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Dona María del Carme González Feijoo, provista de DNI. 44493450-L con 

domicilio profesional en Praza Gacía Abad, nº 13, Entreplanta-A, CP 27260 

(Castro R. do Lea), con dirección de correo electrónico: 

xestionmontes@gmail.com e teléfono de contacto 627 519 884, en calidade 

de Enxeñeira Técnico Forestal e como colexiada número 1.263 polo Ilustre 

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia. 

1. EXPÓN 

Que foron requiridos os seus servizos para realizar o presente Proxecto de 

Aproveitamentos forestais e posterior instalación de pradaría, parroquia de 

Entrambasaugas (Santiago), no municipio de Guntín, por Manuel Rodríguez 

Rodríguez , maior de idade, en representación de Abrita SC con CIF J27319359, 

domicilio en Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo CP: 27177. Lugo. 

Os datos da sociedade promotora detállanse na seguinte táboa: 

SOCIOS 

Manuel Rodríguez Rodríguez 

José Manuel Rodríguez Varela 

Rubén Rodríguez Rodríguez  

Mª Josefa Rodríguez Vázquez 

REPRESENTANTE Manuel Rodríguez Rodríguez 

DOMICILIO FISCAL Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo 

DOMICILIO DA EXPLOTACIÓN Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo 

FECHA DE INICIO DA ACTIVIDADE 1.975 

ACTIVIDADE Vacún de leite 

CÓDIGO REGA ES270490036801 

CÓDIGO CNAE 142 

CAPACIDADE ACTUAL 300 vacas e 76 xovencas 

CAPACIDAD PREVISTA 300 vacas e 76 xovencas 

Táboa 1. Dato xerais da sociedade promotora 
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2. REQUERIMENTO 

Con data de decembro do 2017 realizouse un proxecto de cambio de uso 

forestal a agrícola que foi sometido a avaliación ambiental simplificada. Con 

data 11/10/2018 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático 

da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, formulou o 

informe de impacto ambiental no que conclúe que dito proxecto debe 

someterse a avaliación de  impacto ambiental ordinaria. 

En base ó anterior e atendendo ó procedemento de avaliación de impacto 

ambiental de proxectos contemplado no artigo 33 da Lei 21/2013, redáctase o 

presente proxecto denominado “PROXECTO DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS 

E IMPLANTACIÓN DE PRADERÍA, NO LUGAR DE A DEVESA, PARROQUIA DE 

ENTRAMBASAUGAS (MUNICIPIO DE GUNTÍN, LUGO)”, para que o órgano 

substantivo o someta xunto co Estudo de Impacto Ambiental a información 

pública e consultas ás Administracións Públicas afectadas e persoas 

interesadas. 

3. DESCRICIÓN DAS PARCELAS OBXECTO DO PROXECTO  

3.1. SITUACIÓN E LOCALIZACIÓN  

As parcelas obxecto do proxecto están localizadas no municipio de Guntín na 

provincia de Lugo. (Ver plano 01. “Plano de Localización e Situación”)  

Os datos básicos das parcelas móstranse na seguinte táboa: 

 REFERECINA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
COORDENADAS UTM ETRS89  H 29 

 
X Y 

 
27023A099001370000OW 99 137 606780,2 4750416,0 

 
27023A099001300000OI 99 130 606415,7 4750167,7 

 
27023A098000390000OQ 98 39 606649,9 4750204,2 

LUGAR A Devesa 
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PARROQUIA ENTRAMBASAUGAS (SANTIAGO) S 

MUNICIPIO  GUNTÍN 

DISTRITO DISTRITO FORESTAL IX. LUGO - SARRIA 

PROVINCIA LUGO 

Táboa 2. Datos básicos parcela. 

3.2. CABIDAS 

A superficie total das parcelas segundo a cartografía catastral móstrase na 

seguinte táboa, desagregada cada parcela  polos recintos SIXPAC. 

Referencia catastral Polígono Parcela Recinto Uso SixPAC Superficie (ha) 

27023A098000390000OQ 

98 39 1 FO 4,14 

98 39 2 IM 0,01 

98 39 3 PR 0,42 

Total 4,57 

27023A099001300000OI 

99 130 1 PS 1,08 

99 130 2 PR 0,22 

99 130 3 PR 0,64 

99 130 4 PS 0,11 

99 130 5 FO 1,25 

99 130 6 FO 0,07 

99 130 7 PR 0,40 

Total 3,76 

27023A099001370000OW 

99 137 3 PR 0,28 

99 137 4 PR 0,10 

99 137 5 TA 0,28 

99 137 6 PA 0,81 

99 137 7 PR 0,09 

99 137 8 FO 9,99 

99 137 9 ZU 0,06 

99 137 9 ZU 0,01 

99 137 10 TA 5,12 

99 137 11 IM 0,01 

99 137 12 PA 0,04 

99 137 13 FO 0,06 

99 137 14 PR 0,11 

Total 16,94 

Táboa 3.Cabidas dos recintos que forman as  parcelas da cartografía catastral 
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3.3. PERTENZA 

Estas parcelas son de natureza privada, propiedade de Abrita SC con CIF 

J27319359, e dirección a efectos de notificación en: 

Lugar en Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo CP: 27177. Lugo 

3.4. CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA  

O concello de Guntín non posúe normativa urbanística propia. A zona de 

actuación ten unha elevada importancia agrícola e gandeira, polo que 

segundo a Lei2/2016, do 10 de febreiro, del Solo de Galicia clasificaremos o 

solo como Rústico de protección ordinaria . 

3.5. OROGRAFÍA  

A parcela obxecto de estudio presenta as seguintes características 

orográficas: unha pendente media entorno ó 17 % ;o seu rango de altitude vai 

455-530 m, sendo a media 480 m; e a súa orientación é Suoreste-Sur.  

4. LIMITACIÓNS E AFECCIÓNS PARA EXECUTAR O PROXECTO 

4.1. LIMITACIÓN HIDROGRÁFICAS 

A superficie obxecto do presente documento pertence á Bacia do Miño na 

Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. 

As actuación a propor neste proxecto están afectadas por dous cursos de 

augar . Por un lado, o rego de Samai divide as parcelas 130 e 137 de norte a 

sur, e por outro, un regato sen nome bordea a parcela 137 polo sur. Estando a 

zona de actuación afectada pola franxa de servidume e policía.  
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No Plano 02. “Plano de estratos e parcelas de mostraxe” delimítanse estes 

cursos de auga aproximadamente segundo a cartografía catastral. 

Non se realizarán actuacións, nunha franxa de 30 metros ambos lados dos 

cursos de auga, respectando a vexetación de ribeira. 

O desembosque realizarase polas pistas limítrofes da parcela, sen cruzar en 

ningún momento os cursos de auga existentes. 

4.2. LIMITACIÓNS POR ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS. 

A superficie está situada na Reserva da Biosfera "Terras do Miño", figura de 

protección considerada "área protexida por instrumentos internacionais” 

segundo a Lei 42/2007de Patrimonio Natural e Biodiversidade. 

Dita superficie, non forma parte de ningún Espazo Natural Protexido dos 

definidos na Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia.  

4.3. ESPECIES INCLUÍDAS NO CATÁLOGO GALEGO DE ESPECIES AMEAZADAS. 

Segundo a cartografa descargada do visor de conservación da naturexa, as 

especies recollidas no Decreto 88/2007 do Catálogo de especies ameazadas, 

Sapoconcho común, Escribenta das canaveiras, Oso pardo e Píllaras das 

dunas, non están incluídas dentro das parcelas obxecto de actuación. 

4.4. CATÁLOGO DE ÁRBORES SENLLEIRAS  

Na superficie de actuación ningunha árbore ou roda está inscrito no Catálogo 

de árbores senlleiras. 
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4.5. PATRIMONIO CULTURAL E AFECTACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO 

- Patrimonio Cultural 

Dentro do ámbito actuación, e na súa contorna inmediata, non hai ningún 

ben  incluído no catálogo do Plan Básico Autonómico aprobado polo Decreto 

83/2018 do 26 de xullo, e no rexistro do inventario de patrimonio cultural 

(http://inventariopatrimoniocultural.xunta.es/) da Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural. 

- Camiño de Santiago 

A superficie de actuación non comprende zonas de protección lateral do 

Camiño de Santiago. 

5. INVENTARIO DAS MASAS FORESTAIS 

5.1. ESTRATIFICACIÓN DA MASA  

A estratificación das masas fíxose nun primeiro momento, mediante a 

observación de fotografías aéreas, xunto cos estratos obtidos do IV IFN. Unha 

vez realizada esta primeira aproximación á división en estratos da superficie, 

completouse e modificouse a posteriori, tralos múltiples recorridos a pé. 

Unha vez recorrido o monte establecéronse os estratos en función dos datos 

observados, principalmente en base ás idades e á densidade, sendo a 

distribución dentro de cada estrato a máis homoxénea posible. 

Na seguinte táboa e no Plano 02. “Plano de estratos e parcelas de mostraxe”, 

móstranse os distintos estratos que se consideraron, xunto coa superficie que 

ocupan e con unha pequena descrición: 
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Estrato Descrición ha 

I 
Masa de Quercus robur, en estado de fustal, con presenza de 
pés illados Castanea sativa. Fracción de cabida de cuberta 
100%. 

7,1470 

II 
Masa mixta de Betula celtibérica e Alnus glutinosa, con algúns 
pés illados de Salix sp. Fracción de cabida de cuberta 80%. 

0,6676 

III 
Masa de Quercus rubra, en estado de fustal, con presenza de 
pés illados de Quercus robur. Fracción de cabida de cuberta 
100%. 

0,1214 

IV Masa de Eucalyptus, en estado de latizal. FCC 80 %. 0,0931 

V 
Matogueira, principalmente especies do xénero Ulex, Cytisus e 
fentos. 

0,5696 

VI 
Matogueira, principalmente especies do xénero Ulex, Cytisus e 
fentos, con rexenerado de Quercus robur. 

0,1981 

VII Prado. 16,1356 

Táboa 4. Descrición dos Estratos.  

5.2. METODOLOXÍA PARA A ESTIMACIÓN DAS EXISTENCIAS  

Para poder realizar unha estimación das masas forestais realizouse un 

inventario das existencias. Nos estratos I e II planificouse unha mostraxe 

aleatoria das existencias e nos estratos III e IV, debido ó seu pequeno tamaño, 

un cónteo pé a pé. Realizáronse un total de 7 parcelas de 10 metros de radio, 

6 no estrato I e unha no estrato II. 

As variables medidas foron, o diámetro normal (a 1,30 metros) na totalidade 

dos pés, e altura nos pés representativos de cada clase diamétrica. 

Os aparellos de medición empregados foron os seguintes: 

- Hipsómetro Vertex IV Haglof  

- Forcípula de brazo móbil. 

- GPS. 
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5.3. RESULTADOS POR ESTRATO 

Na táboa seguinte móstrase un resumo dos resultados obtidos para cada unha 

das masas ou estratos, expresados en número de pés por estrato e especie, 

volume total por estrato e especie, ademais da superficie total de cada un dos 

estratos. (No Anexo I. Estimación de existencias, móstrase o proceso de 

cálculo). 

Estrato Especie Nº de pés Volume (m3) Superficie (ha) 

I 
Quercus robur 2.689,4 1.535,1 

7,14 
 Castanea sativa 37,88 10,2 

II 
Alnus glutionsa 488,8 28,7 

0,67 
 Betula alba 446,3 32,6 

III 
Quercus rubra 18 12,9 

0,1213 
 Quercus robur 5 3,5 

IV Eucalyptus sp. 58 4,8 0,0931 

Táboa 5. Resultado das existencias madeireiras en Volume (m3) e número de pés por Estrato e especie. 

6. XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE OU OPORTUNIDADE DO 

APROVEITAMENTO. 

Este proxecto redáctase coa finalidade de xustificar a necesidade de realizar 

un aproveitamento forestal para destinar unhas parcelas a un uso agrícola de 

pasto e cultivo, para garantir a viabilidade dunha explotación gandeira. 
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7. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS  DO PROXECTO 

7.1. ACCIÓNS A REALIZAR  

7.1.1. FASE 1: TALLA DE MASAS ARBÓREAS E ELIMINACIÓN DE MATOGUEIRAS 

Nesta primeira fase realizaranse as actuacións encamiñadas a eliminar a 

vexetación forestal para a posterior implantación da pradaría, segundo a 

seguinte secuencia.  

 Rozadura da matogueira a)

Eliminación do estrato arbustivo, formado fundamentalmente por especies do 

xénero Ulex spp, Cytisus spp, robus spp e fentos. Para elo procederase da 

seguinte forma: 

- Nos zonas ocupadas por masas forestais, descritas no apartado 

seguinte, sobre as cales se vai realizar unha corta a feito, realizarase 

unha roza, para eliminar aquela vexetación que poida afectar 

negativamente á execución dos traballos de corta. Esta operación 

realízase nunha superficie de 6,1 ha. 

- Nos estratos V e VI, formados por matogueira realizarase unha rozadura 

mecanizada con rozadora de cadeas. Esta operación realizase nunha 

superficie de 0,7677 ha. 

Finalmente realizárase un triturado mecánico dos restos, os cales se 

incorporarán ao chan cos labores de implantación da pradería 
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 Talla de masas forestais b)

En primeiro lugar, realizarase  unha talla e procesado das masas forestais 

existentes nas parcelas 137 e 130 do polígono 99 e na parcela 39 do polígono 

98, como se indica a continuación: 

Finca 1: parcela 39, polígono 98 

- Estrato I: realizarase unha corta a feito dos pés de Quercus robur 

e Castanea sativa, respectando o perímetro das parcelas nunha 

franxa de 10 metros.  

- Estrato III: talla a feito de todos os pés Quercus rubra, e os pés 

illados de Quercus robur.  

- Estrato IV: talla a feito de todos os pés de Eucalyptus nitens. 

Finca 2: parcela 137, polígono 99 

- Estrato I: realizarase unha corta a feito dos pés de Quercus robur e 

Castanea sativa, respectando a sebe do perímetro da parcela 

nunha franxa de 10 metros, e unha franxa de 30 metros no límite 

co rego de Samai. 

- Estrato II: NON se extraera ningún pé das especies Alnus glutionsa 

e Betula alba. 

Finca 3: parcela 130, polígono 99 

- Estrato I: realizarase unha corta a feito dos pés de Quercus robur e 

Castanea sativa, neste caso extraeranse todos as árbores que 

lindan coa estrada nunha franxa de 2 metros, medidos dende o 

límite do dominio público, para dar cumprimento a lei 7/2012 de 

montes Galicia. Manterase unha sebe perimetral, a partir dos 2 

metros mencionados anteriormente, cunha anchura de 8 metros. 
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- Estrato II: NON se extraerá ningún pé das especies Alnus glutionsa 

e Betula alba. 

Na seguinte táboa, resúmense as superficies con masas arbóreas que se van 

tallar e cales non, segundo a parcela e o estrato ó que pertencen. 

REFCAT Estratos Actuación Superficie (ha) 

27023A09800039 

Estrato I. Masa de Quercus robur  
Ningunha 0,378 

Corta a feito 1,923 

Estrato III. Masa de Quercus rubra Corta a feito 0,121 

Estrato IV. Masa de Eucalyptus Corta a feito 0,093 

27023A09900130 
Estrato I. Masa de Quercus robur 

Ningunha 0,395 

Corta a feito 0,826 

Estrato II. Masa mixta de Alnus glutinosa e Betula alba Ningunha 0,105 

27023A09900137 
Estrato I. Masa de Quercus robur 

Ningunha 0,268 

Corta a feito 3,357 

Estrato II. Masa mixta de Alnus glutinosa e Betula alba Ningunha 0,563 

Táboa 6. Actuacións de corta por estrato e parcela catastral 

Da totalidade das 8,05 ha ocupadas por masas forestais tallaranse 6,32 ha, de 

aproximadamente a seguinte forma:  a totalidade dos estratos III e IV, 0,21 ha; 

no estrato II non se tallara ningún pé de Alnus glutionsa e Betula alba, 0,67 ha; 

do estrato I tallaranse 6,11 ha e respectaranse 1,04 ha, ver Plano 03. “Plano de 

actuacións”. 

A cantidade de madeira a extraer en m3 e toneladas por estrato móstrase na 

seguinte táboa: 

  
Existencias Totais Existencias Extraídas 

Estrato Especie Nº de pés  Vcc m3 Toneladas sc Nº de pés  Vcc m3 Toneladas sc 

I 
Quercus robur 2.689,40 1.535,07 1.429,15 2.299,87 1.312,73 1.222,15 

Castanea sativa 37,88 10,16 7,67 32,39 8,69 6,56 

Total I 2.727,28 1.545,23 1.436,82 2.332,26 1.321,42 1.228,71 

II 
Alnus glutionsa 488,76 28,71 18,23 0,00 0,00 0,00 

Betula alba 446,26 32,64 2.382,49 0,00 0,00 0,00 

Total II 935,02 61,35 2.382,49 0,00 0,00 0,00 

III Quercus robur 5,00 3,48 3,24 5,00 3,48 3,24 
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Existencias Totais Existencias Extraídas 

Estrato Especie Nº de pés  Vcc m3 Toneladas sc Nº de pés  Vcc m3 Toneladas sc 

Quercus rubra 18,00 12,93 12,03 18,00 12,93 12,03 

Total III 23,00 16,41 15,27 23,00 16,41 15,27 

IV Eucalyptus nitens 58,00 4,80 6,34 58,00 4,80 6,34 

Total VI 58,00 4,80 6,34 58,00 4,80 6,34 

Total 3.743,30 1.627,78 3.840,92 2.413,26 1.342,62 1.250,32 

Táboa 7.Existencias totais e Existencias extraídas. Nº pes, Vcc (m3)e toneladas sen cortiza. 

 Saca e carga da madeira. c)

Estableceranse dúas vías de saca de madeira, unha para as parcelas 39 e 137, 

que é un camiño público de terra situado na zona do leste. Outra para a 

parcela 130 que é a estrada LU-P-2405, situada ó oeste. 

 Arrincado das cepas d)

Arrincado mecánico das cepas das árbores e traslado á explotación para o 

seu posterior aproveitamento como biomasa. 

 Triturado dos restos e)

Triturado mecánico dos restos non madeireiros, os cales se incorporarán ó solo 

cos labores de implantación da pradería. 

7.1.2. Fase 2: Implantación de pradería 

 Encalado a)

Con encaladora tipo tolva axustada ao tractor. Se as análises do chan 

mostran a necesidade de encalar, aplicaranse polo menos tres semanas antes 

de sementar, para dar tempo a que se mineralice e para evitar que se 

produzan reaccións adversas co resto de abonados e as sementes utilizadas. A 

súa aplicación farase con pouco vento para evitar as perdas do produto. 
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 Dobre pase de grada de discos b)

 Usarase este apeiro, xa que aínda que non desmenuza tanto o solo como o 

rotovator, realiza un labor máis vertical, con menos desgaste en zonas 

pedregosas e sen formación de soleiras ou capas endurecidas que prexudican 

a circulación da auga entre as capas superiores e inferiores do solo, 

converténdoo en máis encharcadizo no inverno e máis seco no verán.  

 Abonado de fondo  c)

 Con abonadora tipo tolva axustada ao tractor. Pode aplicarse no medio dos 

dous pases de grada ou posteriormente xunto coa distribución da semente. 

Non se recomenda realizar labores profundos como o subsolado ou o arado, 

salvo que as condicións do solo sexan excelentes, xa que non se conseguirían 

efectos positivos claros e, con todo, hai risco de sacar pedras e mesmo de 

perder solo por lavados. A título orientador, unha vez corrixidas despois da 

correspondente analítica as carencias do terreo, aplicaranse un 600 kg/ha de 

abono químico 8-24-8. 

 Sementeira  d)

Con sementadora tipo tolva axustada ao tractor. Débese realizar a voleo e 

coas especies e as doses indicadas segundo o uso previsto da pradería. A 

distribución das sementes realizarase con abonadora centrífuga e en pase 

cruzado. Usarase unha mestura para pastoreo sen regadío, do tipo Raygrass  

Westerwold: 35%, Avea  Strigosa: 35%, Veza  Villosa: 8%, Veza  átiva: 8%, Trevo 

encarnado: 7%, Trevo violeta: 7% ou similar. 

 Pase de rulo compactador acanalado. e)

Este labor facilita o contacto da semente coa terra e por tanto, a xerminación. 

Con iso, adiántanse os primeiros aproveitamentos, ademais de que o 
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compacto o solo facilítanse os aproveitamentos posteriores da pradería, sexan 

en sega polo nivelado do terreo ou en pastoreo polo menor dano do piso do 

gando 

7.2. CALENDARIO DE ACTUACIÓNS  

Os labores de aproveitamento e implantación da pradaría  levaranse a cabo 

dentro dos doce meses desde a autorización do proxecto, planificaranse en 

función das condicións meteorolóxicas 

7.3. TAXACIÓN E ORZAMENTO 

 TAXACIÓN  a)

Para a primeira fase do proxecto “talla de masas arbóreas e eliminación de 

matogueiras” realizouse unha taxación da madeira segundo os prezos medios 

do mercado como se mostra no seguinte cadro: 

Especie Toneladas sc €/tn Total (€) 

Quercus robur 1.225,39 15,00 18.380,89 

Castanea sativa 6,56 15,00 98,38 

Quercus rubra 12,03 8,00 96,28 

Eucalyptus nitens 6,34 22,00 139,39 

Total (€) 1.250,32   18.714,93 

Táboa 8.Taxación da masa aproveitada 

A taxación da madeira que se vai extraer ascende a dezaoito mil setecentos 

catorce euros con noventa e tres céntimos (18.714,93 €). 

 Orzamento e medicións.  b)

Para a segunda fase do proxecto “Implantación de pradería”, realizouse o 

seguinte orzamento e medicións. 
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COD DESCRICIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 ha Encalado 

01.01 

Aplicación de emenda calcaria, mediante  
abonadora sobre tractor de rodas, en 
traballos de creación ou mellora de pasteiros. 
Dose de  encalado de 1.040 kg/ha de óxido 
de cal, na fase previa á sementeira. Inclúe 
parte proporcional de capataz, ferramentas, 
medios auxiliares e transporte de ferramentas 
e persoal ao tallo. 

6,4 327,41 2.095,424 

CAPÍTULO 02 ha   Dobre pase de grada de discos 

02.01 

Gradeo con bancada de discos sobre tractor 
de rodas, en traballos de roturación do terreo. 
Inclúe parte proporcional de capataz, 
ferramentas, medios auxiliares e transporte de 
ferramentas e persoal ao tallo. 

6,4 227,91 1.458,624 

CAPÍTULO 03 ha  Abonado de fondo 

03.01 

Achega de abono complexo NPK 8-24-8, 
mediante abonadora sobre tractor de rodas, 
en traballos de creación ou mellora de 
praderías. Dose de abonado de 600 kg/ha, 40-
50 UF de Nitróxeno, 144 UF de  P2O5 e 80-100 
de K2O Inclúe parte proporcional de capataz, 
ferramentas, medios auxiliares e transporte de 
ferramentas e persoal ao tallo 

6,4 479,92 3.071,488 

CAPÍTULO 04 ha Sementeira  

04.01 

Sementeira de mestura de especies pratenses 
para conseguir unha pradería artificial de 
longa duración con sementadora sobre 
tractor de rodas. tipo Raygrass  Westerwold: 
35%, Avea  Strigosa: 35%, Veza  Villosa: 8%, 
Veza  átiva: 8%, Trevo encarnado: 7%, Trevo 
violeta: 7% ou similar. A semente debe quedar 
repartida o máis homoxeneamente posible. 
Inclúe a porte da maquinaria ao tallo. Inclúe 
parte proporcional de capataz, ferramentas, 
medios auxiliares e transporte de ferramentas 
e persoal ao tallo. 

6,4 150,61 963,904 

CAPÍTULO 05 ha Pase de rulo compactador  

05.01 

Pase de rodete liso ou ondulado tras 
sementeira, para poñer á semente en 
contacto coa terra, en todo tipo de terreo. 
Dobre pasada de traballo. Non inclúe o porte 
da maquinaria ao tallo. Inclúe parte 
proporcional de capataz, ferramentas, medios 
auxiliares e transporte de ferramentas e 
persoal ao tallo. 

6,4 100,98 646,272 

Táboa 9. Descrición capítulos do orzamento 

No seguinte cadro móstrase o resumo por capítulos: 
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CAPÍTULO RESUMO EUROS % 

01 Encalado 2.095,42 25,44 

02 Dobre pase de grada de discos 1.458,62 17,71 

03 Abonado de fondo 3.071,49 37,29 

04 Sementeira 963,90 11,70 

05  Pase de rulo compactador  646,27 7,85 

Total execución material 8.235,71 100,00 

Táboa 10. Resumen orzamento por capítulos 

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 8.235,71 

13% Gastos Xerais 1.070,64 

6% Beneficio industrial 494,14 

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA 9.800,50 

21% IVE 2.058,10 

TOTAL ORZAMENTO XERAL 11.858,60 

Ascende o ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL para as obras á cantidade 

de ONCE MIL OITOCENTOS CINCUENTA E OITO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

(11.858,60 €) 

 

Lugo, 16 de xaneiro de 2019 

O/A Técnico/a Redactor/a 
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Anexo I. Estimación das existencias 

O comezo do cálculo das existencias do monte ven dado pola distribución do número de pés por especies 
e clases diamétricas. 

A través de tarifas de ordenación que teñan a seguinte forma, V = f (d), pódense calcular volumes a través 
dos diámetros, de maneira que son obtidas mediante a aplicación do método de mínimos cadrados. 

Para o cálculo dos volumes aplicarase o método directo de cubicación a partir dunha mostra de diámetros, 
constando esta das seguintes fases. 

1. A partir dos valores de altura total (ht) e diámetro normal (dn) medidos no inventario, calcúlanse os 
volumes individuais con cortiza (Vcc) mediante o emprego de tarifas de árbore individual de dúas entradas. 
Estas tarifas relacionan o volume da árbore coa altura e diámetro. Deste xeito conséguense, para o 
conxunto de árbores dos que se teñen valores de diámetro normal e altura, o volume con cortiza. 
Empregáronse as tarifas de cubicación do IV IFN para a provincia de Lugo. 

2. Ditos valores axústanse a un modelo matemática. Realízase unha regresión, tomando como variable 
independente o diámetro normal en centímetros e como variable dependente o volume con cortiza en 
metros cúbicos: Vcc = f (dn). 

3. Analiticamente compróbase cal é o modelo matemático que mellor se adapta ó conxunto de datos, 
escollendo en tódolos casos o modelo que presente un valor máis alto de R². 

4. Trala obtención da ecuación, procédese ó cálculo do volume con cortiza de tódalas árbores ós que se 
lles mediu o diámetro entrando na ecuación Vcc = f (d) co diámetro normal de cada un dos pés. 

A continuación agrúpanse os volumes das árbores inventariadas por clases diamétricas en cada unha das 
parcelas. 

Calcúlase a media do volume unitario por clase diamétrica en cada parcela. Calcúlanse os volumes por 
hectárea para cada unha das clases diamétricas. 

Posteriormente obtense o volume total por hectárea sumando os volumes por hectárea das distintas clases 
diamétricas. 

Unha vez calculado, poden calcularse os volumes para o respectivo estrato. 

a) Resultados 

Nas gráficas e táboa seguintes, móstranse as ecuacións obtidas para cada especie, así como as tarifas de 
cubicación de partida. 

 

Figura 1. Axuste do Vcc = f (dn), para Quercus robur. 

VCC (m3) = 0,0006x2 - 0,0069x + 0,1196 
R² = 0,9839 
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Quercus robur VCC= f (dn) 
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Figura 2. Axuste do Vcc = f (dn), para Alnus glutinosa. 

 

Figura 3. Axuste do Vcc = f (dn), para Betula alba. 

Volume con Cortiza 

Especie Estrato 

Tarifas de cubicación de dobre entrada: 
Vcc = f(ht, dn) 

Expresión FC Fonte 

Q. robur I VCC=81,21+0,0002541dn2+Ht 2 

IV IFN 
C. sativa I VCC =78,22+0,0002217dn2Ht 2 

A. glutinosa II VCC =4,78+0,0002735dn2Ht 3 

B. alba II VCC = 12,68 +0,0002535dn2Ht 3 

Especie Estrato 
Tarifa de ordenación: Vcc = f(dn) 

Expresión R2 

Q. robur I VCC=0,0006dn2-0,0069dn+0,1196 0,9839 

C. sativa I - - 

A. glutinosa II VCC=0,0002dn2,2749 0,9129 

B. alba II VCC=0,0007dn2-0,0073dn+0,0394 0,9992 

Táboa 11. Ecuacións para o cálculo do volume. 
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- NÚMERO DE PÉS E VOLUME POR CLASE DIAMÉTRICA 

A continuación móstrase, para cada estrato e especie, o número de pés e volume por cada clase 
diamétrica e os totais por estrato. O volume expresouse en metros cúbicos. 

Estrato I:  

Quercus robur  

C.D 
Número de pés Volume  

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 0,3 10,6 75,8 0,030 0,9 6,8 

15 1,7 53,1 378,8 0,244 7,8 55,4 

20 0,8 26,5 189,4 0,166 5,3 37,7 

25 2,5 79,6 568,2 0,792 25,2 180,0 

30 2,7 84,9 606,1 1,223 38,9 278,0 

35 1,3 42,4 303,0 0,811 25,8 184,3 

40 1,0 31,8 227,3 0,901 28,7 204,8 

50 0,7 21,2 151,5 0,822 26,2 186,7 

55 0,2 5,3 37,9 0,259 8,3 58,9 

60 0,3 10,6 75,8 0,643 20,5 146,1 

65 0,2 5,3 37,9 0,339 10,8 77,0 

75 0,2 5,3 37,9 0,526 16,7 119,5 

Total 11,8 376,7 2.689,4 6,75 215,00 1535,07 

Táboa 12. Número de pés e volume para o carballo. 

Castanea sativa 

C.D 
Número de pés Volume 

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

25 0,2 5,3 37,9 0,04 1,42 10,16 

Total 0,17 5,31 37,88 0,04 1,42 10,16 

Táboa 13. Número de pés e volume para o castiñeiro. 

Estrato II.  

Alnus glutinosa 

C.D 
Número pés Volume  

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 12 382,0 255,0 0,429 13,656 9,117 

15 10 318,3 212,5 0,793 25,256 16,861 

20 1 31,8 21,3 0,129 4,098 2,736 

Total 23 732,11 488,8 1,351 43,010 28,713 

Táboa 14. Número de pés e volume para o ameneiro. 
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Betula alba 

C.D 
Número de pés Volume 

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 15 477,5 318,8 0,596 18,965 12,661 

15 5 159,2 106,3 0,399 12,704 8,481 

30 1 31,8 21,3 0,541 17,218 11,494 

Total 21 668,45 446,3 1,536 48,887 32,637 

Táboa 15. Número de pés e volume para o bidueiro. 

Estrato III.  

Quercus rubra Quercus robur 

C.D Pés/estrato m3/estrato C.D Pés/estrato m3/estrato 

25 3,0 1,047 25 1,0 0,316 

35 6,0 3,800 30 1,0 0,512 

40 6,0 4,688 35 2,0 1,305 

45 2,0 2,151 50 1,0 1,347 

50 1,0 1,240       

Total 18 12,927 Total 5 3,4805 

Táboa 16. Número de pés e volume do carballo americano e do carballo común. 

Estrato IV.  

Eucalyptus sp 

C.D Pés/estrato m3/estrato 

10 22 0,660 

15 30 2,700 

20 6 1,440 

Total 58 4,800 

Táboa 17. Número de pés e volume para o eucalipto. 

B) RESULTADOS POR ESTRATO 

Na táboa seguinte móstrase un resumo dos resultados obtidos para cada unha das masas ou estratos, 
expresados en número de pés por estrato e especie, volume total por estrato e especie, ademais da 
superficie total de cada un dos estratos. 

Estrato Especie Nº de pés Volume (m3) Superficie (ha) 

I 
Quercus robur 2.689,4 1.535,1 7,14 

Castanea sativa 37,88 10,2 7,14 

II 
Alnus glutionsa 488,8 28,7 0,67 

Betula alba 446,3 32,6 0,67 

III 
Quercus rubra 18 12,9 0,1213 

Quercus robur 5 3,5 0,1213 
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Estrato Especie Nº de pés Volume (m3) Superficie (ha) 

IV Eucalyptus sp. 58 4,8 0,0931 

Táboa 18. Resume do volume por estratos. 
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DAS OBRAS FORESTAIS DE 
APROVEITAMENTOS FORESTAIS. 

 

 PRESCRICIÓNS XERAIS SOBRE A TÍTULO I.
ADXUDICACIÓN DA OBRA 

CAPÍTULO I  NATUREZA DO PREGO 

I.I.1. DEFINICIÓN 

O presente Prego de Prescricións Técnicas para 
as obras de talla antes citadas, constitúen un 
conxunto de instrucións para o desenvolvemento 
de devanditas obras, e contén como mínimo, as 
condicións técnicas referentes aos materiais, talla 
e maquinaria, as instrucións e detalles de 
execución e por se procede, o sistema de probas 
a que se someterán os traballos, así como os 
materiais.  

I.I.2. APLICACIÓN 

As prescricións deste Prego serán de aplicación 
ás anteditas obras. 

CAPÍTULO II DOCUMENTOS QUE DEFINE 

I.II.1. DESCRICIÓN 

A descrición das obras está contida no Título I 
deste Prego, na Memoria “PROXECTO DE 
APROVEITAMENTOS FORESTAIS E IMPLANTACIÓN 
DE PRADERÍA, NO LUGAR DE A DEVESA, 
PARROQUIA DE ENTRAMBASAUGAS (MUNICIPIO 
DE GUNTÍN, LUGO)”e nos Planos. 

I.II.2. PLANOS 

Constitúen o conxunto de documentos que 
definen xeometricamente as obras e as localizan 
xeograficamente. 

Conteñen a división en estratos do monte, 
necesaria para executar a obra e a localización 
das parcelas. 

CAPÍTULO III RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATISTA DURANTE A 
EXECUCIÓN DA OBRA. 

I.III.1. DANOS E PERXUIZOS. 

O contratista está obrigado ao cumprimento das 
disposicións legais vixentes en materia laboral, de 
Seguridade Social e de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais. 

O contratista será responsable, durante a 
execución das obras de todos os danos e 
prexuízos, directos ou indirectos que se poidan 
ocasionar a calquera persoa, propiedade ou 
servizo público ou privado, como consecuencia 
dos actos, omisións ou neglixencias do persoal ao 
seu cargo, ou dunha deficiente organización das 
obras. 

Os servizos públicos ou privados que resulten 
danados deberán ser reparados, á súa costa, 
con arranxo á lexislación vixente sobre o 
particular. As persoas que resulten prexudicadas 
deberán ser compensadas á súa costa 
adecuadamente. 

As propiedades públicas ou privadas que resulten 
danadas deberán ser reparadas, á súa costa, 
restablecendo as súas condicións primitivas ou 
compensando adecuadamente os danos e 
prexuízos causados. 

I.III.2. PERMISOS E LICENZAS. 

O contratista deberá obter, á súa costa, todos os 
permisos ou licenzas necesarios para a execución 
das obras, con excepción dos correspondentes 
ás expropiacións, servidumes e servizos definidos 
no Contrato. 

I.III.3. RESPONSABILIDADE LABORAL E DE 
ACCIDENTES. 

O contratista está obrigado ao cumprimento do 
establecido no Estatuto dos Traballadores e 
demais normativas legais vixentes en materia 
laboral. 

Antes de dar comezo as obras quedará 
perfectamente definidos e claros os puntos e 
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lugares de encontro ós cales acudir en caso de 
producirse un accidente laboral e deberán ser 
accesibles por vehículos ambulancia. Informar ós 
traballadores dos números a empregar en caso 
de emerxencia: 061 e 112. 

I.III.4. RESPONSABILIDADE EN CANTO A 
RESIDUOS, VERTEDURAS E EMISIÓNS 

Velarase polo mantemento da limpeza de 
residuos xerados polas actividades forestais. 
Evitarase a vertedura de residuos industriais 
(lubricantes, combustible…) nos traballos, 

usando, na medida dos posible, produtos 
biodegradables e acondicionando zonas 
específicas para limpeza de maquinaria e 
equipos. 

O tratamento dos residuos xerados deberá ser 
feito por un xestor autorizado. 

Manteranse limpas as obras que se executen no 
monte, sen restos de lixo, desperdicios ou residuos 
esparexidos polo terreo. Os mesmos deberán 
recollerse e depositarse en contedor adecuado. 

De producirse residuos perigosos, respectarase o 
seguinte: non mesturar con outros residuos, 
eliminar a través de xestor autorizado, se se 
mesturan con terra, extraer a capa afectada, 
almacenándoo no seu correspondente contedor 
ou bolsa e tratándoo como un residuos perigoso. 

Minimizarase, na medida do posible, a emisión de 
contaminantes atmosféricos (gases de 
combustión da maquinaria e dos equipos, po,…) 

e acústicos, sendo recomendable manter en 
perfecto estado a maquinaria e equipos, 
planificar adecuadamente os tempos de 
transporte, circular con moderación naqueles 
lugares onde se xere po. 

I.III.5. TRABALLOS NON AUTORIZADOS 
E/OU DEFECTUOSOS. 

Os traballos executados polo Contratista, 
modificando o prescrito nos documentos 
contractuais deste proxecto sen a debida 
autorización, en ningún caso serán abonables, 
quedando obrigado o contratista a restablecer á 
súa costa as condicións primitivas do terreo en 
canto a súa topografía, e a compensar 
adecuadamente os danos e prexuízos ocasionais 
á vexetación existente. 

CAPÍTULO IV DESENVOLVEMENTO E 
CONTROL DAS OBRAS. 

I.IV.1. EQUIPOS E MAQUINARIA. 

O contratista queda obrigado como mínimo a 
situar en obra os equipos de maquinaria 
necesarios para a correcta execución das 
mesmas, segundo se especifica no Proxecto. 

A maquinaria e demais elementos de traballo 
deberán estar en perfectas condicións de 
funcionamento e quedarán adscritas á obra 
durante o curso de execución das unidades en 
que deban utilizarse. 

A maquinaria deberá posuír a documentación 
que acredite que está en bo estado para 
traballar (marcado CE e ITV). 

I.IV.2. PRECAUCIÓNS ESPECIAIS DURANTE 
A EXECUCIÓN DOS TRABALLOS. 

c) HÁBITATS E REDE FLUVIAL 

Deberá velarse pola protección, mantemento e 
mellora das áreas de vexetación  ripícola, é dicir, 
aquelas situadas nas marxes fluviais, evitando en 
todo caso o uso de produtos químicos e 
acumulación de residuos que poidan deteriorar o 
leito do leito. 

Adoptaranse as medidas pertinentes para 
conservar, mellorar e restaurar a diversidade de 
especies de flora e fauna, da estrutura dá masa 
forestal e dos ecosistemas naturais, en particular 
os de ribeira, evitar, no posible, as alteracións na 
composición da vexetación e comunidades 
faunísticas. Así mesmo, no momento de realizar a 
talla, non se verán afectados as árbores con 
niños de aves de presa e outras especies 
catalogadas. 

d) SOLO 

Durante os traballos porase en marcha medidas 
que eviten o compactación e erosión superficial 
que se puidese producir durante as obras. Así 
mesmo, adoptarase as medidas pertinentes para 
evitar o incremento de riscos de erosión ou 
fenómenos de inestabilidade edáfica , a perdida 
de solo e calidade, así como evitar os deteriores 
das propiedades físicas e químicas dos solos, 
especialmente a súa fertilidade. Si existen 
evidencias de perdida de fertilidade ou calidade 
do solo, modificaranse os tratamentos para 
evitalo, previa comunicación e aprobación. 

e) RECURSOS FORESTAIS E NATURAIS 
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Adoptaranse as medidas pertinentes para reducir 
os danos nos recursos forestais causados polas 
operacións do aproveitamento e transformación 
“in situ”, prestando especial atención os danos 
provocados polas tallas a rexeneración e pés 
residuais, a fragmentación do hábitats, a 
compactación e erosión superficial producida 
polas tallas e construción de pistas de saca e 
infraestruturas contra incendios forestais. 

f) INCENDIOS 

O contratista deberá aterse ao disposto na Lei 
3/2007 de Prevención e Defensa Contra os 
Incendios Forestais.  

En todo caso, adoptará as medidas necesarias 
para evitar que se acendan lumes innecesarios e 
será responsable de evitar a propagación dos 
que se requiran para a execución das obras, así 
como dos danos e prexuízos que se poidan 
producir. 

CAPÍTULO V DISPOSICIÓNS XERAIS. 

I.V.1. PRAZO DE EXECUCIÓN. 

Os períodos de execución das obras 
adecuaranse, primeiramente, ó prazo máximo 
establecido para as mesmas no permiso de 
corta. 

I.V.2. FIANZA. 

Non se establece entrega de fianza. 

 PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS TÍTULO II.
PARTICULARES PARA O 
APROVEITAMENTO MADEIREIRO E 
IMPLANTACIÓN DE PRADARÍA 

CAPÍTULO I ALCANCE DO PREGO. 

II.I.1. XENERALIDADES. 

As citadas prescricións aplicaranse nos casos que 
correspondan á execución das obras e traballos 
comprendidos dentro do PROXECTO DE 
APROVEITAMENTOS FORESTAIS E IMPLANTACIÓN 
DE PRADERÍA, NO LUGAR DE A DEVESA, 
PARROQUIA DE ENTRAMBASAUGAS, (MUNICIPIO 
DE GUNTÍN, LUGO)”. 

Contén as condicións técnicas que deberán 
rexer na execución de devanditas obras. 

II.I.2. OBXECTO E CARACTERÍSTICAS DO 
PROXECTO. 

O proxecto ten como obxectivo a realización das 
obras descritas e comprende, por tanto, tódolos 
traballos, obras e operacións que sexan 
necesarias para que este quede executado de 
acordo a como queda establecido. Nos planos 
queda establecido as zonas onde se executarán 
os traballos. 

CAPÍTULO II DESCRICIÓN DAS OBRAS. 

II.II.1. OPERACIÓNS DE TALLA. 

A talla será a feito, nos estratos I, III e IV, segundo 
está indicado na memoria e nos planos do 
proxecto. 

No apeo, a caída das árbores farase en 
condicións de seguridade e na dirección que 
menos danos cause o arborado destinado a 
permanecer en pé e ao rexenerado. A caída 
debe ser dentro da parcela onde se realiza a 
talla. 

II.II.2. OPERACIÓNS DO DESENBOSQUE E 
ALMACENAMENTO DE MADEIRA. 

Na saca de madeira do monte, o arrastre farase 
de forma que os troncos non sobresaian das vías 
de saca e sempre de forma lonxitudinal. Faranse 
cando as condicións meteorolóxicas sexan as 
máis axeitadas para que as vías de saca e 
infraestruturas en xeral non sufran grandes danos. 

II.II.3. RESTOS DE CORTA. 

Os restos do procesado dos pés apeados con 
maior contido en nutrientes (follas ,ramas, etc.) 
deberán permanecer na zona de talla. 

Deberanse minimizar os impactos na vexetación, 
tanto na zona de talla como na zonas próximas, 
debendo restablecer as condicións físico-
mecánicas de partida. 

Eliminación dos restos, un tractor con rozadoira 
de cadeas ou martelos procedera a súa 
trituración, para unha mellor trituración farense 
dúas pasadas, atendendo ao indicado na 
normativa de montes vixente e de aplicación. 

O resultado destas comprobacións deberá estar 
en concordancia coas condicións establecidas 
nos procesos operativos correspondentes. 
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II.II.4. OPERACIÓNS DE ROZA 

Eliminarase a vexetación nos estratos I, III, IV, V e 
VI como está indicado na memoria e nos planos 
do proxecto. 

A Roza, de modo xenérico, será efectuada con 
medios manuais, mecánicos segundo a 
determinación ou prescrición técnica reflectida, 
para o efecto, no Documento Memoria do 
presente Proxecto. No caso de roza manual 
procederase á eliminación da parte aérea da 
vexetación estraña á masa principal mediante 
emprego de  motodesbrozadora e/ou  
motoserra, segundo o calibre da vexetación para 
eliminar. 

Así mesmo, será entendida como roza 
mecanizada a eliminación do sistema aéreo da 
matogueira realizada con emprego de 
maquinaria forestal tipo tractores de rodas ou 
orugas con disposición de  cabezales 
desbrozadores de martelo ou cadeas. 

II.II.5. OPERACIÓNS DE IMPLANTACIÓN 
DE PRADERÍA 

A profundidade mínima a alcanzar en laboreo 
será de cincuenta (50) cm, salvo naqueles 
lugares nos que as condicións do chan impidan 
alcanzar dita profundidade. Procurarase sen 
investimento de horizontes. 

En caso de non alcanzarse a profundidade 
pretendida, permítese a execución dunha 
pasada complementaria. 

Con carácter xenérico, realizarase a roturación 
de modo continuo sobre toda a superficie de 
actuación. 

En caso de pases dobres evitarase o dar o último 
pase na dirección da máxima pendente, a 
efectos de diminución de efectos  erosivos. 

O material de uso deberá presentarse  ensacado 
e etiquetaxe, debidamente acompañados do 
seu correspondente certificado de garantía. 

Será obrigatorio para o Contratista o control de 
embalaxes e envases no momento da recepción, 
e previo á súa utilización, non operando con 
material en condicións de envellecemento ou 
con apreciación directa de danos no seu 
envasado comercial. 

O Contratista virá obrigado a substituír todas as 
partidas de abono non  concordantes coas 
especificacións, correndo á súa costa todos os 
gastos ocasionados polas substitucións, sen que o 
posible atraso producido poida repercutir no 
prazo de execución da obra 

. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 

1. OBXECTIVOS DO ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDADE E SAÚDE 

Pola clase de traballos que contén o “PROXECTO 
DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS E 
IMPLANTACIÓN DE PRADERÍA, NO LUGAR DE A 
DEVESA, PARROQUIA DE ENTRAMBASAUGAS 
(MUNICIPIO DE GUNTÍN, LUGO)", considérase 
suficiente a elaboración do "Estudo básico de 
seguridade e saúde",  posto que: 

- O orzamento por contrata é inferior a 

450.759 Euros. 

- No se prevé empregar a máis de 20 

traballadores simultaneamente. 

- O volume de man de obra estimado é 

inferior a 500 días de traballo. 

O presente estudo básico de seguridade e saúde 
está redactado para dar cumprimento ao real 
decreto 1627/1.997 do 24 de outubro polo que se 
establecen disposicións mínimas de seguridade e 
saúde nas obras de construción, no marco da lei 
31/1.995 do 8 de novembro de Prevención de 
Riscos laborais.  

De acordo co artigo 7 do R.D. 1627/1.997, o 
obxectivo do Estudo Básico de Seguridade e 
Saúde é o de servir de base para que o 
contratista elabore o correspondente Plan de 
Seguridade e Saúde no traballo no que se 
analizasen, estudasen, desenvolvesen e 
complementasen as previsións contidas neste 
documento en función do seu propio sistema de 
execución da obra. No devandito Plan 
incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas 
alternativas de prevención que o contratista 
propoña coa correspondente xustificación 
técnica. 

2. IDENTIFICACIÓN DA OBRA 

2.1. SITUACIÓN E DELIMITACIÓN DA OBRA. 

Os traballos do presente Estudo Básico 
desenvólvense no termo municipal de Vilasantar  
(Coruña). A obra obxecto deste Estudo Básico, 
denomínase: PROXECTO DE APROVEITAMENTOS 
FORESTAIS E IMPLANTACIÓN DE PRADERÍA, NO 
LUGAR DE A DEVESA, PARROQUIA DE 
ENTRAMBASAUGAS (MUNICIPIO DE GUNTÍN, 
LUGO)." 

2.2. PLAZO DE EXECUCIÓN E PERSOAL 
PREVISTO. 

O prazo de execución será de 1 anos desde a 
concesión da autorización. Non traballarán máis 
de 20 traballadores simultaneamente na obra. 

2.3. UNIDADES QUE COMPOÑEN AS OBRAS. 

As unidades de obra definidas no Proxecto de 
execución, “PROXECTO DE APROVEITAMENTOS 
FORESTAIS E IMPLANTACIÓN DE PRADERÍA, NO 
LUGAR DE A DEVESA, PARROQUIA DE 
ENTRAMBASAUGAS (MUNICIPIO DE GUNTÍN, 
LUGO)", en esencia son as seguintes: 

Apeo – Tronzado – Amoreamento –Saca- 
Implantación de pradería 

2.4. RISCOS DE DANOS A TERCEIROS 

A afluencia de persoas alleas á obra non é un 
feito moi habitual na execución deste tipo de 
traballos. A obra está situada nunha zona forestal, 
polo que non se prevé a afluencia de persoas 
alleas á obra. Con todo, poden presentarse os 
riscos que se sinalan a continuación: 

a) RISCOS: 

- Interferencia nos traballos da obra de 
persoas alleas que poidan orixinar 
accidentes desas persoas ou de persoas 

pertencentes á mesma. 

b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

- Acoutaranse na medida do posible, os 
accesos á obra. Colocáranse carteis 
informando e prohibindo a entrada a 

persoas alleas á obra. 

- Valaranse e sinalizarán os lugares 
potencialmente perigosos (como poden ser 

as zonas de talla). 

Non se observan outros riscos de danos a 
terceiros. 

3. AUTOR 

Dona María do Carme González Feijoo como 
redactora da Memoria técnica elabora o 
presente Estudo Básico de seguridade e saúde. 
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4. CONSIDERACIÓN XERAL DOS RISCOS. 

4.1. SOBRE A SITUACIÓN DA OBRA. 

Pola situación da obra non se xeran riscos fóra 
dos intrínsecos á realización dos traballos. 
Destacar que ao tratarse de traballos en zonas 
rurais e de ámbito forestal nos accesos, así como 
os servizos dispoñibles non son os mesmos que en 
obras realizadas en zonas máis urbanas; polo que 
se deduce que exista un certo risco de lentitude 
de reposta en caso de accidentes, provocado 
polo "illamento" da zona onde se realizan as 
obras. 

4.2. SOBRE A TOPOGRAFÍA. 

Nivel de risco medio con condicións de risco 
aparentes, tanto para a circulación de vehículos, 
como para a programación dos traballos en 
relación coa contorna e o lugar da obra. 

4.3. SOBRE A OBRA PROXECTADA. 

Risco medio nas unidades de obra que deban 
realizarse con medios mecánicos, nas demais 
unidades de obra o risco é baixo. 

4.4. INTERFERENCIAS E SERVIZOS 
AFECTADOS. 

Antes do comezo das obras é necesario coñecer 
todos os servizos afectados (auga, gas, 
electricidade, teléfonos e sumidoiros) para estar 
previdos ante calquera eventualidade. No caso 
de existir dentro do recinto da obra, conducións 
de auga e saneamentos, liñas eléctricas aéreas 
e/ou enterradas, así como liñas telefónicas e 
telegráficas. 

4.4.1 CONDUCIÓNS DE AUGA E 
SANEAMENTOS 

c) RISCOS: 

- Aparición de caudais importantes de auga 

por rotura de conducións.  

- Risco eléctrico por contacto con bombas 
de achique, liñas alimentadoras das 
mesmas ou outras instalacións en caso de 

anegamento por rotura das conducións. 

d) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

- Toda condución de auga existente no 
emprazamento da obra identificarase 
antes do comezo dos traballos, solicitando 

a información necesaria. 

- No caso de que, non poida procederse ao 
seu desvío ou supresión, aínda interferindo 

na execución da obra sinalizarase 
oportunamente o seu trazado, e nos 
traballos de escavación ou calquera outra 
clase a efectuar nas súas proximidades, 
extremaranse as medidas para evitar a súa 

rotura. 

4.4.2 LIÑAS ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E DE 
ALUMEADO AÉREAS. 

e) RISCOS: 

- Electrocución por contacto directo ou 

indirecto. 

f) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

- Determinarase o trazado e altura por 
información recibida, ou simple inspección 

visual. 

4.5. CONCENTRACIÓNS HUMANAS. 

A obra atópase situada nunha zona rural 
afastada dos principais núcleos de poboación, 
polo que non se prevé a concentración humana 
allea á obra. 

En calquera de producirse riscos adoptáranse as 
medidas de protección que se indican. 

g) RISCOS: 

- Os riscos proveñen da interferencia nos 
traballos da obra de persoas alleas que 
poidan orixinar accidentes desas persoas 
alleas á obra ou de persoas pertencentes á 

mesma. 

h) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

- Acoutaranse, na medida do posible, os 
accesos á obra. Colocaranse carteis 
informando e prohibindo a entrada a 

persoas alleas á obra. 

- Valaranse e sinalizaranse os lugares 
potencialmente perigosos (como poden ser 
as zonas de talla, e as zonas cércanas a 

vías). 

5. ANÁLISE DE RISCOS. 

5.1. FERRAMENTAS MANUAIS 

i) RISCOS  DETECTABLES MÁIS COMÚNS: 

- Golpes en mans e en pés. Cortes nas mans. 
Proxeccións de partículas. Caídas ao 

mesmo ou distinto nivel. 

j) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
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- Manteranse limpas de aceites, graxas e 

outras substancias  deslízante. 

- Para evitar caídas, cortes ou riscos 
análogos, colocaranse en porta-

ferramentas ou estantes adecuados. 

- Durante o seu uso evitarase o seu depósito 

arbitrario no chan. 

- Pezas de protección persoal 
recomendables: Cascos. Botas de 
seguridade. Luvas de coiro ou  P.V. C. 
Roupa de traballo. Lentes contra 
proxección de partículas. Cintos de 

seguridade. 

 

5.2. MOTOSERRA. 

5.2.1 RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Os riscos e medidas preventivas na utilización da motoserra son os seguintes:

RISCOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

REBOTE 

- Empregar os equipos de protección individual axeitados. 

- Usar unha motoserra que dispoña de sistema de protección antirrebote. 

- Traballar coa cadea de seguridade correctamente afiada e tensada. 

- Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans. 

- Cortar coa parte da cadea en retroceso ou coa parte inferior da espada. 

- Evitar traballar coa parte superior da punta da espada e, de ser necesario, evitar o 
traballo co cuarto superior da punta. 

- Extremar as precaucións ao introducir a espada nun corte xa comezado. 

- Extremar as precaucións cando exista risco de cambio na posición do tronco ou de 
peches de fendeduras do corte. 

- Afastar os obxectos que poidan ser rozados pola punta da espada. 

- Colocar o polgar arredor da asa dianteira. 

- Serrar unicamente con plena aceleración do motor. 

- Non agacharse demasiado nin traballar por encima do ombreiro. 

RETROCESO 

- Empregar os equipos de protección individual axeitados. 

- Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans. 

- Cortar coa parte da cadea en retroceso. 

- Adoptar a secuencia de cortes máis adecuada a cada situación. 

TIRÓNS 
BRUSCOS 

- Utilizar os equipos de protección individual axeitados. 

- Suxeitar sempre a máquina firmemente con ambas as mans. 

- Empregar as grampas da motoserra. 

EXCESO DE 
PERCORRIDO 

DE CORTE 

- Empregar os equipos de protección individual axeitados. 

- Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria dos cortes a cada situación. 

- Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans. 

DESVÍO DA 
TRAXECTORIA 

DE CORTE 

- Usar os equipos de protección individual axeitados. 

- Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans. 

- Vixiar a tensión a que están sometidos os elementos que se vaian serrar e aqueles 
outros alleos que poidan interferir. 

ROTURA DA 
CADEA 

- Non abusar da cadea de corte. 

- Afiar a cadea regularmente. 

- Revisar os remaches e os eslavóns. 

- Empregar sempre un calibrador para afiar os limitadores de profundidade. 
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RISCOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CAÍDAS, 
TROPEZÓNS E 

ESVARÓNS 

- Empregar os equipos de protección individual axeitados. 

- Empregar motoserras dotadas de fiador de cadea que a bloquea ao desacelerar. 

- Asentar firmemente os pés nunha posición segura. 

- Manter o sistema de regulación da máquina sempre a punto, de tal xeito que 
cando a motoserra se atope en ralentí, a cadea estea sempre parada. 

- Nos desprazamentos, apagar a motoserra e levala coa espada cara a atrás e coa 
funda da cadea posta. 

- Manter a zona de traballo o máis libre posible de obstáculos. 

VIBRACIÓNS 
- Manter en bo estado os sistemas amortecedores da motoserra. 

- Empregar sempre as luvas. 

- Limitar o tempo de uso e realizar descansos. 

CORTES E 
GOLPES 

- Empregar os equipos de protección individual axeitados. 

- Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans. 

- En desprazamento, apagar o motor. 

- Realizar os labores de mantemento da máquina parada. 

- Non traballar máis dunha persoa na mesma árbore. 

- Evitar rebotes, retrocesos e desvíos de traxectoria. 

SOBREESFORZOS 

- Agarrar correctamente a máquina. 

- Limitar o tempo de manexo ou realizar pausas. 

- Manter unha boa hixiene postural. 

- Empregar elementos auxiliares de axuda, no caso de que sexa necesario. 

- Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros 

QUEIMADURAS
/INCENDIOS 

- Recargar sempre co motor apagado. 

- Non fumar mentres durante a realización dos traballos e manter a máquina a 
distancia prudencial de calquera lume. 

- Evitar os derramos de combustible. 

- Arrancar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros). 

- En caso de derramo, limpar a máquina e, se é necesario, mudar a roupa. 

- Dispoñer dun extintor de incendios. 

PROXECCIÓNS 
- Usar os EPI necesarios. 

- Manter a distancia de seguridade na presenza doutros operarios. 

- Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros. 

RUÍDO 
- Usar protectores auditivos. 

- Manter en bo estado o escape e o silenciador. 

FACTORES 
BIOLÓXICOS 

- Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, pode ser necesario o uso de 
máscara en caso de alerxia ao pole. 

- Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas. 

- Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, no caso de determinadas 
picaduras. 

CLIMATOLOXÍA 
ADVERSA 

- Hidratarse convenientemente (beber líquidos, preferentemente auga). 

- Empregar roupa axeitada. 

- Empregar protección solar, se fose necesario. 

- Establecer rotacións de traballo para poder diminuír a exposición. 

Táboa 19. Risos e Prevención. Motoserra 
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5.2.2 RECOMENDACIÓN XERAIS DE 
SEGURIDADE 

- O operador da máquina debe ser maior de 
idade, ter formación para o uso da 
máquina, ter información dos riscos e das 
medidas preventivas que debe adoptar 
para o labor que vai desenvolver e 
coñecer o contido do libro de instrucións 

da máquina. 

- Seleccionar a máquina idónea e elixir unha 
espada de anchura e lonxitude óptimas 
para o traballo que se vai realizar (a 
espada será o máis curta posible, dentro da 

súa idoneidade de traballo). 

- Comprobar a tensión da cadea antes de 
iniciar o traballo e, periodicamente, a 

intervalos regulares. 

- Non traballar coa motoserra nas 

proximidades doutras persoas. 

- Para poñer en marcha a motoserra, 
arrancar co freo da cadea accionado. 
Aconséllase colocar a motoserra no chan e 
situar o pé dereito sobre a empuñadura 
posterior e a man esquerda na anterior, 
mentres que se tira do arranque coa man 
dereita. Se non é posible colocala no chan, 
a empuñadura posterior suxeitarase entre 

ambas as pernas. 

- Independentemente de que a persoa sexa 
destra ou zurda, collerase a empuñadura 
traseira coa man dereita e a dianteira coa 
esquerda. Nunca se traballará coa 

motoserra cunha man soa. 

- Procurar manterse ben asentado sobre o 
chan durante o corte, evitar posicións 
inestables ou posturas forzadas e prestarlle 
atención a non situar ningunha parte do 

corpo no sector de xiro da motoserra. 

- Non cortar pólas que colguen, nin quitar 
raíces nin estorbos coa espada da 

motoserra. 

- PREPARACIÓN PARA O TRABALLO: antes de 
iniciar o traballo, hai que realizar unha 
revisión a fondo da motoserra e unha posta 
a punto que inclúa: revisión da cadea e do 
filtro de aire, revisión das empuñaduras, 
revisión e engraxado do piñón de punta, 
revisión dos dispositivos de seguridade e 
revisión e reposición dos depósitos de 

aceite e combustible. 

- MANTEMENTO: é importante facer unha 
listaxe con todos os controis necesarios 
para asegurar un bo funcionamento e 
evitar riscos. Estes controis han de ser 

diarios, semanais e mensuais. 

- TRANSPORTE: nunca realizar o transporte 
coa máquina acesa. Colocar a funda na 
cadea. Agarrar a máquina da asa 
dianteira coa espada dirixida cara a atrás, 
e a saída do escape no lado contrario do 

corpo. 

- RECARGA: sempre co motor parado. Abrir 
lentamente a tapa do depósito para deixar 
saír progresivamente o exceso de presión. 
Unha vez concluída a reposición, apertar 
ben a tapa do depósito. Intentar non verter 
combustible e, se se verte algo, limpalo de 
inmediato. Intentar non verter combustible 
pola roupa. Asegurarse de que hai boa 
ventilación nos lugares onde se manexe o 
combustible. Nunca fumar durante a 

operación de enchedura. 

- POSTA EN MARCHA: seguir o libro de 
instrucións da máquina. Realizala unha soa 
persoa. Procurar arrancar a máquina a 
certa distancia de onde se produciu a 
recarga. Non permitir que outras persoas se 
acheguen á motoserra cando esta se pon 
en marcha. Manter as mans secas, limpas e 
sen aceite. Evitar que a cadea da 
motoserra entre en contacto con algún 
obxecto antes de poñer en marcha o 
motor. Arrancar co freo da cadea 
accionado. Poñer o mando para o 
acendido e arrancar cun tirón rápido, 
agarrar a asa da corda mentres esta se 

retrae. 

5.2.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPI) 

- Casco de seguridade, con protector 

auditivo e pantalla. 

- Pantalón de motoserrista con protección 

fronte ó corte. 

-  Botas de seguridade con punteira e sola 

antideslizante. 

- Luvas de seguridade. 

A roupa será cómoda e resistente, adecuada 
para traballos ao aire libre. 

Estará realizada con material anticorte feito con 
fibras capaces de bloquear a cadea en caso de 
corte accidental. 
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Luvas que non esvaren con reforzo anticorte na 
parte traseira da man esquerda (prevención ante 
posibles roturas da cadea). 

As botas de seguridade terán sola antiesvarante, 
punteira de aceiro e protección anticorte. 

- EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS: É 
recomendable levar sempre gardado no 
cinto de ferramentas, no peto do pantalón 
ou da chaqueta, unha caixa de primeiros 
auxilios que estará composta por, como 
mínimo, luvas de látex, venda, esparadrapo 

e compresa para feridas abertas.´ 

5.3. OUTRAS FERRAMENTAS 

Neste apartado considéranse globalmente os 
riscos de prevención apropiados para a 
utilización de pequenas ferramentas accionadas 
por enerxía eléctrica ou de explosión:  rozadoras,  
podadoras, etc. 

k) RISCOS  DETECTABLES MÁIS COMÚNS: 

- Cortes. Queimaduras. Golpes. Proxección 

de fragmentos. Caídas de obxectos. 

- Contacto con enerxía eléctrica. Vibracións. 

Ruído. 

l) NORMAS OU MEDIDAS PREVENTIVAS 
COLECTIVAS TIPO: 

- Os motores de explosión e/ou eléctricos das 
máquinas - ferramentas estarán protexidos 
pola carcasa e  resgardos propios de cada 
aparello, para evitar os riscos de 
atrapamentos, ou de contacto con 

escapes, cargas eléctricas, etc. 

- As máquinas con capacidade de corte, 
terán o dispositivo de corte protexido 

mediante unha  carcasa  antiproxeccións. 

- Prohíbese o uso de máquinas-ferramentas 
ao persoal non autorizado para evitar 

accidentes. 

5.4. MÁQUINARIA FORESTAL. 

As máquinas a empregar serán: procesadora, 
autocargador forestal, tractor forestal de arrastre 
ou skidders, e tractores con apeos necesarios 
para realizar o corta e posterior implantación da 
pradería principalmente, entre outros. 

 

5.4.1 RISCOS E MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO MANEXO DE MÁQUINARIA FORESTAL 

RISCOS PREVENCIÓN 
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RISCOS PREVENCIÓN 
EN

V
O

RC
A

D
U

RA
S 

(L
A

TE
RA

L,
 E

M
PI

N
A

M
EN

TO
) 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDADE PASIVA 

- A medida máis eficaz de protección pasiva é instalar na máquina un bastidor ou cabina 
de seguridade. 

- Tódolos tractores e máquinas autopropulsadas de polo menos dous eixes deben ir provistos 
de protección a proba de esmagamento para o condutor, sempre que teñan un peso sen 
carga de polo menos 500 kg. 

- Como complemento da cabina ou bastidor é necesario o emprego de cintos de 
seguridade. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDADE ACTIVA 

- Inspeccionar o terreo e evitar zonas con exceso de pendente. 

- Evitar excesos de velocidade e non utilizar pistas mal acondicionadas. 

- En parcelas a distinto nivel, deixar entre a máquina tractora e o límite da parcela unha 
distancia suficiente para non envorcar ao ceder o terreo. 

- En terreos con pendentes elevadas, xirar lentamente e co apeiro levantado. 

- O acceso a parcelas a distinto nivel farase por camiños construídos a tal fin. 

- Non utilizar a máquina tractora para remolcar máquinas ou vehículos cando se descende 
por unha pendente. 

- Non embragar violentamente ao arrancar. 

- Os pedais dos freos, deberán ter un peche de bloqueo para que a acción do freado sexa 
igual en ambas rodas. 

- Os remolques débense enganchar no punto máis baixo do tractor, sobre todo os dun eixe. 

- Colocar contrapesos na parte dianteira, para evitar o empinamento. 

- Débese traballar ou circular, sempre que sexa posible, coa máxima separación entre as 
rodas e cos pneumáticos máis anchos. 

- Utilizar gatos hidráulicos nas operacións de carga con grúas. 

- Cruzar as gabias en ángulo de 45º. Nunca perpendicularmente. 

C
A

ID
A

S - As máquinas tractoras estarán provistas dun chanzo ou estribo para poder subir con 
seguridade ao posto de condución. 

- Os vehículos deberán posuír solo antideslizante. 

C
H

O
Q

U
ES

 

- Planificar o traballo axeitadamente. 

- Facilitar a visibilidade no lugar de traballo. 

- Evitar o solapamento dos labores e actividades. 

- Ao entrar nunha estrada, débese comprobar se se acerca algún vehículo. 

- As luces, a sinalización, e o bo estado dos freos o mantemento correcto, contribúen 
prevención de accidentes. 

- Moderar a velocidade. 

A
TR

O
PE

LO
S 

- Conservar en estado óptimo os elementos de sinalización da máquina. 

- Coñecer as sinais acústicas e sonoras. 

- Adecuar a velocidade á zona na que se traballa. 

- Evitar a presencia de persoas no radio de acción da máquinaria. 

- Evitar o transporte de persoas en lugares impropios da máquina. 

- Circular e estacionar a máquina en zonas axeitadas. 
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RISCOS PREVENCIÓN 
A

TR
A

PA
M

EN
TO

S 

- As tomas de forza dos tractores deben estar provistas dunha cuberta ríxida de protección o 
suficientemente ampla para permitir que os aneis protectores do eixe de transmisión se 
movan libremente no seu interior. 

- A árbore receptora debe estar provista dunha cuberta ríxida de protección para cubrir o 
limitador de par, o acoplamento de fricción e a roda libre. Debe estenderse polo menos 20 
mm. máis alá da xunta cardán máis próxima. 

- O eixe de transmisión debe instalarse dentro dunha cuberta cilíndrica de protección con 
dous aneis para protexer as xuntas cardán en tódolos extremos do eixe de transmisión e 
unha cuberta telescópica de protección de forma cilíndrica entre os aneis. 

- O acoplamento de fricción e a roda libre deben estar sempre situados do lado da 
máquina receptora. 

- Debe preverse un mecanismo para soportar o peso da liña de transmisión da toma de 
forza cando se desengancha da máquina tractora. 

IN
C

EN
D

IO
S 

 - Instalar un matachispas no tubo de escape. 

- Levar un extintor. 

- Evitar os curtocircuítos revisando periodicamente o equipo eléctrico. 

- Manter limpo o motor, o tubo de escape e algunhas zonas que puideran ter materias 
inflamables. 

- Encher o depósito de  combustible co motor parado. 

RU
ÍD

O
S 

- Cando o nivel sonoro sexa superior a 85 dB(A) recomendase o uso de protectores de oído. 

V
IB

RA
C

IÓ
N

S 

- Se a exposición á vibración excede 120 dB(HA) debe limitarse o tempo de funcionamento. 

- O asento do condutor debe posuír boa amortiguación. 

5.4.2 RISCOS E MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO 
MANEXO DE APEIROS E ACCESORIOS 
FORESTAIS 

m) RISCOS MÁIS COMÚNS: 

- Envorcadura da máquina tractora debido 

á posición do enganche. 

- Golpes, cortes e atrapamentos ao 

enganchar ou desenganchar. 

- Caídas ao subir aos apeiros. 

- Proxección de obxectos. 

- Lesións causadas por cables ou grúas de 

arrastre e carga. 

n) MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

- Informarse sobre o funcionamento correcto 

do apeiro. 

- Antes de poñer en funcionamento, 
asegurarse de que non existen persoas na 

área de traballo. 

- Cando o apeiro sexa arrastrado, 
engancharase no punto máis baixo do 

tractor. 

- Os operarios non se deben subir aos 

apeiros. 

- Débese parar o motor para reparar 

calquera defecto. 

- Os condutores deben estar protexidos 

contra a proxección de pedras. 

- Respectar durante o funcionamento unha 
distancia mínima de seguridade en función 

do tipo de apeiro 

5.4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
NO MANEXO DE MÁQUINARIA 

O equipo de protección individual que debe usar 
todo operador de máquinaria forestal estará 
composto, de forma xeral, polos seguintes 
elementos: 

- Casco protector con ventilación axeitada 
para o seu emprego dentro ou fóra do 

habitáculo da máquina tractora. 

- Protectores auditivos que protexan ao 
mesmo tempo do ruído e da proxección de 

obxectos. 
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- Luvas de seguridade resistentes, con puño 

longo e axustables por riba do pulso. 

- Botas de seguridade impermeables, 

antideslizantes e con punteira reforzada. 

- Lentes ou pantalla de protección ocular, se 

fose necesario. 

- Todos os traballadores forestais deben 
contar no seu equipo cun botiquín de 

primeiros auxilios. 

- Unha radio transmisor, con sistema de mans 
libres, pode facilitar a petición de axuda en 
caso de inmobilidade por diversos 

atrapamentos. 

5.4.4 NORMAS DE SEGURIDADE XERAIS 

As normas máis importantes no uso das máquinas 
forestais son as seguintes: 

- Adaptar a velocidade da máquina ás 
condicións das pistas ou terreo por onde se 

circule. 

- Antes de iniciar unha manobra, o condutor 
asegurarase de que o camiño está 
despexado de persoas, obxectos ou outros 
vehículos. Estas precaucións extremaranse 

na marcha atrás. 

- Ao finalizar a xornada de traballo buscar un 
emprazamento seguro, accesible e limpo 
de maleza e restos de corta para ó 
aparcamento da máquina. Deixar ademais 
todos os seus mecanismos desconectados 

e inmobilizados 

- Ao subir ou baixar pendentes marcharase 
sempre cunha velocidade metida e sen 

pisar o embrague. 

- Baixo ningún pretexto conducirá unha 
máquina unha persoa que non teña a 
formación ou experiencia, facultada para 
iso. Os aprendices deberán estar, durante o 
seu período de adestramento, baixo a 

supervisión do seu instrutor. 

- Cando por circunstancias do servizo deba 
usarse un vehículo distinto do que se teña 
asignado, antes de iniciar a súa condución 
comprobarase o estado dos freos, 
dirección, luces, claxon, pneumáticos ou 
cadeas, etc... Así mesmo comprobarase o 
estado das ferramentas e do equipo de 

seguridade. 

- Débese poñer un especial coidado nas 
áreas frecuentadas polo público. Cando 
sexa conveniente débese sinalizar o lugar 

con cinta de balizamento, carteis... sen que 
isto evite a necesidade de realizar sempre 

un  amoreamento correcto e seguro. 

- Evitar o paso por superficies rochosas. 
Procurar non pasar por riba de obstáculos 
pronunciados. Evitar ou salvar aqueles 
obstáculos que poidan facer envorcar a 

máquina. 

- Evitar desprazarse sobre árbores apeadas 
ou toradas cortadas de madeira, a menos 
de que sexa necesario para limpar o 

camiño. 

- Manter en perfecto estado o sistema de 
freado e bloqueo da máquina. Non 

traballar nunca con freos defectuosos. 

- Manter sempre limpa de graxa ou outra 
substancia esvaradía a plataforma, pedais 

e estribos da máquina. 

- No verán no caso de perigo de incendios 
faranse devasas arredor das pilas. E 
aparcamento das máquinas. Deixar 
ademais todos os seus mecanismos 

desconectados e inmobilizados. 

- Non avanzar nunca sobre a zona en que a 
vista do condutor non alcanza a distinguir 
os obstáculos que puideran presentarse. En 
tales casos, baixarse do tractor a 
inspeccionar o terreo ou mandar ó 

axudante 

- Non deben pasarse os límites de operación 
indicados no manual de funcionamento da 
máquina. As cargas adaptaranse, en 

calquera caso, ás condicións do terreo. 

- Non realizar ningunha operación co 
guindastre se algunha dos seus partes ou 
da carga que está a mover queda a 
menos de 15 metros dunha liña eléctrica 
apoiada sobre torres metálicas ou de 9 
metros se se trata dunha liña sobre postes 

de madeira. 

- Non se operará coa máquina en zonas nas 

que haxa outras persoas traballando. 

- Non usar roupa solta preto das pezas en 

movemento. 

- Nunca se permitirá que outra persoa vaia 

na máquina durante a súa marcha. 

- O combustible levarase nun vehículo 
provisto de extintor e no que só vaia o 

condutor. 

- O condutor debe ir sempre sentado. 
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- O vehículo irá provisto de extintor de 

incendios. 

- Os pneumáticos estarán nas debidas 

condicións de traballo, cando proceda. 

- Prestar grande atención e revisar con 
frecuencia os elementos de suxeición das 
partes movibles da grúa, en especial bulóns 
e pasadores, así como elementos 

hidráulicos. 

- Vixiar e manter sempre en bo estado das 
cubertas. Extremar esta precaución en 

épocas de choiva ou terreo esvaradizo. 

- Vixiar o estado do escape periodicamente. 

- Non esquecer axustar o asento para que se 
poida alcanzar os controis con facilidade, e 

o traballo  resultará máis cómodo. 

- Acoutarase o contorno da zona de 
traballo, cando as circunstancias o 

aconsellen. 

- Os condutores deberán controlar o exceso 
de comida, así como evitar a inxestión de 
bebidas alcohólicas antes ou durante o 

traballo. 

- Para subir ou baixar da máquina, utilizar os 

chanzos e zonas dispostas para tal mester. 

- Non acceder á máquina encaramándose 

a través das cadeas ou rodas. 

- Subir e baixar da máquina de forma frontal 
(mirando para ela) agarrándose ó 

pasamáns. 

- Non tratar de realizar "axustes" coa 
máquina en movemento e co motor en 

funcionamento. 

- Non traballe coa máquina en situación de 
avaría aínda que sexa con fallos 
esporádicos. Reparar primeiro, entón, 

reinicie o traballo. 

- Prohíbese nesta obra que os condutores 
abandonen a máquina co motor en 

marcha. 

- Prohíbese estacionar o tractor nas zonas de 
influencia das beiras dos noiros, gabias e 
asimilables para evitar o risco de voltas por 

fatiga do terreo. 

- Os labores de mantemento e reparación só 
deberían ser efectuadas por persoal 

autorizado e coa suficiente experiencia. 

Nas seguintes apartados móstranse as medidas 
de seguridade máis importes para as principais 
máquinas que interveñen no proceso produtivo. 

o) TRACTOR AGRÍCOLA EN TRABALLOS 
FORESTAIS/TRACTOR FORESTAL 

- Para evitar lesións durante as operacións de 
mantemento, apoia primeiro a rozadora no 
chan, parar o motor, poñer en servizo o freo 
de man e bloquee a máquina; a 
continuación realice as operacións de 

servizo que serían  necesarias. 

- As operacións de control do bo 
funcionamento dos mandos, facelas con 

marchas sumamente lentas. 

- Os tractores a utilizar en obra, estarán 
dotados dunha caixa de urxencias portátil 
de primeiros auxilios, situada de forma 

resgardada para conserva-la limpa. 

- Antes de accionar o cabrestante 
asegurarse de que o tractor estea 

ancorado. 

- Ao desprazarse por  pendentes marcharase 
sempre cunha velocidade metida e sen 

pisar o embrague. 

- As transmisións para a toma de forza a 
outros apeiros estarán provistas das 

proteccións axeitadas. 

- Baixando, a pa dianteira debe adoptar 

sempre unha posición o máis baixa posible. 

- O cabrestante só debe arrastrar a carga 
cando non exista posibilidade de que o 
tractor patine cara atrás, nos casos de 
tracción directa, ou lateralmente nos casos 

de tracción de lado. 

- O tractor só debe deterse cando o faga a 

carga do arrastre. 

 

 

p) AUTOCARGADOR 

- A carga e a descarga farase coa máquina 

totalmente parada. 

- A operación de carga debe comezarse 
sempre cando a máquina empeza a 
baixar, concluíndo a carga cando os 
desprazamentos sexan subindo. 
Recoméndase este método de traballo en 
ladeiras, xa que é moi perigoso baixar co 
carro case cargado e parar para 

completar a carga. 
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- O autocargador irá equipado con luz de 
emerxencia e sinal acústica de marcha 

atrás. 

- Ao cargar o remolque, distribuír a carga de 
forma que se equilibren os pesos e non se 
desprace o centro de gravidade do 

remolque. 

- Ao elevar os paquetes de tronzas na carga, 
procurar suxeitalos polo centro de 

gravidade. 

- Asegurarse de que o freo de carga ou de 
aparcadoiro está botado mentres está a 
cargar e de que, pola contra, foi soltado 

antes de iniciar un desprazamento. 

- Asegurarse de que o guindastre está 
debidamente colocado en posición de 

marcha, antes de iniciar o desprazamento. 

- Baixando, a coitela dianteira debe adoptar 

sempre unha posición o máis baixa posible. 

- Cando se estea a cargar asegurarse de 
que as pinzas do guindastre rodeen 
perfectamente todo o paquete, salvo que 

se trate de toradas únicas. 

- Deter a manobra se aparecese algunha 
persoa a unha distancia inferior ao dobre 
do alcance do guindastre e da madeira 

que estea a manexar. 

- Na carga ou descarga non deixar 
conectada ningunha velocidade; facer uso 
do freo de man. A panca de cambio 

adoptará a posición de punto morto. 

- Non  sobrecargue a plataforma. 

- Non golpear coa pinza da grúa nin a carga 

nin o chan. 

- Non pasar nunca o peso máximo 
establecido para os medios de carga que 
se empreguen. Non tente cargar por 
encima do nivel máximo da caixa ou dos 

puntais. 

- Reduza a carga cando as condicións do 
chan non sexan boas para o 
desprazamento polo monte. Organice o 
traballo de tal maneira que salve os tramos 
difíciles con menos carga e complétea 

despois de habelos atravesado. 

q) PROCESADORA 

- Antes de entrar nunha terraza debe ter os 
accesos preparados, tanto de entrada 

como de saída. 

- Asegurarse de que o cabezal procesador 
queda estacionado nunha posición de 
transporte correcta antes de poñerse en 

marcha. 

- Asegurarse de que o mantemento do 
cabezal da  procesadora realizárase 
seguindo as indicacións do manual de 

instrucións do fabricante. 

- Calquera zona perigosa que sinale o 
fabricante na súa máquina, debe estar 
clara e visiblemente marcada sobre a 

mesma. 

- Cando  non  poida  evitar  unha  pendente, 
estenda o brazo da  procesadora dirixíndoo 
cara arriba para manter a estabilidade. 
Asegurarse de que o brazo non queda 

atascado en ningún obstáculo. 

- Cando as condicións do lugar de traballo 
non teñan boa iluminación, 
proporcionarase un adecuado campo 
luminoso para traballar en condicións de 

seguridade. 

- Cando se realice e unha operación de 
carga ou descarga en costa, estacione a 
procesadora na liña de máxima pendente 

e non en diagonal. 

- Deixar o material procesado nunha 
posición segura e estable e que teña fácil 
acceso para a máquinaria que vaia a 

realizar o desembosque. 

- Deter inmediatamente o traballo se 
calquera persoa penetrase na zona de 

perigo da  procesadora.  

- Evitar conducir sobre árbores caídas e pilas 

de madeira. 

- No estacionamento do cabezal asegurarse 
de que a serra da cadea queda nunha 
posición segura e de que as coitelas están 

protexidas. 

- Non sobrecargue o cabezal da 

procesadora. 

- Non dirixa o cabezal de corte cara a 
ningunha persoa situada a menos de 200 
metros da máquina, ou a unha distancia 
maior se se considerase necesaria para 

garantir a seguridade. 

- Nos desprazamentos polo monte, o 
cabezal procesador situarase en posición 
suspendida  no punto máis baixo para 

evitar desequilibrios e falsos movementos. 
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- Nunca dirixir o cabezal de corte cara a 

cabina do condutor. 

- -O operario debe levar a adecuada 
protección para previr calquera dano 
físico. As xanelas da cabina que queden 
enfrontadas á zona de traballo, 
fabricaranse en policarbonato de 12 mm. e 
colocaranse correctamente. As demais 
xanelas levarán cristais de seguridade. Se 
fose necesario, colocaranse tamén mallas 
metálicas de protección. As portas deben 
permanecer ben pechadas mentres a 

máquina move ou traballa. 

- Planificar os traballos de forma que toda  a 
ramaxe das árbores procesadas axude a 
atravesar a zona de traballo, ou polo 

menos, non o dificulte. 

- Prestar gran atención e revisar con 
frecuencia os elementos de subxección das 
partes móbiles da grúa, en especial bulóns 
e pasadores, así como elementos 

hidráulicos. 

- Utilizar as técnicas e respectar os límites 
aconsellados polo fabricante da 

procesadora. 

r) VEHÍCULO TODO TERREO 

- Antes de acceder ao todo terreo 
inspeccione ao seu arredor por se alguén 

dorme á súa sombra. 

- Non tomar medicación algunha sen 
prescrición facultativa, en especial aquela 
que produza efectos negativos para a 

correcta condución. 

- Vixiar a correcta disposición da ferramenta 

colocada no vehículo a tal efecto. 

- Non gardar combustible nin trapos 
graxentos sobre a máquina, poden 

producir incendios. 

- Prohíbese o transporte de persoas alleas á 
condución sobre o rodete vibrante salvo en 

caso de emerxencia. 

- Os condutores deberán controlar o exceso 
de comida e evitar a inxestión de bebidas 

alcohólicas antes ou durante o traballo. 

- Comprobar que o persoal vai 
correctamente sentado no interior do todo 

terreo. 

- Non rebordar en ningún caso os límites de 

velocidade e respectar os sinais de tráfico. 

- Prestar sempre especial atención á 
velocidade sobre todo por pistas e camiños 

de pouco tránsito. 

6. RISCOS ESPECÍFICOS DESTA OBRA 

- Talla con ferramentas manuais (motoserra) 

- Talla con máquinaria (procesadora) 

- Tronzado con ferramentas manuais 

(motoserra) ou máquinaria (procesadora) 

- Saca mediante máquinaria (tractores). 

7. MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS 
AUXILIOS 

Recoñecemento médico: realizaranse os 
recoñecementos médicos preventivos ao 
comezar a traballar na obra. 

Caixa de urxencias: a obra disporá de caixa de 
urxencias para primeiros auxilios na zona de 
traballo. 

8. FORMACIÓN EN SEGURIDADE E SAÚDE. 

Todo persoal da obra ao ingresar na mesma 
deberá recibir a formación adecuada sobre os 
métodos os seus riscos así como das medidas que 
deben adoptar como seguridade ante eles 

9. TRABALLOS PREVIOS Á REALIZACIÓN DA 
OBRA. 

Sinalización nas zonas líndantes con vías de 
comunicación ou zonas máis transitables. 
Deberán presentar como mínimo a sinalización 
de: 

- Prohibido aparcar nas zonas de acceso. 

- Prohibido o paso a persoal alleo a obra. 

- Obrigatoriedade do uso do casco no 

recinto da obra. 

- Cartel de Obra. 

Entregar ós traballadores, as normas e esixencias 
de seguridade que lles afecten de acordo co 
Estudo Básico de Seguridade establecido. 
Entregarlles o EPI que lles corresponda. Desta 
entrega quedará constancia por escrito.  

10. SERVIZOS HIXIÉNICOS, VESTIARIOS E 
OFICINA DE OBRA. 

Non é necesario segundo o disposto no artigo 1º 
do Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo 
que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde nos lugares de traballo. BOE  
núm. 97, do 23 de Abril de 1997), no que se 
establece que: Non será obxecto de aplicación 
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a: “Os campos de cultivo, bosques e outros 
terreos que formen parte dunha empresa ou 
centro de traballo agrícola ou forestal, pero que 

estean situados fóra da zona edificada dos 
mesmos. 
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LENDA

Pardaria

Implantación de Pradaría

Actuacions

Rozadura da matogueira

Rozadura da matogueira e Corta a Feito

Zona de non actuación

ViasComunicacion

Cursos de auga naturais

Curvas de Nivel

Parcelas Catastro

PROXECTO: “Proxecto de aproveitamentos forestais e implantación de pradería, 
na parroquia de Entrambasaugas no municipio de Guntín”

PETICIONARIO/A:

LOCALIZACIÓN:

"D. Manuel Rodríguez Rodríguez"

"Parroquia de Entrambasaugas,  municipio de Guntín, provincia da Lugo."

PLANO Nº:
03

"PLANO DE ACTUACIÓNS"

100 0 10050 Metros

µ

ESCALA:
1:2.500

DATA:
01/2019

A TÉCNICA  REDACTORA

Fdo.: MARÍA DEL CARMEN GONZALEZ FEIJÓO
Enexeñeira de Montes / Enxeñeira T. Forestal  (Colexiada nº 1263 do COETFG)

Sistema de Coordendas: ETRS 1989 UTM Zone 29N

SERIALNUMBER=IDCES-444934
50L, G=MARIA DEL CARMEN, 
SN=GONZALEZ FEIJOO, 
CN=GONZALEZ FEIJOO MARIA 
DEL CARMEN - 44493450L
Razón: Soy el autor de este 

GONZALEZ FEIJOO MARIA DEL 
CARMEN - 44493450L


