considerando o rendemento:   = 39,16 €/ml

12
 

€ 1 ml 
En €/m3 39,16   = 29,01 €/m3

ml 1,35 m3
→ ×  

 
 
- Tramo C  
 
· L = 100m ; escavación con mini en rocha. 
· Rendemento estimado  6 ml/día 
 

Maquinaria Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
1 x mini c/martelo 35 10 350 
1 x chimpín   20 
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Man de obra Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
operario 20 10 200 

 
 Total custos directos = 350 + 20 + 200= 570 €/día 

570
Considerando o rendemento:  = 95 €/ml

6
 

€ 1 ml 
En €/m3 95   = 76,77 €/m3

ml 1,24 m3
→ ×  

 
 
 
- Tramo D  
 
· L = 400m ; escavación  en rocha mediante retroescavadora con martelo. 
· Rendemento estimado  18 ml/día 
 
 

Maquinaria Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
1 x retro c/martelo 65 10 650 
1 x chimpín   20 
 

Man de obra Custo (€/h) Horas traballo diarias Custo €/día 
operario 20 10 200 

 
Total custos directos = 650 + 20 + 200= 870 €/día 

870
Considerando o rendemento:  = 48,33 €/ml

18
 

€ 1 ml 
En €/m3 48,33   = 34,83 €/m3

ml 1,39 m3
→ ×  

 
 
 
En total: 
 

TRAMO Lonxitude (m) Custo €/m3 m3/ml m3 
A 600 13,61 2,34 1.404 
B 200 29,01 1,35 270 
C 100 76,77 1,24 124 
D 400 34,83 1,39 554 

TOTAL    2.352 
 
 
Así, o custo ponderado da escavación é: 
 

(13,61 1.404 + 29,01 270 + 76,77 124 + 34,83 554)
Cesc =  = 23,7 €/m3

2.352
× × × ×
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APÉNDICE Nº 4: ESTUDO AMBIENTAL, MEDIDAS CORRECTORAS E PROCEDEMENTOS DE 
TRAMITACIÓN   
 
MARCO NORMATIVO 
 
O marco normativo no que se encadran os proxectos de execución de obras en Galicia é o seguinte: 
 

• Ley de protección ambiental de Galicia (Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia). 
• Avaliación de impacto ambiental (Decreto 442/1990, do 13 de setembro de 1990, de avaliación de 

impacto ambiental para Galicia e Real Decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se 
aproba o texto refundido da Ley de Impacto Ambiental de proxectos). 

• Avaliación de efectos ambientais (Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de avaliación de efectos 
ambientais para Galicia).  

• Avaliación de incidencia ambiental (Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación 
de incidencia ambiental). 

 
Existe ademais normativa sectorial que debe ser tida en conta; pola súa especial incidencia indicamos aquí a Lei 
7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial e o Decreto 130/1997, do 14 de maio que a desenvolve. 
 
O Real Decreto Lexislativo 1/2008 establece o réxime xurídico aplicable á avaliación de impacto ambiental de 
proxectos, asegurando a integración dos aspectos ambientais. Establécense, entre outros aspectos, os proxectos 
que deben ser sometidos a avaliación de impacto ambiental e a súa forma de sometemento.  
 
Como se recolle no artigo 3.1 deben someterse a avaliación de impacto ambiental aqueles proxectos públicos e 
privados, consistentes na realización de obras, instalacións ou calquera outra actividade comprendidos no anexo 
I.  
 
Os proxectos que deban someterse a avaliación de impacto ambiental deberán incluír un estudo de impacto 
ambiental. Os aspectos que polo menos debe conter devandito estudo recóllense no artigo 7.  
 
No artigo 3.2 establécense os proxectos que deberán someterse a avaliación de impacto ambiental soamente 
cando o decida o órgano ambiental caso por caso:  

• Os proxectos comprendidos no anexo II. 
• Os proxectos que poden afectar aos espazos da Rede Natura 2000. 

 
Os proxectos que deban realizar un documento ambiental realizaranse acorde ao establecido no artigo 16.  
 
Os proxectos de obras hidráulicas comprendidos no anexo I son os incluídos no Grupo 7. No marco das presentes 
ITOHG: 

• as plantas de tratamento de augas residuais con capacidade superior a 150.000 h.e. e calquera planta de 
tratamento de augas residuais que poida afectar a zonas especialmente sensibles, designadas en 
aplicación da Directiva 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979 e da Directiva 92/43/CEE do 
Consello, do 21 de maio de 2002, ou en humidais incluídos na lista do convenio RAMSAR.  

• Obras de encanamento e proxectos de defensa de cursos naturais se afectan a zonas especialmente 
sensibles, designadas en aplicación da Directiva 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979 e da 
Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 2002, ou en humidais incluídos na lista do convenio 
RAMSAR.  

• Instalacións de condución de auga a longa distancia cando a lonxitude sexa maior de 10 quilómetros e a 
capacidade máxima de condución sexa superior a 5 m3/s.  

 
Os proxectos de obras hidráulicas comprendidos no anexo II son os incluídos no Grupo 8. No marco das presentes 
ITOHG: 

• Obras de encanamento e proxectos de defensa de canles e marxes cando a lonxitude total do tramo 
afectado sexa superior a 2 quilómetros e non se atope nos supostos do anexo I. Exceptúanse aquelas 
actuacións que se executen para evitar risco en zona urbana.  

• Plantas de tratamento de augas residuais urbanas superiores a 10.000 habitantes equivalentes. 
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Ademais poden ser sometidas a un procedemento de avaliación de impacto ambiental aquelas actuacións que se 
proxecten no interior de espacios naturais legalmente considerados ao efecto, conforme coa Lei 9/2001, do 21 de 
agosto, de conservación da natureza. 
 
Tamén se considerará, cando lle aplique, o establecido na Ley 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, ó respecto 
do sometemento a avaliación ambiental de determinados proxectos. 
 
O Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia regula a obrigación de 
someter a avaliación de impacto ambiental os proxectos públicos e privados consistentes na realización de obras, 
instalacións ou calquera outra actividade comprendida no anexo deste Decreto, cando a súa realización e/ou 
autorización lle corresponda á Administración da Xunta de Galicia.  
 
O Decreto 327/1991 establece no seu artigo 1 que no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia será 
obrigatorio someter a avaliación de efectos ambientais todos os proxectos, públicos ou privados, de execución de 
obras, instalacións ou calquera outra actividade contemplada nas diferentes lexislacións sectoriais, tanto da 
Comunidade Autónoma de Galicia como do Estado, que precisen ou prevexan a necesidade da realización dun 
estudo ambiental e non estean incluídos no anexo do Decreto 442/1990, así como as modificacións ou 
ampliacións de proxectos que figuren no anexo do Decreto 442/1990 e o proxecto inicial das cales fose obxecto 
de declaración.  
 
O Decreto 133/2008 regula o procedemento de avaliación de incidencia ambiental contemplado no capítulo IV 
do título II da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.  
 
No artigo 2 establécese que:  
 

• Están sometidos ao procedemento de avaliación de incidencia ambiental os proxectos que figuran no 
anexo I.  

• Os proxectos comprendidos no anexo III non están sometidos ao procedemento de avaliación de 
incidencia ambiental. 

• A Consellería competente en materia de medio ambiente decidirá sobre a necesidade ou non da 
avaliación de incidencia ambiental das actividades que non estando incluídas en devandito anexo I 
merezan a consideración de molestas, nocivas e perigosas, conforme ás definicións contidas no artigo 
13 da Lei 17/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.  

 
SOMETEMENTO DUN PROXECTO A ALGÚN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 
 
En caso de necesidade de sometemento do proxecto a un procedemento de avaliación ambiental os pasos a 
seguir indícanse a continuación: 
 

• Proxecto contido no anexo I do RDL 1/2008 
o Redacción do documento inicial do proxecto. 
o Recepción de consultas. 
o Redacción do proxecto e estudo de impacto ambiental seguindo o alcance definido 

polo órgano ambiental. 
 

• As obras definidas en proxecto que se desenvolvan nun espazo natural ou no anexo II do RDL 
1/2008 (proxectos non incluído no anexo I)  

o Redacción de documento de consulta (documento ambiental do proxecto). 
o En caso de resposta positiva, redacción do proxecto e estudo de impacto ambiental.  
o En caso de resposta negativa, inclusión das recomendacións formuladas polo órgano 

ambiental no proxecto.  
 
As obras definidas no proxecto poden estar sometidas a un procedemento de incidencia ambiental (Decreto 
133/2008): 
 

1. Se o proxecto está incluído no anexo I e non foi sometido a un procedemento de avaliación de impacto 
ambiental ou efectos ambientais, débese someter a avaliación de incidencia ambiental e o proxecto 
debe conter un documento ambiental conforme co indicado no D 133/2008.  

2. Se o proxecto está incluído no anexo III, non hai que sometelo ao procedemento de avaliación de 
incidencia ambiental.  
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3. Se o proxecto non supera os limites establecidos no anexo I pero non figura no anexo III débese 
consultar ante o órgano ambiental respecto do seu sometemento ao procedemento de incidencia, para 
o que se redactará o documento esixido en devandito Decreto 133/2008.  

 
ALCANCE DOS DOCUMENTOS AMBIENTAIS  
Segundo o exposto, o documento ou estudo ambiental a elaborar en cada caso deberá axustarse á normativa que 
lle sexa de aplicación.  
 
En todo caso, nos supostos máis sinxelos a priori, o documento ambiental deberá expor os efectos que se poden 
producir sobre a contorna debida ás obras que teñen que acometerse e valorar o grao de afección que se 
produce. Así mesmo, establecer as medidas ambientais precisas para minimizar ao máximo as afeccións que 
poidan ser producidas e establecer os protocolos de seguimento e control ambiental que se estimen precisos. 
Nestes casos, os contidos mínimos a incluír neste documento deberán tratar explicitamente os aspectos 
contemplados no art. 16.1 do Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos e no art. 7º do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que 
se regula a avaliación de incidencia ambiental, de maneira que o mesmo poida servir como documento ambiental 
base para os supostos de tramitación contemplados na citada normativa.  
 
Polo tanto, o documento debe servir, no seu caso, cunha tripla finalidade: 
 
1. como Documento Ambiental do proxecto conforme ao indicado no art. 16 do citado Real Decreto Lexislativo 

1/2008, como primeira opción, ou ben 
2. como Memoria de carácter ambiental conforme ao especificado no art. 7º do mencionado Decreto 133/2008  
3. como documento de referencia ambiental para o desenvolvemento das obras aínda o caso de que o 

proxecto non teña que ser sometido a ningún trámite ambiental. 
 
Segundo o anterior, os contidos formais mínimos aos que deberá atender o citado documento serán, entre 
outros, os seguintes:  
 
- Descrición dos aspectos básicos da obra e actividade: definición, características e localización do proxecto.  
- Principais alternativas estudadas.  
- Diagnóstico territorial e do medio ambiente afectado polo proxecto.  
- Análise de impactos potenciais no medio ambiente. Repercusión e riscos dos mesmos: magnitude e 

incidencia.  
- Medidas preventivas, correctoras ou compensatorias para a adecuada protección do medio ambiente.  
- Forma de realizar o seguimento ambiental.  
 
Dentro do apartado das medidas correctoras incluirase un epígrafe específico sobre restauración e integración 
paisaxística e estética, onde se proporán e describirán as medidas tendentes á recuperación e ordenación estética 
da obra nas diferentes fases. Estas medidas deberán constar dunha partida orzamentaria específica e deberán 
incorporarse aos distintos documentos do proxecto.  
 
Así mesmo, as medidas de protección e corrección, así como o seguimento ambiental ao que haxa lugar, deberán 
constar coa súa correspondente partida orzamentaria. 
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APÉNDICE Nº 5: ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
O contido mínimo deste tipo de estudos vén marcado pola lexislación vixente nesta materia, en particular polo 
RD 1627/97 de disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.  
 
No artigo 4 do RD 1627/97 establécese a obrigatoriedade do estudo de seguridade e saúde. En concreto indícase 
que este será obrigatorio nos seguintes supostos:  
 

- Que o orzamento de execución por contrata incluído no proxecto sexa igual ou superior a 75 millóns de 
pesetas.  

- Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborables, empregándose nalgún momento a máis de 20 
traballadores simultaneamente. 

-  Que o volume de man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de traballo do total dos 
traballadores na obra, sexa superior a 500.  

-  As obras de túneles, galerías, conducións subterráneas e presas. 
 
Nalgúns casos a administración promotora do proxecto e a obra, establece unhas esixencias concretas en relación 
ás condicións en que se esixirá realizar un estudo completo de seguridade e saúde. Este é o caso de Augas de 
Galicia que establece a obrigatoriedade da redacción dun estudo completo de seguridade e saúde no caso de 
que o prazo de execución das obras sexa superior a catro meses.  
 
En caso de non cumprirse ningún dos supostos antes indicados deberá de redactarse un estudo básico de 
seguridade e saúde.  
 
Un estudo de seguridade e saúde deberá conter como mínimo (Art. 5 do RD 1627/97):  
 
 
a) Memoria descritiva dos procedementos, equipos técnicos e medios auxiliares que haxan de utilizarse ou cuxa 
utilización poida preverse; identificación dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando para ese efecto as 
medidas técnicas necesarias para iso; relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse conforme ao sinalado 
anteriormente, especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos 
riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas alternativas. Así mesmo, incluirase a 
descrición dos servizos sanitarios e comúns de que deberá estar dotado o centro de traballo da obra, en función do 
número de traballadores que vaian utilizalos. Na elaboración da memoria haberán de terse en conta as condicións da 
contorna en que se realice a obra, así como a tipoloxía e características dos materiais e elementos que haxan de 
utilizarse, determinación do proceso construtivo e orde de execución dos traballos. 
 
De forma máis concreta, na memoria dun estudo de seguridade e saúde debe existir sempre unha relación das 
distintas actividades que se van a realizar na obra, con indicación dos equipos que se empregarán e do persoal 
que intervirá no mesmo, así como unha avaliación de todos os riscos que estean asociados a devandita 
actividade. Nesta avaliación hase de indicar a probabilidade de que se materialice o risco nun dano para a saúde, 
e a severidade de devandito dano. Do resultado da avaliación de riscos concluirase se é necesario aplicar medidas 
preventivas (actividades formativas e informativas que reduzan a probabilidade de dano para a saúde) e/ou 
equipos de protección tanto colectivos como individuais (que reduzan a severidade do dano en caso de 
materializarse o risco). Todo isto sempre no contexto do tipo de obra considerada (existe un erro moi frecuente 
que é dar un tratamento xenérico aos estudos de seguridade e saúde).  
Tamén se debe de realizar unha valoración de riscos, unha vez realizada a implantación das medidas preventivas, 
e a aplicación dos equipos de protección. Este novo proceso de avaliación é o que se define como “avaliación de 
eficacia” que permite ver cal é a nova valoración do risco. Ademais, débese de especificar claramente o tipo de 
instalacións que se deben de empregar en función do número de traballadores(casetas de obra cos seus equipos 
fundamentalmente).  
Adicionalmente, e á marxe das esixencias legais indicadas, na memoria dun estudo de seguridade e saúde 
adóitanse incluír, unha descrición xeral das obras, con indicación do orzamento de execución, o prazo de 
execución e o número de traballadores que se estima que intervirán nos traballos. Adóitase incorporar un 
apartado coa relación de textos legais e normativos que sexan de aplicación, aínda que esta relación é de 
obrigada inclusión no prego de condicións particulares do estudo. Así mesmo, considérase unha boa práctica a 
inclusión dunha relación dos centros asistenciais máis próximos á zona das obras, con indicación do número de 
teléfono.  



INSTRUCIÓNS TÉCNICAS 
PARA OBRAS HIDRÁULICAS 
EN GALICIA 

ESTRUTURA E CONTIDO DOS 
PROXECTOS DE ABASTECEMENTO E 

SANEAMENTO 

 
ITOHG-0/0 

 
Páx. 37 de 45 

 

 
 
 

XUNTA DE GALICIA 
 
 
 

AUGAS DE  GALICIA 

 
 
 

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E 
SERVICIOS HIDRÁULICOS 

 

Para rematar, a título informativo, adóitanse incorporar unhas normas básicas sobre cales son as competencias e 
formas de actuar dos diferentes traballadores da obra, en materia de seguridade e saúde (xefe de obra, 
coordinador, encargado, etc) e a maneira de utilizar as instalacións provisionais de obra e os equipos de 
protección.  
 
 
b) Planos nos que se desenvolverán os gráficos e esquemas necesarios para a mellor definición e comprensión 
das medidas preventivas definidas na Memoria, con expresión das especificaciones técnicas necesarias. 
 
Nos planos adóitase reflectir, gráficamente, o xeito de actuar en determinadas circunstancias de risco, a forma de 
utilización de determinados equipos de protección, e as características técnico-xemétricas de moitos destes 
equipos. De forma habitual, os planos de seguridade e saúde pódense considerar “esbozos” máis que 
documentos técnicos do tipo dos de planos construtivos. 
 
 
c) Prego de condicións particulares no que se terán en conta as normas legais e regulamentarias aplicables ás 
especificaciones técnicas propias da obra de que se trate, así como as prescricións que se haberán de cumprir en 
relación coas características, a utilización e a conservación das máquinas, útiles, ferramentas, sistemas e equipos 
preventivos. 
 
Este apartado do estudo adoita estruturarse en dous partes. Unha primeira na que se incorpora unha relación 
exhaustiva de lexislación e normativa técnica aplicable. E unha segunda na que se entre en detalle nas 
características técnicas de máquinas, ferramentas, medios auxiliares, e sobre todo sistemas e equipos preventivos. 
 
d) Orzamento que incluirá:  
Medicións de todas aquelas unidades ou elementos de seguridade e saúde no traballo que sexan definidos ou 
proxectados.  
Orzamento (propiamente dito) que cuantifique o conxunto de gastos previstos para a aplicación e execución do estudo 
de seguridade e saúde.  
Devandito estudo deberá formar parte do proxecto de execución de obra ou, no seu caso, do proxecto de obra, ser 
coherente co contido do mesmo e recoller as medidas preventivas adecuadas aos riscos que leve a realización da obra.  
O orzamento para a aplicación e execución do estudo de seguridade e saúde deberá cuantificar o conxunto de gastos 
previstos, tanto polo que se refire á suma total como á valoración unitaria de elementos, con referencia ao cadro de 
prezos sobre o que se calcula. Só poderán figurar partidas alzadas nos casos de elementos ou operacións de difícil 
previsión.  
As medicións, calidades e valoración recollidas no orzamento do estudo de seguridade e saúde poderán ser 
modificadas ou substituídas por alternativas propostas polo contratista no plan de seguridade e saúde a que se refire o 
artigo 7, previa xustificación técnica debidamente motivada, sempre que iso non supoña diminución do importe total 
nin dos niveis de protección contidos no estudo. A estes efectos, o orzamento do estudo de seguridade e saúde deberá ir 
incorporado ao orzamento xeral da obra como un capítulo máis do mesmo. Non se incluirán no orzamento do estudo 
de seguridade e saúde os custos esixidos pola correcta execución profesional dos traballos, conforme ás normas 
regulamentarias en vigor e os criterios técnicos xeralmente admitidos, emanados de Organismos especializados.  
 
De forma máis concreta, o orzamento do estudo de seguridade e saúde, inclúe os mesmos apartados do 
orzamento do proxecto construtivo no que vai incluído. Isto é, as medicións (esixidas legalmente como se viu), os 
cadros nº1 e nº2 (que se mencionan no RD 1627/97) e que segundo se interpreta do anterior texto legal 
considérase que son os cadros do propio proxecto construtivo, aínda que na práctica adóitanse facer uns cadros 
específicos para o estudo de seguridade e saúde. Finalmente incorpórase un orzamento (propiamente dito) 
resultado de aplicar ás medicións de proxecto os prezos dos cadros.  
O importe do orzamento de seguridade e saúde varía en función do tipo de obra e da importancia da mesma. É 
moi difícil establecer un importe económico do estudo de seguridade e saúde da obra como porcentaxe do PEM 
do proxecto. Con todo, e centrándonos en obras hidráulicas, logo de analizar distintos tipos de proxectos desta 
temática pódese concluír que de forma xeral un 1,5% do PEM da obra destinado a seguridade e saúde é unha 
porcentaxe razoable, que permitirá cumprir as esixencias marcadas polo propio estudo. 
 
 
 
Doutra banda, o contido do estudo básico de seguridade e saúde sería o seguinte: 
 
O estudo básico deberá precisar as normas de seguridade e saúde aplicables á obra. Para ese efecto, deberá 
contemplar a identificación dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias 
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para iso; relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse conforme ao sinalado anteriormente, 
especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos riscos e 
valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas alternativas. No seu caso, terá en conta calquera 
outro tipo de actividade que leve a cabo na mesma, e conterá medidas específicas relativas aos traballos incluídos 
nun ou varios dos apartados do anexo II (RD 1627/97).  
 
Na práctica o estudo básico de seguridade e saúde unicamente inclúe unha relación da normativa aplicable á 
obra en materia de seguridade e saúde, e unha relación das distintas actividades que se van a realizar na obra, 
con indicación dos equipos que se empregarán e do persoal que intervirá no mesmo, así como unha avaliación 
de tódolos riscos que estean asociados a devandita actividade. Esta avaliación non inclúe a descrición técnica, a 
definición xeométrica nin a estimación do custo dos equipos de protección empregados e sistemas preventivos 
expostos.  
 
Tal e como se indica no RD 1627/97 o estudo de seguridade e saúde, e o estudo básico de seguridade e saúde, 
serán redactados por un técnico competente designado polo “promotor” das obras, e será a base para o futuro 
plan de seguridade e saúde que será redactado polo contratista das obras.  
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APÉNDICE Nº 6: PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN E POSTA EN SERVIZO DAS 
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 
 
REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DA OBRA PRINCIPAL 
 
1- Unha vez establecidas a localización das instalacións e as potencias necesarias, solicitarase punto de 

subministración á compañía subministradora1. Neste sentido, hai que ter en conta a seguinte casuística: 
 

a. Solo urbano coa condición de soar: a empresa distribuidora está obrigada á realización das 
infraestruturas eléctricas necesarias sempre que: 

 
1. Se trate de subministracións en BT2, ata unha potencia de 50kW. 
2. Se trate de subministracións en AT, ata unha potencia de 250kW. 

 
Fóra dos límites anteriores, o solicitante realizará á súa costa a instalación de extensión necesaria. As 
instalacións de extensión serán cedidas á empresa distribuidora, sen que proceda o cobro dos 
dereitos de extensión. 
 

b. Solo urbano sen condición de soar: o propietario deberá completar á súa costa a infraestrutura 
eléctrica necesaria para que o solo adquira a condición de soar. A partir de aí, estase na casuística do 
apartado (a). 

 
c. Solo urbanizable: o propietario deberá executar á súa costa a infraestrutura eléctrica necesaria, 

incluíndo a rede exterior de alimentación e os reforzos necesarios (limitados á instalación á cal se 
conecta a nova instalación), aplicándose no seu caso o establecido no apartado (a). As empresas 
distribuidoras poderán participar en todos estes custos da infraestrutura eléctrica. 

 
d. Solo non urbanizable: O solicitante realizará á súa costa a infraestrutura eléctrica para atende-la 

subministración, adquirindo a condición de propietario de devanditas instalacións e asumindo a 
responsabilidade do seu mantemento e operación, aínda que pode optar pola cesión da mesma a 
favor da empresa subministradora.  

 
e. En todo caso, tódalas instalacións destinadas a máis de un consumidor terán a consideración de rede 

de distribución e deben ser cedidas á empresa distribuidora. 
 

2- En canto ao solicitante e o titular da subministración solicitada: 
a. Proxectos redactados pola AHG:  

1. Solicitante, a enxeñería e a AHG. 
2. Titular, o Concello ou a persoa xurídica que vaia ser o efectivo usuario da enerxía. 

b. Proxectos redactados polos Concellos: 
1. Solicitante, a enxeñería. 
2. Titular, o Concello. 

 
3- A enxeñería redactará os documentos necesarios para a execución das instalacións eléctricas, redactados e 

asinados por técnicos titulados competentes:  
a. No caso de redes de distribución e acometidas de tensión superior a 1kV que non teña obrigación de 

realizar a empresa distribuidora: o contratista adxudicatario redactará o correspondente proxecto de 
execución. 

                                                 
1 Neste sentido, hai que ter en conta o art. 46 do RD 1955/2000, onde se indica que a elección da tensión, o punto de entrega e as características da subministración serán 

acordados entre a empresa distribuidora e o solicitante tendo en conta un desenvolvemento racional e óptimo da rede, co menor custo e garantindo a calidade da 

subministración. En caso de discrepancia resolverá o órgano competente da Administración. 

2  Terán a consideración de subministracións en baixa tensión aqueles que se realicen a unha tensión inferior a 1kV, non podéndose atender subministracións con 

potencia superiores a 50kW, salvo acordo coa empresa subministradora. 
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b. No caso de acometidas de tensión inferior a 1kV, documentación técnica que defina as características 
da instalación, que revestirá a forma de proxecto ou memoria técnica, segundo determine a ITC-BT-04 
(RD 842/2002). Nas instalacións que habitualmente executa a AHG:  

1. Necesitan proxecto de execución se a potencia P>10kW.  
2. Necesitan Memoria Técnica de Deseño (MTD) se P<10kW.  

 
4- Nos casos nos que sexa necesario redactar un proxecto de execución, éste incluirá, como mínimo: 

a. Na memoria do proxecto: 
1. Datos relativos ao propietario; 
2. Emprazamento, características básicas e uso ao que se destina; 
3. Características e seccións dos condutores a empregar; 
4. Características e diámetros dos tubos para canalizacións;  
5. Relación nominal dos receptores que se prevexan instalar e a súa potencia, sistemas e 

dispositivos de seguridade adoptados e cantos detalles sexan necesarios de acordo coa 
importancia da instalación proxectada e para que se poña de manifesto o cumprimento 
das prescricións do Regulamento e as súas Instrucións Técnicas Complementarias.  

6. Esquema unifilar da instalación e características dos dispositivos de corte e protección 
adoptados, puntos de utilización e seccións dos condutores.  

7.  Esbozo do seu trazado3 ;  
8.  Cálculos xustificativos do deseño. 

 
b. Os planos serán os suficientes en número e detalle, tanto para dar unha idea clara das disposicións 

que pretenden adoptarse nas instalacións, como para que a Empresa instaladora que execute a 
instalación dispoña de todos os datos necesarios para a realización da mesma.  

 
5- Nos casos nos que sexa necesario redactar unha Memoria Técnica de Deseño, esta incluirá, como mínimo, os 

seguintes datos: 
c. Os referentes ao propietario;  
d. Identificación da persoa que asina a memoria e xustificación da súa competencia;  
e. Emprazamento da instalación;  
f. Uso ao que se destina;  

g. Relación nominal dos receptores que se prevexa instalar e a súa potencia; 
h. Cálculos xustificativos das características da liña xeral de alimentación, derivacións individuais e liñas 

secundarias, os seus elementos de protección e os seus puntos de utilización;  
i. Pequena memoria descritiva;  
j. Esquema unifilar da instalación e características dos dispositivos de corte e protección adoptados, 

puntos de utilización e seccións dos condutores;  
k. Esbozo do seu trazado

4
. 

 
6- O orzamento estimado para as instalacións eléctricas terá o seu reflexo no orzamento do proxecto 

construtivo da obra principal. Neste orzamento incluiranse as partidas necesarias para a elaboración e 
tramitación dos proxectos de execución. 
 

 
 
 

                                                 
3 Tal e como indica a Instrución 4/2007, de 7 de maio, de interpretación e aplicación de determinados preceptos do Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se 

aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión, o esbozo consistirá en, polo menos, un debuxo en planta das conducións eléctricas complementado con 

indicacións sobre a altura pola que pasan. Ademais, os planos correspondentes ou o esbozo de trazado deberá estar rotulado especificamente como esbozo ou esbozo de 

trazado. 

4 Tal e como indica a Instrución 4/2007, do 7 de maio, de interpretación e aplicación de determinados preceptos do Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se 

aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión, o esbozo consistirá en, polo menos, un debuxo en planta das conducións eléctricas complementado con 

indicacións sobre a altura pola que pasan. Ademais, a MTD deberá presentar o formato establecido no Anexo Ib da Orde do 2 de febreiro de 2005. 
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APÉNDICE Nº 7:  NORMALIZACIÓN DA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIXITAL NOS 
PROXECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
O obxectivo do presente apéndice é a normalización da documentación que se entrega relativa aos proxectos.  
 
En canto ao número de copias a entregar establécese que no momento da entrega previa a supervisión 
entregaranse unha copia en formato papel e unha copia en formato dixital, seguindo as indicacións que se 
especifican nos apartados sucesivos. Para a entrega definitiva do proxecto presentaranse 4 copias en formato 
papel e 2 copias en formato dixital, salvo que sexa necesaria a entrega dun número superior de copias.   
 
 
NORMALIZACIÓN DA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIXITAL 
 
De cada proxecto realizaranse dúas versións. Unha delas cos datos nos formatos orixinais de traballo, segundo 
formatos indicados máis adiante, e a outra versión en formato PDF. De cada unha das versións entregaranse dúas 
copias.  
 
Os proxectos completos deberán presentarse en CD-ROM ou DVD, con sesión finalizada evitando futuras 
gravacións nos mesmos. Grazas á capacidade que ofrecen os DVD, non deben utilizarse compresores de arquivos.  
 
Tipos de ficheiros soportados: 

 Documentos: MS-Word 2003 ou compatible 
 Táboas de datos: MS – Acces 2003 ou compatible 
 Follas de cálculo: MS – Excel 2003 ou compatible 
 Ficheiros tipo imaxe: admitiranse formatos .tif ou . jpg 
 Gráfico: DWG para Autocad 2000 
 Orzamentos: admitiranse formatos.bc3 

 
A organización dos ficheiros dentro do CD, da versión en formato orixinal, realizarase segundo a árbore de 
directorios que se presenta a continuación:  
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Dentro de cada un dos directorios débense ter en conta as seguintes consideracións:  
 
  
Memoria e anexos: 
 
No directorio da memoria debe incluírse o documento en formato WORD “Memoria.doc”.  
 
Un directorio por cada anexo, incluíndo en cada un un documento en formato WORD denominado “Anexo XX: 
Título”.  
 
Cando existan ficheiros complementarios (imaxes, planos, follas de cálculo, etc) incluiranse dentro do directorio 
correspondente.  
 
Planos : 
 
Dentro de cada directorio incluiranse as follas correspondentes. Para cada folla utilizarase un ficheiro CAD 
independente.  
 
Sempre que sexa posible os planos deben xeorreferenciarse.  
 
En caso de existir información que sexa usada en distintos documentos, por exemplo a cartografía, deberá 
referenciarse ou vincularse. Incluíndose dita información no directorio de “Referencias”.  
 
Para conseguir resultados idénticos aos do proxectista, no directorio “Referencias” deben incluírse os ficheiros de 
configuración necesarios para conseguir devandito propósito, tales como configuracións, ficheiros de plumas, 
tipos de letra, etc.  
 
O primeiro directorio dos planos “00_Plano resumo”  fai referencia  á necesidade de incluír un plano resumo  no 
que deben quedar reflectidos todos os elementos que definan as redes. 
 
Para evitar problemas de incompatibilidade o formato no que debe ser gardado será Autocad 2004.  
 
Todos os elementos que se inclúan dentro do plano resumo deben representarse en espazo papel, en 
coordenadas UTM, non deben estar referenciados e asociaranse a capas segundo se indica neste mesmo 
documento. 
 
As capas crearanse mediante unha serie de díxitos, de formato numérico ou texto seguindo o seguinte modelo: 
 
A.B.C.D 
 
O díxito A utilizarase para indicar o tipo de elemento, así: 
 
A=1 identificará redes de distribución, as cales quedarán definidas mediante poliliñas. 
 
A=2 identificará elementos accesorios das redes, que se representarán mediante bloques. 
 
A=3 identificará as estruturas relevantes, que se representarán mediante unha polilíña que defina a arista exterior 
da mesma. 
 
O díxito B clasificará o tipo dentro de cada elemento. Así para tubaxes indica o tipo de rede do que se trata. No 
caso de accesorios inclúense os que se consideran máis importantes para a definición da rede, o mesmo que 
ocorre no caso doutros elementos accesorios. 
 
Os díxitos C e D só se utilizan no caso de tubaxes. O díxito C identificará o material co que se executará a tubaxe, 
para facilitar a identificación das capas utilizaranse as siglas que definen os materiais que se utilizan máis 
frecuentemente na execución de obras hidráulicas: FD, FA, PVC, PE, PP, PRFV.   
 
O díxito D utilizarase para indicar o diámetro nominal. 
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Un exemplo da estrutura do plano resumo recollese a continuación: 
 
 
 
A B C D 
1 TUBAXES B=1; Abastecemento 

B=2; Fecales 
B=3; Pluviais 
B=4; Fecales + pluviales 

FD 
FA 
PVC 
PE 
PP 

250 
315 
(…) 

2 ACCESORIOS B=1; Válvulas de 
seccionamento 
B=2; Válvula reductora de 
presión 
B=3 Válvula desaugue 
B=4; Válvula ventosa 
B=5; (…) 

  

3 OUTRAS 
INFRAESTRUTURAS  

B=1; Captación 
B=2; ETAP 
B=3; Depósito 
B=4; Pozo bombeo 
B=5; Fosa séptica 
B=6; EDAR 
B=7; Depósito tormentas 
B=8; Punto de vertido 
B=9; Punto de captación 
B=10;  (…) 

  

 
 
 
A organización dos ficheiros dentro do CD, da versión en formato PDF, realizarase segundo a árbore de 
directorios que se presenta a continuación: 
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Dentro de cada un dos directorios debe incluirse un único arquivo en formato PDF.  


