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1. MEMORIA. 

1.1. Antecedentes, obxecto e xustificación. 

Este proxecto pretende definir e valorar os traballos necesarios para levar a cabo a 
repoboación do Monte Veciñal en Man Común de Serra de Leboreiro e Cabreira, pertencente aos 
veciños das parroquias de A Fraga (San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes de 
Vilariño (San Xes) pertencente ao concello de Lobeira, provincia de Ourense. 

Con esta repoboación perséguese crear unha masa arbórea en terreos rasos, o que permitiría o 
aumento da superficie arborada dentro do MVMC e no concello de Lobeira. 

Esta repoboación ten un carácter prioritariamente protector, xa que se elixirá unha especie 
adecuada e adaptada á zona, que dea unha maior protección á fauna existente ao tempo que 
estabilice o solo defendéndoo da erosión, favorecendo a infiltración hídrica e diminuíndo a 
escorrentía superficial. Con todo isto redúcese ademais o risco de incendios forestais, aumentase 
o valor paisaxístico, e favorecese a posibilidade dun uso multifuncional do monte. 

A nova masa forestal permitirá unha revalorización non só do MVMC, senón de todo a súa 
contorna socioeconómica xa que con ela alcanzarase unha mellora económica tanto da 
comunidade propietaria do mesmo (coa extracción da madeira do monte no futuro), como das 
empresas locais cos traballos de mantemento forestais que favorecerá a actividade económica na 
zona. 

Ademais, tamén busca o obxectivo de cumprir co establecido no artigo 125 da Lei 7/2012 de 
montes de Galicia, sufragando a comunidade de montes os labores de repoboación necesarias nas 
zonas obxecto deste proxecto. 

1.2. Estado legal. 

1.2.1. Situación administrativa 
Os terreos sobre os que se van a realizar os traballos de repoboación forman parte do Monte 

Veciñal en Man Común de Serra de Leboreiro e Cabreira, propiedade dos veciños das parroquias 
de A Fraga (San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes) 
pertencente ao concello de Lobeira, provincia de Ourense. 

MONTE DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 

PERTENZA 
VECIÑOS DAS PARROQUIAS DE A FRAGA (SAN BARTOLOMEU), 
PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN XES DE VILARIÑO (SAN XES 

PARROQUIA 
A FRAGA (SAN BARTOLOMEU), PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN 
XES DE VILARIÑO (SAN XES 

CIF PROPIETARIO E-32221335 

CONCELLO LOBEIRA 

DISTRITO XV – A LIMIA 

PROVINCIA OURENSE 

SUPF. CLASIFICADA 1104 ha 

Este concello atópase dentro do distrito forestal XV A Limia, ao sur da provincia.  

1.2.2. Pertenza 
O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira foi clasificado en por Resolución do Xurado 

provincial de Montes da Provincia de Ourense con data de 10 de novembro de 1975 co número 
de expediente 41/02 e identificación do monte 1784.  
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En virtude da devandita resolución o MVMC pertence aos veciños das parroquias de A Fraga 
(San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes). 

1.2.3. Cabidas e límites 
O MVMC non se atopa deslindado respecto doutros montes veciñais nin doutras propiedades 

particulares, polo que os seus límites son os definidos no esbozo 1:25.000 do cartafol ficha.  
Aínda que nesta clasificación adxudícanse ao MVMC 1104 ha, este proxecto de repoboación 

afecta soamente a 329,89 ha do mesmo.  
A zona de actuación localizase na mitad norte do MVMC de Serra Leboreiro e Cabreira.  
Os límites das actuacións son: 

• Norte: Limite do MVMC co MVMC de Penagaché, Picoña e Paraños e co MVMC de 
Monte Xesteira . 
• Sur: Limite do MVMC co MVMC de Monte Baixo de A Fraga e terreos do propio 

MVMC de Serra de Leboreiro.  
• Leste: Limite do MVMC co MVMC de Monte Baixo de A Fraga e terreos do propio 

MVMC de Serra de Leboreiro. 
• Oeste: Limite do MVMC co Portugal e terreos do propio MVMC de Serra de Leboreiro. 

1.2.4. Servidumes e ocupacións 
As servidumes son gravames sobre a propiedade en beneficio doutra propiedade ou de persoas 

alleas á propiedade gravada con elas. Neste MVMC as únicas servidumes recoñecidas son as de 
paso polos camiños, pistas e devasas que discorren polo mesmo.  

Pola zona norte desde MVMC discorre unha liña electrica, esta é aúnica ocupación coñecida 
do mesmo.. 

1.2.5. Convenios. 
Este MVMC ten un convenio subscrito coa Administración Forestal, na actualidade coa 

Consellería do Medio Rural, co número de elenco OU3127 y que inclúe 1.004 ha do monte. Na 
actualidade o convenio mencionado anteriormente segue vixente, prorrogándose 
automaticamente ao fin do tempo pactado mentres non se constate o resarcimento completo da 
débeda por parte dela comunidade propietaria.  

1.2.6. Rexistro de bens de  interés cultural 
Na superficie de actuación atópanse os seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio 

Cultural: 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 

GA32041002 Outeiro das Mos 577424 4656784 

GA32041003 Mamoa nº1 do Outeiro das Mos 577408 4656538 

GA32041004 Mamoa nº 2 do Outeiro das Mos 577412 4656473 

GA32041005 Mamoa nº 1 da Serra das Motas. 578068 4656032 

GA32041006 Mamoa nº 2 da Serra das Motas 577734 4655964 

GA32041007 Mamoa nº 3 da Serra das Motas 577739 4655924 

GA32041008 Mamoa nº 4 da Serra das Motas 577554 4655991 

GA32041009 Mamoa nº 5 da Serra das Motas 577486 4655947 

GA32041010 Mamoa nº 6 da Serra das Motas 576798 4655501 

GA32041011 Mamoa nº 7 da Serra das Motas 576319 4655150 

GA32041012 Mamoa nº 8 da Serra das Motas 576230 4654982 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041013 Mamoa nº 9 da Serra das Motas 575967 4655255 

GA32041014 
Mamoa nº 10 da Serra das Motas/Cabeza da 
Meda 575764 4655185 

GA32041015 Mamoa nº 1 da Gramma do Corno Dourado 576032 4654452 

GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 

GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

Nestes casos é preciso a adopción de medidas cautelares para protexer os elementos 
patrimoniais catalogados do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, xa que tanto eles como a 
súa área de protección están preto ou na zona de traballo, tamen e necesaria a solicitude da 
correspondente autorización á consellería de Cultura e Turismo antes de comenzar os traballos. 

1.2.7. Espazos naturais. 
O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira está integramente incluído dentro da área de Rede 

Natura 2000 co as seguintes figuras e códigos de protección 

• Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés, có código ES110003. 
• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 

ES0000376. 
• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 

Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés. 
Na área obxecto dos traballos pode haber presenza dos seguintes hábitats prioritarios: 

 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  
 6220* Pseudoestepas de  gramíneas e anuais da orde  Thero- Brochypodietea. 
 7110* Turbeiras altas activas 
 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
É moi pouco probable a existencia destes hábitats no monte xa que na cartografia de 

referencia, a cobertura destes dentro do MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira é 1. Aínda que no 
Espazo Natural ten o 1% en todo o ZEC considérase que os hábitats teñen boa representatividade. 

Por tanto á hora da realización dos traballos terase en conta a posible presenza destes hábitats, 
realizando os traballos de forma puntual para causar o menor impacto e se detecta a presenza dos 
mesmos actuarase en consonancia para non danalos. 

Con todo deberá terse en conta que se cumpre co disposto no Plan director da Rede Natura 
2000, e no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do parque, no que o MVMC Serra de 
Leboriro e Cabreira atópase na zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

En resumo, a zona obxecto dos traballos posúe as seguintes características: 

CARACTERÍSTICAS  

Superficie de actuación comprendida en zona de protección lateral do Camiño de Santiago NO 

Existencia de obxectos ou restos materiais  do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia SI 

Superficie de actuación comprendida dentro da Rede Natura SI 

Existencia de hábitats prioritarios do Anexo I dos Directiva Hábitats SI 

Monte con instrumento de xestión rexistrado en vigor NO 

Monte con certificación forestal con sistema PEFC ou  FSC NO 

Monte con convenio ou consorcio coa Xunta de Galicia SI 

Necesidade de Estudo de Impacto Ambiental segundo a lexislación vixente SI 
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1.3. Estado socioeconómico. 

As fontes usadas na elaboración deste estudo foron fundamentalmente o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o Instituto Nacional de Emprego (INEM), o Instituto Galego de Estatística 
(IGE), o Servizo de Extensión Agraria (SEA) e as Oficinas Municipais do Concello de Lobeira. 

1.3.1. Distribución de la poboación 
Lobeira ten un total de 1010 habitantes en 2018 segundo o INE, o que representa un 0,26 % do 

total da poboación da provincia de Ourense e o 0,03% dos habitantes totais de Galicia.  

POBOACION E DENSIDADE 

 Habitantes Superficie km2 Densidade hab./km2 

Lobeira 1010 68,2  14,81 

Ourense 309102 7273 42,5 

Galicia 2.699.299 29.575 91 

A superficie do territorio municipal é de 68,2 km2, e comprende 7 parroquias que pertencen ao 
Concello na súa totalidade, e outra (Santa Comba) da que soamente pertencen ao Concello de 
Lobeira dous pobos (Chaus e Fradalvite), pertencendo os demais ao Concello de Bande. A 
superficie de Lobeira supón o 0,23 % do total da superficie galega e o 0,93 % da provincia de 
Ourense.  

No que se refire a súa densidade poboacional é de 14,81 hab./km2, media que está moi por 
baixo da provincia (42,5 hab./km2), da comunidade (91 hab./km2), da media do país (92 
hab./km2) e da Unión Europea. (116 hab./km2). Esta porcentaxe inferior a todas as medias non 
supón unha excepción con respecto a outros municipios da contorna rural. 

A poboación en Lobeira, do mesmo xeito que a maioría dos municipios galegos decrece e 
débese, en parte, ao importante descenso da natalidade e doutra banda a emigración cara a 
grandes núcleos urbanos. 

  

 HOMES MULLERES TOTAIS % 

0 - 18 12 21 33 3,26 

18-30 45 37 82 8,12 

30-65 216 163 379 37,52 

65+ 223 293 516 51,1 

TOTAIS 496 514 1010 100 

Na distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 45,65% 
entre 18-65 anos e un 51,08% formada por maiores de 65 anos. Isto demostra a tendencia ao 
envellecemento da poboación, onde a terceira idade cuadriplica á poboación máis nova. 

O estudo da densidade de poboación pon de manifesto que o núcleo onde se concentra a maior 
parte da mesma é na parroquia de San Vicente, e o núcleo máis despoboado é a parroquia de  
Cabaleiros, aínda que hai que ter en conta que tamén é a parroquia con menor número de pobos. 

1.3.2. Poboación Activa 
A evolución de parados no concello de Lobeira varía pouco ou nada nos últimos anos, sendo 

no momento actual o número de parados de 31, dos cales 13 son homes e 18 mulleres. Hai pouca 
poboación activa (45,64%) cunha taxa de parados do 6,72 % e de inactivos (54,36%).  
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Obsérvase que a taxa de actividade neste municipio é inferior en comparación coa media 
provincial e autonómica. Isto é debido á emigración da poboación a núcleos máis grandes, e 
tamén a que unha alta porcentaxe da poboación son "poboación inactiva" debido á xubilación. A 
poboación xubilada representa ao porcentaxe de poboación máis alto. 

No que se refire a taxa de paro, é algo inferior á media provincial e autonómica, sendo a taxa 
feminina superior á masculina, o que demostra unha vez máis que a inserción da muller no 
mercado laboral ven sendo máis difícil que a do home, debido sobre todo á dificultade de 
conciliar vida familiar e laboral. 

Cos datos analizados conclúese que a maior parte da poboación soamente superou os estudos 
primarios sendo moi poucos os que teñen estudos universitarios. 

1.3.3. Análises dos sectores  económicos 
Na distribución da poboación por sectores de actividade económica, temos que nesta zona a 

actividade na que hai máis empregados é o sector servizos, seguido moi de lonxe pola agricultura, 
a construción e a industria.  

Outro feito para destacar é a importante fracción da poboación que traballa na construción ou 
empresas relacionadas coa mesma, e que fan que a porcentaxe de parados subira coa crise no 
sector e a falta de preparación dos mesmos. A distribución por sectores quedaría reflectida da 
seguinte maneira: 

 

 

Agricultura 7 

Industria 3 

Construción 3 

Servizos 21 

Sen emprego anterior 2 

1.3.3.1. Sector forestal 

1.3.3.1.1. Aproveitamento madereiro e pascícola: 

Debido ao clima e á peculiar configuración do terreo na zona, o sector forestal, xunto co sector 
gandeiro deberían ser o motor da economía do municipio, pero do mesmo xeito que o sector 
gandeiro está infrautilizado. 

Na zona destacan as masas forestais de Pinus pinaster e Pinus sylvestris procedentes das 
repoboacións feitas, e tamén masas de frondosas nas valgadas e zonas máis húmidas. 

Os pasteiros e montes rasos existentes aprovéitanse co sistema de pastoreo tradicional, sen 
outro tratamento que as queimas periódicas para aproveitar os pastos de primavera, o que fai que 
estes terreos soporten moita menos carga gandeira da que poderían manter cunha explotación 
racional, a máis diso os danos ecolóxicos que tales prácticas ocasionan. 
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1.3.3.1.2. Aproveitamento cinexético: 

As principais especies de caza menor que son obxecto de capturas na zona son: coello, lebre e 
perdiz vermella. 

Os períodos hábiles de caza, con algunha excepción que se indica na descrición de cada coto, 
son os que marca a Orde de Vedas, é dicir desde o cuarto domingo de Outubro ao último 
domingo de Xaneiro, sendo susceptibles de variar anualmente. 

Serán días hábiles os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter nacional ou autonómico. 
As especies de caza maior obxecto de caza son o corzo e o xabaril. 
O período hábil para a captura do corzo é desde o primeiro domingo de Setembro ata o 

primeiro domingo de Novembro e se esta realízase por medio de monterías ou ganchos só se 
permite a partir do terceiro domingo de Setembro, e para o xabaril desde o segundo domingo de 
Outubro ata o terceiro domingo de Febreiro. 

Poderase autorizar a caza de xabaril polo sistema de agardas e esperas en calquera época do 
ano se este animal produce danos e previa comprobación polos Servizos da Consellería. 

1.3.3.1.3. Outros aproveitamentos: 

Mel: Na zona son escasas as explotacións de mel, cuxa produción é para autoconsumo ou 
venda directa na propia zona. Un dos problemas principais desta actividade é a comercialización, 
sendo a maioría a través da venda directa a particulares ou pequenos establecementos de 
hostalería. 

Cogomelos: non existen datos coñecidos da produción na zona, debido á súa escasa regulación 
e á venda directa aos intermediarios por parte dos recolectores. Os cogomelos máis colectados 
son as pertencentes aos xéneros Boletus, Lactarius, Cantharellusy Tricholoma. É un 
aproveitamento cun gran potencial, pero claramente infrautilizado. 

1.4. Estado natural. 

1.4.1. Situación xeográfica 
A situación do MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira con respecto ao concello é ao sur do 

mesmo. As coordenadas en proxección UTM Datum ETRS89 Fuso 29 N do centro do monte son: 
X=576738  Y=4655641 

1.4.2. Orografía 
O concello de Lobeira sitúase na comarca da Baixa Limia, no suroeste da provincia de 

Ourense, na marxe dereita do río Limia.  
Neste concello atopase a Serra de Leboreiro, lindeira co Portugal, e a Serra das Motas dende 

onde se domina o Val do Limia, do Avedela e a Baixa Limia – Serra do Xurés. 
O proxecto ten os seguintes rangos altitudinais: 

 Preto do lugar de Penas Altas, ten una altitude entre os 1100 m e os 1140 m de altitude.  
 Ao longo da Serra das Motas e a Serra de Leboreiro, súa altitude é variable dende 1150 ata os 

1250 m.s.n.m. 
 Na Mota da Cabreira súas cotas sitúanse dende 1300 m ata 1330 m.s.n.m. 

Na seguinte táboa mostramos pendente máxima, mínima e media, así como a súa exposición 
predominante. 
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Mouteira Pendente (max) Pendente (min) Pendente (media) Exposición 

Mouteira 1 25,5 % 7,8 % 17,95 % Norte e Sureste 

1.4.3. Hidrografía 
A rede fluvial da zona pertence á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, concretamente as súas 

augas recaen na bacía do Río Limia, que verte as súas augas no Océano Atlántico. 
No monte atópanse varios regos non permanentes (Corga das Motas, corga do Carballal, rego 

do Porto etc.) que conflúen no rego dos Pedrouzos, ata chegar ao rego do Grou que é afluente do 
río Limia. 

Segundo a documentación e cartografía dispoñible, e consultado o visor Cartográfico do 
organismo de conca, Confederación hidrográfica do Miño-Sil, conclúese que algúns dos traballos 
proxectados desenvolveranse en zonas de policía dos ríos (franxa lonxitudinal de 100 metros de 
anchura respecto ao bordo do mesmo) Río do Foxo o dos Cochos, Rego das Chairas, Corga da 
Ramallosa, Corga das Motas e do Río Porto, ademais de varios leitos sen nome.  

As actuacións previstas no proxecto son compatibles cos usos permitidos polo organismo de 
bacia na zona de policía.  

Os restos das formacións vexetais de ribeira que envolven o leito do armazón fluvial resultan 
de gran valor ecolóxico, ao ofrecer refuxio e alimento ás diferentes especies presentes, e 
hidrolóxico, polo seu papel de protección de leitos fronte ás habituais avenidas.  

O bosque ripícola é escaso na zona, aparecendo unicamente algúns bosquetes ou aliñacións de 
Betula celtiberica e Salix atrocinerea con presenza doutras especies como Alnus glutinosa, 
Quercus pyrenaica, Arbutus unedo etc. 

1.4.4. Climatoloxía 

1.4.4.1. Características do Clima 

Para realizar o estudo climatolóxico utilizáronse os datos da estación meteorolóxica situada no 
termo municipal de Entrimo (Ourense), que é a estación termopluviométrica máis próxima ao 
monte. Atópase a unha altitude de 760 metros sobre o nivel do mar. 

Tipo: Termopluviométrica 

Latitude: 41º 56’ 

Lonxitude: 8º 06’ 

Altitude: 760 m. 

Nº anos Temp. 17 

Nº anos Precip. 9 

1.4.4.2. Réxime termométrico 

Na seguinte táboa reflíctense as temperaturas medias anuais (º C):  

Parámetros climáticos ºC 

t 13,0 

tm 3,0 

tM 26,4 

Tm -2,9 

TM 35,70 
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Onde: 

t temperatura media (ºC) 

tm temperatura media de las mínimas (ºC) 

tM temperatura media de las máximas (ºC) 

Tm temperatura media de las mínimas absolutas (ºC) 

TM temperatura media de las máximas absolutas (ºC) 

Na seguinte táboa e no seu gráfico asociado reflíctense as temperaturas medias mensuais, así 
como o réxime global de temperaturas: 

 
Segundo a clasificación climática de Allué o monte pertence ao tipo fitoclimático Nermoral, 

sendo o seu Subregión Fitoclimática VI “ Centroeuropeo”. 
O verán é relativamente caloroso, alcánzase unha temperatura media das máximas de 26,4 ºC 

para o mes de xullo. Se atendemos á temperatura media pódese ver que non hai ningún mes que 
exceda os 21 ºC, é dicir, non existe un período excesivamente cálido. 

Como mes máis frío atopamos xaneiro co 6,2 ºC de temperatura media e 3 ºC de media das 
mínimas. O período libre de xeada medio (temperatura media das mínimas absolutas >0º C) vai 
desde maio ata decembro. 

1.4.4.3. Precipitacións, Evapotranspiración Potencial e Ficha Hídrica 

O seguinte gráfico e a súa táboa de datos reflicte as precipitacións (mm) e ETP (mm) media 
por meses e anual comparando a evolución de ambos os parámetros ao longo do ano: 

XAN. FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET. OUT. NOV. DEC.

t 6,2 8 9,8 9,6 13,9 17,4 20,4 19,9 18,4 13,4 10,2 8,6
tm 3
tM 26,4
Tm -2,2 -0,3 -0,05 0 3,7 6,4 8,6 8,2 8,2 4,2 2 1
TM 15,8 18,5 21,4 22 26,9 30,5 35,2 33,2 31,8 25,9 19,5 16,6
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XAN. FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET. OUT. NOV. DEC.

PRECIPITACIONS (mm) 127 126,1 96,8 70,8 56,8 32,2 17,7 39 48,2 220,2 137,5 194,7
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

(mm) 15,9 22,4 36,4 38,4 71,2 97,5 121,5 109,7 86,5 52,2 31,2 23,7

0
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250

PRECIPITACION Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

As precipitacións máis importantes rexístranse no inverno, seguido de outono e primaveira, sendo 
máis escasas as precipitacións estivais. A seguinte táboa mostra a distribución das precipitacións 
por períodos estacionais (en mm e %): 

Estación P (mm) P(%) ETP ETP (%) 

Inverno 447,8 38 61,9 9 

Primaveira 224,4 19 146,0 21 

Veran 88,9 8 328,7 46 

Outono 405,9 35 169,8 24 

Total 1166,9 100 706,4 100 

A ETP anual acumulada é de 706,4 mm, valor que se sitúa entre os cualificados como 
moderados en Galicia. Os valores máximos sitúanse nos meses de xullo e agosto, que superan os 
100 mm. Os valores mínimos corresponden aos meses de decembro e xaneiro en que non supera 
os 23.7 mm. Todos eles, valores típicos da subrexión fitoclimática na que nos atopamos. 

Na táboa seguinte móstrase a ficha hídrica para unha hipótese de capacidade de retención de 
auga de CR = 100 mm. e un coeficiente de escorrentía de W = 30%. 

 
XAN FEB MAR ABRIL MAIO XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC 

t 6,2 8 9,8 9,6 13,9 17,4 20,4 19,9 18,4 13,4 10,2 8,6 

P 127 12,1 96,8 70,8 56,8 32,2 17,7 39 48,2 220,2 137,5 197,7 

ETP 15,9 22,4 36,4 38,4 71,2 97,5 121,5 109,7 86,5 52,2 31,2 23,7 

DEFICIT 0 0 0 0 0 6,4 109,11 82,4 52,76 0 0 0 

EXCESO 173 165,87 131,36 111,16 68,56 0 0 0 0 101,94 165,05 214,69 

DH 188,9 188,3 167,8 149,6 139,8 91,1 12,4 27,3 33,7 154,1 196,3 238,4 

Sindo: 
t = temperatura media mensual (ºC.). 
P = precipitación media mensual (mm.). 
E.T.P. = evapotranspiración potencial (mm.). 
DH = dispoñibilidade hídrica (mm.). 
S = exceso precipitacional (mm.). 
d = déficit precipitacional (mm.). 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC 01. MEMORIA          10 

XAN FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET OUT NOV. DEC

DISPONIBILIDAD HIDRICA (mm) 188,9 188,3 167,8 149,6 139,8 91,1 12,4 27,3 33,7 154,1 196,3 238,4
EXCESO PRECIPITACION (mm) 173 165,87 131,36 111,16 68,56 0 0 0 0 101,94 165,05 214,69
DEFICIT PRECIPITACION (mm) 0 0 0 0 0 6,4 101,11 82,4 52,76 0 0 0

0
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DISPONIBILIDAD HIDRICA (mm)

 
Os valores de dispoñibilidade hídrica mostran unha regularidade ao longo do ano, exceptuando 

os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. En xullo chégase ao valor máis baixo (12,4 mm), e 
en novembro empeza a parecerse máis ao que é a tónica regular do resto do ano. Hai déficit 
precipitacional nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro (escasas choivas e elevada ETP) e o 
resto do ano hai exceso de precipitacións.  

1.4.4.4. Réxime ombrotérmico 

Para definir o réxime ombrotérmico (relación entre a pluviosidade e a temperatura) 
utilizaremos o Diagrama de Gaussen.  

Gaussen propón que se considere mes seco aquel cuxas precipitacións (expresadas en l/ m2) 
son iguais ou inferiores ao dobre da temperatura media mensual (ºC), é dicir P < 2T. A área de 
cruzamento entre ambas as gráficas sinala a duración e intensidade do devandito período. 

No caso da zona que nos ocupa pódese dicir que a duración da seca é desde últimos de maio 
ata mediados de setembro. O diagrama de Gaussen obtido é o seguinte:  
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P 
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m
)

Diagrama de Gaussen Seca

 

Tomando como límite para a actividade vexetativa os 7,5 º C de temperatura media mensual, 
constátase que nesta zona, dita actividade vexetativa ocupa case todo o ano. 

Doutra banda, as escasas precipitacións estivais provocan seca fisiolóxica coa consecuente 
parada vexetativa nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro. 
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Resumindo pódese dicir que nesta zona as condicións climatolóxicas son favorables ao 
crecemento das masas forestais, provocando que o período vexetativo esténdase aos períodos 
comprendidos entre os meses de febreiro a últimos de abril e de mediados de setembro a 
decembro. 

1.4.4.5. Clasificación de Thornwaite 

Para aplicar esta clasificación de Thornwaite é necesario o coñecemento duns índices; que 
para esta estación meteorolóxica son os seguintes: 
 Índice de humidade ( Ih)= 160,20 
 Índice de aridez ( Ia)= 35,49 
 Índice de humedade global ( Im)= 138,91 
 ETP anual = 706,4 
 Índice de concentración estival da eficacia térmica (C)= 46,53 

A partir destes índices e os valores de ETP anual e estival obtéñense os seguintes tipos de 
climas: 
 Índice de humidade global (Im): Tipo de humidade: PERHUMEDO (A). 
 En función do ETP anual: Rexión Térmica: MESOTÉRMICO (B’1) 
 En función dos índices de aridez e de humidade, ao estar no tipo de humidade A, utilízase o 

índice de aridez (Ia): Variación estacional de humidade: FALTA DE AUGA ESTIVAL 
GRANDE (s2). 

 En función da concentración estival da eficacia térmica: CONTRASTE TÉRMICO: a’ 
Segundo esta clasificación a zona sería (As2B’1a’) unha rexión de PERHUMEDO con FALTA 

DE AUGA ESTIVAL GRANDE, MESOTERMICO, con 46,53% de verán ao ano. 

1.4.4.6. Clasificación de Allué 

Para aplicar esta clasificación de Allué os parámetros utilizados na clave son: 
 Precipitación anual.  
 Temperatura media do mes máis frío. 
 Precipitación estival. 
 Altitude. 
 Índice de  aridez segundo  Gaussen 
 Intensidade da  sequedad 

Coñecidos estes factores éntrase nunha clave dicotómica da que se deduce que estamos dentro 
do tipo fitoclimático Nermorales, sendo o seu Subrexión Fitoclimática VI “Centroeuropeo”. 

Tendo en conta estes datos podemos dicir que as asociacións potenciais de vexetación para o 
noso MVMC son as propias do tipo fitoclimático Nemorales: Caxigais, Cerquiños ou Rebolares, 
Aziñeiras, Carballais pubescentes e pedunculados, Faial. 

1.4.4.7. Clasificación de Papadakis 

Os parámetros nos que se basea a clasificación de Papadakis son: 
 Temperaturas medias das mínimas absolutas anuais e mensuais. 
 Duración da estación libre de xeadas mínimas, dispoñible e media. 
 Temperaturas medias das máximas e das mínimas. 
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 Elementos propios do balance hídrico. 
Para obter o tipo climático segundo Papadakis, procédese segundo o seguinte esquema: 

Tipo de inverno (frío invernal)     
  Réxime térmico   
Tipo de veran (calor estival)    TIPO CLIMÁTICO 
  Réxime humidade  

(baseado no balance hídrico) 
  

 Tipo de inverno:  av (Avea) 
 Tipo de verán: M (Millo) 
 Réxime térmico: TE (Temperado cálido) 
 Réxime de humidade: ME (Mediterráneo húmido) 

En resumo segundo Papadakis o tipo climático da zona corresponde ao MEDITERRÁNEO 
TEMPERADO. 

1.4.4.8. Produtividade Potencial Forestal 

Segundo o Mapa de Produtividade Potencial Forestal de España (Gandullo e Serrada, 1977,  
INIA Actualización do ano 2000) a zona en estudo englóbase na clase seguinte: 

Ia: “Terras que non teñen limitacións importantes para o crecemento de bosques produtivos”. 
Nestas zonas as condicións climatolóxicas son tales que permiten os mellores crecementos das 
masas forestais. Elevadas precipitacións e réxime térmico suave fan que o período vexetativo en 
moitas estacións esténdase a todo o ano. O solo non impón grandes limitacións. (Ia: PPF>9 
m3/Ha/ano). 

1.4.5. Características do solo 

1.4.5.1. Litoloxía 

Segundo a folla Nº 263 do Mapa Xeolóxico de España, E: 1/50.000, do Instituto Xeolóxico 
Mineiro de España (IGME), xeolóxicamente a zona está formada por metasedimentos moito 
migmatizados case sempre e unha serie de granitos hercínicos de características e composición 
variadas. 

Os principais grupos litolóxicos que se atopan no monte son os seguintes: 

Esquistos biotiticos 
Formación monótona de micaesquistos biotíticos alternando co escasos niveis cuarciticos (de 

tonalidades mais claras, niveis grafitosos e gneises). A paraxénesis mais frecuentes atopadas na 
zona é Cuarzo, Biotita, Moscovita, Andalucita, Estaurolita e Sillimanita, esta paraxénesis 
inestable atópase principalmente ao este de A Fraga, na ladeira do Peicalvo. 

Cuarcitas esquistosas. 
Os niveis cuarciticos están formados por esquistos de cuarzo e mica que ten moito cuarzo e 

moscovita e biotita mais escasa. Nalgúns mostras atópanse pequenos cristais de albita ou 
feldespato potásico. Estas rochas diferéncianse dos micaesquistos polo seu contido en cuarzo e 
por presentar micas de menos tamaño co orientación moito marcada, e estar ausentes outros 
minerais do metamorfismo. 

Granitos de anatexsia: 
Agrupa unha serie de manchas graníticas no conxunto de migmatitas. Estes granitos asociados 

a migmatitas atópanse como pequenos afloramentos dentro do conxunto e con limites moito 
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difusos. Son granitos heteroxéneos, con gran cantidade de restos na forma de moscas e fiadas 
bióticas. 

Tratase de granitos de grao medio de dúas micas, co maior dominio da biotita, existindo zonas 
nas que so existe esta. 

Na fronteira co Portugal e na localidade de A Fraga ha un macizo graníticos calcoalcalino de 
dúas micas, algo orientado. Diferenciase de outros granitos na súa gran variación de facies e 
dentro de cada facies, na súa homoxeneidade, así como pola súa maior extensión. É xeralmente 
de grao medio a fino, as veces porfídicos, co fenocristales de feldespato ata 5mm, moscovítico, 
presentando unha orientación coincidente ca xeral 160º-170º Este. Neste granito atópanse 
pequenos enclaves de esquistos (migmatizados xeralmente), aos que está asociado. Móstranse 
tamén pequenas apófises destes granitos na serie esquistosa. Numerosos diques de cuarzo e 
pegmatitas, na súa maior parte turmaliníferas, cortan estes granitos. 

Dentro deste macizo aparecen gran cantidade de enclaves de migmatitas, fundamentalmente 
epibolitas e oftalmitas, de varios tamaños. O contacto entre ambas rochas case sempre e 
insensible a súa vez, e dentro do conxunto migmático atópanse numerosas apófises e intrusións 
deste granitos. 

1.4.5.2. Edafoloxía 

Segundo a nomenclatura e clasificación edafolóxica establecida pola Organización das 
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), na zona estudada atopamos 
principalmente solos ben drenados, con moi distinto grao de desenvolvemento, derivados de 
rocas acedas, sedimentos ou esquistos metamorfizados ricos en sílice, con elevada 
permeabilidade e boa aireación, polo que xeralmente non se presentan neles fenómenos de 
redución e anaerobios. Así, aparecen:  

Ranker: solos formados sobre rochas silíceas (granitos e gneises), propios de climas fríos de 
montaña e forte pendente. Ten un pH mais ou menos ácido e teñen un humus de tipo moder ou 
mor. Poden ser froito da erosión, se están en pendente, do aporte de materiais coluviales, ou 
climáticos. Solos novos, pouco desenvolvidos pola erosión, co un horizonte orgánico de espesor 
moito variable. 

1.4.6. Vexetación potencial. 
Segundo a clasificación bioxeográfica de Rivas-Martínez (2005), o territorio estudado inclúese 

no: 
Reino Holártico 
Rexión Mediterránea 
   Subregión Mediterránea occidental 
   Provincia Mediterráneaibericaoccidental 
    Subprovincia Carpetano-Leonesa 
     Sector Berciano- Sanabriense 
      Distrito Berciano 

Seguindo a metodoloxía bioxeográfica de Rivas-Martínez e a bioclimática de Montero de 
Burgos, atopámonos coa serie potencial de vexetación que se describe a continuación, a cal está 
encabezada e denominada coa especie arbórea dominante no ecosistema vexetal maduro ou 
clímax, de vocación boscosa. 

REXIÓN MEDITERRÁNEA 
Piso Mesomediterráneo horizonte inferior de invernos temperados e de ombroclima húmido. 
Series mesomediterráneas dos rebolares e caxigais. 
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18h) Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola húmido-hiperhúmida do carballo 
rebola (Quercus pyrenaica). Arbuto unedonis-Querceto pyrenaica esigmetum.  

A serie mesomediterránea luso-extremadurense húmido-hiperhúmida do carballo rebola 
(Quercus pyrenaica) corresponde na súa etapa madura ou clímax a un bosque denso de carballos 
rebola, que pode albergar, en ocasións, tamén caxigos portugueses (Quercus faginea subsp. 
broteroi) ou híbridos entre ambos (Quercus x neomairei), así como sobreiras ou aciñeiras (18h: 
Arbuto-Quercetum pyrenaicae). Áchase distribuída polas serras e chairas de ombroclima 
subhúmido superior, húmido e hiperhúmido, da provincia corolóxica luso-extremadurense. 

A etapa madura do ecosistema se desenvolve sobre solos silíceos profundos con mull, así 
como tamén o érbedo que o substitúe ou bordea (Phillyreo-Arbutetum). Coa degradación e 
acidificación do solo aparecen os queirogais con xaras (Ericíonum bellatae), que tenden a 
podsolizar o solo. 

Bioindicadores: Quercus pyrenéa, Arbutus unedo, Daphne gnidium, Viburnum tinus, Erica 
arborea, Erica umbellata, Polygala microphylla, Avenula sulcata, Linaria triornithophora, 
Cistus populifolius, etc. 

Etapas de regresión e bioindicadores 

Cerquiños e caxigais Mesomediterráneos, serie 18h 

Nome da serie 18h. Extremadurense do rebolo 

Árbore dominante Quercus pyrenaica 

Nome fitosociolóxico Arbuto-Querceto pyrenaica esigmetum 

I. Bosque 

Quercus pyrenaica 
Arbutus unedo 
Daphne gnidium 
Teucrium scorodonia 

II. Matogueira densa 

Arbutus unedo 
Viburnum tinus 
Erica arborea 
Rubus ulmifolius 

III. Matogueira degradada 

Erica umbellata 
Polygala microphylla 
Halimiumo cymoides 
Cistus psilosepalus 

IV. Pastizais 
Avenulas ulcata 
Agrostis castellana 
Stipa gigantea 

1.4.7. Vexetación actual 
As formacións máis características de matogueira que aparecen na área de estudo son: 

• Queirogais: Formados por especies do xénero Erica, como E. arborea, E. inerea, E. 
umbellata, E. aragonensis, E. ciliaris e ademais Calluna vulgaris. Aparecen distribuídos por 
todo o monte, xeralmente mesturados en maior proporción con carqueixa (Chamaespartium 
tridentatum) e en menor proporción con Halimium sp. e Daboecia cantabrica. Estes queirogais 
teñen unha fisionomía variada dependendo da clase de terreo que ocupen. Ecoloxicamente 
supoñen o último nivel leñoso de degradación dos carballais. 
• Carqueixais: Formados pola carqueixa (Chamaespartium tridentatum), adoitan aparecer 

asociados a Erica sp. e a Halimium sp. en menor medida. 
• Folgueiras: Formacións características de Pteridium aquilinum que adoitan aparecer en 

zonas de valgada, proximidade de regatos e naquelas con solos húmidos e profundos. Adoitan 
compartir biótopo con outras especies como Rubus sp. e outros fentos. 
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• Toxais: Formacións de matogueira heliófilo nas que predomina o toxo (Ulex sp.). Aparece 
en forma escasa, xeralmente nas cotas máis baixas. Xunto co toxo adoita aparecer especies das 
outras formacións xa vistas, especialmente queirogais. 
• Silveiros: Formación composta por especies do xénero Rubus. Aparecen distribuídas con 

maior ou menor abundancia baixo a cuberta do piñeiral adulto. Tamén as atopamos con 
Pteridium aquilinum nas zonas máis húmidas do monte como arroios e valgadas, ademais tamén 
é frecuente atopalas nos claros e terrapléns de pistas e camiños. 
• Xesteiras: Son formacións de elevado porte, integradas por Cytisus striatus, Cytisus 

scoparius e Cytisus multiflorus principalmente, xunto con algunha Genista sp. Pódense atopar 
ben en orlas ao redor das formacións boscosas, ou ben constituíndo a primeira etapa de 
degradación dos mesmos. 

Outras especies que non presentan formacións por si mesmas, pero que si aparecen integrando 
as anteriores son: 

• Halimium sp.: matogueira heliófilo que se atopa acompañando a queirogais e carqueixais. 
• Cistus sp.: matogueira heliófilo de escaso tamaño. Distribúese en forma puntual por todo 

o monte 

1.4.8. Fauna. 
O Catalogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) aprobado mediante o Decreto 88/2007 do 

18 de abril, incluía 192 especies de flora e fauna silvestre. Posteriormente foi modificado polo 
Decreto 167/2011 ampliando o numero de especies ameazadas a 199 taxons catalogados nas 
categorías de En Perigo de Extinción (74 taxons) e Vulnerable (126 taxons). 

No Anexo III do CGEA regúlase o emprego ou recolección de especies ou subespecies de 
flora ou fauna, para un aproveitamento discreto e sostible, sempre e cando se garanta que este 
aproveitamento non afecta ás poboacións naturais das devanditas especies. 

A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implicará a elaboración dun plan 
de recuperación ou de conservación, segundo nos atopemos ante unha especie en perigo de 
extinción ou vulnerable. O fin destes plans é garantir a conservación da especie que vive en 
estado silvestre no territorio da comunidade autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas 
axeitadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas 
viables. Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable 
se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. 

No visor da Xunta de Galicia de Conservación da Natureza para a zona na que efectuaranse os 
traballos da Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira atopámonos na área de 
distribución potencial do Emys orbicularis, especie incluída dentro do nomeado catálogo. As 
áreas de actuación non presentan na actualidade as condicións mais adecuadas para o seu 
desenvolvemento polo que nos traballos de campo non foi detectada a presenza de ningún 
exemplar desta especie.  

A superficie do MVMC, como tense dito anteriormente, está dentro dunha Zona de Especial 
Protección das Aves (ZEPA), atopándose do mesmo xeito, o Parque Natural “Baixa Limia - Serra 
do Xurés” no territorio declarado como área prioritaria de reprodución, de alimentación, de 
dispersión e de concentración do Aquila chrysaetos (Aguila Real), catalogada en perigo de 
extinción e na zona de posible nidificación de Cyrcus cyaneus (Aguilucho pálido) e Cyrcus 
pygargus (Aguilucho cenizo), catalogados como vulnerables, polo que hai que telo en conta na 
planificación da execución dos traballos para evitar as perturbacións dos seus ciclos biolóxicos.  

Tambén o MVMC atópase dentro da zona 1 recollida no DECRETO 297/2008, de 30 de 
decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia. Esta é a zona prioritaria á 
hora de aplicar e fomentar as medidas de prevención dos danos producidos polo lobo. A 
Administración poderá realizar nesta zona unha planificación para controlar a poboación do lobo, 
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despois dunha avaliación técnica dos danos sobre a manda gandeira, da adopción de medidas 
preventivas, do grao de conflitividade social e do estado poboacional do lobo, que deberá ser 
obxecto de seguimento. Se poderán realizar ademais controles puntuais non previstos na 
planificación a solicitude das persoas afectadas polos ataques do lobo, no caso de danos 
recorrentes e tendo en conta os criterios establecidos a tal fin. 

As principais especies presentes na zona son as especies cinexéticas seguintes: 

• Perdiz vermella (Alectoris rufa): Encontrase distribuída por toda a comarca excepto nas 
zonas con moita cobertura arbórea. A perdiz soporta unha forte presión cinexética. 
• Xabaril (Sus scrofa): Esta especie de caza maior se encontra en gran variedade de 

hábitats, o que unido a súa gran mobilidade fai que poida constatarse súa presenza en toda a 
zona. 
• Corzo (Capreolus capreolus): Esta especie experimentou unha gran expansión nos 

últimos anos, debido á diminución do número de exemplares da caza menor. O seu hábitat ideal 
vén dado por formacións boscosas nas que refuxiarse con zonas mais claras de pasteiros no seu 
interior ou bordo. 
• Coello (Oryctolagus cuniculus): Se refuxia principalmente nas zonas con vexetación 

densa sobre todo nos tramos superiores dos vales e nas áreas dos bosques caducifolios, evitando 
as zonas poboadas. Poden encontrarse na maior parte das áreas que reúnen as características 
anteriores, con densidades mais ben baixas. 

1.4.9. Enfermedades e pragas 
En xeral pódese dicir que o estado fitosanitario das masas da zona é bo. Non observándose 

danos na zona obxecto de estudo.  
A continuación, apúntase as pragas e enfermidades potenciais que aparecen ou poden aparecer 

nas masas forestais da zona. 

1.4.9.1. Enfermedades 

• “Banda vermella do piñeiro” (Micosphaerella pini): ataca especialmente ao Pinus  
radiata, aínda que tamén afecta ao Pinus pinaster e máis raramente a Pinus sylvestris. É un 
fungo que como síntoma característico presenta a aparición dunha banda avermellada cara á 
punta da acícula, causando a súa defoliación e enfraquecemento. O ataque deste fungo vese 
favorecido por condicións de humidade alta e en pés de pouca idade, así como mouteiras con 
elevada densidade ou estación desfavorable. 
• “Armilaria” (Armillaria mellea): enfermidade causada por un fungo que afecta o sistema 

vascular especialmente de piñeiros adultos. Os seus síntomas son defoliación e enfraquecemento 
xeral. Adoita comezar polo ápice e progresivamente esténdese cara á base. Contáxiase por 
contacto do sistema radical dun pé san con outro afectado, provocando focos que se van 
estendendo en forma circular. Os factores que favorecen a aparición deste fungo son o exceso de 
auga e frío, elevada cantidade de materia orgánica e solos pesados que causan problemas de 
asfixia  radicular.  
• Outras enfermidades como o “oidio do carballo” e a “tinta” e “solocro” do castiñeiro, 

apenas están presentes na zona, dada a escaseza deste tipo de arboledo e a que o existente adoita 
estar en forma de exemplares máis ou menos novos e illados uns doutros ou en pequenos 
bosquetes dispersos que diminúen o posible risco de contaxio. 

1.4.9.2. Pragas 

Os insectos susceptibles de orixinar unha praga, se as condicións ambientais e do estado da 
masa fosen as idóneas para a súa propagación, son os seguintes: 
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• “Procesionaria do piñeiro” (Thaumetopoea pityocampa): oruga de insecto lepidóptero 
que afecta tanto a masas adultas como a repoboados de calquera especie de piñeiro, causando o 
seu defoliación. As orugas adoitan atacar tanto á árbore no que establecen os bolsones, como aos 
próximos onde emigran para alimentarse. A defoliación adóitase producir a principios do 
inverno e non impide a nova brotación, pero si causa unha diminución do crecemento e un 
enfraquecemento que en ocasións pode ser fatal. Adoita ser frecuente atopar bolsones en 
numerosos pés orientados a solaina, en claros e bordo de camiños onde a insolación é maior. 
• Hylobiu sabietis: Afecta a repoboados novos de piñeiros, provoca o descortezado e a 

morte do piñeiro novo. 
• Rhiacionia bouliana: ataca os brotes novos e xemas de piñeiros provocando 

malformacións (dano típico en  baioneta). 
• Pissodes notatus: insecto perforador do piñeiro que causa enfraquecemento e en ocasións 

a morte de pés novos. Forma o dano característico de guías seca, deixando aos pés afectados 
como “puntisecos”. 
• Fam. Scolytidae: insectos perforadores do piñeiro que se o ataque é grave adoitan causar a 

morte do pé, estendéndose rapidamente aos pés próximos. 

1.4.9.3. Danos 

Neste apartado hai que mencionar os danos ao rexenerado que provoca a acción do gando 
vacún e equino que é pastoreado en forma extensiva nalgúns montes. Estes danos poden ser 
considerables nalgunhas zonas chegando a supoñer o fracaso do rexenerado natural ou de 
calquera repoboación. 

Na zona en estudo hai presenza de gando extensivo en algunhas zonas do monte, polo que 
pode ser necesario tomar medidas para que non interfira no desenvolvemento da vexetación tanto 
rexenerada de xeito natural como das repoboacións. 

Para protexer a futura repoboación nos seus primeiros anos fronte a acción da fauna silvestre, 
pode ser ademais necesario á instalación de protectores individuais o seu peche perimetral. 

1.4.10. Limitacións a xestión forestal 

1.4.10.1. Bens de interés cultural. 

Na superficie de actuación atópanse os seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio 
Cultural: 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 

GA32041002 Outeiro das Mos 577424 4656784 

GA32041003 Mamoa nº1 do Outeiro das Mos 577408 4656538 

GA32041004 Mamoa nº 2 do Outeiro das Mos 577412 4656473 

GA32041005 Mamoa nº 1 da Serra das Motas. 578068 4656032 

GA32041006 Mamoa nº 2 da Serra das Motas 577734 4655964 

GA32041007 Mamoa nº 3 da Serra das Motas 577739 4655924 

GA32041008 Mamoa nº 4 da Serra das Motas 577554 4655991 

GA32041009 Mamoa nº 5 da Serra das Motas 577486 4655947 

GA32041010 Mamoa nº 6 da Serra das Motas 576798 4655501 

GA32041011 Mamoa nº 7 da Serra das Motas 576319 4655150 

GA32041012 Mamoa nº 8 da Serra das Motas 576230 4654982 

GA32041013 Mamoa nº 9 da Serra das Motas 575967 4655255 

GA32041014 
Mamoa nº 10 da Serra das Motas/Cabeza da 
Meda 575764 4655185 

GA32041015 Mamoa nº 1 da Gramma do Corno Dourado 576032 4654452 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 

GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

Nestes casos é preciso a adopción de medidas cautelares para protexer os elementos 
patrimoniais catalogados do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, xa que tanto eles como a 
súa área de protección están preto ou na zona de traballo, tamen e necesaria a solicitude da 
correspondente autorización á consellería de Cultura e Turismo antes de comenzar os traballos. 

1.4.10.2. Espazos naturais protexidos. 

O MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira atópase dentro do ámbito da Rede Natura 2000 coas 
seguintes figuras e códigos de protección: 

• Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés, có código ES110003. 
• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 

ES0000376. 
• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 

Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés. 

Na área obxecto dos traballos pode haber presenza dos seguintes hábitats prioritarios: 
4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  
6220* Pseudoestepas de  gramíneas e anuais da orde  Thero- Brochypodietea. 
7110* Turbeiras altas activas 

91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

É moi pouco probable a existencia destes hábitats no monte xa que na cartografia de 
referencia, a cobertura destes dentro do MVMCSerra de Leboreiro e Cabreira é 1. Aínda que no 
Espazo Natural ten o 1% en todo o ZEC considérase que os hábitats teñen boa representatividade. 

Por tanto á hora da realización dos traballos terase en conta a posible presenza destes hábitats, 
realizando os traballos de forma puntual para causar o menor impacto e se detecta a presenza dos 
mesmos actuarase en consonancia para non danalos.  

Con todo deberá terse en conta que se cumpre co disposto no Plan director da Rede Natura 
2000, e no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do parque, no que o MVMC Serra de 
Leboriro e Cabreira atópase na zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado).  

1.4.10.3. Hidrografía. 

Segundo a documentación e cartografía dispoñible, e consultado o visor Cartográfico do 
organismo de conca, Confederación hidrográfica do Miño-Sil, conclúese que algúns dos traballos 
proxectados desenvolveranse en zonas de policía dos ríos (franxa lonxitudinal de 100 metros de 
anchura respecto ao bordo do mesmo) Río do Foxo o dos Cochos, Rego das Chairas, Corga da 
Ramallosa, Corga das Motas e do Río Porto, ademais de varios leitos sen nome. 

As actuacións previstas no proxecto son compatibles cos usos permitidos polo organismo de 
conta na zona de policía.  
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1.5. Plan de repoboación. 

A repoboación forestal proxectada neste documento ten por principal obxectivo o fomento a 
medio e longo prazo dunha cuberta arbórea de Pinus sylvestris e Bétula spp, que substituirán á 
actual cuberta de matogueira, dando unha maior protección ao solo e supoñendo tanto un claro 
recurso madeireiro como unha mellora edáfica que permita instalar unha masa arbórea a longo 
prazo. 

Preténdese por unha banda fomentar a caza maior mellorando a cuberta vexetal arbórea con 
todas as súas repercusións positivas implícitas, e por outra, contribuír a medio e longo prazo 
cunha melloría do mundo rural da zona que aproveite mellor as potencialidades que este presenta 
e supoña unha saída viable á súa situación actual de abandono. 

Por todo o sinalado, cabe definir a repoboación forestal recollida neste proxecto como de 
obxectivo múltiple. 

1.5.1. Elección de especies 

1.5.1.1. Especies compatibles. 

Na elección das especies tivéronse en conta a súa compatibilidade cos seguintes factores: 
Clima: 

 Precipitación anual: 1166,90mm. 
 Precipitación estival: 88,9 mm 
 Temperatura media anual: 13ºC 
 Meses secos: xuño, xullo, agosto e setembro 

Solo: 
Solo silíceo que presenta un carácter acedo, con capacidade de retención de auga intermedia. 
Fisiografía: 
Altitude media é aproximadamente 1100 m. 
Orientación da zona obxecto de actuación é Sureste. 
As especies contempladas segundo estes factores son 

Especie Altitude Precipitación Temperatura Solo 

Betula celtibérica Posible Posible Posible Posible 

Castanea sativa Non apta Posible Posible Non apta 

Pinus nigra Corsicana Posible Posible Posible Non apta 

Pinus ponderosa Posible Posible Non apta Posible 

Pinus radiata Non apta Posible Non Apta Posible 

Pinus sylvestris Posible Posible Posible Posible 

Pseudotsuga menziesii Non apta Posible Posible Posible 

Quercus robur Non apta Non apta Posible Posible 

Quercus rubra Posible Posible Posible Posible 

1.5.1.2.  Táboas de xuízo Biolóxicas e Ecolóxicas en relación coas series de vexetación 
(Rivas Martínez 1987 

Para cada unha das series de vexetación propostas nas táboas biolóxicas, se fan unha serie de 
posibles especies a implantar, catalogadas como posibles ou dubidosas. Ademais nas táboas de 
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xuízos ecolóxicas, especifícase se a especie é a máis adecuada ecoloxicamente ou non. 
Distínguense cinco categorías de xuízo: 
 P+ (Posible positivo): posible ou viable biolóxicamente ou seu cultivo e adecuado 

ecoloxicamente  
 P- (Posible negativo): posible ou viable biolóxicamente o seu cultivo paro inadecuado desde o 

punto de vista ecolóxico. 
 D+ (Dubidoso positivo): con certas dúbidas sobre a súa viabilidade biolóxica, aínda que 

desde o punto de vista ecolóxico é favorable. 
 D- (Dubidoso negativo): con certas dúbidas sobre a súa viabilidade biolóxica e o seu emprego 

é ecoloxicamente inadecuado ou  regresivo. 
 - (Negativo): o seu emprego é biolóxica e ecoloxicamente negativo. 

Para a zona de estudo, que se sitúa na rexión Mediterránea, Piso Mesomediterráneo, e cuxa 
serie de vexetación potencial é a 18 h, podemos observar as especies que se atopan en cada 
categoría de xuízo descrita anteriormente: 
 P+: Castanea sativa e Quercus faginea. 
 P-: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis e Eucalyptus sp. 
 D+: Quercus rotundifolia. 
 -: Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Pinus nigra e Pinus radiata. 

Aínda que segundo estas táboas o Pinus sylvestris está incluído dentro da categoría negativo, 
considerándoa non viable e prexudicial ecoloxicamente, pódese afirmar que na zona que nos 
ocupa adáptase perfectamente na contorna xa que nos arredores existen plantacións desta especie. 

1.5.1.3. Plan Forestal de Galicia para a Comarca Xeoforestal: Interior Sur 

Nas táboas seguintes resúmense as especies que se poderían empregar Segundo o Plan Forestal 
de Galicia e que ten en conta os factores vistos con anterioridade: 

 

ESPECIES FORESTALES ALTERNATIVAS NA COMARCA INTERIOR SUR 

Altitude Profundidade do solo Especie índice Serie alternativa 

Entre 800 y 
1.200 metros 

Inferior a 50 cms 

Pinus laricio corsicana en roca 
compacta o ben disgregable en 
solos con profundidade inferior a 
25 cms con afloramentos 
Pinus sylvestris en roca 
disgregable e sen afloramentos 

Pinus laricio corsicana 
Pinus sylvestris 
Quercus rubra 
Betula celtiberica 
Eucalyptus delegatensis 
Eucalyptus nitens 
Eucalyptus viminalis 

Entre 50 y 100 cms Pseudotsuga menziesii en umbrías 
Pinus sylvestris en el resto 

Pinus sylvestris 
Pseudotsuga menziesii 
Quercus robur 
Quercus rubra 
Castanea sativa en cotas < 1000 metros 
Betula celtiberica 
Pinus radiata en solanas y en cotas < 900 metros 
Pinus laricio corsicana 
Pinus ponderosa 
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ESPECIES FORESTALES ALTERNATIVAS NA COMARCA INTERIOR SUR 

Altitude Profundidade do solo Especie índice Serie alternativa 

Superior a 100 cms Caducifolias en umbrías 
Pseudotsuga menziesii en el resto 

Pseudotsuga menziesii 
Quercus robur 
Quercus rubra 
Castanea sativa en cotas < 1.000 metros 
Betula celtiberica 
Juglans nigra 
Pinus sylvestris 
Pinus laricio corsicana en cotas < 1.100 metros 
Pinus ponderosa 
Chamaecyparis lawsoniana 
Castanea japonica 
Piceas sp 
Abies sp 

Para a elección da especie máis adecuada, consideramos aquelas que cumprindo os requisitos 
de estación forestal (altitude, edafoloxía, orientación) e compatibilidade  xeobotánica é máis 
idónea  para cumprir obxectivo principal deste proxecto de repoboación. 

Por tanto, tendo en conta o visto anteriormente decídese realizar a repoboación con Pinus 
sylvestris e na zonas de valgada co frondosa Betula sp. 

1.5.2. Descrición da especie elixida 

Pinus sylvestris 

Alcanza unha altura de 30 a 40 metros como norma xeral, aínda que en condicións 
excepcionais medíronse piñeiros que roldan os 45 metros. O tronco é groso e longo con poucos 
nós e caracterízase porque o seu parte superior adquire un ton salmón, ao perder parte da súa 
grosa cortiza e deixar ao descuberto a parte interna que ten un aspecto papiráceo. O sistema 
radical é bastante desenvolto e profundo, o que lle confire unha boa resistencia ao vento. A copa 
é cónico- piramidal nos piñeiros novos, logo vaise facendo redondeada, ovada ou moi irregular. 
A follaxe é dun ton azulado e as acículas atópanse en grupos de dous, medindo entre 3 e 6 cm de 
lonxitude.  

As piñas son pequenas, de 3 a 6 cm de longo e aparecen sentadas sobre as ramillas ou cun 
rabillo moi curto. Os piñóns son diminutos e teñen un á que facilita a súa dispersión unha vez que 
a piña madura e ábrese. 

Conforme a árbore crece, as súas ramas máis baixas vanse perdendo ata quedar só o tronco, 
podéndose estimar máis ou menos a idade dun piñeiro silvestre observando a altitude das ramas. 
O tronco queda solitario e as ramas cada vez ascenden máis. 

O piñeiro roxo adáptase a todo tipo de solo menos aos asolagados,aínda que si aos húmidos, 
atópanse máis frecuentemente sobre solos silíceos, aínda que tamén se adapta aos calizos. Tolera 
moi ben as baixas temperaturas invernais e as nevadas. 

Betula sp. 

O bidueiro crece en zonas húmidas como turberas ou zonas húmidas de bosques e tamén en 
cursos de auga, principalmente no piso montano en solos pobres, ácidos, turbosos ou pantanosos; 
aparece desde o nivel do mar aos 1800 m de altitude. 

É un árbore de ata 20 m de altura, co porte cónico ou piramidal. O tronco ten a cortiza grisácea 
ou pardusca, sen teselas; é curto e as poucas ramas que ten son horizontais e de ápice non 
colgante. As ramillas do ano e os fillos son pilosos, con ou sen glándulas resinosas. As xemas de 
inverno son secas e non glutinosas. 
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As follas, de 4-6 x 3-5 cm, son de romboidais a ovado-redondeadas, coa base cuneada ou 
truncada, o ápice agudo, en ocasións certamente apiculadas, coa marxe irregularmente dentado ou 
ás veces aserrado; teñen 5-7 pares de nervios secundarios e o envés ten pelos caducos nas axilas 
dos nervios. 

As flores reúnense en inflorescencias de tipo amento; os masculinos son precoces e terminais, 
colgantes e caducos, de 3-6 cm e de cor pardo amarelado, mentres que os femininos son 
cilíndricos ou algo ovalados, verdosos, de 1.5-3.5 cm. As flores masculinas teñen un perianto 
simple e reducido, formado por 3 flores dispostas na axila dunha bráctea, que están protexidas 
por 2 bractéolas; teñen 2 estambres con filamentos bífidos. As flores femininas son espidas, e 
aparecen de 3 en 3 na axila das brácteas. 

O froito é un aquenio similar a unha sámara, comprimido dorsalmente, con 2 estilos 
diverxentes e 2 ás nos lados, de igual anchura que o froito; as brácteas frutíferas, de 4-5 x 3.5- 4.5 
mm, son ciliadas, con dous lóbulos laterais de dirección variable e un central. Florece de abril a 
maio. É unha especie moi polimorfa, e algúns autores describiron dous subespecies do mesmo 
subsp. celtibérica, subsp. carpática.  

1.6. Descrición dos traballos. 

1.6.1. Acción previa sobre o mato. 
Un dos problemas máis frecuentes que xorden na repoboación forestal é a aparición ou 

existencia de vexetación que crece simultánea ás plantas que se introducen, sendo estas, 
xeralmente pequenas, cun sistema radical delicado e pouco desenvolvido, polo que son moi 
sensibles á competencia de outros vexetais e, polo tanto, a roza previa ou posterior á plantación 
será unha operación necesaria. 

A continuación resúmense os principais efectos da vexetación preexistente nunha 
repoboación: 

• Limita a realización das actividades de preparación del solo e polo tanto, supón o seu 
encarecemento e unha peor execución das mesmas. 
• Cando a altura da vexetación presente é moito maior que a da planta nos seus primeiros 

anos, prodúcese unha competencia pola luz que pode ser moi prexudicial para a vexetación 
recentemente instalada, provocando ademais en algúns casos un sobrequecemento da planta en 
verán. 
• Crease unha competencia pola auga entre o repoboado e a vexetación existente. A auga 

será en moitos casos o principal factor limitante para o éxito da repoboación. 
• Esta vexetación tamén exercerá unha forte competencia por nutrintes xa que terán un 

sistema radicular moito máis desenvolvido que as pequenas plantas recen establecidas. 
• Isto é moito máis problemático en terreos de pouca fertilidade onde, xa de seu, é baixo o 

contido de nutrientes. 
• A presenza de vexetación máis ou menos densa ou con certa continuidade espacial, 

aumentará de forma apreciable o risco de incendio, así como as consecuencias do mesmo sobre 
o repoboado. 

O tratamento da vexetación preexistente terá como principal obxectivo minimizar os efectos 
expostos. 

1.6.1.1. Roza mecanizada. 

Consistirá na roza e eliminación da parte aérea da matogueira mediante máquinas con pezas 
múltiples rotatorias que xiran a gran velocidade e avanzan polo terreo golpeando as matas 
leñosas, rompendo e triturando os seus talos cerca do solo. 
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Empregarase un tractor de cadeas de potencia de máis de 120 CV., equipado de máquina 
rozadora de eixe vertical con corte horizontal. A potencia mínima requirida da rozadora será de 
50 CV. 

O proceso de roza a eliminación da parte aérea da matogueira realizarase a feito pero 
respectando a vexetación arbórea existente. 

A altura da matogueira unha vez rozada non superará os 10 cm. 
A pendente de traballo será sempre inferior do 35%. 

1.6.2. Preparación do terreo 
A preparación do solo para a repoboación forestal permite aloxar a planta e facilita o 

arraigamento e o desenvolvemento inicial da nova masa. Tamén se xustifica a preparación do 
solo cando as deficientes condicións edáficas do monte que se repoboa poden ser melloradas, esta 
preparación do solo é só física. Con ela conseguimos: 

• Aumentar a profundidade útil do perfil, disgregando capas profundas mediante a acción 
mecánica. 
• Aumentar a capacidade de retención de auga do perfil, disgregando capas profundas 

mediante acción mecánica. 
• Aumentar a velocidade de infiltración de auga no perfil. 
• Facilitar a penetración mecánica das raíces das plantas introducidas. 
• Facilitar os labores de plantación. 

1.6.2.1. Apertura mecanizada dun burato con buldócer. 

Consistirá na preparación puntual do terreo mediante a apertura de buratos de unha 
profundidade mínima de 50 cm, realizados cun ou dous reixóns laterais modificados dun tractor 
de cadeas que traballa en máxima pendente. 

É un método de preparación do solo especialmente recomendable onde existan niveis de 
pedregosidade medios ou altos. 

A lonxitude total do burato incluído o burato e o lombo de terra sacado será de 150-200 cm. 
O aburatado realizarase con reixóns modificados mediante dúas pezas: unha culler inferior con 

forma triangular para abrir o burato e outra peza disposta sobre a anterior, con forma de á de 
avión, para empuxar a terra e impedir a súa caída ó burato. 

O ancho superficial no comezo do burato, medido a nivel do solo sen alterar, será maior de 
40cm. No final do burato, a nivel do solo sen alterar, será maior de 60 cm. 

Realizarase en zonas con menos do 35% de pendente debido a que, por tratarse de unha labor 
puntual do terreo, minimizaranse os posibles arrastres por escorrentía superficial. 

1.6.2.2. Aburatado de 60x60x60 cm co retroaraña incluíndo a roza 

Nas mouteiras de maior pendente empregarase un método de preparación puntual do terreo, 
que ten por obxecto modificar as condicións do solo para facilitar o arraigamento e o 
desenvolvemento da plantación. 

O aburatado con retroaraña adóitase empregar en zonas cunhas condicións de pedregosidade e 
de pendente excesiva que impiden a normal mecanización dos traballos, ou en zonas de alta 
sensibilidade ambiental. 

A retroaraña é unha retroescavadora transformada que ten dúas patas hidráulicas regulables en 
lonxitude e un brazo telescópico cun cazo de anchura mínima de 40 cm. 
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Para realizar os traballos a retroaraña fixará a súa posición e fará unha roza co cazo onde 
corresponde o foxo, para iso retirará antes da apertura as pedras e a vexetación existente e fará 
todos aqueles foxos que poida sen variar a súa posición. Unha vez realizados os buracos, a 
maquina desprazarase polo terreo apoiando o cazo no solo de forma que lle sirva de punto de 
apoio ata a súa nova posición. 

A retroaraña realiza un labor puntual do terreo por medio de foxos duns 60 cm de longo, 60 
cm de ancho e 60 cm de profundidade e un decapado previo, para eliminar a matogueira ao redor 
dun metro cadrado de superficie, tomando como eixo o centro de foxo, que será o punto de 
colocación da nova planta. 

Para realizar o aburatado, empregará o cazo, sacando a terra con el e volvendo deixala caer no 
propio foxo. A operación farase dúas veces para conseguir un foxo adecuado para o bo 
desenvolvemento da planta.  

1.6.3. Plantación 

1.6.3.1. Elección da especie. 

A elección do Pinus sylvestris e Betula sp. como as especies a empregar na repoboación, 
fíxose de entre aquelas que cumpren os requisitos da estación forestal (altitude, edafoloxía, 
orientación) e compatibilidade xeobotánica sendo ademais as mais compatibles co obxectivo 
principal deste proxecto de repoboación. 

1.6.3.2. Distancias de plantación a predios colindantes. 

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia no seu artigo 68 indícanos que as novas 
repoboacións deben de realizarse tendo en canta as distancias  marcadas no seu Anexo II, as 
distancias recollidas neste Anexo foron modificadas primeiro pola Lei 3/2018, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

Doutra banda, temos que facer referencia a los leitos que circula cercanos ao monte para 
definir a zona de Dominio Público Hidráulico, así como a súa zona de Servidume e a súa zona de 
Policía que se afectará á nosa zona de repoboación. 

Tendo en conta a lexislación mencionada, as distancias de plantación que se deben ter en conta 
son: 
 Con parcelas forestais: 2 metros. 
 Con terreos situados en solo rústico de especial protección agropecuaria: 10 metros para 

especies frondosas incluídas no anexo I e 10 metros para o resto. 
 Con zonas dedicadas a labrado, cultivo ou prados non clasificados de especial protección 

agropecuaria: 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I e 10 metros no 
resto de especies. 

 Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e 
estradas convencionais) ou ferrocarril: 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do 
anexo I e 10 metros no resto de especies. 

 Con pistas, asfaltadas ou non, de polo menos 5 metros de ancho e que conten con polo menos 
unha cuneta: 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I; no resto de 
especies, 4 metros en xeral; e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco, a 
contar desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da mesma. 

 Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima 
producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica: 5 
metros para todas as especies. 
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 Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho: 5 metros cando se empreguen as especies 
de frondosas do anexo I e 15 metros no resto de especies, a contar desde o dominio público. 
Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental. 

 Con edificacións, urbanizacións, vertedoiros, parques e instalacións industriais situadas a 
menos de 400 metros do monte ou fóra de solo urbano e de núcleo rural e con vivendas 
illadas en solo rústico independentemente da súa distancia ao monte: 15 metros cando se 
empreguen as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

 Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable: 2 metros cando se empreguen as 
especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

 Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan 
actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 
protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento: 15 metros para 
especies de frondosas do anexo 1 e 50 metros para o resto de especies 

1.6.3.3. Método de plantación 

Adoptouse o método de plantación fronte ó sementado, pois tendo a repoboación carácter 
fundamentalmente produtor, considerase que ten maiores vantaxes: 

• O desenvolvemento da masa creada é máis rápido, polo que a consecución de beneficios 
directos e indirectos adiántase. 
• Permite controlar dende o principio a densidade da masa, o que supón un menor custo en 

coidados culturais posteriores. 
• Proporciona regularidade á masa, en canto homoxeneidade e calidade única. 
• A existencia de fauna silvestre suporía un risco de depredación sobre as sementes no caso 

de elixir o sementado. 
• Menor risco de pragas e enfermidades nas primeiras idades. 
• Asegura un acotado ó pastoreo máis curto ó desenvolverse os pes con maior rapidez. 

1.6.3.4. Marco e densidade de plantación 

O Pinus sylvestris plantarase cun marco de plantación de 3x3 obténdose así unha densidade de 
1111 pés/ha.  

No caso da plantación da frondosa Betula sp, farase empregando un marco de 3x4 m ata 
alcanzar una densidade de 833 pes/ha. 

A plantación farase de xeito manual incluíndo todos os traballos necesarios para a mesma, 
desde a repartición da planta no monte ata a súa plantación. 

As ferramentas necesarias son unha aixada de boca estreita, barrón ou plantamón. Para o 
transporte da planta polo monte empregaranse caixas ou capachos de diferentes tamaños. 

Unha vez localizado o foxo de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e a continuación extraerase o contedor do contedor mediante un tirón desde o pescozo 
da raíz e colocarase a planta vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por baixo do 
nivel da terra, procurando non dobrar a raíz. Énchese a cata con terra fina e un piso ao redor da 
planta deixará o terreo firme e a planta ben asentada. A planta debe quedar colocada vertical no 
labor. 

O rendemento desta operación varía coa habilidade do operario e a dificultade e preparación 
do terreo, resultando máis baixo que a plantación a raíz núa por causa do transporte dunha planta 
de maior peso e volume, aumentando os tempos mortos. 
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1.6.3.5. Condicións da planta. 

Como xa se menciónou anteriormente a repoboación levará a cabo con Pinus sylvestris dunha 
savia en terrón, nun marco de plantación de 3x3 para conseguir unha densidade de 1111 pés/ha. O 
que supón para a superficie a reforestar con esta especie unha cantidade de 322.589,96 plantas, e 
con Betula sp de duas savias con repicado de 60 cm a 100 cm, nun marco de plantación 3x4 para 
acadar unha densidade de 833 pes/ha, o que supón 21.891,24 plantas desta especie. 

A planta requirida para a execución da reforestación será obtida nos viveiros debidamente 
autorizados, en cumprimento do RD 220/2007 do 15 de novembro polo que se crea o sistema 
oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución na 
CCAA de Galicia e  supletoriamente a este Real Decreto usarase a lexislación nacional en RD 
289/2003, estes deben dispoñer da procedencia indicada para cada especie no Prego de 
Condicións deste proxecto. Ademais, todos os lotes de plantas chegarán á obra coa seguinte 
documentación:  

1. Documento de acompañamento e etiquetas do produtor ou provedor que reúna a 
información mínima necesaria para identificar o lote desde o punto de vista xenético e o seu 
proceso en viveiro, de acordo ás procedencias, categoría do material forestal de reprodución, tipo, 
idade, tamaño, etc, segundo o  R.D. 1356/98. 

2. Pasaporte fitosanitario a modo de documento de lote ou mediante etiquetas adheridas. 
Regulado na Ou.M. 17-5-93. 

Unha vez comprobado polos documentos anteriores a adecuación das plantas respecto a as 
esixencias de idade e índole xenético realizarase o control de calidade exterior atendendo os 
criterios seguintes: 
 As plantas non deben mostrar signos de enfermidade nin coloracións que poidan atribuírse a 

deficiencias nutritivas, deben estar ben conformadas e a parte aérea ha de ser robusta. 
 O sistema radical debe ter numerosas raicillas secundarias que permitan unha correcta 

absorción de auga e nutrientes. As raíces principais non deberán estar enroladas nin 
retorcidas, xa que iso pon en perigo o correcto desenvolvemento da planta en anos 
posteriores. 

 A planta deberá estar compensada en canto á súa relación entre parte aérea e sistema radical, 
debendo estar endurecida no pescozo da raíz. 

1.6.3.6. Manexo e coidados da planta  

Por tratarse de material biolóxico delicado observarase o maior coidado de tódalas operacións 
que leven consigo o manexo da planta. Atenderase aos seguintes puntos: 

• A protección das plántulas en todo momento da desecamento, luz directa, calor excesivo, 
asfixia, conxelación, golpes, roturas, variacións bruscas de temperatura e contacto de 
substancias tóxicas ou prexudiciais. 
• A planta debe ser almacenada en embalaxes ríxidos, sen formar grandes montóns de 

planta, permitindo en todo momento a libre circulación de aire entre os feixes ou atos, e 
mantendo as raíces na escuridade. 
• Realizalo transporte da planta coa maior prontitude, nas horas de menos calor do día e 

nunca en vehículos descubertos. 
• Se a zona de plantación está próxima ó viveiro, convén sacar de este unicamente as 

plantas que se vaian a plantar dentro das 24 horas seguintes mantendo as raíces húmidas e á 
sombra. 
• Se a zona a plantar está moi afastada do viveiro, será necesaria a operación de aviveirado 

no monte ata o momento da súa plantación. En época fría terase especial coidado cas xeadas. 
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Pode ser necesario o manter fresca a planta por medio de regos. As plantas deben quedar ben 
espazadas e enterradas, sen raíces expostas, cun mínimo de 10 cm. de solo sobre elas. 
• Durante a plantación cada traballador levará unicamente en cada cubo ou contedor as 

plantas que caiban con folgura, sen reducir moito o número porque elo suporía expoñer durante 
bastante tempo unha porcentaxe maior das plantas ó sol. 
• Cando as condicións meteorolóxicas o fagan aconsellable o Enxeñeiro Director poderá 

ordenar o embarrado previo da planta. 

1.6.3.7. Época de plantación. 

A plantación farase aló menos un mes despois de realizada o labor e antes de transcorrido un 
ano. Será preferentemente no outono, iniciándose cando o terreo alcanzou tempero nos primeiros 
25 cm do solo, podéndose prolongar no inverno en función das condicións meteorolóxicas. 

1.6.3.8. Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado 
con buldócer 

Unha vez localizado o lugar de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e a continuación extraerase o terrón do colector mediante un tirón dende o pescozo da 
raíz. 

A planta colocarase vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por debaixo do nivel 
da terra, procurando non dobrar a raíz. 

Posteriormente, encherase a cata con terra fina e un pisoteo arredor da planta deixará o terreo 
firme e a planta ben asentada. 

Despois do recheo, acondicionaranse os arredores formando un burato de terra limpa e branda, 
que en pendente nivelarase superficialmente e se creará unha pequena contrapendente para reter 
as augas de escorrenta. 

1.6.3.9. Plantación de planta a raíz núa e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado 
con buldócer ou retroarana. 

Agás que a planta recibida no monte teña que plantarse toda no mesmo día, procederase ó 
aviveirado (embarrado), colocando os feixes de plantas en posición oblicua, cubrindo o sistema 
radical cunha capa de area ou terra vexetal, regando o conxunto frecuentemente e cubríndoo 
cunha lona ou ramaxe para defendelo do sol, do vento e do xeo.  

O plantador, que levará como ferramenta un barrón ou aixada de boca estreita, realizará unha 
cata do tamaño necesario (20 cm) para que entre a raíz completa da planta e incluso levemente 
superior, de forma que o colo da raíz quede enterrado. A planta colocarase de maneira que a 
planta quede colocada no terreo removido de acordo ó marco de plantación establecido.  

Posteriormente tomará unha das plantas, previamente embarradas, que levará consigo e a 
situará verticalmente xunto a unha das paredes da cata, suxeitándoa cunha man á altura axeitada 
para que quede enterrada ata o colo da raíz e de modo que as súas raíces colguen e non estén 
dobradas. 

Coa aixadiña na outra man verterase a terra no burato sen pedras nin restos vexetais. O recheo 
da cata realizarase en dúas fases: 
 Vértese algo de terra fina e compáctase cun pequeno mango de base ancha que non deteriore 

a raíz. 
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 Termínase de verter terra e comprímese cun simple pisoteo ó redor da planta. É importante 
reconstruír os horizontes do solo. É recomendable, antes do pisoteo, dar de maneira 
coidadosa, un pequeno tirón có fin de que o sistema radical non quede dobrado cara arriba có 
peso da terra que botouse para enchela cata. 

Deixarase unha pequena cazoleta, se non existe perigo de asoagamento e en caso contrario, 
evitarase ésta ou incluso, plantarase nas partes elevadas do terreo. 

Despois do recheo se limparán os arredores formando unha casiña de uns 50 cm en cadrado de 
terra limpa e branda, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena 
contrapendente para reter as augas de escorrentía. Isto farase en toda a superficie de actuación. 

1.6.4. Infraestruturas de acompañamento 
Neste proxecto non se contempla a execución de infraestruturas de acompañamento tales 

como mellora das pistas ou ben peches perimetrais da plantación.  

1.6.5. Infraestruturas de defensa da repoboación.  

1.6.5.1. Areas de defensa contra incendios 

Nas superficies de actuación cumprirase co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no Decreto 105/2006, de 22 de 
xuño, que regula as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á proteccións dos 
asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais e na 
Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa, e as 
modificacións destas na Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

• As áreas de defensa contra incendios terán un largo mínimo de 10 m. Terán polo menos 
10 m de ancho con roza a feito. 
• No caso de coincidir no seu perímetro con unha pista forestal realizarase unha roza en 

unha franxa de 5 metros. 
• Efectuaranse cortas transversais, cunha pendente lonxitudinal do 2% e distanciadas 50 m a 

partir das pendentes daquelas superiores ao 20%. 
• No caso de coincidir no seu perímetro con unha pista forestal realizarase unha roza en 

unha franxa de longo igual ó resultado de restar a 10 m o ancho da pista en metros. 
 

INFRAESTRUTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DE NOVA CREACIÓN  

CONCEPTO Lonxitude (Km) Anchura (m) Superficie. (ha) 

ADCIF 8,06 10 8,06 

ADCIFLCP 10,38 5 5,19 

Sendo,  
 ADCIF: Área de defensa contra incendios forestais 
 ADCIFLCP: Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista 

1.6.6. Medida informativas. 
No caso de que os traballos fosen financiados con axudas para a reforestación e creación de 

superficie forestais, colocarase, en lugar visible dende o acceso, un cartel identificativo dos 
traballos, segundo o indicado na orden pola que se estableceran as bases e se convocan as axudas 
para a reforestación e a creación de superficies forestais. 
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1.7. Impacto ambiental. 

A Comunidade do Monte Veciñal en Man Común Serra de Leboreiro e Cabreira, solicitou a 
redacción deste proxecto de repoboación forestal co obxectivo de crear unhas superficies forestais 
mediante a instalación dunha cuberta arbórea nas áreas rasas ou cubertas de matogueira, mediante 
a plantación de Pinus sylvestris e Betula sp. 

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental establece as bases que deben 
rexer a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos 
significativos sobre o medioambiente, garantindo en todo o territorio do estado un elevado nivel 
de protección ambiental, co fin de promover un desenvolvemento sustentable. Así mesmo, esta 
lei establece os principios que informarán o procedemento de avaliación ambiental, así como o 
réxime de cooperación entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas a 
través da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

O artigo 7 da mencionada lei establece os ámbitos de actuación nos que se debe realizar o 
procedemento de avaliación de impacto ambiental. No punto 1, deste artigo dise:  

“1. Serán obxecto dunha avaliación de impacto ambiental ordinaria os seguintes proxectos: 
Os comprendidos no anexo I, así como os proxectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen os limiares do anexo I mediante a acumulación das magnitudes o dimensións de 
cada un dos proxectos considerados. 
Os comprendidos no apartado 2, cando así o decida caso por caso o órgano ambiental, no 
informe de impacto ambiental de acordo cos criterios do anexo III. 
Calquer modificación das características dun proxecto consignado no anexo I ou no anexo 
II, cando dicha modificación cumpre, por se soa, os limiares establecidos no anexo I. 
Os proxectos incluídos no apartado 2, cando así o solicite o promotor.” 

As actuacións previstas desenvólvense en tres mouteiras cunha superficie total é superior a 50 
ha, sendo cada unha delas de máis de 10ha, e estando todos incluídos na ZEC Baixa - Limia 
ES1130001 da Rede Natura 2000, polo que segundo a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental 
trátase dun proxecto incluído nos Anexo Proxectos sometidos á avaliación ambiental ordinaria 
regulada no título II,  capitulo II, sección 1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos. 

"Os seguientes proxectos cando desenvólvanse en Espazos Naturais Protexidos, Rede 
Natura 2000 e Áreas protexidas por instrumentos internacionais, segúndo a regulación 
da lei 42/2007, do 13 de diciembre, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade …. 

2º proxectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturais a explotación agrícola o 
aproveitamento forestal madeireiro que impliquen a ocupación dunha superficie maior de 
10 ha. ….” 

En base á lexislación descrita este proxecto debe someterse a unha Avaliación de Impacto 
Ordinaria, xa que as súas actuacións realizaranse dentro da Rede Natura 2000. 

Por todo o anterior elaborouse o documento de Estudo de Impacto Ambiental de acordo ao 
establecido no Articulo 35 dá Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, que se achega como 
Documento complementario ao presente proxecto de repoboación. 

1.8. Plan de traballos e prazo de execución.  

Estímase un prazo de execución de VINTECATRO MESES, traballos que se realizarán cando 
existan as mellores condicións climáticas ao longo do período hábil para a certificación dos 
traballos. 
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A plantación realizarase ao menos un mes despois de feitos os traballos de preparación do 
terreo e non despois de transcorrido un ano dende esa data. Levarase a cabo preferentemente no 
outono, iniciándose cando o terreo alcanzou tempero nos primeiros 25 cm de solo, e podéndose 
prolongar no inverno en función das condicións meteorolóxicas. Proponse o seguinte plan de 
traballos: 

ACTIVIDADES 
ANO 1 ANO 2 

X F M A M Xn Xl A S O N D X F M A M Xn Xl A S O N D 
Acción previa sobre o 
mato 

                                                

ha Roza mecanizada                                                 
Preparación do solo                                                 
Ud Apertura mec dun 
burato con buldócer 

                                                

Ud Aburatamento meca, 
c/ retroarana  i/roza 

                                                

Implantación vexetal e 
accións auxiliares 

                                                

Ud Plantación planta 
contedor onde se fixo 
aburatamento c buldócer 
ou retroaraña 

                                                

Ud Plantación  manual 
dunha frondosa 2 zumes 
soobre  aburatamento 
mecanizado ou manual 

                                                

Unidade de planta                                                 
Ud Conífera, de 1 zume, 
en contedor 

                                                

Ud Frondosa 2 zumes 
repicado h= 60-100cm 

                                                

Infraestructuras e 
traballos 
complementarios 

                                                

ha Área defensa contra 
incendios forestais 

                                                

ha Área  defensa contra 
incendios forestais 
lindante con pista  

                                                

Medidas informativas                                                 
Ud Cartel da obra                                                 
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1.9. Orzamento. 

O Orzamento de Execución Material dos traballos ascende á cantidade de SEISCENTOS 
CATRO MIL SETECENTOS SETENTA E CINCO EUROS CON OITENTA E UN 
CÉNTIMOS (604.775,81 €). 

Ascende o orzamento xeral á cantidade de SEISCENTOS SESENTA E CINCO MIL 
DOUSCENTOS CINCUENTA E TRES EUROS CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS 
(665.253,39 €) 

 
Ourense, a xuño de 2019 

 
O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 
 
 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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1. MEMORIA. 

1.1. Datos Xerais. 

1.1.1. Obxecto 

O seguinte estudo básico de Seguridade e Saúde para a obra ten os seguintes obxectivos:  

1º.- Defini-la tecnoloxía máis adecuada para a realización da obra, co fin de coñece-los 
posibles riscos que dela se desprenden. 

2º.- Definir tódolos riscos detectables que poden aparecer ó longo da realización dos traballos.  

3º.- Deseña-las liñas preventivas en función dunha determinada metodoloxía a seguir e 
implantala durante o proceso de obra.  

4º.- Divulga-la prevención entre tódolos participantes no proceso de execución, co obxectivo 
de lograr a súa colaboración.  

5º.- Crear un marco de saúde laboral, no que a prevención das enfermidades profesionais sexa 
eficaz.  

6º.- Defini-las actuacións a seguir no caso de que se produza un accidente, de tal forma que a 
asistencia ó accidentado sexa a adecuada e aplicada coa máxima celeridade e atención posibles.  

7º.- Deseñar unha liña formativa, para previr por medio do método de traballo correcto, os 
accidentes. 

1.1.2. Identificación da obra 

Os traballos do presente Estudo desenvólvense no Termo Municipal de Lobeira e o proxecto 
denomínase: “Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense), ” 
tal e como se presentan nas medicións e demais documentos de dito proxecto.  

 

1.1.3. Orzamento de execución material da obra 

O Orzamento de Execución Material da obra denominada “Repoboación no MVMC de Serra 
de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense)”, traballos ascende á cantidade de SEISCENTOS 
CATRO MIL SETECENTOS SETENTA E CINCO EUROS CON OITENTA E UN 
CÉNTIMOS (604.775,81 €). 

1.1.4. Descrición das obras a realizar 

A obra definida no proxecto de Repoboación para a que se elabora este estudio básico de 
seguridade e saúde, inclúe as seguintes unidades de obra: 

• Roza mecanizada 
• Apertura de buratos con bulldózer. 
• Apertura de buratos con retroaraña. 
• Acondicionamento de compartimento, plantación manual e abonado. 
• Apertura de devasa con bulldózer. 
• Colocación de cartel identificativo. 

1.1.5. Maquinaria prevista 

A obra definida no proxecto de Execución para a que se elabora precisará a seguinte 
maquinaria: 

• Vehículo Todoterreo 
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• Plataforma 
• Camión cisterna gasoil 
• Tractor con apeiro rozador 
• Bulldózer 
• Retroaraña 
• Retroescavadora 
• Camión formigoneira 

1.1.6. Circunstancias especiais da obra. 

Dado que os traballos a realizar neste tipo de obras afectan e desenvólvense sobre superficies 
de terreo forestal, non existen circunstancias específicas de interese para a prevención de riscos, 
salvo os posibles accidentes xeográficos determinantes de pendente excesiva, penas, arborado, 
etc..., os cales son os comúns a este tipo de traballos e que se describen máis adiante. 

1.1.7. Interferencias e servizos afectados. 

Na fase de redacción do Proxecto non se localizou ningunha infraestrutura de servizos que 
poda verse afectada pola execución do proxecto. Non obstante, o Director da Obra examinará a 
superficie afectada antes do comezo da execución e o contratista adxudicatario estará obrigado a 
comunicarlle calquera servizo que poda verse afectado e do que teña coñecemento. En xeral 
consideraranse as conducións de auga e saneamentos, liñas eléctricas aéreas ou subterráneas, 
conducións de gas, liñas telefónicas e telegráficas. 

Conducións de auga e saneamentos: 

- Riscos: 

• Aparición de caudais importantes e repentinos por rotura de conducións. 
• Riscos eléctricos por contacto como bombas de achique, liñas de alimentación e outras 

instalacións en caso de anegamento por rotura das conducións. 

-Medidas de protección: 

• Identificación de tódalas conducións de auga existentes. 
• En caso de que non podan desviarse ou suprimirse, sinalarase o seu trazado, e en caso 

de escavacións extremaranse as precaucións para evitar a súa rotura. 

Liñas eléctricas aéreas: 

- Riscos: 

• Electrocución por contacto directo ou indirecto. 

- Medidas de protección: 

• Seguirase o seguinte procedemento de traballo: 
• Determina-la viabilidade do traballo por parte dun traballador cualificado 
• Reducir ó mínimo os elementos en tensión 
• Reduci-las zonas de perigo mediante a colocación de proteccións colectivas (barreiras, 

sinalización, pantallas, proteccións illantes)  
• Delimita-la zona de traballo con respecto á zona de perigo. 
• Supervisa-lo traballo de forma continua 
• Formación e información ós traballadores. 
•  

En caso de accidente, o condutor: 

• Permanecerá na cabina e manobrará facendo que cese o contacto. 
• Apartará o vehículo e impedirá o acceso a outras persoas. 
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• Se non é posible o cese do contacto, deberá permanecer na cabina e afastar ó resto das 
persoas ata que lle comuniquen que os condutores foron desconectados. 

• En caso de incendio do vehículo, deberá asegurarse de que non existen condutores 
cerca da máquina e descenderá dun salto de xeito que non toque o vehículo e o terreo 
a un tempo. 

As persoas presentes: 

• Manteranse separadas do lugar, intentando socorrer ós accidentados se os houbera. 
• Avisar á compañía eléctrica no caso de que o contacto persista para que desconecte a 

liña. 
• Solicitar servizos médicos se hai accidentados. 

Conducións de gas. 

- Riscos: 

• Roturas de tubarias e escape de gases. 

- Medidas de protección: 

• Determinación do trazado e profundidade das conducións. 
• En caso de que non sexa posible o desvío ou supresión temporal sinalizarase 

adecuadamente o seu trazado e profundidade nas zonas que interfira con traballos 
mecanizados de preparación do terreo ou de apertura de pistas e devasas. 

•  

Persoas alleas á obra. 

A obra localízase en zonas rurais, normalmente de monte ou explotacións agrícolas 
abandonadas, afastadas de núcleos de poboación e en todo caso de calquera tipo de concentración 
humana, pero pódense presentar os seguintes riscos: 

- Riscos: 

• Interferencia de persoas alleas que podan supor riscos para o persoal da obra ou para si 
mesmos. 

- Medidas de protección: 

• Sinalizaranse e pecharanse as escavacións que podan supoñer riscos de caídas a 
distintas alturas. 

• Prestarase especial atención cando os traballos se realicen con maquinaria automóbil. 
•  

Rede viaria 

Como consecuencia do traslado da maquinaria ós tallos e dos propios traballo, poden 
presentarse os seguintes riscos: 

- Riscos: 

• Interferencia no desenrolo normal do trafico. 

- Medidas de protección: 

• Realizarase a sinalización de acordo coa Instrución 8.3-I.C. “Sinalización de Obras”, e 
concretamente, dado a escasa envergadura das obras, empregaranse ás sinais manuais 
e ás sinais de balizamento reflectantes. 
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1.2. Análise Xeral De Riscos 

1.2.1.  Introdución 

Á vista da metodoloxía de traballo, do proceso produtivo previsto do número de traballadores 
e das fases críticas para a prevención, os riscos detectables expresados globalmente son: 

• Os propios do traballo realizado por un ou varios traballadores. 
• Os derivados dos factores formais e de situación do lugar de traballo. 
• Os que teñen a súa orixe nos medios materiais empregados para executar as diferentes 

unidades de obra. 

Óptase pola metodoloxía de identificar en cada fase do proceso de construción os riscos 
específicos, as medidas de prevención e protección a tomar, así como as condutas que deberán 
observarse nesa fase da obra. Esta metodoloxía non implica que en cada fase só existan eses 
riscos e que deban aplicarse esa medidas ou dispositivos de seguridade ou que hai que observar 
só esas condutas, posto que dependendo da concorrencia de riscos ou por razón das 
características dun traballo determinado, haberá que empregar dispositivos e observar condutas 
ou normas que se especifican noutras fases da obra. Outro tanto pode dicirse para o relativo ós 
medios auxiliares a empregar, ou para as máquinas para as que a utilización se prevé. A 
especificación de riscos, medidas de protección e as condutas ou normas, reitéranse en moitas das 
fases da obra, a pesar diso, esta información deberá chegar ós traballadores de forma fraccionada 
e por especialidades, para a súa información–formación, acusando recibo do documento que se 
lles entrega. 

As proteccións colectivas e persoais que se definen, así como as condutas que se sinalan teñen 
carácter de obrigatorias e o feito de incluírse na memoria obedece a razóns metodolóxicas, pero 
teñen o mesmo carácter que se estivesen no Prego de Condicións. 

1.2.2. Análise de risco e medidas preventivas do proceso produtivo 

1.2.2.1. Desprazamento ao lugar de traballo. Implemento: Vehículo Todoterreo 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Os derivados do tráfico durante o transporte.  
• Envorco do vehículo. 
• Atrapamento. 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Atropelo. 
• Choque ou golpe contra obxectos ou outros vehículos. 
• Sobre esforzos (mantemento). 
• Queimaduras (mantemento). 
• Incendios. 

b) Normas preventivas. 

Normas ou medidas preventivas tipo. 

Os vehículos todo terreo, estarán dotados dos seguintes medios a pleno funcionamento: 

• Faros de marcha cara a adiante. 
• Faros de marcha de retroceso. 
• Intermitentes de aviso de xiro. 
• Pilotos de posición dianteiro e traseiros. 
• Cintos de seguridade. 
• Freo de man. 
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No caso de facer de vehículo piloto deberá asemade ir provisto de avisador luminoso, tipo 
escintilante rotativo de cor ámbar, e demais elementos de sinalización complementaria como 
bandeiras, e as prescricións propias do transporte de combustible para repostaxe (caso 200 litros 
gasóleo). 

Diariamente, antes do comezo da xornada, inspeccionarase o bo funcionamento do motor, 
sistema hidráulico, freos, reumáticos, etc. en prevención de riscos por mal funcionamento ou 
avaría. 

O vehículo deberá ter pasadas a inspección técnica do mesmo (ITV), coa documentación 
acreditativa da mesma 

Dispoñerá de botica de primeiros auxilios. 

Normas de seguridade para o condutor. 

• Suba ou baixe do todo terreo no lugar adecuado. 
• Non realice “axustes” co motor en marcha. 
• Non permita que acodes non autorizadas accedan ao todo terreo, e moito menos que 

poidan chegar a conducilo. 
• Prohíbese o transporte de persoal en número superior ás prazas autorizadas. 
• Non utilice o todo terreo en situación de avaría ou semiavaría. 
• Antes de abandonar o todo terreo asegúrese de accionar o freo de man. 
• Recorde que en caso de quentamento do motor non debe abrir directamente a tapa do 

radiador, pois o vapor desprendido pode producirlle graves queimaduras. 
• Non fume cando manipule a batería nin cando se abasteza de combustible ou estea 

próximo a el. Se debe tocar o electrólito farase protexido con guantes de seguridade 
fronte a produtos químicos corrosivos 

• Vixíe a presión dos pneumáticos e traballe coa marcada polo fabricante. 
• Antes de acceder ao todo terreo inspeccione ao seu ao redor por se alguén dorme á súa 

sombra. 
• Non comerá en exceso nin inxerirá bebidas alcohólicas. 
• Non tomará medicación algunha sen prescrición facultativa, en especial aquela que 

produza efectos negativos para unha adecuada condución. 
• Comprobar que todo o persoal vai correctamente sentado no interior do vehículo. 
• No caso do transporte de ferramentas na baca vixiarase a correcta disposición da 

mesma 
• Non pasar 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. 
• Comprobar á recepción do vehículo que toda a documentación (permiso de 

circulación, póliza de seguros, tarxetas de transporte, I.T.V., etc.) estean vixentes e no 
lugar adecuado. 

1.2.2.2. Transporte de maquinaria. Implemento: Plataforma 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquinaria (lameiros, terreos descompostos e 

pendentes acusadas) 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da máquina). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes asimilables). 
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• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros ou da fronte de escavación. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas 

• Revisar que o enganche se fixo adecuadamente e que quedou ben asegurado.  
• Amarrar firmemente a máquina, o implemento ou a carga sobre a plataforma, para 

evitar desprazamentos durante o trasporte.  
• Ó iza-lo implemento, se foi desmontado, sobre a plataforma farase ben eslingado e 

durante o izado guiarase mediante cabos de goberno; evitando que se sitúen persoas 
no seu entorno.  

• A carga ou descarga faranse nun lugar adecuado para elo.  
• Antes de cargar ou descargar haberá que colocar adecuadamente os pes de apoio e as 

ramplas de acceso á plataforma.  
• As manobras de posición (aparcamento) e expedición (saída) da plataforma serán 

dirixidas por un sinalista.  
•  O ascenso e descendo á unidade motriz farase polos lugares previstos para elo, de 

fronte e agarrándose coas mans.  
• Asegurarse de non ter lama no calzado antes de subir á cabina, evitará que lle esvaren 

os pedais ó conducir.  
• Dentro da cabina deberá levar, en lugar accesible e en perfecto estado de 

conservación, o equipo de protección individual correspondente.  
• Non conducir baixo os efectos do cansazo ou a fatiga.  
• Non acceder ó camión subíndose ás rodas.  
• Non saltar directamente ó chan, salvo perigo inminente para o condutor.  
• Non trate de realizar axustes co camión en movemento ou co motor en funcionamento. 

Ademais, estes axustes deberán realizarse (sempre que se poda) cando o camión estea 
frío.  

• Non permitir que persoas non autorizadas accedan ó camión.  
• Non traballe co camión en situación de avaría, aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro e logo volva o traballo.  
• Para realizar operacións de servizo, pare o motor, poña o freo de man e bloquee o 

camión; a continuación realice as operación de servizo que necesite.  
• Antes de subir ó camión para inicia-la marcha, comprobarase que non hai ninguén nas 

inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos.  

• Prohíbese estaciona-los camións nas zonas de influencia das beiras dos barrancos, 
pozos, gabias e asimilables, para evitar os riscos de envorcos por fatiga do terreo.  

• Antes de cruzar unha ponte provisional de obra, hai que asegurarse de que ten a 
resistencia necesaria para soporta-lo peso da máquina.  
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• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade do camión, 
deberán de ser auxiliados e dirixidos por outras persoas.  

• Si se establece contacto entre o camión e unha liña eléctrica, permaneza no seu punto 
solicitando auxilio mediante a bucina. Unha vez que lle garantiren que pode 
abandona-lo camión, descenda pola escada normalmente e dende o último chanzos, 
salte o máis lonxe posible, sen toca-la terra e o camión á vez, para evitar posibles 
descargas eléctricas. Ademais non permita que ninguén toque o camión, é moi 
perigoso.  

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.  
• En caso de quecemento do motor, non debe abrir directamente a tapa do radiador.  
• Evite tocar líquidos corrosivos, si o debe facer, protéxase con luvas e gafas 

antiproxeccións.  
• Non fumar cando se manipule a batería, xa que os líquidos desta desprenden gases 

inflamables.  
• Non fumar cando se abasteza de combustible.  
• Non tocar directamente o electrólito da batería coas mans. Se debe facelo por algún 

motivo, fágao protexido por luvas de seguridade fronte a axentes cáusticos corrosivos.  
• Se hai que manipula-lo sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e 

extraia a chave de contacto totalmente.  
• Cambie o aceite do motor e o do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Antes de soldar tubarias do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. Recorde 

co aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable.  
• Durante a limpeza do camión, protexerse con mascara, funda e luvas de goma. Cando 

empregue aire a presión, evita-las proxeccións de obxectos.  
• Non libera-los freos do camión en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización nas rodas. 
• Se ten que arranca-lo camión mediante a batería doutro, tome precaucións para evita-

lo brote das chispas dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases 
inflamables. A batería pode estourar.  

• Vixia-la presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo 
fabricante do camión.  

• Durante o inflado das rodas, sitúese trala banda de rodaxe, apartándose do punto de 
conexión e lamia. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axusta-lo asento para que poida alcanza-los controis con facilidade e o 
traballo lle resultará máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos, fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar zonas brandas e 
enlamamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• Revisaranse periodicamente tódolos puntos de escape do motor, co fin de asegurar que 
o condutor non recibe na cabina gases procedentes da combustión. Esta precaución 
extremarase nos motores provistos de ventilador de aspiración para o radiador. 

• Os camións estarán dotados dun botica de primeiros auxilios. 
• Os camións que deban transitar pola vía pública, cumprirán coas disposicións legais 

necesarias para realizar esta función e levarán colocado o cinto de seguridade. 
• Non se debe abandona-lo camión con motor en marcha. 
• A circulación sobre terreos desiguales farase a velocidade lenta. 
• Prohíbese transportar persoas no camión, salvo en condición de emerxencia. 
• Os camións estarán dotados dun extintor timbrado e coas revisións ó día. 
• Deberase empreñar roupa pegada ó corpo para evitar enganches. 
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• Prohíbese subir ó camión durante a realización de calquera movemento ou cando se 
atope en marcha. 

• Os camións terán un avisador acústico de marcha atrás. 
• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 

dos traballos. 
• Prohibirase tomar medicamentos que poidan afectar á seguridade dos traballos. 
• Se durante a condución sofre un rebentón e perde a dirección, manteña o volante no 

sentido en que marche o camión. Desta forma conseguirá dominalo. 
• Se se agarrota o freo, evite as colisións frontais ou contra outros vehículos do seu 

porte. Intente a freada por roce lateral o máis suavemente posible ou ben, 
introducíndose en terreo brando. 

• Os camións en estación, quedarán sinalizados mediante “sinais de perigo”. 
• Prohíbese expresamente ós camións cargar por riba da carga máxima marcada polo 

fabricante, para previr os riscos por sobrecarga.  

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Botas de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Casco seguridade 
• Luvas de goma ou PVC 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.3. Transporte de combustible. Implemento: Camión Cisterna De Gasoil 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo.  
• Desprazamentos incontrolados de máquina (lamazais, terreos descompostos e 

pendentes acusadas)  
• Camións en marchas fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos).  
• Xiro do camión (inclinación do terreo superior á admisible para a circulación do 

camión).  
• Caída por pendentes (traballos ao bordo de noiros, cortes asimilables).  
• Colisión contra outros vehículos.  
• Contacto con liñas eléctricas.  
• Incendio.  
• Caída de noiros ou de fronte de escavación.  
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros).  
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros).  
• Caída de persoas a distinto nivel.  
• Golpes.  
• Proxección de obxectos.  
• Ruído.  
• Vibracións.  
• Riscos hixiénicos de carácter pulverulento.  
• Sobre esforzos 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 
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• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plan de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Para subir ou baixar dos camións, farase de forma frontal utilizando os chanzos e 
asidero dispostos para tal función.  

• Non acceda ao camión empolicándose a través das rodas.  
• Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.  
• Non trate de realizar "axustes" co camión en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que a poida) cando 
o camión estea frío.  

• Non permita que persoas non autorizadas accedan ao camión.  
• Non traballe co camión en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro e logo continúe o traballo. ·  Non traballe coa máquina en situación 
de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. Repáreo primeiro, entón, reinicie o 
traballo. 

• Para realizar operacións de servizo pare o motor, poña o freo de man e bloquee o 
camión; a continuación realice as operacións de servizo que necesite.  

• Antes de subir ao camión para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos.  

• Débese cargar o material nos camións de maneira que o cazo nunca pase por enriba da 
cabina do camión ou do persoal de terra.  

• Cando se realice a carga, o condutor do vehículo debe de estar fóra da cabina, afastado 
da posible perdida de material e nun punto de boa visibilidade para que poida actuar 
de guía. Se o vehículo ten cabina de seguridade, estará mellor dentro dela.  

• Se prohibe estacionar os camións nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e asimilables, para evitar os riscos de xiros por fatiga do terreo.  

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina.  

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade do camión, 
deberán de ser auxiliados e dirixido por outra persoa.  

• Antes do inicio de traballos cos camións, ao pé dos noiros xa construídos (ou de 
bermas), da obra, inspeccionaranse aqueles materiais(árbores, arbustos, rochas), 
inestables que poidan desprenderse accidentalmente sobre o tallo.  

• Se establece contacto entre o camión dúmper e unha liña eléctrica, permaneza no seu 
punto solicitando auxilio mediante a bucina. Unha vez garántanlle que pode abandonar 
o camión, descenda pola escada normalmente e dende o último chanzo, salte o máis 
lonxe posible, sen tocar a terra e o camión á vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Ademais non permita que ninguén toque o camión, é moi perigoso.  

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.  
• En caso de quentamento do motor non debe abrir directamente a tapa do radiador.  
• Evite tocar líquidos corrosivos, se debe facelo protéxase con luvas e lentes 

antiproxeccións 
• Non fumar cando se manipula a batería xa que os líquidos desta desprenden gases 

inflamables • Non fumar cando se abasteza de combustible.  
• Non tocar directamente o electrólito da batería coas mans. Se debe facelo por algún 

motivo, fágao protexido por luvas de seguridade con protección fronte a axentes 
cáusticas ou corrosivas.  

• Se debe manipular o sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e extraia 
a chave do contacto totalmente.  
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• Cambie o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras.  
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Recorde que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable.  
• Durante a limpeza do camión, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. Cando 

utilice aire a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 
• Non liberar os freos do camión en posición de parada, se antes non instalou os tacos 

de inmobilización nas rodas.  
• Se ten que arrancar o camión, mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 

chispeo dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases inflamables. 
A batería pode estoupar.  

• Vixiar a presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo 
fabricante do camión.  

• Durante o recheo de aire das rodas, sitúese tras a banda de rodaxe apartándose do 
punto de conexión e lamia. 

• As cargas instalaranse sobre a caixa de forma uniforme compensando os pesos, do 
xeito máis uniformemente repartido posible.  

• Todos os camións dedicados ao transporte de materiais para esta obra estarán en 
perfectas condicións de mantemento e conservación.  

• As manobras de posición correcta (aparcamento) e expedición, (saída), do camión 
serán dirixidas por un sinalista, en caso necesario.  

•  O colmo máximo permitido para materiais soltos non superará a pendente ideal do 
5% e cubrirase cunha lona, en previsión de caídas.  

• Ás cuadrillas encargadas da carga e descarga dos camións, faráselles entrega da 
normativa de seguridade, gardando constancia escrita diso. 

Normas de seguridade para a carga e descarga de camións 

• Pida antes de proceder á súa tarefa, que o doten de luvas e manoplas de coiro.  
• Utilice sempre o calzado de seguridade.  
• Siga sempre as instrucións do xefe do equipo.  
• Se debe guiar as cargas en suspensión, fágao mediante "cabos de goberno" atados a 

elas. Evite empurralas directamente coas mans.  
• Non salte ao chan dende a carga ou dende a caixa se non é para evitar un risco grave. 

c) Equipos de protección individual 

• Lentes antiproxeccións.  
• Casco de seguridade.  
• Luvas de coiro.  
• Luvas de goma ou de P.V.C.  
• Calzado de seguridade con sola antiesvarante.  
• Botas de goma ou P.V.C.  
• Máscaras con filtro mecánico.  
• Protectores auditivos. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.4. Roza mecanizada. Implemento: Tractor De Rodas Con Implemento Rozador De 
Cadeas 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Caída do persoal ao mesmo nivel. 
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• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Choques contra obxectos inmóbiles. 
• Choques contra obxectos móbiles. 
• Golpes/cortes por obxectos ou ferramentas. 
• Proxección de fragmentos ou partículas. 
• Sobre esforzos. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Atrapamento por xiro de maquinas, tractores ou vehículos. 
• Exposición a substancias nocivas ou tóxicas: po ambiental. 
• Incendios: factores de inicio. 
• Accidentes causados por seres vivos. 
• Atropelos ou golpes con vehículos. 
• Exposición a contaminantes biolóxicos. 
• Exposición a temperaturas ambientais extremas. 
• Ruído. 
• Vibracións. 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo. 

• Farase entrega a tódolos traballadores que operan coas distintas ferramentas (manuais 
e mecánicas) das normas e esixencias de seguridade que lles afecten. Desta entrega 
quedará constancia por escrito. 

• Non se admitirá traballo de medición algún ou estancia de persoas sen os equipos de 
protección na proximidade da zona de traballo. 

• Evitaranse, na medida do posible, períodos de traballo en solitario, agás circunstancias 
excepcionais ou de emerxencia. 

• Manterase unha distancia de seguridade mínima entre os distintos operarios. 
• Cumpriranse as normas de utilización de motorrozadoras (especial atención ós 

elementos de seguridade e ás pautas fundamentais no seu manexo ). 
• No caso de ter que traballar en liña de máxima pendente desprazarase cara arriba. 
• Antes de derribar unha arbore debe avisarse da súa caída 
• Realizar sempre un corte de dirección da caída da arbore, asegurándose da 

funcionalidade da bisagra. 
• Respectar as medidas de protección no uso da maquinaria 
• Previo ao inicio dos traballos, realizaranse os estudios pertinentes que dean idea do 

estado e características do terreo para detectar posibles irregularidades ou gretas. 
• Eliminásense arbustos, árbores,etc..que as súas raíces queden ao descuberto. 
• Non é boa practica o traballo sobre lamazais ou superficies embarradas, por posibles 

afundimentos ou xiros de máquinas. 
• É recomendable establecer camiños independentes para persoas e vehículos. 
• Non se permitirá o excesivo achegamento dos traballadores ás máquinas, para evitar 

atropelos e a exposición ao ruído excesivo proveniente das devanditas máquinas. 
• Non se recomenda traballar na proximidade de postes eléctricos a estabilidade dos 

cales non quede garantida antes do inicio das tarefas. 
• Evitarase o acceso de persoas sen a roupa de protección axeitada. 
• Adestrarase e formará os traballadores sobre o uso axeitado de ferramentas, co fin de 

evitar golpes, cortes e mesmo sobre esforzos. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Para subir ou baixar do tractor, utilice os chanzos e asideiros dispostos para tal mester. 
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• Non acceda á máquina subíndose a través das rodas. 
• Suba e baixe da máquina de forma frontal (mirando para ela), asíndose ó pasamáns. 
• Non trate de realizar “axustes” coa máquina en movemento e co motor en 

funcionamento. 
• Non permita o acceso ó tractor a persoas non autorizadas. 
• Non traballe co tractor en situación de avaría, aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro, entón, reinicie o traballo. 
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, apoie primeiro a rozadora no 

chan, pare o motor, poña en servizo o freo de man e bloquee a máquina; a 
continuación, realice as operacións de servizo que necesite. 

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc. 
• Non levante en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 

posteriormente. 
• Cambie o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Se debe manipulalos, non fume 

nin achegue lume. 
•  Se ten que tocar o electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipular no sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave de contacto. 
• Non libere os freos da máquina en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización das rodas. 
• Vixiar a presión dos pneumáticos, traballar co inflado á presión recomendada polo 

fabricante da máquina. 
• Se debe arrincar a máquina mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 

brote de chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases inflamables. As 
baterías poden estalar por causa dunha chispa. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionan os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poida alcanzar os controis con facilidade, e o 
traballo lle resultará máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topa con cables eléctricos non saia da máquina ata ter interrupto o contacto e 
afastado o tractor do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Acoutarase o contorno da zona de traballo, cando as circunstancias o aconsellen. 
• Prohíbese a permanencia de persoas dentro deste contorno. 
• As cabinas serán exclusivamente as indicadas polo fabricante para cada modelo de 

tractor a utilizar. 
• Revisaranse periodicamente todos os puntos de escape do motor para evitar que na 

cabina se reciban gases nocivos. 
• As máquinas a utilizar en obra estarán dotados dunha caixa de urxencias portátil de 

primeiros auxilios, situada de forma resgardada para conserva-la limpa. 
• Prohíbese nesta obra que os condutores abandonen o tractor co motor en marcha. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen o tractor sen antes situar a rozadora 

no chan, para evitar balanceos. 
• Os ascensos ou baixadas da rozadora realizaranse lentamente. 
• Prohíbese o transporte de persoas no tractor salvo en casos de emerxencia. 
• O tractor a utilizar en obra, estará dotado dun extintor, timbrado e coas revisións ó día. 
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• Prohíbese expresamente acceder á cabina de mandos do tractor utilizando vestimentas 
sen cinguir e cadeas, reloxos, aneis, etc. que poidan engancharse nos saíntes e 
controis. 

• Prohíbese realizar esforzos por encima do límite do tractor. 
• 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 condutores deberán controlar o exceso de comida, así como evitar a inxestión de 

bebidas alcohólicas antes ou durante o traballo.  

c) Equipos de protección individual 

• Casco de seguridade. 
• Calzado de seguridade. 
• Roupa de traballo axeitada. 
• Luvas de protección. 
• Cintos lumbares. 
• Protección auditiva. 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.5. Roza manual. Implemento: Motorrozadora 

a) Riscos detectables 

• Caídas de persoal ao mesmo nivel. 
• Caídas de persoal a distinto nivel. 
• Proxección de estelas, ramiñas..etc. 
• Pisada sobre obxectos. 
• Contactos térmicos. 
• Exposición ao ruído. 
• Vibracións. 
• Incendios. 
• Golpes por obxectos ou ferramentas. 
• Sobre esforzos. 
• Cortes coas coitelas. 
• Accidentes causados por seres vivos. 

b) Normas preventivas 

• Mirar ben onde se pisa e evitar obstáculos. 
• Se se notan vibracións anormais durante o traballo pararase a máquina e revisarase o 

útil de corte. 
• Usar o útil de corte correspondente para cada tipo de matogueira. 
• Afastarse do combustible cando se probe a buxía. 
• Afastar a motorrozadora do lugar onde se puxo o combustible, se pretendemos poñela 

en marcha. 
• Nunca repoñer estando o motor a funcionar, utilizarase un recipiente con sistema 

antiderrame e non se fumará. 
• Non arrancar a máquina se se detectan fugas de combustible ou se hai riscos de 

chispas(cable de buxía pelado,etc). 
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• Non se depositará en quente a motorrozadora sobre material inflamable. 
• Evite andar sobre pólas, penas, etc., durante o manexo da ferramenta. 
• Nos desprazamentos trepar sobre o chan seguro, non correr ladeira abaixo. 
• Ó traballar ter os pés ben asentados no chan, operando sempre desde o mesmo. 
• Manter as pernas lixeiramente separadas durante o traballo. 
• Secaranse de inmediato as manchas de aceite (ou de outras substancias susceptibles de 

producir caídas) sobre as penas ou superficies esvaradías. 
• O protector do útil de corte, sempre estará posto durante o traballo, segundo 

recomendación do fabricante. 
• Evitar os rebotes e o contacto do útil metálico de corte coas pedras. 
• Non moverse polo monte coa máquina en marcha máis de 10 metros seguidos. 
• Comprobar o estado da folla cada día, se ten algunha fisura desbotala. Non soldar 

nunca un disco danado. O disco deberá estar convenientemente afiado. 
• Desbotar a brida de apoio da folla se ten greta, así como a torca de aperte da mesma 

que perda a súa forza. 
• Para arrincar a motorrozadora asegurarse que a folla non estea en contacto co chan. 
• Te-lo arnés correctamente abrochado co peso repartido nos dous ombros, por igual, 

mantendo o lombo recto durante o traballo e evitando as posturas incómodas e 
forzadas. 

• Estando a motorrozadora colgada do arnés libremente, a folla tense que manter 
paralela ó chan a unha altura de 10-20 cm. 

• Non tirar da máquina cando se produza un atasco. 
• Manter un ritmo de traballo constante adaptado ás condicións do individuo, para ter 

controlada a situación en todo momento. 
• Deixe enfrear a máquina antes de realizar calquera axuste na mesma. 
• Non tocar no tubo de escape durante o traballo. 
• Non manexar a motorrozadora co silenciador estragado. 
• A motorrozadora deberá estar suspendida sempre do arnés durante o traballo. 
• Se se acumulan poliñas ou pólas entre a folla e a súa protección, pare o motor e 

solucione o problema. 
• Cando non estea rozando e teña o motor en marcha afastar o dedo do acelerador. 
• A tarefa realizarase por persoas coñecedoras da técnica. 
• Manter especial coidado ó realizar o corte de pólas e/ou resalvos en posición forzada. 
• Para chamar a atención dun operario que estea a traballar, achegarse sempre pola parte 

frontal para que poda vernos. Non aproximarse ata que non interrompa a tarefa. 
• Non se traballará baixo circunstancias que diminúan sensiblemente as condicións 

físicas do operario. 
• Antes de facer calquera xiro coa máquina asegúrese de que ninguén está próximo e 

non haxa obstáculos. 
• Gardar a distancia de seguridade (5-6 metros) respecto a outros compañeiros. 
• O troco de disco debe realizarse segundo as especificacións do fabricante. 
• Non tocar a folla cando a coitela estea quente ou cando o motor estea en marcha. 
• A folla ten que estar completamente parada cando non se accione o acelerador. 
• Precaución ó apañar obxectos, ferramentas, etc., que estean no chan, non meter as 

mans directamente embaixo deles. 
• Ó facer o mantemento escoller un lugar despexado, onde se poda advertir a presenza 

de seres vivos. 
• Controlar o sistema antivibracións da motorrozadora. 
• Se nota vibracións anormais durante o traballo pare a máquina e revise o útil de corte. 
• Usar o útil de corte correspondente para cada tipo de mato. 
• Afastarse do combustible cando se proba a buxía. 
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• Afastar a motorrozadora do lugar onde se puxo combustible, se pretendemos pola en 
marcha. 

• Nunca repor estando o motor funcionando. 
• Utilizar un recipiente con sistema antiderrame e non fumar mentres se reposta. 
• Non arrinque a máquina se detecta fugas de combustible ou se hai risco de muxicas 

(cable de buxía pelado, etc.) 
• Non depositar en quente a motorrozadora sobre material inflamable. 

c) Equipos de protección individual 

• Casco de seguridade. 
• Botas de seguridade antiesvarantes con punteira reforzada. 
• Lentes e pantallas de protección. 
• Protector auditivo. 
• Pantalóns ou perneiras anticorte de seguridade. 
• Luvas. 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.6. Apertura De Buratos Con Subsolador. Implemento: Bulldózer 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquinaria (lameiros, terreos descompostos e 

pendentes acusadas) 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da máquina). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes asimilables). 
• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros ou da fronte de escavación. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 
• Dermatose por contacto con combustibles ou aceite. 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 
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• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plano de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

• As máquinas irán provistas pola súa correspondente cabina, indicada polo fabricante e 
que non presente deformacións derivadas dalgún envorcamento. 

• Cando sexa necesario efectuar operacións de mantemento nas máquinas procurarase 
realizalo sempre en áreas totalmente despexadas de vexetación. 

• As carcasas de protección da maquinaria estarán en perfecto estado. Supervisándose e 
verificándose antes de comezar os traballos. 

•  Non se levará na cabina da máquina ferramentas soltas. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Estas normas preventivas deberán de ser complementadas coas normas preventivas 
correspondentes a cada unha das máquinas que van a efectuar estes traballos. 

• Evitaranse, na medida do posible, os períodos de traballo en solitario. No caso de que 
isto sexa inevitable, o maquinista disporá dun equipo de comunicación ben sexa 
emisora ou teléfono móbil.  

• Para subir ou baixar do bulldózer utilice os chanzos dispostos para tal uso. 
• Non aceda á máquina subíndose a través das cadeas. 
• Suba e baixe da máquina de forma frontal (ollando cara ela) agarrándose ós asideiros. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso ó bulldózer de persoas non autorizadas. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro, entón, reinicie o traballo. 
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, apoie primeiro a coitela no 

chan, pare o motor, poña en servizo o freo de man e bloquee a máquina; a 
continuación, realice as operacións de servizo que necesite. 

• Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estacionar as máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evitar o risco de envorcados por fallo do terreo. 

• Antes de comezar os traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc. 
• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 

posteriormente. 
• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se ten que tocar líquidos corrosivos. 

Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 
• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Se hai que manipulalos, non 

fume nin achegue lume. 
• Non fumar cando se forneza de combustible. 
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• Se ten que tocar o electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 
seguridade adecuados. 

• Se desexa manipular o sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 
chave de contacto. 

• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 
Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 

• Durante a limpeza da máquina, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. 
Cando utilice ar a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 

• Se hai que arrincar a máquina mediante a batería de outra, tome precaucións para 
evitar o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases 
inflamables. As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poda chegar ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaos con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topan con cables eléctricos, non saia da máquina ata ver interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarrañamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• Non se admitirán na obra máquinas desprovistas de cabinas antienvorcado (pórtico de 
seguridade antienvorcado e antiimpactos). 

• As cabinas antienvorcado e antiimpacto serán as indicadas polo fabricante. 
• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que na cabina se reciban 

gases nocivos. 
• Os bulldózer a utilizar en obra, estarán dotadas dunha botica portátil de primeiros 

auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen as máquinas co motor en marcha. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen a máquina sen ter antes apoiado no 

chan a coitela. 
• Prohíbese o transporte de persoas na máquina, salvo en caso de emerxencia. 
• A maquinaria a utilizar en obras, estará dotada dun extintor, timbrado e coas revisións 

ó día. 
• Prohíbese acceder á cabina de mandos das máquinas utilizando vestimentas sen 

cinguir que podan engancharse nos saíntes e controis. 
• Prohíbese subirse sobre a máquina durante a realización de calquera movemento. 
• Os bulldózer a utilizar en obra estarán dotadas de luces, que garantan a seguridade dos 

traballos, que por causa de emerxencia se realicen pola noite. Contarán ademais con 
bucina de retroceso. 

• Prohíbese estaciona-las máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Prohíbese subir ou baixar da máquina en marcha. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas ás máquinas en funcionamento. 
• Antes de iniciar baleirados a media ladeira con vertido cara á pendente, 

inspeccionarase detidamente a zona, en prevención de desprendementos sobre as 
persoas ou cosas. 

• As pendentes máximas admisibles, nos traballos realizados no mesmo senso que nas 
curvas de nivel, non deberán superar o 30 %. Esta pendente máxima reducirase nos 
casos nos que as características do terreo (ben sexa pola aparición de afloramentos 
rochosos, ben por excesiva pedregosidade, ou ben polas condicións de humidade) 
poñan en perigo a estabilidade ou o agarre da máquina. 
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• Nos casos nos que existan períodos de traballo en solitario, o maquinista deberá posuír 
un equipo de comunicación (emisora ou teléfono). 

• En prevención de envorcados por deslizamentos sinalizaranse os bordos superiores 
dos noiros que deban ser transitados, mediante corda de bandeirolas, balizas, etc., a 
unha distancia adecuada para que garanta a seguridade da máquina. 

• Antes do inicio de traballos coa maquinaria, ó pé dos noiros xa construídos da obra, 
inspeccionaranse aqueles materiais (árbores, arbustos, penas), inestables que podan 
desprenderse accidentalmente sobre a zona de traballo. Unha vez saneado, procederase 
ó inicio dos traballos coa máquina. 

• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 
dos traballos. 

• Prohibirase tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarrantes e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva: 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios 

1.2.2.7. Roza e aburatado con retroaraña. Implemento: Retroaraña 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquinaria (lameiros, terreos descompostos e 

pendentes acusadas) 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da máquina). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes asimilables). 
• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
•  Sobre esforzos.Caídas de persoas ó mesmo nivel. 
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b) Normas preventivas 

• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plano de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

• Evitaranse, na medida do posible, os períodos de traballo en solitario. No caso de que 
isto sexa inevitable, o maquinista disporá dun equipo de comunicación ben sexa 
emisora ou teléfono móbil.  

• Para subir ou baixar da máquina utilice os chanzos dispostos para tal mester. 
• Non aceda á máquina subíndose a través das patas ou rodas. 
• Suba e baixe da máquina de forma frontal (ollando cara ela) agarrándose ós asideiros. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso á retroaraña de persoas non autorizadas. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro e logo continúe o traballo. 
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, apoie primeiro o apeiro no 

chan, pare o motor, poña en servizo o freo de man e bloquee a máquina; a 
continuación, realice as operacións de servizo que necesite. 

• Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estacionar as máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, táxeas e similares, para evitar o risco de envorcados por fallo do terreo. 

• Antes de comezar os traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc. 
• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 

posteriormente. 
• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se ten que tocar líquidos corrosivos. 

Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 
• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Se hai que manipulalos, non 

fume nin achegue lume. 
• Non fumar cando se forneza de combustible. 
• Se ten que tocar o electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipular o sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave de contacto. 
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 
• Durante a limpeza da máquina, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. 

Cando utilice ar a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 
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• Se hai que arrincar a máquina mediante a batería de outra, tome precaucións para 
evitar o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases 
inflamables. As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poda chegar ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaos con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topa con cables eléctricos, non saia da máquina ata haber interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarrañamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• Non se admitirán na obra máquinas desprovistas de cabinas antienvorcado (pórtico de 
seguridade antienvorcado e antiimpactos). 

• As cabinas antienvorcado e antiimpacto serán as indicadas polo fabricante. 
• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que na cabina se reciban 

gases nocivos. 
• As retroarañas a utilizar en obra, estarán dotadas dunha botica portátil de primeiros 

auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen as máquinas co motor en marcha. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen a máquina sen ter antes apoiado no 

chan o apeiro. 
• Prohíbese o transporte de persoas na máquina, salvo en caso de emerxencia. 
• A maquinaria a utilizar en obras, estará dotada dun extintor, timbrado e coas revisións 

ó dia. 
• Prohíbese acceder á cabina de mandos das máquinas utilizando vestimentas sen 

cinguir que podan engancharse nos saíntes e controis. 
• Prohíbese subir sobre a máquina durante a realización de calquera movemento. 
• As máquinas a utilizar en obra estarán dotadas de luces, que garantan a seguridade dos 

traballos, que por causa de emerxencia se realicen pola noite. Contarán ademais con 
bucina de retroceso. 

• Prohíbese subir ou baixar da máquina en marcha. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas ás máquinas en funcionamento. 
• As pendentes máximas admisibles, nos traballos realizados no mesmo senso que nas 

curvas de nivel, non deberán superar o 50 %. Esta pendente máxima reducirase nos 
casos nos que as características do terreo (ben sexa pola aparición de afloramentos 
rochosos, ben por excesiva pedregosidade, ou ben polas condicións de humidade) 
poñan en perigo a estabilidade ou o agarre da máquina. 

• Nos casos nos que existan períodos de traballo en solitario, o maquinista deberá posuír 
un equipo de comunicación (emisora ou teléfono). 

• En prevención de envorcados por deslizamentos sinalizaranse os bordos superiores 
dos noiros que deban ser transitados, mediante corda de bandeirolas, balizas, etc., a 
unha distancia adecuada para que garanta a seguridade da máquina. 

• Antes do inicio de traballos coa maquinaria, ó pé dos noiros xa construídos da obra, 
inspeccionaranse aqueles materiais (árbores, arbustos, penas), inestables que podan 
desprenderse accidentalmente sobre a zona de traballo. Unha vez saneado, procederase 
ó inicio dos traballos coa máquina. 

• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 
dos traballos. 

• Prohibirase tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 
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c) Equipos de protección individual: 

• Luvas de coiro reforzados. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
• Lentes antiproxeccións 
• Casco seguridade 
• Luvas de goma ou PVC 
• Bota de auga 
• Máscara con filtro mecánico recambiable. 

d) Equipos de protección colectiva: 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.8. Acondicionamento De Compartimento, Plantación E Abonado.Implemento: 
Aixada/Pincho 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Caídas de persoas ó mesmo nivel. 
• Golpes por obxectos ou ferramentas  
• Sobre esforzos. 
• Causados por seres vivos. 
• Irritacións causadas polo manexo de fertilizantes e abonos. 

b) Normas preventivas 

• Transitar por zonas despexadas. 
• Nos desprazamentos pisar sobre o chan seguro, non correr ladeira abaixo. 
• Traballar cos pes ben asentados no chan e coas pernas lixeiramente abertas para evitar 

posibles desequilibrios. 
• Evite subir e andar sobre ramas,  rocas, etc., no manexo da ferramenta. 
• Para darlle a ferramenta a outro compañeiro, sempre na man, nunca tira-la para que a 

colla 
• Garda-la distancia de seguridade respecto ós outros compañeiros (3 m) nos 

desprazamentos e no traballo. 
• O mango e a parte metálica non teñen que presentar fisuras ou deterioro e a unión de 

ambas partes ten que ser segura. 
• Ter despexada de ramas e matogueira a traxectoria da ferramenta no seu manexo. 
• Posicionarse correctamente para evitar cruza-los brazos durante o manexo da 

ferramenta. 
• Non dirixi-los golpes cara lugares pretos os pes. 
• Para o transporte das ferramentas nos vehículos utilizarase unha caixa 

portaferramentas, esta irá á súa vez ben suxeita e tapada. 
• No desprazamento polo monte colle-la ferramenta por lo mango próximo á parte 

metálica e co brazo estirado paralelo ó corpo. 
• A tarefa realizarase por persoas sabedoras da técnica. 
• Usa-la ferramenta adecuada para cada tarefa. 
• Non se traballará baixo circunstancias que diminúan sensiblemente as condicións 

físicas do operario. 
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• En traballos que se desenrolen en terreos con fortes pendentes ou pedregosos, 
deberase prestar maior atención ós esborralles ou desprendementos que se produzan 
nas zonas superiores da nosa área de traballo. 

• Os apalancamentos non se realizarán de forma brusca. 
• Traballar á altura correcta evitando as posturas incómodas e forzadas. 
• Manter un ritmo de traballo constante adaptado ás condicións do individuo para ter 

controlada a situación en todo momento. 
• Non transportar peso por encima das nosas posibilidades. 
• Precaución ó coller obxectos, ferramentas, etc., que estean no chan, non mete-las mans 

directamente debaixo deles. 
• Ó face-lo mantemento elixir un lugar despexado, para advertir da presenza de seres 

vivos. 
• Realizar o abonado con clima adecuado, nunca con fortes ventos, e empregar sempre 

luvas de goma e mascarilla no caso de ser necesario. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de goma. 
• Botas resistentes á auga con sola antiesvarante. 
• Botas de monte con punteira e acostume. 
• Faixa de protección contra os sobre esforzos. 
• Roupa de traballo. 
• Protectores auditivos. 
• Chuvasqueiro de tecido sintético guataedo para abrigo HCE: 
• Traxe impermeable de 2 pezas. 
• Máscara con filtro mecánico recambiable antipó. 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.9.  Distribución da planta.   

a) Riscos detectables máis comúns 

• Caídas de persoas ó mesmo nivel 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Sobre esforzos. 
•  Causados por seres vivos. 

b) Normas preventivas 

• Transitar por zonas despexadas. 
• Nos desprazamentos pisar sobre o chan seguro, non correr ladeira abaixo. 
• Traballar cos pes ben asentados no chan e coas pernas lixeiramente abertas para evitar 

posibles desequilibrios. 
• Non se traballará baixo circunstancias que diminúan sensiblemente as condicións 

físicas do operario. 
• En traballos que se desenrolen en terreos con fortes pendentes ou pedregosos, 

deberase prestar maior atención ós esborralles ou desprendementos que se produzan 
nas zonas superiores da nosa área de traballo. 

• Manter un ritmo de traballo constante adaptado ás condicións do individuo para ter 
controlada a situación en todo momento. 
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• Non transportar peso por encima das nosas posibilidades. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Calzado de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Luvas de goma 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.10. Apertura de devasa.  

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquinaria (lameiros, terreos descompostos e 

pendentes acusadas) 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da máquina). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes asimilables). 
• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros ou da fronte de escavación. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plano de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Estas normas preventivas deberán de ser complementadas coas normas preventivas 
correspondentes a cada unha das máquinas que van a efectuar estes traballos. 

• Evitaranse, na medida do posible, os períodos de traballo en solitario. No caso de que 
isto sexa inevitable, o maquinista disporá dun equipo de comunicación ben sexa 
emisora ou teléfono móbil.  
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• Para subir ou baixar do bulldózer utilice os chanzos dispostos para tal. 
• Non aceda á máquina subindo a través das cadeas. 
• Suba e baixe da máquina de forma frontal (ollando cara ela) agarrándose ós asideiros. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso ó bulldózer de persoas non autorizadas. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro, entón, reanude o traballo. 
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, apoie primeiro a coitela no 

chan, pare o motor, poña en servizo o freo de man e bloquee a máquina; a 
continuación, realice as operacións de servizo que necesite. 

• Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estacionar as máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evitar o risco de envorcados por fallo do terreo. 

• Antes de comezar os traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc. 
• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 

posteriormente. 
• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se ten que tocar líquidos corrosivos. 

Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 
• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Se hai que manipulalos, non 

fume nin achegue lume. 
• Non fumar cando se forneza de combustible. 
• Se ten que tocar o electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipular o sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave de contacto. 
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 
• Durante a limpeza da máquina, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. 

Cando utilice ar a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 
• Se hai que arrincar a máquina mediante a batería de outra, tome precaucións para 

evitar o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases 
inflamables. As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poda chegar ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaos con marchas 
sumamente lentas. 
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• Se topan con cables eléctricos, non saia da máquina ata ver interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarrañamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• Non se admitirán na obra máquinas desprovistas de cabinas antienvorcado (pórtico de 
seguridade antienvorcado e antiimpactos). 

• As cabinas antienvorcado e antiimpacto serán as indicadas polo fabricante. 
• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que na cabina se reciban 

gases nocivos. 
• Os bulldózer a utilizar en obra, estarán dotadas dunha botica portátil de primeiros 

auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen as máquinas co motor en marcha. 
• Prohíbese en obra que os condutores abandonen a máquina sen ter antes apoiado no 

chan a coitela. 
• Prohíbese o transporte de persoas na máquina, salvo en caso de emerxencia. 
• A maquinaria a utilizar en obras, estará dotada dun extintor, timbrado e coas revisións 

ó dia. 
• Prohíbese acceder á cabina de mandos das máquinas utilizando vestimentas sen 

cinguir que podan engancharse nos saíntes e controis. 
• Prohíbese subir sobre a máquina durante a realización de calquera movemento. 
• Os bulldózer a utilizar en obra estarán dotadas de luces, que garantan a seguridade dos 

traballos, que por causa de emerxencia se realicen pola noite. Contarán ademais con 
bucina de retroceso. 

• Prohíbese estaciona-las máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Prohíbese subir ou baixar da máquina en marcha. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas ás máquinas en funcionamento. 
• Antes de iniciar baleirados a media ladeira con vertido cara á pendente, 

inspeccionarase detidamente a zona, en prevención de desprendementos sobre as 
persoas ou cosas. 

• As pendentes máximas admisibles, nos traballos realizados no mesmo senso que nas 
curvas de nivel, non deberán superar o 30 %. Esta pendente máxima reducirase nos 
casos nos que as características do terreo (ben sexa pola aparición de afloramentos 
rochosos, ben por excesiva pedregosidade, ou ben polas condicións de humidade) 
poñan en perigo a estabilidade ou o agarre da máquina. 

• Nos casos nos que existan períodos de traballo en solitario, o maquinista deberá posuír 
un equipo de comunicación (emisora ou teléfono). 

• En prevención de envorcado por deslizamentos sinalizaranse os bordos superiores dos 
noiros que deban ser transitados, mediante corda de bandeirolas, balizas, etc., a unha 
distancia adecuada para que garanta a seguridade da máquina. 

• Antes do inicio de traballos coa maquinaria, ó pé dos noiros xa construídos da obra, 
inspeccionaranse aqueles materiais (árbores, arbustos, penas), inestables que podan 
desprenderse accidentalmente sobre a zona de traballo. Unha vez saneado, procederase 
ó inicio dos traballos coa máquina. 

• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 
dos traballos. 

• Prohibirase tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvaradizas e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
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• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 

aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva: 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.2.2.11.  Colocación de cartel informativo.Implemento: Ferramentas Manuais. 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Cortes ou golpes por ou contra obxectos. 
• Cortes ou golpes coas ferramentas. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas ó mesmo nivel. 
• Caídas de obxectos ou materiais. 
• Deslizamentos e desprendementos de terreo. 
• Sobre esforzos. 
• Atrapamentos, esmagamentos e golpes en mans na colocación e cravado do material. 
• Dermatoses por contacto cos materiais. 

b) Normas preventivas 

• Farase entrega a tódolos traballadores que operan coas distintas ferramentas (manuais 
e mecánicas) das normas e esixencias de seguridade que lles afecten de acordo co 
Estudio Básico de Seguridade e Saúde establecido. Desta entrega quedará constancia 
por escrito. 

• Non se admitirá traballo de medición algún ou estancia de persoas sen os equipos de 
protección na proximidade da zona de traballo. 

• Evitaranse, na medida do posible, períodos de traballo en solitario, agás circunstancias 
excepcionais ou de emerxencia. 

• Manterase unha distancia de seguridade mínima entre os distintos operarios no 
traballo e nos desprazamentos o portar a ferramentas. 

• Debe sinalizarse o sitio mediante sinais de perigo obras, conos e paneis. 
• Os traballadores recibirán instrucións sobre a correcta manipulación manual de cargas. 
• As ferramentas portátiles terán dobre illamento de seguridade. 
• Os traballadores protexerán as mans con luvas de seguridade. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de seguridade de coiro reforzadas. 
• Luvas de goma. 
• Lentes de seguridade con montura de polivinilo e visor de policarbonato. 
• Calzado de seguridade antiesvarante e con punteira reforzada. 
• Botas resistentes á auga con sola antiesvarante. 
• Botas de seguridade con punteira e acostume. 
• Faixa de protección contra os sobre esforzos. 
• Casco de seguridade con protector auditivo e pantalla 
• Roupa de traballo. 
• Protectores auditivos. 
• Chuvasqueiro de tecido sintético guateado para abrigo HCE. 
• Traxe impermeable de 2 pezas. 
• Máscara con filtro mecánico recambiable antipó. 
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• Sempre que as condicións de traballo esixan outros elementos de protección distintos 
aos anteriormente descritos, dotarase os seus traballadores. 

d) Equipos de protección colectiva: 

•  Extintor. 
•  Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.3. Análise De Riscos Nos Oficios. 

1.3.1.1. Peón Forestal. 

a) Riscos detectables. 

• Cortes ou golpes con ferramenta ou material 
• Proxección de partículas 
• Caídas de persoas ó mesmo nivel. 
• Caídas a distinto nivel 
• Sobre esforzos 
• Queimaduras 
• Incendio 
• Picaduras de animais 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas xerais. 

• Farase entrega a todo o persoal de obra desta normativa de seguridade, quedando 
constancia escrita de elo. 

• Será de uso obrigatorio para o persoal, o equipo de protección individual facilitado ó 
efecto e durante o tempo que se requira para a realización de tarefas. 

Normas preventivas para os operarios do equipo de obra: 

• Transitar por zonas despexadas. 
• Nos desprazamentos pisar sobre chan seguro. 
• Traballar cos pés ben asentados no solo e coas pernas lixeiramente abertas para evitar 

posibles desequilibrios. 
• Evitar subirse e andar sobre rocas, troncos, etc., no manexo de ferramenta. 
• Para darlle a ferramenta a outro compañeiro, sempre na man, nunca tira-la para que a 

colla. 
• Garda-la distancia de seguridade respecto a outros compañeiros  
• As zona de agarre das ferramentas debe estar en bo estado. 
• Posicionarse correctamente durante o manexo da ferramenta. 
• Non dirixir golpes cara lugares preto ós pés. 
•  Para o transporte das ferramentas nos vehículos utilizar caixa portaferramentas, e esta 

irá ben suxeita e tapada. 
• As tarefas realizaranas persoas sabedoras da técnica. 
• Usa-la ferramenta adecuada para cada tarefa. 
• Non se traballará baixo circunstancias que diminúan sensiblemente as condicións 

físicas do operario. 
• Nos traballos que se desenrolen en terreos con fortes pendentes, en gabias ou solos 

pedregosos, deberase prestar maior atención ós esborralles ou desprendementos que se 
produzan nas zonas superiores á nosa área de traballo. 

• Traballar á altura correcta, evitando as posturas incómodas e forzadas. 
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• Manter un ritmo de traballo constante adaptado ás condicións do individuo para ter 
controlada a situación en todo momento. 

• Non transportar peso por riba das nosas posibilidades. 
• Precaución ó coller obxectos, ferramentas, etc., que estean no chan, non mete-las mans 

directamente debaixo deles. 
• Deberase utiliza-lo equipo de seguridade dunha forma correcta, a fin de asegura-la 

maior protección posible. 
• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 

dos traballos. 
• Prohibirase tomar medicamentos que poidan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual 

• Casco con pantalla antiproxecións e orelleiras 
• Luvas de protección contra riscos mecánicos 
• Calzado de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Gafas antiproxecións (en caso necesario) 
• Botas de goma ou P.V.C. 
• Traxe impermeable para tempo chuvioso 
• Roupa de traballo 

1.3.1.2. Operadores Da Maquinaria. 

a) Riscos detectables máis comúns. 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquina (barrizais, terreos descompostos e 

pendentes acusadas). 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorco. 
• Caída por pendentes (traballos ao bordo de noiros, cortes asimilables). 
• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Queimaduras (traballos de mantemento). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter pulverulento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas. 

Normas ou medidas preventivas tipo 

•  Entregarase aos condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten especificamente segundo o Plan de 
Seguridade. Da entrega quedará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os condutores. 
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• Para subir ou baixar á máquina utilice os chanzos e asideiros dispostos para tal 
función. 

• Non acceder á máquina subíndose a través das cadeas nin pneumáticos. 
• Subir e baixar da máquina de forma frontal (mirando cara a ela), asíndose ao 

pasamáns. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento e co motor en 

funcionamento. 
• Non permita o acceso á máquina a persoas non autorizadas. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría, aínda que sexa con fallos 

esporádicos. Repárea primeiro, logo renove o traballo. 
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, apoie primeiro a folla de 

ataque no chan, pare o motor, poña en servizo o freo de man e bloquee a máquina; a 
continuación, realice as operacións de servizo que necesite. Boquee o desprazamento 
co freo de man na maquinaria sen folla de empuxe. 

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc. 
• Non levante en quente tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 

posteriormente. 
• Cambie o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Se debe manipulalos, non fume 

nin achegue lume. 
• Se debe tocar o electrólito (liquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipular no sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave de contacto. 
• Antes de soldar tubarias do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. Recorde 

que algúns aceites do sistema hidráulico son inflamables. 
• Non libere os freos da máquina en posición de parada, se antes non instalou os tacos 

de inmobilización das rodas. 
• Se debe arrincar a máquina, mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 

brotes das chispas dos cables. Recorde que os electrólitos emiten gases inflamables.As 
baterías poden estalar por causa dunha faísca. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poida alcanzar os controis con facilidade, e o 
traballo resultaralle máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos, fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topa con cables eléctricos, non salga da máquina ata interromper o contacto e 
afastala do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar que mingúen a 
seguridade da circulación. 

• Non se admitirá na obra maquinaria desprovista de cabinas antienvorque (pórtico de 
seguridade antienvorque e antiimpactos). 

• As cabinas antienvorque e antiimpacto serán exclusivamente as indicadas polo 
fabricante para cada modelo de maquinaria a utilizar. 

• As cabinas antienvorque e antiimpacto montadas sobre a maquinaria a utilizar nesta 
obra, non presentarán deformacións de haber resistido algún envorco. 

• Revisaranse periodicamente todos os puntos de escape do motor para evitar que na 
cabina recíbanse gases nocivos. 

• Os maquinaria a utilizar en obra, estarán dotados dun botica portátil de primeiros 
auxilios, situado de forma resgardada para conservalo limpo. 

• Prohíbese en obra que os condutores abandonen a maquinaria co motor en marcha. 
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• Prohíbese en obra que os condutores abandonen a máquina sen haber antes depositado 
a coitela e o escarificador. 

• Prohíbese o transporte de persoas nas máquinas, salvo en caso de urxencia. 
• As máquinas a utilizar en obra, estarán dotadas dun extintor, timbrado e coas revisións 

ao día. 
• Prohíbese expresamente acceder á cabina de mandos das máquinas, utilizando 

vestimentas frouxas e obxectos como cadeas, reloxos, aneis, etc., que podan 
engancharse nos salientes e controis. 

• Prohíbese subir sobre as máquinas durante a realización de calquera movemento. 
• As máquinas a utilizar en obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso. 
• Prohíbese estacionar as máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 

pozos, gabias e asimilables, para evitar o risco de envorques por fatiga do terreo. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas á máquina en funcionamento. 
• Antes de iniciar baleirados a media ladeira con vertido cara á pendente, se 

inspeccionará detidamente a zona, en prevención de desprendementos ou aludes sobre 
as persoas ou cousas. 

• Como norma xeral, prohíbese a utilización a maquinaria nas zonas de obra con 
pendentes superiores ás que marca o manual de instrucións do fabricante. 

• En prevención de envorques por deslizamentos, sinalizaranse os bordos superiores dos 
noiros que deban ser transitados mediante corda de bandeirolas, balizas, "regras", etc., 
a unha distancia adecuada para que garanta a seguridade da máquina. 

• Antes do inicio de traballos coa maquinaria, ao pé dos noiros xa construídos (ou de 
bermas), da obra, inspeccionaranse aqueles materiais (árbores, arbustos, rocas), 
inestables, que puidesen desprenderse accidentalmente sobre o lugar de traballo. Unha 
vez saneado, se procederá ao comezo dos traballos a máquina. 

• Os condutores deberán controlar o exceso de comida, así como evitar as inxestións de 
bebidas alcohólicas antes ou durante o traballo. 

c) Equipo de protección individual. 

• Lentes antiproxeccións. 
• Casco de seguridade. 
• Luvas de seguridade. 
• Luvas de goma ou de P.V.C. 
• Cinto elástico antivibratorio. 
• Calzado de seguridade con adoite antiesvarantes. 
• Bota de auga (terreos embarrados). 
• Máscara con filtro mecánico recambiable. 
• Protección auditiva (caso de carecer de cabina insonorizada) 

1.4. Análise de riscos a maquinaria. 

1.4.1. Vehículo todoterreo 

a) Riscos detectables máis comúns. 

• Os derivados do tráfico durante o transporte: 
• Atropelo 
• Máquina fora de control 
• Envorco 
• Choque con outros vehículos 
• Incendio (mantemento) 
• Queimaduras (mantemento) 
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• Caídas do persoal a distinto nivel 
• Sobre esforzos (mantemento) 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

• Os condutores dos todoterreo serán operarios de probada destreza no manexo deste 
tipo de vehículos.  

• Os vehículos todoterreo estarán dotados dos seguintes medios a pleno funcionamento: 
• Faros de marcha cara diante 
• Faros de marcha de retroceso 
• Intermitentes de aviso de xiro 
• Pilotos de posición dianteiros e traseiros 
• Cintos de seguridade 
• Freo de man 
• Diariamente, antes do comezo da xornada, inspeccionarase o bo funcionamento do 

motor, sistema hidráulico, freos, pneumáticos, etc., en prevención de riscos por mal 
funcionamento ou avaría.  

• Disporá dun botica de primeiros auxilios. 

Normas de seguridade para os condutores 

• Subir ou baixar do todoterreo nos lugares adecuados. 
• Non saltar directamente ó chan se non é por unha emerxencia. 
• Non tratar de realizar axustes no todoterreo en movemento ou co motor en marcha, 

pois se poden producir lesións. 
• Non permiti-lo acceso ó todoterreo de persoas alleas e menos ó seu manexo ou 

condución. 
• Non utiliza-lo todoterreo en situación de avaría, aínda que sexan fallos esporádicos. 

Repara-la primeiro e logo reinicie o traballo.  
• Para evita-las lesións durante as operacións de mantemento, poñer en servizo o freo de 

man, bloquea-lo coche, para-lo motor extraendo a chave do contacto e realiza-las 
operacións de servizo que se requiran. 

• Vixia-la presión dos pneumáticos e traballar coa marcada polo fabricante. 
• Antes de acceder ó todoterreo, inspeccionar ó seu redor por se alguén descansa á súa 

sombra. 
• Non tomar medicación sen prescrición facultativa, en especial aquela que produza 

efectos negativos para a correcta condución. 
• Vixia-la correcta disposición da ferramenta na baca colocada no vehículo a tal efecto. 
• Non gardar nin combustible nin trapos graxentos sobre o coche, poden producir 

incendios. 
• Non levanta-la tapa do radiador en quente. Os gases desprendidos de forma 

incontrolada poden producir queimaduras graves. 
• Protexerse con luvas se hai que toca-lo líquido anticorrosivo. Empreñar ademais gafas 

antiproxeccións. 
• Cambia-lo aceite en frío. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Si se teñen que manipular, non 

fumar nin acercar ó lume. 
• Si se debe toca-lo electrólito, facelo protexido con luvas de seguridade fronde a 

compostos químicos corrosivos. 
• Si se debe manipula-lo sistema eléctrico, para-lo motor e desconecta-lo extraendo as 

chaves de contacto. 
• Empreñar sempre o líquido de protección individual que se facilite na obra. 
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• Conducir con roupa pegada ó corpo para evita-los enganches da mesma nos controis.  
• Os condutores deberán controla-lo exceso de comida e evita-la inxestión de bebidas 

alcohólicas antes ou durante o traballo. 
• Comprobar que o persoal vai correctamente sentado no interior do todoterreo. 
• Non pasar en ningún caso os límites de velocidade e respecta-las sinais de tráfico. 
• Prestar sempre especial atención á velocidade, sobre todo por pistas e camiños de 

pouco tránsito. 
• Comprobar á recepción do vehículo que toda a documentación (permiso de 

circulación, póliza de seguros, tarxeta de transporte, ITV, etc.) están vixentes e en 
lugar adecuado. 

c) Equipo de protección individual 

• Calzado de seguridade 
• Luvas de seguridade 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.2. Plataforma para transporte de maquinaria. 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Desprazamentos incontrolados da maquinaria (lameiros, terreos descompostos e 

pendentes acusadas) 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da máquina). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes asimilables). 
• Colisión contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros ou da fronte de escavación. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas 

• Revisar que o enganche se fixo adecuadamente e que quedou ben asegurado.  
• Amarrar firmemente a máquina, o implemento ou a carga sobre a plataforma, para 

evitar desprazamentos durante o trasporte.  
• Ó iza-lo implemento, se foi desmontado, sobre a plataforma farase ben eslingado e 

durante o izado guiarase mediante cabos de goberno; evitando que se sitúen persoas 
no seu entorno.  

• A carga ou descarga faranse nun lugar adecuado para elo.  
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• Antes de cargar ou descargar haberá que colocar adecuadamente os pes de apoio e as 
rampas de acceso á plataforma.  

• As manobras de posición (aparcamento) e expedición (saída) da plataforma serán 
dirixidas por un sinalista.  

• O ascenso e descendo á unidade motriz farase polos lugares previstos para elo, de 
fronte e agarrándose coas mans.  

• Asegurarse de non ter lama no calzado antes de subir á cabina, evitará que lle esvare 
os pedais ó conducir.  

• Dentro da cabina deberá levar, en lugar accesible e en perfecto estado de 
conservación, o equipo de protección individual correspondente.  

• Non conducir baixo os efectos do cansazo ou a fatiga.  
• Non acceder ó camión subíndose ás rodas.  
• Non saltar directamente ó chan, salvo perigo inminente para o condutor.  
• Non trate de realizar axustes co camión en movemento ou co motor en funcionamento. 

Ademais, estes axustes deberán realizarse (sempre que se poda) cando o camión estea 
frío.  

• Non permitir que persoas non autorizadas accedan ó camión.  
• Non traballe co camión en situación de avaría, aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro e logo reinicie o traballo.  
• Para realizar operacións de servizo, pare o motor, poña o freo de man e bloquee o 

camión; a continuación realice as operación de servizo que necesite.  
• Antes de subir ó camión para inicia-la marcha, comprobarase que non hai ninguén nas 

inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos.  

• Prohíbese estaciona-los camións nas zonas de influencia das beiras dos barrancos, 
pozos, gabias e asimilables, para evitar os riscos de envorcos por fatiga do terreo.  

• Antes de cruzar unha ponte provisional de obra, hai que asegurarse de que ten a 
resistencia necesaria para soporta-lo peso da máquina.  

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade do camión, 
deberán de ser auxiliados e dirixidos por outras persoas.  

•  Si se establece contacto entre o camión e unha liña eléctrica, permaneza no seu punto 
solicitando auxilio mediante a bucina. Unha vez que lle garantan que pode abandona-
lo camión, descenda pola escaleira normalmente e dende o último chanzo, salte o máis 
lonxe posible, sen toca-la terra e o camión á vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Ademais non permita que ninguén toque o camión, é moi perigoso.  

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.  
• En caso de quecemento do motor, non debe abrir directamente a tapa do radiador.  
• Evite tocar líquidos corrosivos, si o debe facer, protéxase con luvas e gafas 

antiproxeccións.  
• Non fumar cando se manipule a batería, xa que os líquidos desta desprenden gases 

inflamables.  
• Non fumar cando se abasteza de combustible.  
• Non tocar directamente o electrólito da batería coas mans. Se debe facelo por algún 

motivo, fágao protexido por luvas de seguridade fronte a axentes cáusticos corrosivos.  
• Se hai que manipula-lo sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e 

extraia a chave de contacto totalmente.  
• Cambie o aceite do motor e o do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Antes de soldar tubarias do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. Recorde 

co aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable.  
• Durante a limpeza do camión, protexerse con máscara, funda e luvas de goma. Cando 

empregue aire a presión, evita-las proxeccións de obxectos.  



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

ANEXO MEMORIA 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE     34 

• Non libera-los freos do camión en posición de parada se antes non instalou os tacos de 
inmobilización nas rodas. 

• Se ten que arranca-lo camión mediante a batería doutro, tome precaucións para evita-
lo o brote das chispas dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases 
inflamables. A batería pode facer explosión.  

• Vixia-la presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo 
fabricante do camión.  

• Durante o inflado das rodas, sitúese trala banda de rodaxe, apartándose do punto de 
conexión e lamia. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axusta-lo asento para que poida alcanza-los controis con facilidade e o 
traballo lle resultará máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos, fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar zonas brandas e 
enlamamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• Revisaranse periodicamente tódolos puntos de escape do motor, co fin de asegurar que 
o condutor non recibe na cabina gases procedentes da combustión. Esta precaución 
extremarase nos motores provistos de ventilador de aspiración para o radiador. 

• Os camións estarán dotados dun botica de primeiros auxilios. 
• Os camións que deban transitar pola vía pública, cumprirán coas disposicións legais 

necesarias para realizar esta función e levarán colocado o cinto de seguridade. 
• Non se debe abandona-lo camión con motor en marcha. 
• A circulación sobre terreos desiguales farase a velocidade lenta. 
• Prohíbese transportar persoas no camión, salvo en condición de emerxencia. 
• Os camións estarán dotados dun extintor timbrado e coas revisións ó día. 
• Deberase empreñar roupa pegada ó corpo para evitar enganches. 
• Prohíbese subir ó camión durante a realización de calquera movemento ou cando se 

atope en marcha. 
• Os camións terán un avisador acústico de marcha atrás. 
• Prohibirase a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 

dos traballos. 
• Prohibirase tomar medicamentos que poidan afectar á seguridade dos traballos. 
• Se durante a condución sofre un rebentón e perde a dirección, manteña o volante no 

sentido en que marche o camión. Desta forma conseguirá dominalo. 
• Se agarrotase o freo, evite as colisións frontais ou contra outros vehículos do seu 

porte. Intente a freada por roce lateral o máis suavemente posible ou ben, 
introducíndose en terreo brando. 

• Os camións en estación, quedarán sinalizados mediante “sinais de perigo”. 
• Prohíbese expresamente ós camións cargar por riba da carga máxima marcada polo 

fabricante, para previr os riscos por sobrecarga.  

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Botas de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Casco seguridade 
• Luvas de goma ou PVC 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 
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1.4.3. Camión cisterna gasoil 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo.  
• Desprazamentos incontrolados de maquínaa (lamazais, terreos descompostos e 

pendentes acusadas)  
• Camións en marchas fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e instalar os tacos).  
• Xiro do camión (inclinación do terreo superior á admisible para a circulación do 

camión).  
• Caída por pendentes (traballos ao bordo de noiros, cortes asimilables). 6. Colisión 

contra outros vehículos.  
• Contacto con liñas eléctricas.  
• Incendio.  
• Caída de noiros ou de fronte de escavación.  
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros).  
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros).  
• Caída de persoas a distinto nivel.  
• Golpes.  
• Proxección de obxectos.  
• Ruído.  
• Vibracións.  
• Riscos hixiénicos de carácter pulverulento.  
• Sobre esforzos 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plan de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Para subir ou baixar dos camións, farase de forma frontal utilizando os chanzos e 
asidero dispostos para tal función.  

• Non acceda ao camión empolicándose a través das rodas.  
• Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.  
• Non trate de realizar "axustes" co camión en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que a poida) cando 
o camión estea frío.  

• Non permita que persoas non autorizadas accedan ao camión.  
• Non traballe co camión en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repárea primeiro e logo continúe o traballo. ·  Non traballe coa máquina en situación 
de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. Repáreo primeiro, entón, reinicie o 
traballo. 

• Para realizar operacións de servizo pare o motor, poña o freo de man e bloquee o 
camión; a continuación realice as operacións de servizo que necesite.  

• Antes de subir ao camión para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos.  

• Débese cargar o material nos camións de maneira que o cazo nunca pase por enriba da 
cabina do camión ou do persoal de terra.  
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• Cando se realice a carga, o condutor do vehículo debe de estar fóra da cabina, afastado 
da posible perdida de material e nun punto de boa visibilidade para que poida actuar 
de guía. Se o vehículo ten cabina de seguridade, estará mellor dentro dela.  

• A prohibe estacionar os camións nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e asimilables, para evitar os riscos de xiros por fatiga do terreo.  

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina.  

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade do camión, 
deberán de ser auxiliados e dirixido por outra persoa.  

• Antes do inicio de traballos cos camións, ao pé dos noiros xa construídos (ou de 
bermas), da obra, inspeccionaranse aqueles materiais(árbores, arbustos, rochas), 
inestables que poidan desprenderse accidentalmente sobre o tallo.  

• Se establece contacto entre o camión dúmper e unha liña eléctrica, permaneza no seu 
punto solicitando auxilio mediante a bucina. Unha vez garántanlle que pode abandonar 
o camión, descenda pola escada normalmente e dende o último chanzo, salte o máis 
lonxe posible, sen tocar a terra e o camión á vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Ademais non permita que ninguén toque o camión, é moi perigoso.  

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.  
• En caso de quentamento do motor non debe abrir directamente a tapa do radiador.  
• Evite tocar líquidos corrosivos, se debe facelo protéxase con luvas e lentes 

antiproxeccions. 
• Non fumar cando se manipula a batería xa que os líquidos desta desprenden gases 

inflamables • Non fumar cando se abasteza de combustible.  
• Non tocar directamente o electrólito da batería coas mans. Se debe facelo por algún 

motivo, fágao protexido por luvas de seguridade con protección fronte a axentes 
cáusticas ou corrosivas.  

• Se debe manipular o sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e extraia 
a chave do contacto totalmente.  

• Cambie o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras.  
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Recorde que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable.  
• Durante a limpeza do camión, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. Cando 

utilice aire a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 
• Non liberar os freos do camión en posición de parada, se antes non instalou os tacos 

de inmobilización nas rodas.  
• Se ten que arrancar o camión, mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 

chispeo dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases inflamables. 
A batería pode estoupar.  

• Vixiar a presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo 
fabricante do camión.  

• Durante o recheo de aire das rodas, sitúese tras a banda de rodaxe apartándose do 
punto de conexión e lamia. 

• Para realizar operacións de servizo pare o motor, poña o freo de man e bloquee o 
camión; a continuación realice as operacións de servizo que necesite.  

• Antes de subir ao camión para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos.  

• Débese cargar o material nos camións de maneira que o cazo nunca pase por enriba da 
cabina do camión ou do persoal de terra.  

• Cando se realice a carga, o condutor do vehículo debe de estar fóra da cabina, afastado 
da posible perdida de material e nun punto de boa visibilidade para que poida actuar 
de guía. Se o vehículo ten cabina de seguridade, estará mellor dentro dela.  
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• A prohibe estacionar os camións nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e asimilables, para evitar os riscos de xiros por fatiga do terreo.  

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina.  

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade do camión, 
deberán de ser auxiliados e dirixido por outra persoa.  

• Antes do inicio de traballos cos camións, ao pé dos noiros xa construídos (ou de 
bermas), da obra, inspeccionaranse aqueles materiais (árbores, arbustos, rochas), 
inestables que poidan desprenderse accidentalmente sobre o tallo.  

• Se establece contacto entre o camión dúmper e unha liña eléctrica, permaneza no seu 
punto solicitando auxilio mediante a bucina. Unha vez garántanlle que pode abandonar 
o camión, descenda pola escada normalmente e dende o último chanzo, salte o máis 
lonxe posible, sen tocar a terra e o camión á vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Ademais non permita que ninguén toque o camión, é moi perigoso.  

• Manteña limpa a cabina de aceites, graxas, trapos, etc.  
• En caso de quentamento do motor non debe abrir directamente a tapa do radiador.  
• Evite tocar líquidos corrosivos, se debe facelo protéxase con luvas e lentes 

antiproxeccións. 
• Non fumar cando se manipula a batería xa que os líquidos desta desprenden gases 

inflamables  
• Non fumar cando se abasteza de combustible.  
• Non tocar directamente o electrólito da batería coas mans. Se debe facelo por algún 

motivo, fágao protexido por luvas de seguridade con protección fronte a axentes 
cáusticas ou corrosivas.  

• Se debe manipular o sistema eléctrico por algunha causa, desconecte o motor e extraia 
a chave do contacto totalmente.  

• Cambie o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras.  
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Recorde que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable.  
• Durante a limpeza do camión, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. Cando 

utilice aire a presión, evitar as proxeccións de obxectos.  
• Non liberar os freos do camión en posición de parada, se antes non instalou os tacos 

de inmobilización nas rodas.  
• Se ten que arrancar o camión, mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 

chispeo dos cables. Recorde que os líquidos da batería desprenden gases inflamables. 
A batería pode estoupar.  

• Vixiar a presión dos pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo 
fabricante do camión.  

• Durante o recheo de aire das rodas, sitúese tras a banda de rodaxe apartándose do 
punto de conexión e lamia. 

• As cargas instalaranse sobre a caixa de forma uniforme compensando os pesos, do 
xeito máis uniformemente repartido posible.  

• Todos os camións dedicados ao transporte de materiais para esta obra estarán en 
perfectas condicións de mantemento e conservación.  

• As manobras de posición correcta (aparcamento) e expedición, (saída), do camión 
serán dirixidas por un sinalista, en caso necesario.  

• O colmo máximo permitido para materiais soltos non superará a pendente ideal do 5% 
e cubrirase cunha lona, en previsión de caídas.  

• Ás cuadrillas encargadas da carga e descarga dos camións, faráselles entrega da 
normativa de seguridade, gardando constancia escrita diso. 

Normas de seguridade para a carga e descarga de camións 
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• Pida antes de proceder á súa tarefa, que o doten de luvas e manoplas de coiro.  
• Utilice sempre o calzado de seguridade.  
• Siga sempre as instrucións do xefe do equipo.  
• Se debe guiar as cargas en suspensión, fágao mediante "cabos de goberno" atados a 

elas. Evite empurralas directamente coas mans.  
• Non salte ao chan dende a carga ou dende a caixa se non é para evitar un risco grave. 

c) Equipos de protección individual 

• Lentes antiproxección.  
• Casco de seguridade.  
• Luvas de coiro.  
• Luvas de goma ou de P.V.C.  
• Calzado de seguridade con sola antiesvarante.  
• Botas de goma ou P.V.C.  
• Máscaras con filtro mecánico.  
• Protectores auditivos. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.4. Tractor de rodas ou cadeas con rozadora de cadeas  

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Esvaramento da máquina. 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e bloquear os freos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

do tractor). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes e similares). 
• Choque contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamento (traballos de mantemento e outros). 
• Caídas de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Ruído 
• Vibracións 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento 
•  Sobre esforzos 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

•  Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plan de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas de tractor con rozadora 

• Para subir ou baixar do tractor, farase de forma frontal utilizando os chanzos e 
asideiros dispostos para tal función. 
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• Non acceda á máquina subíndose a través das rodas. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso ó tractor a persoas non autorizadas. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas ó tractor coa rozadora en 

funcionamento, dentro do campo de proxección de obxectos. 
• Non traballe co tractor en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repáreo primeiro, entón, reinicie o traballo. 
• Antes de comezar os traballos supervisaranse e verificaranse os elementos de 

protección do tractor e a rozadora. 
• Cando o tractor traballa coa rozadora, a toma de forza debe ir provista das debidas 

proteccións para evitar que no seu movemento de xiro cause algún accidente. 
• Cando o tractor deteña o seu traballo ou se desprace, a toma de forza debe ser sempre 

desconectada. 
• Cando se vai a conectar a rozadora á toma de forza do tractor, o tractorista debe 

asegurarse que non hai ningunha persoa nas proximidades da máquina, nin ningún 
obxecto dos órganos de traballo de esta impida o seu funcionamento ou que podan saír 
despedidos co conseguinte risco para el ou para outras persoas. 

• Cando se pare o tractor, baixase o elevador hidráulico ata que a rozadora se apoie no 
chan, para evitar que poda caerse e atrapar a alguén embaixo. 

• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, pare o motor, poña en 
servizo o freo de man e bloquee o tractor; a continuación, realice as operacións de 
servizo que necesite. 

• A reparación ou axuste da rozadora farase co motor parado, a toma de forza 
desconectada e calzados convenientemente para evitar que podan lesionar ou caer 
sobre o operario. 

• Antes de subir ó tractor para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén nas 
inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estacionar as máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• Antes de comezar os traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Ó traballar en parcelas de ladeiras, o tractorista debe ser consciente da inclinación do 
tractor e a conseguinte perda de estabilidade, tomando as precaucións necesarias para 
reducir ó mínimo as posibilidades de envorcado. O mesmo acontecerá cando o tractor 
traballe nas proximidades de gabias ou canles de auga. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• A cabina, a plataforma de condución, os pedais, e os pousapés dos mesmos deben 
atoparse limpas de lama e graxa, para evitar que o accionar os pedais se esvare o pé 
deles. Así mesmo, tales espazos non deben estar ocupados por ferramentas, trapos ou 
obxectos que podan entorpecer ou distraer ó tractorista. 

• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 
posteriormente. 

• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 
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• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Para manipulalos, non fume nin 

achegue lume. 
• Non fumar cando se forneza de combustible a máquina. 
• Se debe tocar o electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipular o sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave do contacto. 
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 
• Durante a limpeza do tractor, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. Cando 

utilice ar a presión, evitar as proxeccións de obxectos. 
• Non libere os freos do tractor en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización das rodas. 
• Se ten que arrincar o tractor mediante a batería de outra, tome precaucións para evitar 

o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases inflamables. 
As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Vixíe a presión dos pneumáticos, traballe co inflado da presión recomendada polo 
fabricante do seu tractor. 

• Durante o recheo de ar das rodas, sitúese tras da banda de rodaxe apartándose do 
punto de conexión e da roda. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axustar o asento para que poda acceder ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topan con cables eléctricos, non saia do tractor ata ver interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Non se admitirán en obra tractores que non veñan coa protección de cabina 
antienvorcado e antiimpacto instalada. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarramentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• As cabinas serán as indicadas polo fabricante para cada modelo de tractor a utilizar. 
• As proteccións da cabina antienvorcado non presentarán deformacións de ter resistido 

ningún envorcado. 
• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que a cabina reciba gases 

nocivos. 
• Os tractores a utilizar en obra, estarán dotadas dunha botica portátil de primeiros 

auxilios de primeiros auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 
• Os tractores cumprirán tódolos requirimentos para que podan autodesprazarse por 

estrada. 
• Prohíbese nesta obra que os condutores abandonen o tractor co motor en marcha. 
• A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
• Prohíbese o transporte de persoas no tractor, salvo en casos de emerxencia. 
• Prohíbese utilizar o brazo articulado para izar persoas e acceder a traballos puntuais. 
• Os tractores a utilizar en obras, estarán dotadas dun extintor, timbrado e coas revisións 

ó dia. 
• Prohíbese acceder á cabina de mandos do tractor, utilizando vestimentas sen cinguir 

que podan engancharse nos saíntes e controis. 
• Prohíbese estacionar o tractor nas zonas de influencia dos bordos dos noiros, gabias e 

similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 
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• Prohíbese subir ou baixar do tractor en marcha. 
• Os tractores estarán dotados de luces, bucina e avisador acústico de marcha atrás. 
• O tractorista non debe levar roupas soltas durante o seu traballo, pois estas poden ser 

atrapadas por mecanismos en movemento (correa do ventilador, toma de forza, etc.) 
arrastrándoo a el e causándolle lesións de importancia. 

• Prohíbese a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 
dos traballos. 

• Prohíbese tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual 

• Gafas antiproxeccións. 
• Casco de seguridade 
• Luvas de coiro reforzados. 
• Luvas de goma ou de PVC. 
• Calzado de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Botas de goma ou PVC. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
• Máscaras con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.5. Bulldózer 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Esvaramento da máquina. 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e bloquear os freos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

do tractor-bulldózer). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes e similares). 
• Choque contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamento (traballos de mantemento e outros). 
• Caídas de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Ruído 
• Vibracións 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento 
• Sobre esforzos 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plan de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 
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Normas de actuación preventiva para os maquinistas 

• Para subir ou baixar do bulldózer, farase de forma frontal utilizando os banzos e 
asideiros dispostos para tal función. 

• Non acceda á máquina subíndose a través das rodas. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 

funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso á máquina a persoas non autorizadas. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas ó bulldózer en funcionamento, dentro 

do campo de proxección de obxectos. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repáreo primeiro, entón, reinicie o traballo. 
• Antes de comezar os traballos supervisaranse e verificaranse os elementos de 

protección do bulldózer. 
• Cando se vai a comeza-la labor, o maquinista debe asegurarse que non hai ningunha 

persoa nas proximidades da máquina, nin ningún obxecto dos órganos de traballo de 
esta impida o seu funcionamento ou que podan saír despedidos co conseguinte risco 
para el ou para outras persoas. 

• Cando se pare o bulldózer, baixaranse os elevadores hidráulicos ata que os apeiros se 
apoien no chan, para evitar que podan caer e atrapar a alguén embaixo. 

• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, pare o motor, poña en 
servizo o freo de man e bloquee a máquina; a continuación, realice as operacións de 
servizo que necesite. 

• Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estaciona-las máquinas nas zonas de influencia dos bordes dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evita-lo risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• Antes de comeza-los traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Ó traballar en parcelas de ladeiras, o maquinista debe ser consciente da inclinación da 
máquina e a conseguinte perda de estabilidade, tomando as precaucións necesarias 
para reducir ó mínimo as posibilidades de envorcado. O mesmo acontecerá cando o 
bulldózer traballe nas proximidades de gabias ou canles de auga. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• A cabina, a plataforma de condución, os pedais, e os pousapés dos mesmos deben 
atoparse limpas de lama e graxa, para evitar que o accionar os pedais se esvare o pé 
deles. Así mesmo, tales espazos non deben estar ocupados por ferramentas, trapos ou 
obxectos que podan entorpecer ou distraer ó maquinista. 

• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 
posteriormente. 

• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 

• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Para manipulalos, non fume nin 

achegue lume. 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

ANEXO MEMORIA 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE     43 

• Non fumar cando se forneza de combustible a máquina. 
• Se debe toca-lo electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipula-lo sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave do contacto. 
• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 

Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 
• Durante a limpeza do bulldózer, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. 

Cando utilice aire a presión, evita-las proxeccións de obxectos. 
• Non libere os freos da máquina en posición de parada se antes non instalou os tacos de 

inmobilización das rodas. 
• Se ten que arrinca-lo bulldózer mediante a batería de outra, tome precaucións para 

evitar o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases 
inflamables. As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axusta-lo asento para que poda acceder ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topan con cables eléctricos, non saia da máquina ata ver interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Non se admitirán en obra bulldózer que non veñan coa protección de cabina 
antienvorcado e antiimpacto instalada. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarrañamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• As cabinas serán as indicadas polo fabricante para cada modelo de bulldózer a 
empregar. 

• As proteccións da cabina antienvorcado non presentarán deformacións de ter resistido 
ningún envorcado. 

• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que a cabina reciba gases 
nocivos. 

• Os bulldózer a utilizar en obra, estarán dotados dunha botica portátil de primeiros 
auxilios de primeiros auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 

• Os bulldózer cumprirán tódolos requirimentos para que podan autodesprazarse por 
estrada. 

• Prohíbese nesta obra que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 
• A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
• Prohíbese o transporte de persoas na máquina, salvo en casos de emerxencia. 
• Prohíbese utiliza-los brazos hidráulicos para izar persoas e acceder a traballos 

puntuais. 
• Prohíbese traballar cas ventás e portas abertas. As cabinas deberán dispoñer de 

sistemas de climatización para mellorar as condicións de traballo aos maquinistas. 
• A maquinaria a utilizar en obras, estará dotada dun extintor, timbrado e coas revisións 

ó día. Buscarase unha localización segura dentro da máquina para garantir a súa 
conservación e evitar o risco de golpes por obxectos 

• Prohíbese acceder á cabina de mandos do bulldózer, utilizando vestimentas sen cinguir 
que podan engancharse nos saíntes e controis. 

• Prohíbese estaciona-la máquina nas zonas de influencia dos bordos dos noiros, gabias 
e similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Prohíbese subir ou baixar da máquina en marcha. 
• As máquinas estarán dotadas de luces, bucina e avisador acústico de marcha atrás. 
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• Prohíbese a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 
dos traballos. 

• Prohíbese tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzadas. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
• Gafas antiproxección 
• Casco seguridade 
• Luvas de goma ou PVC 
• Botas de auga 
• Máscara con filtro mecánico cambiable 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.6. Retroaraña 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Atropelo. 
• Esvaramento da máquina. 
• Máquinas en marcha fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a 

máquina e bloquear os freos). 
• Envorcado da máquina (inclinación do terreo superior ó admisible para a circulación 

da retroaraña). 
• Caída por pendentes (traballos ó bordo de noiros, cortes e similares). 
• Choque contra outros vehículos. 
• Contacto con liñas eléctricas. 
• Incendio. 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamento (traballos de mantemento e outros). 
• Caídas de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo: 

• Entregarase ós condutores que deban manexar este tipo de máquinas, as normas e 
esixencias de seguridade que lles afecten segundo o Plan de Seguridade. Da entrega, 
ficará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para os maquinistas: 

• Para subir ou baixar da retroaraña, farase de forma frontal utilizando os chanzos e 
asideiros dispostos para tal función. 

• Non acceda á máquina subíndose a través das rodas. 
• Non salte nunca directamente ó chan, se non é por perigo inminente para vostede. 
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• Non trate de realizar "axustes" coa máquina en movemento ou co motor en 
funcionamento. Ademais estes axustes deberanse realizar (sempre que se poda) cando 
a máquina estea fría. 

• Non permita o acceso á máquina a persoas non autorizadas. 
• Prohíbese realizar traballos nas áreas próximas á máquina en funcionamento, dentro 

do campo de proxección de obxectos. 
• Non traballe coa máquina en situación de avaría aínda que sexa con fallos esporádicos. 

Repáreo primeiro, entón, reanude o traballo. 
• Antes de comezar os traballos supervisaranse e verificaranse os elementos de 

protección da máquina. 
• Cando se vai a comeza-la labor, o maquinista debe asegurarse que non hai ningunha 

persoa nas proximidades da máquina, nin ningún obxecto dos órganos de traballo de 
esta impida o seu funcionamento ou que podan saír despedidos co conseguinte risco 
para el ou para outras persoas. 

• Cando se pare a máquina, baixaranse os elevadores hidráulicos ata que os apeiros se 
apoien no chan, para evitar que podan caer e atrapar a alguén embaixo. 

• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento, pare o motor, poña en 
servizo o freo de man e bloquee a máquina; a continuación, realice as operacións de 
servizo que necesite. 

• Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobarase que non hai ninguén 
nas inmediacións, así como a posible existencia de manchas que indiquen perdas de 
fluídos. 

• Prohíbese estaciona-las máquinas nas zonas de influencia dos bordes dos barrancos, 
pozos, gabias e similares, para evita-lo risco de envorcado por fallo do terreo. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra" asegúrese de que ten a resistencia 
necesaria para soportar o peso da máquina. 

• Antes de comeza-los traballos farase un recoñecemento visual da zona co fin de 
detectar posibles riscos de envorcado, desprendementos, deslizamentos, etc... 
provocados polas peculiaridades do terreo. 

• Ó traballar en parcelas de ladeiras, o maquinista debe ser consciente da inclinación da 
máquina e a conseguinte perda de estabilidade, tomando as precaucións necesarias 
para reducir ó mínimo as posibilidades de envorcado. O mesmo acontecerá cando a 
retroaraña traballe nas proximidades de gabias ou canles de auga. 

• As manobras que presenten riscos para o operario e para a estabilidade da máquina, 
deberán de ser auxiliadas e dirixidas por outra persoa. 

• A cabina, a plataforma de condución, os pedais, e os posapés dos mesmos deben 
atoparse limpas de lama e graxa, para evitar que o accionar os pedais se esvare o pé 
deles. Así mesmo, tales espazos non deben estar ocupados por ferramentas, trapos ou 
obxectos que podan entorpecer ou distraer ó maquinista. 

• Non erga en quente a tapa do radiador. Espere a que baixe a temperatura e opere 
posteriormente. 

• Protéxase con luvas de seguridade adecuados se debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice ademais pantalla antiproxeccións. 

• Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 
• Os líquidos da batería desprenden gases inflamables. Para manipulalos, non fume nin 

achegue lume. 
• Non fumar cando se forneza de combustible a máquina. 
• Se debe toca-lo electrólito (líquido da batería), fágao protexido con luvas de 

seguridade adecuados. 
• Se desexa manipula-lo sistema eléctrico, desconecte a máquina e extraia primeiro a 

chave do contacto. 
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• Antes de soldar canalizacións do sistema hidráulico, baléireas e límpeas de aceite. 
Lembre que o aceite do sistema hidráulico pode ser inflamable. 

• Durante a limpeza da retroaraña, protexerse con máscara, mono, e luvas de goma. 
Cando utilice aire a presión, evita-las proxeccións de obxectos. 

• Non libere os freos da máquina en posición de parada se antes non instalou os tacos de 
inmobilización das rodas. 

• Se ten que arrinca-la máquina mediante a batería doutra, tome precaucións para evitar 
o brote das chispas dos cables. Lembre que os electrólitos emiten gases inflamables. 
As baterías poden estalar por causa dunha muxica. 

• Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que funcionen os mandos 
correctamente. 

• Non esqueza axusta-lo asento para que poda acceder ós controis con facilidade e o 
traballo lle resulte máis agradable. 

• As operacións de control do bo funcionamento dos mandos fágaas con marchas 
sumamente lentas. 

• Se topan con cables eléctricos, non saia da máquina ata ver interrompido o contacto e 
afastado a máquina do lugar. Saia entón, sen tocar a un tempo o terreo e a máquina. 

• Non se admitirán en obra máquinas que non veñan coa protección de cabina 
antienvorcado e antiimpacto instalada. 

• Os camiños de circulación interna da obra, coidaranse para evitar brandóns e 
embarrañamentos excesivos que mingúen a seguridade da circulación da maquinaria. 

• As cabinas serán as indicadas polo fabricante para cada modelo de retroaraña a 
empregar. 

• As proteccións da cabina antienvorcado non presentarán deformacións de ter resistido 
ningún envorcado. 

• Revisaranse tódolos puntos de escape do motor para evitar que a cabina reciba gases 
nocivos. 

• As retroarañas a utilizar en obra, estarán dotados dunha botica portátil de primeiros 
auxilios de primeiros auxilios, situada de forma resgardada para conservala limpa. 

• As retroarañas non poderán autodesprazarse por estrada. 
• Prohíbese nesta obra que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 
• A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 
• Prohíbese o transporte de persoas na máquina, salvo en casos de emerxencia. 
• As máquinas a utilizar en obras, estarán dotadas dun extintor, timbrado e coas 

revisións ó dia. 
• Prohíbese acceder á cabina de mandos da retroaraña, utilizando vestimentas sen 

cinguir que podan engancharse nos saíntes e controis. 
• Prohíbese estaciona-la máquina nas zonas de influencia dos bordos dos noiros, gabias 

e similares, para evitar o risco de envorcado por fallo do terreo. 
• Prohíbese subir ou baixar da máquina en marcha. 
• As máquinas estarán dotadas de luces, bucina e avisador acústico de marcha atrás. 
• Prohíbese a inxestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante a execución 

dos traballos. 
• Prohíbese tomar medicamentos que podan afectar á seguridade dos traballos. 

c) Equipos de protección individual: 

• Luvas de coiro reforzados. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 
• Cinto antivibratorio no caso de asentos non adaptados con dispositivos antivibratorios. 
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d) Equipos de protección colectiva: 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.7. Motorrozadora 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Cortes. 
• Golpes por ou contra obxectos. 
• Atrapamentos. 
• Sobre esforzos. 
• Queimaduras. 
• Incendios. 
• Proxección de partículas. 
• Vibracións. 
• Ruído. 

b) Normas preventivas 

Normas ou medidas preventivas tipo 

• Entregaranse ós traballadores que operan con estas máquinas, as normas e esixencias 
de seguridade que lles afecten, de acordo co Plano de Seguridade estabelecido. Desta 
entrega ficará constancia por escrito. 

• Será de uso obrigatorio, para a traballador o equipo de protección individual facilitado 
ó efecto e para o prazo de tempo que requira a realización das tarefas. 

Normas de actuación preventiva para os traballadores 

• O manexo da motorrozadora fica restrinxido ó persoal especializado no seu manexo e 
acreditado pola Empresa. 

• Asentar firmemente os pés antes de comezar a rozar. 
• Utilizar SEMPRE a motorrozadora coas dúas mans. 
• Operar sempre desde o chan. 
• Evitar o traballo conxunto sobre unha mesma zona. 
• Ó rozar situarse sempre no lado seguro (parte superior da pendente). 
• Manter en perfecto estado tódolos elementos de seguridade da motorrozadora. 
• Parar sempre o motor para calquera reglaxe, cando o seu funcionamento non sexa 

necesario para iso. 
• Non arrincar o motor nin comprobar o funcionamento da buxía xunto ós depósitos de 

combustibles. Non fumar mentres se reposta. 
• Cando sexa necesario aproximarse a un traballador, avanzar cara el de fronte para que 

poda observarnos. 
• Evitaranse os excesos de comida, así como a inxestión de bebidas alcohólicas durante 

a xornada de traballo. 
• Evitarase o uso de roupas demasiado folgadas, así como bufandas ou outras prendas 

incompatibles coa actividade. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzados. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarante e punteira reforzada. 
• Traxe impermeable 
• Botas de auga de seguridade con solas antiesvarante e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos no caso de cabinas non insonorizadas. 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

ANEXO MEMORIA 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE     48 

• Lentes de protección antiimpacto. 

d) Equipos de protección colectiva: 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.4.8. Vibrador eléctrico para formigón. 

a) Riscos detectables mais comúns. 

• Caídas de persoas ao mesmo nivel 
• Caídas de obxectos desprendidos 
• Golpes por obxectos ou ferramentas 
• Proxección de fragmentos ou partículas 
• Sobre esforzos 
• Exposición a contactos eléctricos 
• Caída de obxectos por manipulación 

b) Medidas preventivas: 

Normas ou medidas preventivas tipo. 

• Siga todas as instrucións que se lle dean para realizar o seu traballo de forma segura. 
• O manexo de vibradores para formigóns, está suxeito aos riscos que se detectaron, 

analizado e avaliado neste Estudio Básico de seguridade, que contén ademais o deseño 
do procedemento técnico preventivo eficaz para neutralizalos. Vostede está legalmente 
obrigado a respectalo e a prestar a súa axuda avisando o Encargado sobre os fallos que 
detecte, co fin de que sexan reparados. Se non comprende o sistema preventivo, pida 
que llo/llelo explique o Encargado; ten obriga de facelo. 

Normas de seguridade, de obrigado cumprimento, para o uso de vibradores para formigóns. 

• Para evitar a transmisión de vibracións ao resto dos traballadores e a desunión das 
armaduras co formigón, está previsto que o Encargado controle que non se vibre 
apoiando a agulla directamente sobre as armaduras. 

• Prohíbese o vibrado por enriba do encofrado, o vibrado farase dende as estadas, 
montados a tal fin. 

• Para evitar o risco eléctrico, o Encargado controlará que non se deixe abandonado o 
vibrador conectado á rede eléctrica e que non sexan anulados os elementos de 
protección contra o risco eléctrico. Ademais, as conexións eléctricas efectuaranse 
mediante condutores estancos de intemperie. 

• Para evitar os riscos derivados do traballo repetitivo, suxeito a vibracións, está 
previsto que as tarefas sexan desenvolvidas por etapas con descansos mediante cambio 
dos traballadores, de tal forma que se evite a permanencia constante manexando o 
vibrador durante todas as horas de traballo. 

• Ante os riscos por impericia, o Encargado controlará que os traballadores non 
abandonen os vibradores conectados á rede de presión. 

• Para mitigar o risco por ruído ambiental, está previsto afastar o compresor a distancias 
inferiores a 15 metros do lugar de manexo dos vibradores. 

• Aos traballadores encargados de manexar os vibradores para formigóns, faráselles 
entrega da seguinte normativa preventiva. Do recibín farase entrega ao Xefe de Obra. 

Medidas de seguridade para o manexo dos vibradores para formigóns. 

• O traballo que vai realizar proxecta líquidos e partículas cara aos ollos que poden 
producirlle accidentes a vostede ou ao resto dos traballadores; as partículas posúen 
minúsculas arestas cortantes, grande velocidade de proxección. Evite as posibles 
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lesións utilizando os seguintes equipos de protección individual: roupa de traballo, 
lentes contra as proxeccións, mandil, manguitos e polainas de impermeables 

• Igualmente, o traballo que vai realizar comunica vibracións ao seu organismo que 
provocan cansazo muscular e lesións. Para evitar estes riscos está previsto que utilice 
unha faixa elástica de protección de cintura, asínenche apertada e unhas correa do 
pulso ben axustadas. A lesión máis coñecida que desta forma pode vostede evitar é o 
doloroso lumbago, ("dor de riles"), e as distensións musculares dos antebrazos, 
(bonecos abertos), tamén, sumamente dolorosas. 

• Non abandone nunca o vibrador conectado ao circuíto de presión, evitará accidentes. 
• Non deixe usar o seu vibrador a traballadores inexpertos, ao utilizalo, poden sufrir 

accidentes. 
• Evite traballar empolicado sobre muros, piares e salientes. Pida que lle monten 

plataformas de axuda, evitará as caídas. 

c) Equipo de protección individual. 

• Botas de seguridade antiesvarantes 
• Pantalla e/ou lentes de protección 
• Casco 
• Luvas 
• Funda 

1.4.9. Pequena maquinaria e ferramentas manuais 

a) Riscos detectables máis comúns 

• Caída por pendentes (traballos ó borde de noiros, cortes asimilables). 
• Incendio. 
• Esborralle de noiros ou do fronte de escavación 
• Queimaduras (traballos de mantemento e outros). 
• Atrapamentos (traballos de mantemento e outros). 
• Caída de persoas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proxección de obxectos. 
• Ruído. 
• Vibracións. 
• Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 
• Sobre esforzos. 

b) Normas preventivas 

• As ferramentas manuais se utilizarán en aquelas tarefas para as que foros concibidas. 
• Antes do seu uso, se revisarán, desbotándose as que non se atopasen en bo estado de 

conservación. 
• Se manterán  limpas de aceites, graxa e outras sustancias escorregadizas. 
• Para evitar caídas, cortes ou riscos análogos, se colocarán en porta-ferramentas ou 

estantes adecuados. 
• Durante o seu uso se evitará o seu depósito arbitrario polo chan. 
• Aplicaranse correctamente as medidas sobre levantamento de cargas de forma manual, 

ás que se refire o R.D. 487/1997, para evitar problemas de saúde nos traballadores. 
• O persoal que utilice estas ferramentas debe coñecer as instrucións de uso. 
• Os traballos sempre se realizarán en posición estable. 
• No  caso de maquinaria eléctrica se seguirán as seguintes medidas preventivas: 
• Todas as ferramentas eléctricas estarán dotadas de dobre illamento de seguridade. 
• O persoal que utilice estas ferramentas debe coñecer as instrucións de uso. 
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• As ferramentas serán revisadas periodicamente a fin dunha adecuada conservación. 
• A desconexión das ferramentas nunca se fará mediante tiróns bruscos ao cable. 
• Non se usarán ferramentas eléctricas sen caravilla. Se houbera necesidade de empregar 

mangueiras de extensión, se farán da ferramenta ó enchufe e nunca á inversa. 
• As conexións da maquinaria deberán realizarse mediante as caravilla correspondentes 

e serán normalizadas. 
• Os cadros eléctricos deberán dispoñer de interruptor diferencial de alta sensibilidade 

(30 mA). 
• As mangueiras eléctricas e enchufes de alimentación estarán en bo estado. 
•  Non se efectuarán empalmes de mangueiras con cinta asílante; soamente con regretas 

ou caravillas macho-femia. 

c) Equipos de protección individual 

• Luvas de coiro reforzados. 
• Botas de monte de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Traxe impermeable 
• Botas de auga de seguridade con solas antiesvarantes e punteira reforzada. 
• Protectores auditivos. 
•  Lentes de protección antiimpacto. 

d) Equipos de protección colectiva 

• Extintor. 
• Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.5. Risco de danos a terceiros 

a) Riscos detectados 

• Caída de obxectos. 
• Atropelos. 

b) Normas preventivas 

• Prohibición do paso a toda persoa allea á obra. 
• Sinalización dos riscos cando os traballos se realicen nas proximidades de estradas 

asfaltadas. 

1.6. Condicións dos medios de protección 

Tódolos elementos de protección persoal axustaranse ás Normas de Homologación do 
Ministerio de Traballo (O.M. 17/5/84), sempre que existan no mercado. Nos casos en que non 
exista Norma de Homologación oficial, será de calidade adecuada ás respectivas prestacións. 

1.7. Servizos de prevención e formación en seguridade e saúde 

1.7.1. Servizo técnico de seguridade e saúde 

Toda persoa da obra, ó ingresar na mesma, deberá recibir formación adecuada sobre os 
métodos e os seus riscos, así como das medidas que deben adoptar como seguridade ante eles. 

Así mesmo se informará a os traballadores para que coñezan suficientemente o plan de 
seguridade e saúde da obra, isto é, os riscos e as medidas de seguridade e saúde identificados no 
plan. 
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1.7.2. Servizo médico: medicina preventiva e primeiros auxilios.  

Recoñecementos médicos:  

Realizaranse os recoñecementos médicos preventivos ó comezar a traballar na obra. 

Boticas de primeiros auxilios:  

A obra disporá de botica para primeiros auxilios na zona do traballo, contendo o material 
especificado na Ordenanza Xeral de Seguridade e Saúde no Traballo. 

Urxencias:  

Disporase na obra dun vehículo, teléfono móbil ou emisora e lista de teléfonos e enderezos dos 
Centros de Saúde mais próximos e dos servizos de ambulancia, para garantir un rápido transporte 
dos posibles accidentados. O enderezo e teléfono do centro de urxencias asignado estará exposto 
claramente e en lugar ben visible dentro do vehículo de transporte, para un rápido e efectivo 
tratamento dos accidentados. 

Centros Médicos de urxencia próximos á obra sinálanse os seguintes: 

 

CENTRO DE SAÚDE DE BANDE 
Prolongación Hermanos Martínez s/n 
Bande (Ourense) 
Teléfono: 988 444 610 

 

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 
OURENSE 
Calle Ramón Puga Noguerol, 54,  
32005 Ourense, Ourense 
Teléfono: 988 38 55 00 

1.7.3. Rutas de evacuación a centros médicos. 

 

Ruta de evacuación dende a zona de actuación ó Centro de Saúde máis próximo Bande. 
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Ruta de evacuación dende a zona de actuación ó centro hospitalario de Ourense 

1.8. Formación e información en seguridade e saúde 

1.8.1. Formación aos traballadores. 

Cada traballador da obra deberá coñecer o plan de seguridade e saúde da mesma, 
especificamente os riscos inherentes ao seu posto de traballo, e posible interferencias con outros 
oficios. Deben estar, ademais, formados e informados sobre os riscos propios do seu posto de 
traballo, en dita formación débese considerar nocións de primeiros auxilios, así coma o manexo 
dos extintores de incendios. 

A Formación aos traballadores xustificarase mediante unha Acta ou Certificado da mesma, 
entregado previo inicio dos traballos. Calquera traballador que se incorpore a obra como mínimo 
recibiría as instrucións básicas impartidas polo Técnico de Seguridade e Saúde a pé de obra. 
Disponse de fichas de traballo incluídas no presente Plan de Seguridade e Saúde. Os traballadores 
deixarán constancia coa súa sinatura na acta correspondente. 

1.8.2. INFORMACIÓN AOS TRABALLADORES. 

A empresa Principal (contratista) transmitirá as informacións necesarias a todo o persoal que 
interveña na obra, co obxectivo de que todos os seus traballadores teñan un coñecemento dos 
riscos propios da súa actividade laboral, así como das condutas a adoptar en determinadas 
manobras, e do uso correcto das proteccións colectivas e dos equipos de protección individual 
necesarios. 

Todo iso realizado co fin de informar e concienciar os traballadores dos riscos intrínsecos á 
súa actividade e facelos partícipes da seguridade integral da obra. 
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2. PREGO DE PRESCRIPCION TÉCNICAS  

2.1. Disposicións legais. 

As condicións nas que se realizarán os traballos, así como as medidas para que estes se 
realicen nas adecuadas condicións de seguridade e saúde, deberán segui-lo indicado nos seguintes 
regulamentos: 

• Lei 32/2006, De 18 De Outubro, Reguladora Da Subcontratación No Sector Da 
Construción. 

• R.D. 1109/2007, De 24 De Agosto, Por El Que Se Desenvolve a Lei 32/2006, De 18 
De Outubro, Reguladora Da Subcontratación No Sector Da Construción. 

• R.D. 327/2009, De 13 De Marzo, Por El Que Se Modifica El R.D. 1109/2007, De 24 
De Agosto, Por El Que Se desenvolve a Lei 32/2006, De 18 De Outubro, Reguladora 
Da Subcontratación No Sector Da Construción. 

• Estatuto Dos Traballadores. Lei B.O.E. 14/3/1980 
• Prevención De Riscos Laborais. Lei 31/1995.B.O.E. De 10 De Novembro. 
• Disposicións Mínimas De Seguridade E Saúde Nas Obras De Construción. R.D. 

1627/1997.B.O.E. De 25 De Outubro. 
• Regulamento Dos Servizos De Prevención. R.D. 39/1997. 
• Ordenanza Xeral De Seguridade E Hixiene No Traballo. O.M.B.O.E. 16 E 17/3/1971 

(Excepto Naqueles Artigos Que Fosen Derogados). 
• Notificación De Accidentes De Traballo. Orde 16/12/1987. B.O.E. 29/12/1987. 
• Sinalización R.D. 485/1997. B.O.E. De 23 De Abril. 
• Manipulación De Cargas Pesadas. R.D. 487/1997.B.O.E. De 14 De Abril. 
• R.D. 39/97, De 17 De Xaneiro, Regulamento Dos Servizos De Prevención. 
• R.D. 1215/97 De 18 De Xullo, Disposicións Mínimas De Seguridade E Saúde., 

Relativas Á Utilización Dos Traballadores Dos Equipos De Traballo. 
• Protección De Traballadores Contra Os Riscos Relacionados Coa Exposición A 

Axentes Biolóxicos Durante O Traballo. R.D. 664/97. B.O.E. De 24 De Maio 
• Protección De Traballadores Contra Os Riscos Relacionados Coa Exposición A 

Axentes Canceríxenos Durante O Traballo. R.D. 665/97. B.O.E. De 24 De Maio 
• Equipos De Protección Individual. R.D. 773/1997. B.O.E. De 12 De Xuño. 
• Regulamento De Seguridade En Máquinas. R.D. B.O.E. 21/7/1986 E Seguintes. 
• Aproximación Das Lexislacións Dos Estados Membros Sobre Máquinas. R.D. 

1435/1992.B.O.E. 11/12/1992. 
• Modificación R.D. 1435/1992 S/Máquinas R.D. 56/1995. B.O.E. De 8 De Febreiro. 
• Regulamento De Aparellos Elevadores Para Obra. O.M. B.O.E. 14/6/1977 E 

Seguintes. 
• Regulamento De Aparellos Elevadores R.D. B.O.E.11/12/1985. 
• I.T.C. Mie-Aem. 1,2 E 3. 
• Regulamento Electrotécnico Para Baixa Tensión. I.T.C.S Decreto B.O.E. 9/10/73 E 

Seguintes. 
• Exposición Ó Ruído Durante O Traballo. R.D. 1316/1989. B.O.E. De 2 De 

Novembro. 
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2.2. Prescricións En Relación Coas Características, Utilización E Conservación De 
Máquinas, Ferramentas, Etc. 

Todo o uso de máquinas, ferramentas, etc., rexerase de acordo coas normas preventivas 
desenvolvidas na memoria deste estudio. Ademais, atenderase ás normas de utilización e 
conservación, que cada fabricante inclúe nos manuais de cada equipo. 

Tódolos materiais que se empregan deberán ter a homologación que, en cada caso, lles 
corresponda, debéndose respectar escrupulosamente a vida útil determinada polo fabricante. Así 
mesmo, todos aqueles equipos ou materiais que sufran deterioro serán inmediatamente 
substituídos, sempre que o deterioro comprometa a seguridade. 

2.3. NORMAS E CONDICIÓNS TÉCNICAS A CUMPRIR POLOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

a) Normas e Condicións Técnicas a cumprir polos Medios de Protección Colectiva 

• PROTECCIÓN DE MAQUINAS: Seguirán o prescrito nas ordenanzas citadas e o 
disposto no Real Decreto 1495/1.986 de 26 de maio (B.O.E. 21-07-86), polo que se 
aproba o regulamento de seguridade nas máquinas,  o R.D. 1435/1.992 B.O.E. de 11-
12-1992 e as súas modificacións,   e  o R.D. 1215/97.  Disposicións mínimas de 
seguridade e saúde, relativas á utilización polos traballadores dos equipos  de traballo. 

• SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE: seguirán o disposto no Real Decreto 
1403/1.986 de 9 de maio polo que se aproban as normas sobre sinalización de 
seguridade en centros e locais de traballo. Todo sinal a instalar estará normalizado 
segundo o R.D. 485/97, prohibíndose o resto das comercializadas. 

• Normas e Condicións Técnicas a intervir polo Equipo de Protección Individual 
(E.P.I.) a utilizar nesta obra. Condicións Xerais 

• Como norma xeral escolléronse prendas cómodas e operativas co fin de evitar as 
consabidas reticencias e negativas ó seu uso. De aí que o orzamento contemple 
calidades que no momento da intervención poden ser rebaixadas, xa que iría en contra 
do obxectivo xeral. 

• Os equipos de protección individual utilizables nesta obra, teñen as seguintes 
condicións: 

 Estarán certificados e portarán de modo visible o marcado CEE 
• Se non existise a certificación dun determinado equipo de protección individual, para 

que esta Dirección Facultativa de Seguridade e Saúde autorice o seu uso, será 
necesario: 

 Que estea en posesión da certificación equivalente en relación a unha norma propia de 
calquera dos Estados Membros da Comunidade Económica Europea. 

 Se non houbese a certificación descrita no punto anterior, serán admitidas as certificacións 
equivalentes dos Estados Unidos de Norte América. 

• Os equipos de protección individual, enténdense nesta obra intransferibles e persoais, 
con excepción dos cintos de seguridade. Os trocos de persoal requirirán o almacenaxe 
das prendas usadas para eliminalas da obra. Así se calcula nas medicións. 

• Os equipos de protección individual que cumpran en cadea coas indicacións 
expresadas en todo o punto anterior, debe entenderse autorizado o seu uso durante o 
período de vixencia que fixe o fabricante. Superada á data de caducidade eliminarase 
dito E.P.I. 

• Todo equipo de protección individual en uso deteriorado ou roto, será substituído de 
inmediato, ficando constancia na secretaria de obra do motivo do troco e o nome e 
empresa da persoa que recibe o novo equipo de protección individual. 
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• Os equipos de protección individual coas condicións expresadas, foron valorados 
segundo as fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I; por conseguinte, enténdense 
valoradas todas as utilizables polo persoal e mandos do contratista principal, 
subcontratista e autónomos se existisen. 

b) Condicións Xerais 

Condutas 

As condutas a observar que se describiron na análise de riscos da Memoria, teñen o mesmo 
carácter en canto a obriga de cumprimento das cláusulas do Prego de Condicións. 

2.4. Libro de Incidencias 

De acordo co art. 13 do Real Decreto 1627/97 de 24 de outubro, existirá na obra, e manterase 
sempre nela, un Libro de Incidencias para control e seguimento do Estudio de Seguridade e 
Saúde, formado por follas duplicadas. 

A este Libro terán acceso a Dirección Facultativa da obra, os contratistas e subcontratistas e os 
traballadores autónomos, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de 
prevención nas empresas que interveñan na obra, os representantes dos traballadores e os técnicos 
dos órganos especializados en materia de seguridade e saúde no traballo das administracións 
públicas competentes. Todos eles poderán facer anotacións no mesmo, relacionados co fin que o 
Libro ten. 

2.5. Libro da Subcontratación.  

Terase o libro de subcontratación na obra segundo o disposto na Lei 32/2006 regulada polo 
RD 1109/07. 

 

 

Ourense, xuño de 2019 

 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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XUÑO 2019

ESCALA 1:25.000PLANO 1. LOCALIZACIÓN

 O ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA

Jose Manuel Martín Martínez   Jose Antonio de Llanos Salguero

MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA
PARROQUIAS DE A FRAGA (SAN BARTOLOMEU), PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN XES DE VILARIÑO
(SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

REPOBOACION DO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

Actuacións no monte (329,89 ha)

Roza, aburatado con bulldozer e plantación con P.sylvestris (259,97 ha)

Roza, aburatado conretroaraña e plantación con P.sylvestris (30,39 ha)

Roza, aburatado con bulldozer e plantación con Betula sp. (26,28 ha)

ADCIF (8,06 ha)

ADCIFLP (5,19 ha)

MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

O ENXEÑEIRO DE MONTES 



XUÑO 2019

ESCALA 1:15.000PLANO 2. ACTUACIONS NO MVMC

 O ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA

Jose Manuel Martín Martínez  Jose Antonio de Llanos Salguero

MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA
PARROQUIAS DE A FRAGA (SAN BARTOLOMEU), PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN

XES DE VILARIÑO (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

REPOBOACION DO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

Actuacións no monte (329,89 ha)

Roza, aburatado con bulldozer e plantación con P.sylvestris (259,97 ha)

Roza, aburatado conretroaraña e plantación con P.sylvestris (30,39 ha)

Roza, aburatado con bulldozer e plantación con Betula sp. (26,28 ha)

ADCIF (8,06ha)

ADCIFLP (5,19 ha)

MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

O ENXEÑEIRO DE MONTES 



XUÑO 2019

ESCALA 1:15.000PLANO 3. AFECCIONS NO MVMC

Jose Manuel Martín Martínez  Jose Antonio de Llanos Salguero

MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA
PARROQUIAS DE A FRAGA (SAN BARTOLOMEU), PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN

XES DE VILARIÑO (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

REPOBOACION DO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

Actuacións no MVMC (329,89 ha)

Zona de distribución potencial de Emys orbicularis

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

Bien de Interes Cultural

Contorno de Protección Elementos Patrimonio Cultural

Contorno de Protección Bien Interes Cultural

Cauces CHMS

Zona de Policia

MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA

Ademais destas afeccións todo o MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
atópase no Parque Natural Baixa Limia-Serra Xurés, ZEC Baixa Limia,
ZEPA Baixa Limia-Serra Xurés, Reserva da Biosfera Transfronteria
Gêres-Xurés e ZEPVN Baixa Limia e Baixa Limia-Serra Xurés

O ENXEÑEIRO DE MONTES     O ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA
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1. TITULO I. PRESCRIPCIONS TÉCNICAS APLICABLES LAS 
OBRAS DEL PROYECTO  

1.1. CAPITULO I: NATUREZA DO PREGO DE PRESCRICIÓNS 

1.1.1. DEFINICIÓN 

O presente prego de prescricións para as obras forestais antes citadas, constitúe un conxunto 
de instrucións para o desenvolvemento de ditas obras, e contén, como mínimo, as condicións 
técnicas referentes aos materiais e maquinaria, as instrucións e detalles de execución e, por se 
procede, o sistema de probas a que han de someterse os traballos. Neste prego deberán 
estabelecerse tamén as consideracións relativas ao chan e vexetación existente, indicando o seu 
tratamento e a forma de medir e valorar as distintas unidades de obra. 

1.1.2. APLICACIÓN 

As prescricións deste prego serán de aplicación ás anteditas obras, dirixidas, controladas e 
inspeccionadas polo Director de Obra nomeado pola propiedade e fican incorporadas ao Proxecto 
e, no seu caso, ao contrato de obras, por simple referencia a elas. 

1.2. CAPITULO II: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS 

1.2.1. DIRECCIÓN DAS OBRAS. 

A dirección, control e vixilancia das obras estarán encomendadas ao Director de Obra 
nomeado pola propiedade. 

1.2.2. ENXEÑEIRO DIRECTOR DAS OBRAS 

O representante da propiedade ante o contratista, será o enxeñeiro director das obras, 
designado ao efecto e encargarase da dirección, control  e vixilancia de ditas obras. 

1.2.3. UNIDADE ADMINISTRATIVA A PÉ DE OBRA 

A unidade Administrativa a pé de obra constitúen a organización inmediata ás obras, que a 
propiedade dispón para o control e vixilancia das mesmas. O xefe da Unidade de Obras 
dependerá do enxeñeiro director de quen recibirá as instrucións e os medios para o cumprimento 
da súa función de control e vixilancia. Ademais, poderá asumir as funcións que o enxeñeiro 
director delegue nel. 

1.2.4. FUNCIÓNS DO ENXEÑEIRO DIRECTOR DAS OBRAS 

As funcións do enxeñeiro director das obras, en orde á dirección, control e vixilancia das obras 
que fundamentalmente afectan ás súas relacións co Contratista, son as seguintes: 

Garantir que as obras se executen axustadas ao Proxecto aprobado, ou modificacións 
debidamente autorizadas. 

Definir aquelas condicións técnicas que os Pregos de Prescrición correspondentes deixan á súa 
decisión. 

Decidir sobre a boa execución dos traballos e resolver todas as cuestións técnicas que xurdan 
encanto á interpretación de planos, condicións de materiais e sistemas de execución das unidades 
de obra, sempre que non se modifiquen as condicións do contrato. 
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Estudar as incidencias ou problemas formulados nas obras que impidan o normal cumprimento 
do contrato ou aconsellen a súa modificación, tramitando, no seu caso, as propostas 
correspondentes. 

Obter, dos Organismos da Administración competentes, os permisos necesarios para a 
execución das obras e resolver os problemas formulados polos servizos e servidume afectados 
polas mesmas. 

Asumir persoalmente e baixo a súa responsabilidade, en casos de urxencia ou de gravidade, a 
dirección decontado en determinadas operacións ou traballos en curso, para o que o contratista 
deberá pór á súa disposición o persoal e o material de obra. 

Acreditar ao contratista das obras realizadas, conforme ao disposto nos documentos do 
Contrato. 

Participar na recepción das obras, e redactar a liquidación das mesmas, conforme ás normas 
legais establecidas. 

O contratista está obrigado a prestar a súa colaboración ao enxeñeiro director das obras para o 
normal cumprimento das funcións a este encomendadas. 

1.2.5. REPRESENTANTE DO CONTRATISTA 

Unha vez adxudicadas definitivamente as obras, o contratista designará unha persoa que 
asuma a dirección dos traballos que se executen, e que actúe como representante seu ante a 
propiedade, a tódolos efectos que se requiran durante a execución das obras.  

A propiedade esixirá que o contratista designe, para estar ao fronte das obras, un enxeñeiro de 
montes, ou enxeñeiro técnico forestal con autoridade suficiente para executar as ordes de 
enxeñeiro director das obras relativas ao cumprimento do contrato. 

1.2.6. PARTES E INFORMES. 

O contratista fica obrigado a subscribir, coa súa conformidade ou reparos, os partes e informes 
establecidos sobre as obras, sempre que sexa requirido para iso. 

1.2.7. ORDES Ó CONTRATISTA 

As ordes ao contratista daranse por escrito e numeradas correlativamente. Aquel ficará 
obrigado a asinar carta de recepción no duplicado da orde. 

1.2.8. DIARIO DAS OBRAS 

A partir da orde de iniciación das obras, abrirase na Unidade Administrativa a pé de obra, un 
libro no que se fará constar, cada día de traballo, as incidencias ocorridas co contratista e as ordes 
dadas a este. 

Este diario das obras será asinado polo xefe da Unidade de Obras e revisado a diario  polo 
enxeñeiro director das obras. 

1.3. CAPITULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN 

1.3.1. DESCRIPCIÓN 

A descrición das obras está contida nos capítulos I e II do Título deste prego, na Memoria do 
Proxecto e nos Planos. 
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Ditos capítulos conteñen a descrición  xeral e localización da obra, as condicións que han de 
cumprir os materiais, as instrucións para a execución, tratamento do chan e da vexetación 
espontánea existente, medición e aboamento das unidades de obra e constitúe a norma e guía que 
ten que seguir o contratista. 

1.3.2. PLANOS  

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

Conteñen a división en rodais do monte, necesaria para a execución da obra e a localización 
das parcelas de contraste. 

1.3.3. CONTRADICIÓNS, OMISIÓNS OU ERROS. 

En o caso de contradición entre planos e o Prego de Prescricións Técnicas Particulares, 
prevalece o prescrito neste último. O mencionado no Prego de Prescricións Técnicas Particulares 
e omitido nos planos, ou viceversa, haberá de ser executado como se estivese exposto en ambos 
documentos, sempre que, a xuízo do enxeñeiro director, fique suficientemente definida a unidade 
de obra correspondente, e este teña prezo no contrato. 

En todo caso as contradicións, omisións ou erros que se advirtan nestes documentos polo 
enxeñeiro director, ou polo contratista, deberá constar preceptivamente na acta de comprobación 
do replánteo. 

1.3.4. PLANOS DE DETALLE. 

Todos os planos de detalle preparados durante a execución das obras deberán estar subscritos 
polo enxeñeiro director, sen cuxo requirimento non poderán executarse os traballos. 

1.3.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AO CONTRATISTA 

Os documentos, tanto do proxecto como outros complementarios, que a propiedade entregue 
ao contratista poden ter un valor contractual ou  informativo. 

1.3.5.1. Documentos contractuais 

Os documentos que fican incorporados ao contrato como documentos contractuais, salvo no 
caso que fiquen  excluídos no mesmo, son os seguintes: 

• Planos. 
• Prego de prescricións Técnico - Administrativas.       
• Taboleiro de prezos unitarios. 
• Orzamento total 

A inclusión no contrato das medicións non implica a súa exactitude respecto á realidade. 

1.3.5.2. Documentos Informativos 

Os datos sobre chans e vexetación, características de materiais, ensaios, condicións locais, 
estudos de maquinaria, de programación de condicións climáticas, de xustificación de prezos e en 
xeral todos os que se inclúen habitualmente na Memoria dos Proxectos, son documentos 
informativos. 

Ditos documentos representan unha opinión fundada da propiedade non obstante, iso non 
supón que se responsabilice da certeza dos dados que se subministran e, en consecuencia, deben 
aceitarse tan só como complemento da información que o contratista debe adquirir directamente e 
cos seus propios medios. 
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Polo tanto , o contratista, será responsable dos erros que se poidan derivar do seu defecto ou 
neglixencia na consecución de todos os datos que afectan ao contrato, a planificación e execución 
das obras. 

1.4. CAPITULO IV: TRABALLO PREPARATORIO PARA A EXECUCIÓN DAS 
OBRAS 

1.4.1. 4.1.- COMPROBACIÓN DO REPLÁNTEO. 

A comprobación do replánteo deberá incluír como mínimo: 

• Xeometría da parcela do traballo. 
• Trazado aproximado de vías de acceso á obra con puntos de referencia. 
• Emprazamento de pequenas obras de corrección de barrancos e localización de 

parcelas de contraste. 

Os puntos de referencia para sucesivos replánteos marcaranse mediante sólidas estacas, ou se 
houbese perigo de desaparición, con mouteiras de formigón e pedra. 

Os datos, cortas e puntos fixados anotaranse nun anexo á Acta de comprobación do Replánteo; 
o cal unirase ao expediente da obra, entregándose unha copia ao Contratista. 

O Contratista responsabilizarase da conservación dos puntos de replánteo que lle fosen 
entregados. 

1.5. CAPITULO V: DESENVOLVEMENTO E CONTROL DAS OBRAS 

1.5.1. REPLANTEO DE DETALLE DAS OBRAS. 

O enxeñeiro director aprobará os replánteos necesarios para a execución das obras; e 
subministrará ao contratista toda a información que precise para que aqueles poidan realizalos. 

O contratista deberá proverse, á súa conta, de todos os materiais, equipas e man de obra 
necesarios para efectuar os citados replánteos e determinar os puntos de control ou referencia que 
se requiren. 

1.5.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

O contratista fica obrigado como mínimo a situar nas obras equipas de maquinaria necesarias 
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 ficarán adscritas á obra durante o curso de execución das unidades en que deban 
utilizarse. Non poderán retirarse sen consentimento do enxeñeiro director. 

1.5.3. ENSAIOS 

Calquera tipo de ensaio deberá realizarse con amaño ás Instrucións que dite o enxeñeiro 
director das obras. 

1.5.4. TRABALLOS NOCTURNOS 

Os traballos nocturnos deberán ser previamente autorizados polo enxeñeiro director e 
realizados sómente nas unidades de obras que el indique.O contratista deberá instalar os equipos  
de iluminación do tipo e intensidade que o enxeñeiro ordene e mantéelos en perfecto estado 
mentres duran os traballos nocturnos. 
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1.5.5. TRABALLOS NON AUTORIZADOS E TRABALLOS DEFECTUOSOS 

Os traballos efectuados polo contratista, modificando o prescrito nos documentos contractuais 
do proxecto, sen a debida autorización, en ningún caso serán de obriga de aboamento, ficando 
obrigado o contratista a restabelecer á súa costa as condicións primitivas do terreo encanto á súa 
topografía, se o enxeñeiro director o esixe e a compensar  os danos e perdas  ocasionados á 
vexetación existente. 

O contratista será, ademais, responsable dos demais danos e perdas que por esta causa poidan 
derivarse para a propiedade. Igual responsabilidade acareará ao contratista a execución de 
traballos que o enxeñeiro director sinale como defectuosos. 

1.5.6. CONSTRUCCIÓN E CONSERVACIÓN DE DESVIOS 

Se por estar previsto nos documentos contractuais, ou polas necesidades xurdidas 
posteriormente, fose necesaria a construción de ramplas de acceso aos rodais obxecto de traballo, 
construiranse con amaño ás características que figuran nos correspondentes documentos 
contractuais de proxecto ou no seu defecto, de maneira que sexan adecuados ao uso de han de 
soportar e segundo ordene o enxeñeiro directo. 

1.5.7. SINALIZACIÓN DAS OBRAS 

O contratista ficará obrigado a sinalizar á súa costa as obras obxecto do contrato, con amaño ás 
instrucións e modelos que receba o enxeñeiro director. 

1.5.8. PRECAUCIÓNS ESPECIAIS DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS 

1.5.8.1. Incendios 

O contratista deberá aterse ás disposicións vixentes para a prevención e controlo de incendios 
e ás instrucións complementarias que figuren no Título II deste Prego de Prescricións Técnicas 
Particular, ou que se diten polo enxeñeiro director. 

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 podan producir. 

1.5.9. MODIFICACIÓNS DE OBRA 

En ningún caso o enxeñeiro director ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 
modificacións nas obras comprendidas no contrato, sen a debida aprobación técnica da 
modificación, e sen a correspondente autorización para executala.  

Cando a modificación esixa a tramitación dun crédito adicional, non se poderán acreditar ao 
adxudicatario obras que non figuren no contrato ou nas modificacións aprobadas, até que non 
fose aprobado o crédito adicional correspondente. 

1.6. CAPITULO VI: RESPONSABILIDADES ESPECIAIS DO CONTRATISTA 
DURANTE A EXECUCION DA OBRA 

1.6.1. DANOS E PERDAS 

O contratista será responsable, durante a execución das obras, de todos os danos e perdas, 
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 
dun deficiente organización das obras. 
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Os servizos públicos ou privados que resulten danados deberán ser reparados, á súa costa, con 
amaño á lexislación vixente sobre o particular. 

As persoas que resulten prexudicadas serán compensadas á súa costa . 

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

1.6.2. OBXECTOS ATOPADOS 

 O contratista será responsable , durante a execución das obras, de todos os obxectos que 
se atopen ou descubran durante a execución das obras, tendo que dar inmediatamente conta dos 
achados ao enxeñeiro director da obra e colocalos baixo a súa custodia. 

1.6.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓNS. 

O contratista adoptará as medidas necesarias para evitar a contaminación do monte, ríos, lagos 
e depósitos de auga, por efecto dos combustíbeis, aceites, ligantes, residuos ou desperdicios, ou 
calquera outro material que poida ser prexudicial ou deteriorar o entorno. 

1.6.4. PERMISOS E LICENCIAS 

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

1.6.5. PERSOAL 

O contratista estará obrigados a dedicar ás obras o persoal técnico ó que se comprometeu na 
licitación. 

O enxeñeiro director poderá prohibir a permanencia na obra do persoal do contratista, por 
motivos de falta de obediencia e respecto, ou por causa de actos que comprometan ou perturben a 
marcha dos traballos. 

O contratista poderá recorrer, se entendese que non hai motivos fundados para dita 
prohibición. 

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

1.7. CAPITULO VII: MEDICIÓN E ABONO 

1.7.1. MEDICIÓN DAS OBRAS 

A forma de realizar a medición e as unidades de medida a utilizar, serán as definidas no Título 
II deste Prego para cada unidade de obra. Sómente poderá utilizarse a conversión de lonxitudes a 
superficies ou viceversa, cando o autorice o Título II deste Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares.Neste caso, os factores de conversión serán definidos no mesmo: ou no seu defecto 
polo enxeñeiro director, quen por escrito xustificará ao contratista os valores adoptados, 
previamente á execución da unidade correspondente. 

Para a medición, serán validos os levantamentos  topográficos e os datos que fosen 
conformados polo enxeñeiro director.  

Todas as medicións básicas para o abono ao contratista deberán ser conformadas polo 
representante do contratista, debendo ser aprobadas, en todo caso, polo enxeñeiro director. 
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1.7.2. ABOAMENTO DAS OBRAS 

1.7.2.1. Obras que se aboarán ao adxudicatario 

Ao adxudicatario aboaráselle  a obra que realmente execute con suxeición ao proxecto ou ás 
súas modificacións autorizadas.Por conseguinte, o número de unidades de cada clase que se 
consignen no orzamento non poderá servirlle o fundamento para presentar reclamacións de 
ningunha clase.   

1.7.2.2. Prezo de valoración  das obras certificadas. 

Ás distintas obras realmente executadas aplicaránselles  os prezos unitarios de execución 
material por contrata que figuran no orzamento (taboleiro de Prezos Auxiliares de Execución 
Material por Contrata) aumentados nos % que para gastos xerais da empresa, beneficio industrial, 
etc, estean vixentes de acordo co Art.131 do R.G.C. e da cifra que se obteña se deducirá o que 
proporcionalmente corresponde á baixa feita no remate. 

Os prezos unitarios fixados polo Orzamento de execución material para cada unidade de obra 
cubrirán todos os gastos efectuados para a execución material correspondente, incluídos os 
traballos auxiliares, sempre que  non se diga o contrato no Título II deste Prego de Prescricións 
Técnicas Particulares. 

Cando o contratista, coa autorización do enxeñeiro director, empregase voluntariamente planta 
de  esmerada calidade ou de maior tamaño que o marcado no proxecto, ou substituíse unha clase 
de fábrica por outra que teña asignado maior prezo ou executase con maiores dimensións 
calquera parte da obra ou, en xeral, introducise nela calquera outra modificación que sexa 
beneficiosa a xuízo da propiedade, non terá dereito, non obstante, se non ao que correspondería se 
construíse a obra con estrita suxeición  ao proxectado e contratado. 

1.7.2.3. Partidas alzadas 

Aboaranse íntegras ao Contratista as partidas alzadas que se consignen no Título II deste 
Prego de Prescricións Técnicas Particulares, baixo esta forma de pago. 

As partidas alzadas a xustificar aboaranse consignando as unidades de obra que corresponden 
aos prezos do contrato; ou aos prezos contraditorios aprobados, tratándose de  novas unidades. 

1.7.2.4. Instalacións e equipos de maquinaria 

Os gastos correspondentes a instalacións e equipos de maquinaria consideraranse incluídos nos 
prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non serán aboados separadamente, a 
non ser que  se indique o contrario no Contrato. 

1.7.2.5. Certificacións 

O importe das obras executadas sempre que estas estean realizadas conforme ao proxecto 
aprobado, acreditarase mensualmente ao contratista mediante certificacións e as súas valoracións 
realizadas de acordo coas normas antes sinaladas, servirán de base para redactar as contas en 
firme que darán lugar aos libramentos a percibir directamente polo contratista para o cobro de 
cada obra certificada. 

Cando as obras non se realizasen de acordo coas normas previstas ou non se atopen en bo 
estado, ou non cumpran o programa de probas previsto no prego, o enxeñeiro director non poderá 
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certificalos e dará por escrito ao adxudicatario as normas e directrices necesarias para que 
emende os defectos sinalados. 

Dentro do prazo de execución as obras deberán estar totalmente acabadas de acordo coas 
normas e condicións técnicas que rexan para a  súa adxudicación. 

1.7.2.6. Recepción  definitiva 

Se ao remate da  execución, e sempre dentro do prazo previsto, as obras se atopan en bo estado 
e con amaño ás prescricións previstas, se procederá á súa recepción definitiva, que terá lugar 
como máximo dentro do mes seguinte á data do seu remate, estendéndose a acta de resultado da 
operación como mínimo por triplicado, a que se elevará á propiedade para a súa aprobación, se 
procede. 

1.7.2.7. 7.2.7.-Prazo de garantía 

En consecuencia, establecese como prazo de garantía o comprendido entre a recepción 
definitiva e un ano despois 

1.7.3. OUTROS GASTOS DE CONTA DO CONTRATISTA 

Serán por conta do contratista, sempre que no contrato non se diga  o contrario, os seguintes 
gastos: 

• Os gastos de construción, remoción e retirada de construcións auxiliares e 
instalacións provisionais. 

• Os gastos de limpeza e evacuación de desperdicios ou lixos. 
• Os gastos de conservación previstos no apartado 8.2, do Título I do presente 

Prego, durante o prazo de garantía. 
• Os gastos de remoción de ferramentas e materiais. 
• Os gastos de montaxe, conservación e retirada de instalacións para o subministro 

da auga necesaria para as obras. 
• Os gastos de reparación da rede viaria existente antes da execución das obras, cuxo 

deterioro fose motivado pola realización das mesmas. 

1.8. CAPITULO VIII: DISPOSICIÓNS VARIAS 

1.8.1. DISPOSICIÓNS VARIAS 

Se no transcurso das obras se descubrise algún niño de especie protexida, se interromperán 
inmediatamente as obras en torno do lugar e comunicarase, no prazo máis  breve posible, o 
achado  ao Director de obra, quen tomará as medidas oportunas ao respecto. 
 

1.8.2. CUESTIÓNS NON PREVISTAS NESTE PREGO. 

Todas as cuestións técnicas que xurdan entre o adxudicatario e a propiedade cuxa relación non 
estea prevista nas prescricións  deste prego se resolverán de acordo coa lexislación vixente na 
materia. 
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2. TITULO II: DESCRIPCIÓN E OPERATIVA DAS OBRAS 

2.1. CAPITULO I DESCRICIÓN DAS OBRAS. 

2.1.1. ATINXA DAS PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 

As citadas prescricións aplicaranse nos casos que correspondan á execución das obras e 
labores descritas na memoria. 

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

2.1.2.  OBXECTO DO PROXECTO 

O proxecto ten por obxecto a realización de traballos e comprende, polo tanto, todas as labores e 
cantas obras e operacións sexan necesarias para que o mesmo fique executado de acordo cos planos 
e prescricións deste prego. 

Todos estes traballos descríbense na memoria e no orzamento,  os que se deberán executar, salvo 
as modificacións autorizadas. 

2.1.3. LOCALIZACIÓN DAS OBRAS.  

As obras realizaranse no monte que figura na memoria do proxecto, no termo municipal que na 
mesma se reflexa. 

Previo ao comezo das obras realizarase o replánteo das zonas a traballar nos planos figuran as 
referencias planimétricas e altimétricas, así como as delimitacións necesarias para a correcta 
radicados e realización dos traballos. 

A superficie de actuación recollese tanto na memoria como no orzamento e nos planos. 

2.1.4. INSTRUCCIONS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL E 
MAQUINARIA 

2.1.4.1. XERALIDADES. 

De seguido expóñense os materiais que son necesarios para a execución das obras, con indicación 
expresa das súas características, así como as normas relativas a súa recepción en obra. En xeral faise  
referencia, en todos aqueles casos que así o permiten, os pregos, normas e instrucións vixentes na 
actualidade para o tipo de obras similares as contempladas no presente proxecto, co obxecto de 
evitar transcricións literais excesivamente prolixas. 

Os materiais que se empreguen na obra haberán de reunir as condicións mínimas establecidas no 
presente prego. 

O transporte dos materiais ata o lugar de acopio ou emprego, efectuarase mediante vehículos 
axeitados para cada clase de material que ademais de cumprir toda a lexislación vixente ó respecto, 
estarán provistos dos elementos necesarios para evitar alteracións prexudiciais nos mesmos. 

Os materiais almacenaranse, cando sexa preciso, de xeito que se asegure a súa idoneidade para o 
emprego e sexa posible unha inspección en calquera momento. A tal fin, considerase necesario, 
procederase a instalación de plataformas, cubertas ou edificios para a protección dos materiais. 
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2.1.4.2. PROCEDENCIA DOS MATERIAIS. 

Tódolos materiais que houberan de ser utilizados nas obras, serán subministrados polo contratista 
adxudicatario das mesmas, salvo os elementos de calquera clase que así se fagan constar nos planos 
ou noutro documento.  

O Enxeñeiro Director da Obra reservase o dereito a desbotar os materiais que proveñan de 
lugares, casas ou sinaturas cuxos produtos non lle ofrezan suficiente garantía. 

En canto os ensaios a recepción, durante a execución e con posterioridade as obras, características 
dos materiais e condicións de execución, estarase ó disposto na norma UNE correspondente. 

2.1.4.3. ENSAIOS. 

Tódolos materiais que determine o Enxeñeiro Director da Obra deberán ser ensaiados, antes de 
ser utilizados, correndo os gastos por conta do Contratista. Os ensaios verificaranse nos puntos de 
subministro, ou nun laboratorio oficial proposto polo Contratista e aceptado polo Enxeñeiro Director 
da Obra, o cal será avisado coa correspondente antelación, para que poida enviar a un técnico que 
controle a realización dos mesmos. 

En caso de dubida ou insuficiencia, tanto polo número como polo resultado dos ensaios, o 
Enxeñeiro Director da Obra poderá ordenar a realización de outros, na forma que crea conveniente e 
nos laboratorios que determine en cada caso. O Enxeñeiro Director da obra realizará, pola súa parte, 
e nos seus laboratorios ou nos que considere oportuno, os ensaios que crea convenientes de calquera 
dos materiais a utilizar en obra. Todos os ensaios serán a conta do contratista, entendéndose 
incluídos no prezo das obras. 

Ningún dos ensaios e recoñecementos efectuados para a recepción de materiais eximirá ó 
Contratista da obriga de emendar ou repor, parcial ou totalmente, os materiais que poidan estragarse 
durante o almacenamento. 

2.1.4.4. PLANTA. 

Antes de empregar a planta, o contratista deberá presentar mostras adecuadas ó director de obra 
para que este poda realizar os ensaios necesarios, e decidir si procede ou non a admisión das 
mesmas.  

A aceptación dunha planta en calquera momento non será obstáculo para que sexa desbotada no 
futuro, si se encontraran defectos na súa calidade e uniformidade.  

Se o contratista acopiara plantas que non cumpriran as condicións deste Prego, o director de obra 
dará ordes para que, sen perigo de confusión, sexan separadas das que cumpran e substituídas por 
outras adecuadas.  

As características da planta a utilizar virán determinadas polos seguintes valores: 

• De empregarse planta de frondosa en terrón, a planta deberá ser de un ou dous 
zumes e o tamaño mínimo do contedor será de 300 cc; no caso de Betula sp. o 
contedor será de 200 cc. 

• De empregarse planta de frondosa a raíz núa, a planta deberá ser de dous o máis 
zumes, preferentemente repicada, excepto no caso de clones híbridos. 

• No caso de plantación do portainxerto para castaño para froito, empregarase como 
portainxerto o castiñeiro ou o castiñeiro híbrido, dos clones aprobados 
oficialmente pola Consellería do Medio Rural e do Mar. Transcorrido un ano, 
dende a súa plantación, deberá ser enxertado. A variedade e método utilizado no 
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enxerto terán que ser autorizadas, previa solicitude, pola Secretaría Xeral do 
Medio Rural e Montes. 

• A excepción do Quercus rubra, do Pinus sylvestris e da Pseudotsuga menziesii, a 
planta que se empregue deberá garantir que a orixe e/o a procedencia sexan 
galegas. 

• A produción e a comercialización do material forestal de reprodución poderá 
proceder de calquera provedor da Unión Europea. 

1.a) Pinus pinaster o Pinus radiata (en terrón):  

•  Planta de 1 zume en terrón.    
•  Altura mínima: 7 cm. 
• Altura máxima: 25 cm. 
•  Diámetro mínimo de cuello: 2 mm. 

1.b) Pinus sylvestris (en terrón):  

•  Planta de 1 zume en terrón.    
•  Altura mínima: 8 cm. 
• Altura máxima: 15 cm. 
•  Diámetro mínimo de cuello: 2 mm. 

2.a) Pinus pinaster o Pinus radiata (a raíz núa):  

•  Planta de 1 zume a raíz núa.    
•  Altura mínima: 7 cm. 
• Altura máxima: 25 cm. 
•  Diámetro mínimo de cuello: 2 mm. 

2.b) Pinus sylvestris (a raíz núa):  

•  Planta de 1 zume en terrón.    
•  Altura mínima: 8 cm. 
• Altura máxima: 15 cm. 
•  Diámetro mínimo de cuello: 2 mm. 

3) Frondosa: 

•  Planta de 2 zumes a raíz núa. Repicado 
•  Altura mínima: 60-100 cm 
•  Diámetro mínimo de cuello: 3 mm 

4) Castanea (sativa o híbrido resistente): 

•  Altura mínima: más de 1 m hasta 2m. 
•  Planta de 2 zume 

No caso de tratarse de planta xa enxertada en viveiro, haberá sido enxertado con unha das 
variedades, amarelante, a famosa, a garriga, a longal, a de parede, a ventura ou a xudía, así como 
das variedades de boa actitude macho polinizador, a negral, a picona, a serodia e a rapada.  

No caso de que a planta empregada sexa o portainxerto, non se realizará o enxerto ata 
transcorrido un ano dende a súa implantación e para dito enxerto empregaranse unha das variedades 
mencionadas no parágrafo anterior. 

En altitudes superiores a 550 metros, empregarase Castanea sativa Mill.  e en altitudes 
inferiores os 550 metros, onde o risco de ataques polo fungo Phytophthora cinnamomi  é maior, 
empregarase Castanea X hybrida (resistente á tinta). 
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Calidade da planta 

A planta empregada deberá cumprir o Decreto 220/2007 de 15 de novembro, polo que se crea o 
sistema oficial para o control da produción y comercialización dos materiais forestais de 
reprodución e supletoriamente cos requisitos de procedencia e calidade exterior esixidos polo RD 
289/2003 e a súa modificación recollida no RD 1220/2011, de 5 de setembro,e sanitarios 
regulados polo RD 58/20005, de 21 de xaneiro.  

Segundo estas normas, ó menos un 95 % das plantas deberán estar exentas dos seguintes 
defectos: 

• De tratarse de planta xa enxertada en viveiro, que a zona de enxertado non se atope 
correctamente cicatrizada, que o sistema radical non sexa o adecuado ou que se 
aprecie diferenza de vigor entre o patrón e o enxerto, xa que mostrarían mala 
compatibilidade entre eles. 

• Ter feridas non cicatrizadas, salvo que sexan procedentes de corte para suprimir o 
exceso de guías, ou de corte para poda de cultivo ou feridas en ramas.  

• Estar desecadas total ou parcialmente.  
• Presentar tallos múltiples ou con moitas guías. 
• Ter tallos e ramas con parada invernal incompleta ou tallos desprovistos de xema 

terminal san, salvo que estas sexan extraídas de viveiro durante o período 
vexetativo.  

• No caso de tratarse de planta de conífera, presentar as acicalas máis recentes 
gravemente danadas, ata o punto de por en perigo a supervivencia da planta. 

• Ter o pescozo danado; as súas raíces principais intensamente enroladas ou 
torcidas, ou que non presenten as secundarias ou sufran amputacións.  

• Presentar danos graves provocados  por organismos nocivos. 
• Ter sinais de requecemento, fermentación ou humidade por almacenamento 

indebido en viveiro.  

Igualmente deberase cumprir que os viveiros e empresas comercializadoras deberán estar de alta 
no Rexistro Oficial de Produtores, Comerciantes e Importadores de Produtos e Vexetais Forestais, 
debendo figurar o seu número nas facturas correspondentes, así como a orixe da semente ou planta e 
número de pasaporte fitosanitario da subministración. 

Ademais, recoméndase que o lugar no que estea situado o viveiro teña unhas condicións 
estacionais similares ó lugar onde se vai a realizar a repoboación. 

2.1.4.5. FERRAMENTAS. 

Para o acondicionamento de buratos e compartimentos picados, e a plantación empelaranse 
ferramentas manuais do tipo aixada de boca estreita, barrón o picachón, seguindo en calquera caso o 
criterio do director de obra. 

2.1.4.6. MAQUINARIA. 

A maquinaria a empregar nos procesos operativos de tratamento da vexetación será un tractor de 
cadeas ou rodas de 100 c.v. ou superior. 

Para as labores mecanizadas do terreo utilizarase un bulldózer, tipo D6 ou superior ou un tractor 
de rodas de máis de 135 CV de potencia.  
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Asi mesmo, o tractor deberá ir equipado con rozadora de cadeas para  roza da matogueira, con ó 
menos 50 c.v. de potencia e dotado de dous reixóns modificados que faciliten a rotura dos horizontes 
do terreo e a apertura dos buratos. 

Se presuposta nas rozas mecanizadas un xornal por cada oito horas de tractor, como apoio ó 
maquinista e medida de seguridade para previr accidentes que puideran producirse a causa da falta 
de visibilidade do terreo ou pola alta densidade do mato. 

Para os traballos de infraestruturas de prevención de incendios utilizarase un bulldózer de 120 c.v. 
ou superior, dotado coa correspondente folla de empuxe, con vertido lateral de terra (angledozer). 

Tamén se empregará, para a nivelación da pista, refino de noiros, apertura de cunetas etc., unha 
motoniveladora de potencia similar á do bulldózer. 

2.1.4.7. MATERIAIS QUE NON SEXAN DE RECIBO. 

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita neste Prego, ou non tiveran a preparación nel 
esixida,o Enxeñeiro Director ou persoa en quen delegue, dará orden ó Contratista para que, a súa 
costa, os substitúa por outros que satisfagan as condicións establecidas. 

Se os QUINCE (15) días de recibir a orden, o Contratista non a cumprira, procederá a propiedade  
a cumprir esa operación, correndo os gastos por conta do Contratista. 

No caso de materiais defectuosos, pero aceptables a xuízo do Enxeñeiro Director ou persoa en 
quen delegue, recibiranse coa rebaixa de prezo que se determine a no ser que o Contratista prefira 
substituílos por outros en condicións axeitadas. 

2.1.4.8. OUTROS MATERIAIS NON INCLUIDOS NESTE PREGO. 

Os materiais que sexan necesarios para a execución das obras que non foran detallados nos 
apartados anteriores satisfarán, en canto a súa calidade, as condicións que se poidan esixir nunha 
construción, ademais do que sobre elo indique o Enxeñeiro Director ou persoa en quen delegue. 

Se o Director non determinase as condicións a esixir, o Contratista deberá solicitar do Enxeñeiro 
Director das Obras as condicións esixibles a estes materiais, neste caso o Director das Obras 
contestará ó Contratista no prazo de UN (1) mes. 

2.1.4.9. INSTRUCCIÓNS SOBRE O MANEXO E COIDADOS DO MATERIAL. 

2.1.4.9.1. Planta. 

Por tratarse de material biolóxico delicado deberá observarse o maior coidado de tódalas 
operacións que inclúan o manexo da planta. Deberá atenderse en especial los seguintes puntos:  

• A protección das plántulas en todo momento da desecación, luz directa, calor 
excesivo, asfixia, conxelación, golpes, roturas, variacións bruscas de temperatura e 
contacto de substancias tóxicas ou prexudiciais.  

• Realizalo transporte da planta coa maior prontitude, nas horas de menos calor do 
día e nunca en vehículos descubertos.  

• Cada planta debe manexarse con delicadeza, separarse con coidado do envase e 
depositarse con rapidez e destreza no burato de plantación.  

2.1.4.9.2. Responsabilidade do contratista. 

A recepción dos materiais non exclúen a responsabilidade do construtor, pola calidade deles, que 
quedará subsidente ata que non se reciban as obras en que ditos materiais se empregaran. 
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2.1.5. OPERACIÓNS DA REPOBOACIÓN. 

2.1.5.1. TRATAMENTO DA  VEXETACIÓN. 

2.1.5.1.1. Roza mecanizada 

Definición: 

Roza e eliminación da parte aérea do mato mediante máquinas con pezas múltiples rotatorias que 
xiran a gran velocidade, e avanzan polo terreo golpeando as matas leñosas, rompendo os seus tallos 
cerca do solo e introducindo as súas partes aéreas en tambores metálicos, onde por reiteración do 
golpeo resultan trituradas. 

Equipo: 

Tractor de rodas de potencia de máis de 100 c.v., equipado de máquina rozadora de eixe vertical 
con corte horizontal. 

A potencia mínima requirida da rozadora será de 50 c.v. Van suspendidas por acoplamento de 
tres puntos e accionadas por barra de transmisión da toma de forza do tractor.  

Proceso operativo: 

O proceso de roza e eliminación da parte aérea do mato realizarase a feito,  en pasadas paralelas 
de ida e volta, sen tempos mortos, marchando o tractor sobre a banda en roza.  

Esta operación convén realizala a zume en movemento a con solo seco, sen embargo con solo 
húmido pode ser igualmente eficaz pero con menores rendementos.  

Respectarase a vexetación arbórea existente. 

A labor realizarase en pendentes inferiores ó 35%. 

A altura do mato unha vez rozado non superará os 10 cm. 

2.1.5.1.2. Roza manual. 

Definición: 

Destrución da parte aérea do mato mediante a súa corta a ras de solo con ferramentas cortantes 
manexadas a brazo.  

Equipo:  

 b.1) Material.  

 -Motorrozadora, fouce, aixada.  

 b.2) Maquinaria 

 -Land Rover 1.300 o similar, de 9 prazas.  

 b.3) Humano.  

 -Cuadrilla de 1 capataz y 8 peóns.  

Proceso operativo. 

Os obreiros rozadores avanzan abrindo bandas perpendiculares á liña de máxima pendente, 
rozando faixas de 1,5 m. de anchura, separadas entre sé por faixas sen rozar de 1,5 m. A distancia 
entre eixes de faixas rozadas é de 3 m. 

A altura do mato, unha vez rozado, no superará os 10 cm. 
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O traballo realizarase nas zonas con pendente superior ó 35% ou en pendentes inferiores, onde a 
pedregosidade do terreo impida a mecanización dos traballos. 

Este proceso se realizará nas zonas do monte onde no é posible a realización de traballos 
mecanizados. 

2.1.5.2. PREPARACIÓN DO TERREO. 

2.1.5.2.1. Apertura mecanizada dun burato con bulldózer. 

Definición: 

Preparación do terreo que supón a apertura de buratos, utilizando dous reixóns modificados dun 
bulldózer. 

Os buratos terán unha capacidade aproximada de 125 litros, sendo en calquera caso a súa 
profundidade mínima de 50 cm. 

Equipo: 

Bulldózer de potencia igual ou superior aos 150 c.v., equipado de dous reixóns modificados. A 
modificación débese a dúas pezas. Unha culler inferior á altura da bota con forma triangular 
(dimensións mínimas 30 cm. de altura e 40 cm. de anchura), para abrir o burato; e outra sobre 
aquela, con forma de á de avión, para empuxar a terra e o mato e impedir a súa caída o burato. Entre 
as dúas pezas existe un oco, cuxa finalidade é non compactar a parede inferior. 

As dimensións do burato serán de entre 150-200 cm de largo, cunha anchura superficial ó comezo 
do burato de 40 cm e de 60 cm ó final deste. Ambas medidas tomadas a nivel de solo sen alterar.  

Se utilizará unha culler oblicua, montada co mesmo ángulo de ataque que levan as botas do 
reixón. 

Os dous reixóns irán montados sobre a barra portaferramentas, a unha distancia de 3 m. 

Proceso operativo: 

O bulldózer realizará os buratos descendendo pola máxima pendente, realizando a labor en dous 
tempos, xa que é imprescindible que o tractor retroceda ó menos 40 cm. antes de levantalo reixón. 

Sería adecuado realizar a preparación do terreo con unha antelación de un meses respecto á 
plantación.  

Esta operación realizarase en toda a superficie de actuación. 

2.1.5.2.2. Apertura manual de casilla. 

Definición: 

Tratase da preparación manual por puntos, que consiste na cava a mao dun compartimento de 30 
cm de diámetro, cunha profundidade mínima de 30 cm, no que non se extrae a terra. Na superficie 
cavada extraeranse todos os restos vexetais. 

Equipo: 

A ferramenta a utilizar é unha aixada. 

Proceso operativo: 

Comeza có marcado, que corresponde có centro da calle rozada, sempre mantendo o marco de 
plantación. 
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A continuación, procédese a encher con terra vexetal, eliminando os restos de matogueira que 
poidan existir nun círculo de 50 cm de diámetro, tomando como centro o punto de implantación da 
planta. 

O paso seguinte é cavar a casilla, picando ata a profundidade indicada, eliminando as raíces, 
restos vexetais, pedras, … e deixando o terreo mulido e sen terróns. 

Por último, precedese a nivelar superficialmente e a dar unha lixeira contrapendente. 

2.1.5.2.3. Subsolado lineal con cuña rompedora. 

Definición: 

Preparación mecanizada e lineal por rotura e quebramento en liñas equidistantes dos horizontes 
inferiores do chan mediante cortes perpendiculares ó mesmo, sen alterar a súa disposición có fin de 
proporcionar profundidade ampla (mínimo 50 cm) ás raíces das plantas a introducir para o seu 
rápido desenrolo e incrementala capacidade da infiltración do chan. 

Equipo: 

Tractor de rodas de máis de 135 c.v. de potencia equipado con ripper con cuñas rompedoras que 
facilitarán a rotura de horizontes do chan e a profundidade da labor ou bulldózer de potencia superior 
a 120 c.v. equipado con barra portaferramentas de alzado e descenso por mando hidráulico, con 
reixón de 80-100 cm e dotado de cuñas rompedoras. 

Proceso operativo: 

O bulldózer ou o tractor subsolarán segundo liñas aproximadamente paralelas en ambos sentidos 
á distancias entre as mesmas de 3 m. A máquina traballará segundo as curvas de nivel, en ambos 
sentidos, ata unha pendente máxima do 12% e en liñas de máxima pendente ata unha pendente 
máxima de 35%, traballando, sempre, no sentido que permita a mecanización dos posteriores 
traballos de mantemento. Para pendentes superiores ó 20% levantarase o ripper 2 metros cada 10 
metros, para previr posibles arrastres polo efecto da escorrenta. 

A anchura da labor realizada coas cuñas rompedoras, medida ó nivel do chan sen alterar, será de 
30 cm e a anchura da labor medida a 15 cm baixo o nivel do chan sen alterar será de 15 cm. 

As medidas serán tomadas sobre a súa proxección horizontal. 

O terreo sería conveniente que fose preparado, ó menos, dous meses antes da plantación. 

2.1.5.2.4. Apertura mecanizada dun burato con retroaraña incluída a roza. 

Definición: 

Tratase dun método de preparación puntual do terreo, que ten por obxecto modificalas condicións 
do solo para facilitalo arraigamento e o desenvolvemento da plantación, o aburatado con retroaraña 
adoita empregarse en zonas con unhas condicións de pedregosidade e pendente excesivas que 
impiden a normal mecanización dos traballos, ou en zonas de alta sensibilidade ambiental. 

Equipo: 

A retroaraña é unha retroexcavadora transformada que posúe dúas rodas e dúas patas hidráulicas 
regulable en lonxitude e un brazo telescópico con cazo de anchura mínima de 40cm. 

Proceso operativo: 

A retroaraña fixará a súa posición, retirará antes da apertura do burato as pedras e a vexetación 
existente, e fará todos aqueles buratos que poda desde esa posición. Un vez feitos os buratos, a 
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maquina desprázase polo terreo apoiando o cazo no solo, de forma que lle serve de punto de apoio, 
ata a nova posición. 

A retroaraña realiza unha labor puntual do terreo por medio de buratos, dunha lonxitude de uns 
80 cm. de longo, por 60 cm. de ancho e uns 60 cm. de profundidade e un decapado previo en torno a 
un metro cadrado de superficie, tomando como eixe o centro do burato, que será o punto de 
colocación da nova planta. 

Para facelos buratos, empregará o cazo, sacando a terra con este e volvendo deixala caer no 
propio burato. A operación farase dúas veces para conseguir un burato dabondo para o bo 
desenvolvemento da planta. 

Como norma, deberá transcorrer un meses entre as labores de preparación do solo e a plantación. 

2.1.5.2.5. Aburatado con retroexcavadora. 

Definición: 

Consiste na remoción do chan, sen extracción da terra, nun volume de forma prismática, 
mediante a acción da culler de unha retroexcavadora. O burato removido é posteriormente refinado 
na súa plataforma e se executan, con aixada, os regueiros para conformar unha banqueta con 
microcunca. 

Equipo: 

O equipo necesario é unha máquina retroexcavadora convencional, preferiblemente de cadeas, 
con cazo de 60 cm, de boa estabilidade  e potencia superior a 100 c.v. 

Proceso operativo: 

O cazo extraerá a terra e a amontoará no borde do burato, para a súa posterior carga e transporte ó 
vertedoiro autorizado. A plantación poderá ser simultánea, ou, por indicación s do enxeñeiro director 
da obra, poderá demorarse uns días. 

2.1.5.2.6. Fertilización completa. 

A aplicación de nutrintes con abonos minerais é unha práctica indispensable na silvicultura de 
plantacións comerciais xa que brinda maior rapidez e eficiencia, reduce os costos operativos para 
mellorar as características químicas do solo, sobre todo no que respecta ó aumento da 
dispoñibilidade de nutrintes para as árbores nas súas primeiras etapas vexetativas. 

Recoméndase empregar un abono composto de nitróxeno, fósforo e potasio, sendo o máis 
aconsellable un abono composto 8:24:16, que é o máis indicado para solos forestais de Galicia. O 
nitróxeno é fundamental para o crecemento da planta, pero un exceso pode ser prexudicial, polo que 
se han de evitar abonos excesivamente ricos en nitróxeno (tipo 15-15-15, coñecido como “triplo 
quince”). 

Non se debe abonar en inverno, polo que se plantamos en outono, temos que agardar ó inicio da 
primavera, xa que durante o inverno a planta non estará en crecemento activo e non aproveitará o 
abono ata que reinicie a súa actividade vexetativa, tempo durante o que o abono sería lavado pola 
choivas. 

O aporte do abono será puntual, este, unha dose de abono en cada planta, non realizando nunca o 
abonado a feito do rodal de plantación. É moi importante que o abono non toque directamente a raíz, 
polo que disporase ó redor da planta, a uns 20 cm, tapándoo levemente e sempre augar arriba da 
planta. 
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Un exceso da cantidade de abono pode ser contraproducente. En ningún caso deben superarse 
aportes superiores a 100 gramos/planta, sendo o máis recomendable aplicar entre 50 e 75 
gramos/pino. 

Empregaranse fertilizantes CEE ou UE, de aplicación localizada e liberación lenta, adaptados ás 
características edafolóxicas da zona de plantación, có fin de evitar a contaminación dos acuíferos. 

Os fertilizantes poderán aplicarse en forma de pastillas ou cápsulas resinadas. 

2.1.5.3. PLANTACIÓN. 

2.1.5.3.1. Plantación manual de coníferas en terrón. 

Definición: 

Operación de transplante manual de especies resinosas, asentando a man sobre chans previamente 
preparados as plantas, que criadas en viveiro dentro de envases, dispoñen dun terrón de terra 
mesturada co seu sistema radical. 

Equipo: 

Aixada de boca estreita, pincho ou picachón.  

Proceso operativo: 

O traballador levará como ferramenta un barrón ou aixada de boca estreita. 

1) Realizará unha cata do tamaño necesario (20 cm) para que entre o terrón completo e incluso 
levemente superior, de forma que o colo da raíz quede enterrado. A planta colocarase de maneira 
que o terrón quede colocado no terreo removido de acordo ó marco de plantación establecido.  

2) Extráese coidadosamente a planta do envase co seu terrón, que debe saír en bloque, sen 
derrubamento de súa estrutura. Cun golpe pequeno e seco no colo do envase contra unha superficie 
dura conseguirase este propósito. 

3) Se coloca la planta recta, con coidado de no deteriorar el terrón. Énchese con terra fina para 
despois pisar lixeiramente arredor da planta co fin de que esta quede asentada. 

4) Por último, limparanse os arredores formando un compartimento duns 50 cm en cadrado de 
terra limpa e binada, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena 
contrapendente para reter as augas de escorrentía. 

2.1.5.3.2. Plantación manual de planta a raíz núa. 

Definición: 

Operación de transplante manual de planta, asentando a man sobre chans previamente 
preparados, esas plantas que foron criadas en viveiro e extraídas sen a terra que envolvía as súas 
raíces e introducida mediante ferramenta, no chan xa preparado.. 

Equipo: 

Aixada de boca estreita, pincho ou picachón.  

Proceso operativo: 

1) Agás que a planta recibida no monte teña que plantarse toda no mesmo día, procederase ó 
aviveirado (embarrado), colocando os feixes de plantas en posición oblicua, cubrindo o sistema 
radical cunha capa de area ou terra vexetal, regando o conxunto frecuentemente e cubríndoo cunha 
lona ou ramaxe para defendelo do sol, do vento e do xeo..  
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2) O plantador, que levará como ferramenta un barrón ou aixada de boca estreita, realizará unha 
cata do tamaño necesario (20 cm) para que entre a raíz completa da planta e incluso levemente 
superior, de forma que o colo da raíz quede enterrado. A planta colocarase de maneira que a planta 
quede colocada no terreo removido de acordo ó marco de plantación establecido.  

3) Previo a la plantación, colocáronse os titores (que sosterán ós protectores), evitando un posible 
dano radicular. Colocáronse os titores cravándoos no fondo e situouse a planta pegada ó titor, 
atándoa con suficiente folgura para permitir o seu crecemento.  

4) Posteriormente tomará unha das plantas, previamente embarradas, que levará consigo e a 
situará verticalmente xunto a unha das paredes da cata, suxeitándoa cunha man á altura axeitada para 
que quede enterrada ata o colo da raíz e de modo que as súas raíces colguen e non estean dobradas. 
Terase especial coidado con que a zona de calosidade do enxertado estivese entre 10-15 centímetros 
por encima do terreo para evitar un posible franqueamento. 

5) Coa aixadiña na outra man verterase a terra no burato sen pedras nin restos vexetais. O recheo 
da cata realizarase en dúas fases: 

 Vértese algo de terra fina e compáctase cun pequeno mango de base ancha que non deteriore a 
raíz. 

- Termínase de verter terra e comprímese cun simple pisoteo ó redor da planta.É importante 
reconstruír os horizontes do chan. É recomendable, antes do pisoteo, dar de maneira coidadosa, un 
pequeno tirón có fin de que o sistema radical non quede dobrado cara arriba có peso da terra que 
botouse para enchela cata. 

6) Deixarase unha pequena cazoleta, se non existe perigo de anegamento e en caso contrario, 
evitarase esta ou incluso, plantarase nas partes elevadas do terreo. 

7) Despois do recheo se limparán os arredores formando unha casilla de uns 50 cm en cadrado de 
terra limpa e branda, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena 
contrapendente para reter as augas de escorrentía. Ésto farase en toda a superficie de actuación. 

2.1.5.3.3. Calendario de actuacións. 

A época de realización das diferentes actuacións ven marcada polo momento no que se aprobe a 
concesión da subvención, tendo como prazo para comunicar a terminación dos traballos o indicado 
na correspondente notificación de aprobación. 

No obstante, as tarefas de roza da vexetación e a preparación do terreo sería conveniente que 
finalizasen con dous meses mínimo de antelación á plantación. 

 Posteriormente, comezarán os traballos de plantación que se realizarán a zume parado a 
preferiblemente en outono, quedando supeditados ás condicións meteorolóxicas (solo fresco e 
húmido, e sempre en época libre de xeadas, neve ou ventos fortes) e á disposición de planta de 
calidade no mercado, pero sempre tendo presente os prazos de finalización dos traballos expostos 
anteriormente. 

2.1.5.4. INFRAESTRUTURAS. 

Procederase á apertura de 1,40 Km de pistas, tal e como se reflexa nos planos. O ancho da pista 
incluída plataforma e cuneta será de 3-5 m. 

Procederase á apertura de áreas de defensa contra incendios en lonxitude e superficie como figura 
na memoria, no apartado correspondente. A súa delimitación aparece nos planos.  
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2.1.5.4.1. Apertura de pistas. 

Inclúe todos os traballos necesarios, a realizar con motoniveladora e cantos medios sexan 
necesarios para repasar e arranxar unha pista de acceso á zona a repoboar.  

Periodicamente, en función do trazado, deberá ensancharse o camiño até alcanzar unha anchura 
de 5 metros nunha lonxitude de 10 metros para permitir o xiro e adiantamento de vehículos.  

A sección transversal do camiño terá unha lixeira caída cara ao exterior do 1-2 % para evacuar as 
augas.  

O radio das curvas será tal que permita o xiro dun vehículo todoterreo longo sen necesidade de 
manobras.  

A pendente máxima do camiño non poderá exceder do 12%.  

A pista deberá estar dotada de polo menos dous pasos de auga por quilómetro e nos tramos con 
pendente realizaranse cortes transversais dirixidos ao exterior da pista para facilitar a evacuación das 
augas cada 50 metros.  

No caso de estar previstos pasos de auga, o Contratista deberá emprazalos nos lugares que 
indique o Enxeñeiro Director e achegará todos os materiais e canto traballo sexa necesario para 
deixalos ben instalados. 

2.1.5.4.1.1.  Características técnicas. 

A pista aberta deberá cumprir coas seguintes características: 

• - A anchura da caixa incluídas cuneta e plataforma estará comprendida entre 3 e 5 
metros e dotarase á pista de pasos de auga (polo menos dúas por quilómetro). 

• - A pendente máxima da rasante non superará o 12 %. 
• - A sección transversal do camiño terá unha lixeira caída cara ao exterior do 1-2 % 

para evacuar as augas. 
• - Periodicamente, en función do trazado, deberá ensancharse o camiño até alcanzar 

unha anchura de 6 metros nunha lonxitude de 10 metros para permitir o xiro e 
adiantamento de vehículos. 

• - Eliminarase o cordón que se poida formar na parte exterior da pista ao abrir a 
caixa. 

• - A pista deberá estar dotada de polo menos dous pasos de auga por quilómetro e 
nos tramos con pendente realizaranse cortes transversais dirixidos ao exterior da 
pista para facilitar a evacuación das augas cada 50 metros. 

2.1.5.4.1.2. Método de construción. 

2.1.5.4.1.2.1. Escavación en terra en desmontes e cunetas. 

 Dita operación realizarase en terreo que poida ser escavado, transportado e distribuído, en 
distancias pequenas, mediante un bulldózer provisto de ripper que permita o arranque e descuaje de 
materiais. 

 Cando o terreo non permita realizar o traballo con bulldózer, este será realizado coa utilización 
dunha retroexcavadora, sobre todo cando o terreo presente certa rochosidade. 

 Á vez que se realiza a escavación, procédese á construción da plataforma do camiño.  

 Os materiais da escavación que sobren, unha vez formada a plataforma do camiño, deberán ser 
levados, se procede, a cabaleiros. 
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2.1.5.4.1.2.2. Escavación en tránsito en desmontes e cunetas. 

Realizarase en terreo en cuxa composición aparecen bloques de pedra procedentes da 
descomposición das rocas, ou ben se trata de terras moi compactas. 

A maquinaria a empregar será a mesma que no apartado anterior, tendo en conta que os 
rendementos serán menores. 

2.1.5.4.1.2.3. Terraplenado. 

Defínese o terraplén como a unidade de obra consistente na extensión e compactación de chans 
procedentes das escavacións, en zonas de extensión tal que permita a utilización de maquinaria de 
elevado rendemento. 

Cando a cantidade de metros cúbicos escavados iguale en distancias curtas, á de materiais a 
extraer, o terraplenado poderá ser realizado co bulldózer cos materiais de escavación. Si non existise 
compensación de materiais en distancias curtas, estes deberán ser trasladados ao longo da pista. A 
operación de terraplenado inclúe: 

 - Preparación da superficie de asento do terraplén. 

 - Extensión dunha capa de material. 

 - Humectación ou desecación dunha tongada. 

 - Compactación da tongada. 

2.1.5.4.2.  Refino de noiros e cuneta. 

O refino de noiros consiste en tentar deixar un plano único de noiro despois da escavación xeral, 
evitando superficies albeadas que favorezan a inestabilidade e eliminar todo o material que presente 
risco de caída.  

Unha vez realizada a apertura da caixa e o terraplenado efectuarase un pase de motoniveladora 
refinando tanto o noiro como a pista e a cuneta. Posteriormente realizarase o refino e bombeo da 
pista, mediante tres pases da coitela da motoniveladora en posición de basculamento da folla virando 
en torno ao bastidor principal:  

- Primeiro pase: refino de noiro e cuneta. 

- Segundo pase: perfilado da pista, coa inclinación precisa que permita realizar o bombeo da 
metade da pista.  

- Terceiro pase: perfilado da pista, coa inclinación precisa que permita realizar o bombeo da outra 
metade. 

2.1.5.4.3.  Obras de fábrica. 

A correcta canalización de auga de escorrentía esixirá o deseño dunha rede de drenaxe, coas súas 
respectivas cunetas (drenaxe lonxitudinal) e pasos de auga (drenaxe transversal). No primeiro caso o 
labor de refino da cuneta realizarase, despois de escavada a cuneta, por pase, en cuña, da coitela da 
motoniveladora. As dimensións da cuneta serán de base 0,5 m e altura 0,4 m.  

A misión das cunetas é a de evacuar de forma rápida a auga que cae polo firme (grazas ao 
bombeo transversal) e o que escorre polos noiros nas zonas de desmonte. Neste caso teranse que 
deseñar de sección triangular, por ser máis económicas.  

As cunetas abriranse só polo lado de desmonte, non sendo necesarias no lado de terraplén.  
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Respecto do paso de auga, irán encabezados en mampostería de pedra do lugar formando un 
murete cunha certa inclinación para asegurar a suxeición do material depositado que cobre o paso de 
auga. A pendente do paso de auga será aquela que permita ás augas verter ao interior do terraplén a 
fin de que non o erosione.  

Os pasos de auga colocaranse nos puntos de avenidas de augas perpendicularmente á pista, así 
como nos cambios de rasante e serán como mínimo dúas por cada quilómetro de pista mellorada ou 
de nova apertura. 

 

2.1.5.5. ÁREA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 

Realizaranse obrigatoriamente áreas devasas para prevención de incendios nas zonas repoboadas, 
que deberán as seguintes condicións técnicas: 

• A anchura da área devasa será de 10 metros. 
• A área devasa terá unha franxa central de 5 metros con decapado realizado con 

bulldózer até chan mineral e dúas franxas laterais de polo menos 2,5 metros de 
ancho nos que se realizará unha roza a feito. 

• No caso de coincidir no perímetro dunha pista forestal deberase realizar unha roza 
nunha franxa de anchura igual ao resultado de restar a 10 metros a anchura da pista 
en metros. 

2.2. CAPÍTULO II: PROGRAMA DE PROBAS ÁS QUE SE SOMETERÁ A 
REPOBOACIÓN 

2.2.1. Probas na fase de actuación sobre o mato. 

Verificarase: 

• A superficie rozada.   
• A altura da roza, que non será superior a 10 cm. do solo. 

2.2.2. Probas na fase de preparación do terreo-.  

Verificarase: 

• A calidade do burato mecanizado medindo, a profundidade media dos mesmos. Para 
elo, en varios puntos do rodal, introducirase unha barra ou pau ata notar que, de forma 
brusca, é necesario realizar unha presión moito maior (tocou fondo). 

• Separación entre buratos: medirase a distancia media entre buratos, en liña de nivel e a 
máxima pendente, tomándoa en distintos puntos, podendo estimarse así o marco de 
plantación establecido.  

• Acondicionamento/apertura de buratos e compartimentos: contarase o  seu número en 
parcelas de mostraxe, establecidas en distintos puntos da zona repoboada e calcularase 
a media. De esta forma estimarase o seu número por hectárea. Tamén se comprobará a 
profundidade e demais dimensións, así como a limpeza de pedras e restos vexetais. 

• En pendente, nivelación superficial e creación dunha pequena contrapendente nos 
compartimentos e buratos formados con anterioridade á plantación.  

2.2.3. Probas na fase de plantación. 

• Características das plantas e coidados das mesmas no taxo.  
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• Comprobación da posición da raíz: descalce de varias plantas pasados uns días da 
plantación para comprobar se a raíz quedou vertical ou se existe algún tipo de 
obstáculo que impida el desenrolo do sistema radical  (pedras arredor da raíz, raíces 
torcidas, eta.).  

• Comprobación de compactación: intentarase o arranque das plantas, tirando 
suavemente do pescozo da raíz. As que foran plantadas indebidamente sairán con 
facilidade.  

• Época: O director de obra asegurará que os traballos son suspendidos os días de 
xeadas, ó menos nas primeiras horas nas que o solo permanece xeado, así como os 
días nos que o vento é forte e desécante. O solo deberá ter bo tempero.  

• Aviveiramento da planta: Unha vez sacadas do viveiro e en caso de que non se vaian a 
plantar inmediatamente, o director de obra procurará que as plantas se aviveiren de 
acordo coas condiciones descritas na memoria. 

• O resultado de tódalas comprobacións que se emprenderán deberán estar en 
concordancia coas establecidas na descrición dos procesos correspondentes.  

• O director de obra poderá executalas no momento e frecuencia que crea oportuno, así 
poderá levar a cabo a correcta execución dos traballos. 

2.2.4. Probas na fase posterior. Reposición de marras 

A execución mediante subvención das obras proxectadas, esixe, para a súa certificación 
definitiva, a determinación da porcentaxe de marras de cada rodal, co fin de revelar defectos de 
plantación.  

Así, unha vez finalizada a obra observarase o número de "fallos" dos pes implantados. 

Deberanse repoñer tódalas marras para restablecer a espesura inicial e conseguir así os obxectivos 
da repoboación.  

A reposición efectuarase coas mesmas condicións definidas nesta memoria para a plantación 
orixinal, é dicir, especies, procedencia, tipo de planta, idade, método de plantación, época de 
plantación, etc. 

2.3. CAPÍTULO III: MEDICIÓN E ABOAMENTO 

A medición realizarase con aparello topográfico e virá expresada en Km e en Hectáreas. 

Para o seu aboamento realizaranse certificacións mensuais expedidas polo enxeñeiro director das 
obras, da superficie executada. 

 

Ourense, Xuño de 2019 

 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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1.1. CADRO DE PREZOS Nº 1. 



CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO                                      
2            ha  Roza mecanizada                                                 474,76

Roza mecanizada

CATROCENTOS SETENTA E CATRO  EUROS con
SETENTA E SEIS CÉNTIMOS

Página 1



CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO                                             
40           ud  Apertura mecanizada dun burato con bulldózer                    0,51

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

ZERO  EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS

83           ud  Apertura dun burato de 60x60x60cm con retroaraña, incluída roza 1,05

Apertura dun burato de 60 cm x  60 cm x 60 cm con retroaraña, incluída roza

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES                       
46           ud  Plantación de planta en contedor e acondic. de compartimento    0,46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento onde se fixo unha
preparación prev ia do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldócer

ZERO  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

17           ud  Plantación  manual frondosa 2 z ou máis 1m de h sobre aburatam. 0,66

Plantación  manual dunha frondosa 2 zumes ou máis 1m de h sobre aburatamento mecanizado
con escavadora ou manual

ZERO  EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS
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CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA                                               
31           ud  Conífera 1 zume con terrón                                      0,24

Conífera, de 1 zume, con terrón

ZERO  EUROS con VINTE E CATRO CÉNTIMOS

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             1,26

UN  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS
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CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS                    
49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      616,30

Área de defensa contra incendios forestais

SEISCENTOS DEZASEIS  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores 364,48

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

TRESCENTOS SESENTA E CATRO  EUROS con CORENTA
E OITO CÉNTIMOS
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CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS                                            
51           ud  Cartel identificativo                                           255,00

Cartel identificativo da obra

DOUSCENTOS CINCUENTA E CINCO  EUROS
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REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).  
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1.2. CADRO DE PREZOS Nº 2. 



CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO                                      
2            ha  Roza mecanizada                                                 

Roza mecanizada

TOTAL PARTIDA ........................................... 474,76
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CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO                                             
40           ud  Apertura mecanizada dun burato con bulldózer                    

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,51

83           ud  Apertura dun burato de 60x60x60cm con retroaraña, incluída roza 

Apertura dun burato de 60 cm x  60 cm x 60 cm con retroaraña, incluída roza

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,05
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CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES                       
46           ud  Plantación de planta en contedor e acondic. de compartimento    

Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento onde se fixo unha
preparación prev ia do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldócer

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,46

17           ud  Plantación  manual frondosa 2 z ou máis 1m de h sobre aburatam. 

Plantación  manual dunha frondosa 2 zumes ou máis 1m de h sobre aburatamento mecanizado
con escavadora ou manual

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66
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CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA                                               
31           ud  Conífera 1 zume con terrón                                      

Conífera, de 1 zume, con terrón

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,24

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,26
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CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS                    
49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      

Área de defensa contra incendios forestais

TOTAL PARTIDA ........................................... 616,30

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

TOTAL PARTIDA ........................................... 364,48
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CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS                                            
51           ud  Cartel identificativo                                           

Cartel identificativo da obra

TOTAL PARTIDA ........................................... 255,00
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1.3. MEDICIONS 



MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO                                      

2            ha  Roza mecanizada                                                 

Roza mecanizada

P. sy lv estris 1 259,97 259,97

Betula sp. 1 26,28 26,28

286,25
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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO                                             

40           ud  Apertura mecanizada dun burato con bulldózer                    

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

P. sy lv estris 1111 259,97 288.826,67

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

310.717,91

83           ud  Apertura dun burato de 60x60x60cm con retroaraña, incluída roza 

Apertura dun burato de 60 cm x 60 cm x  60 cm con retroaraña, incluída roza

P. sy lv estris 1111 30,39 33.763,29

33.763,29
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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES                       

46           ud  Plantación de planta en contedor e acondic. de compartimento    

Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento onde se fixo unha
preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldócer

P. sy lv estris 1111 290,36 322.589,96

322.589,96

17           ud  Plantación  manual frondosa 2 z ou máis 1m de h sobre aburatam. 

Plantación  manual dunha frondosa 2 zumes ou máis 1m de h sobre aburatamento mecanizado con
escavadora ou manual

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

21.891,24
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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA                                               

31           ud  Conífera 1 zume con terrón                                      

Conífera, de 1 zume, con terrón

P. sy lv estris 1111 290,36 322.589,96

322.589,96

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

21.891,24
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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS                    

49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      

Área de defensa contra incendios forestais

ADFIF 8,06 8,06

8,06

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

ADCIFLP 5,19 5,19

5,19
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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS                                            

51           ud  Cartel identificativo                                           

Cartel identificativo da obra

1,00
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1.4. ORZAMENTO PARCIAL. 



 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO                                      

2            ha  Roza mecanizada                                                 

Roza mecanizada

P. sy lv estris 1 259,97 259,97

Betula sp. 1 26,28 26,28

286,25 474,76 135.900,05

TOTAL CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO................................................................................. 135.900,05
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 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO                                             

40           ud  Apertura mecanizada dun burato con bulldózer                    

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

P. sy lv estris 1111 259,97 288.826,67

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

310.717,91 0,51 158.466,13

83           ud  Apertura dun burato de 60x60x60cm con retroaraña, incluída roza 

Apertura dun burato de 60 cm x 60 cm x  60 cm con retroaraña, incluída roza

P. sy lv estris 1111 30,39 33.763,29

33.763,29 1,05 35.451,45

TOTAL CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO.............................................................................................. 193.917,58
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 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES                       

46           ud  Plantación de planta en contedor e acondic. de compartimento    

Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento onde se fixo unha
preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldócer

P. sy lv estris 1111 290,36 322.589,96

322.589,96 0,46 148.391,38

17           ud  Plantación  manual frondosa 2 z ou máis 1m de h sobre aburatam. 

Plantación  manual dunha frondosa 2 zumes ou máis 1m de h sobre aburatamento mecanizado con
escavadora ou manual

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

21.891,24 0,66 14.448,22

TOTAL CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES................................................. 162.839,60
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 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA                                               

31           ud  Conífera 1 zume con terrón                                      

Conífera, de 1 zume, con terrón

P. sy lv estris 1111 290,36 322.589,96

322.589,96 0,24 77.421,59

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

Betula sp. 833 26,28 21.891,24

21.891,24 1,26 27.582,96

TOTAL CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA..................................................................................................... 105.004,55
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 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS                    

49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      

Área de defensa contra incendios forestais

ADFIF 8,06 8,06

8,06 616,30 4.967,38

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

ADCIFLP 5,19 5,19

5,19 364,48 1.891,65

TOTAL CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS ................................... 6.859,03
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 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS                                            

51           ud  Cartel identificativo                                           

Cartel identificativo da obra

1,00 255,00 255,00

TOTAL CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS............................................................................................. 255,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 604.775,81
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REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).  
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1.5. RESUMO ORZAMENTO 



RESUMEN DO PRESUPOSTO
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO.................................................................................................................. 135.900,05 22,47

C.2. PREPARACIÓN DO SOLO.............................................................................................................................. 193.917,58 32,06

C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES......................................................................................... 162.839,60 26,93

C.4. UNIDADE DE PLANTA.................................................................................................................................... 105.004,55 17,36

C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS............................................................................ 6.859,03 1,13

C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS.............................................................................................................................. 255,00 0,04

C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO........................................................................................ 0,00 0,00

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 604.775,81

10,00% I.V.A. ...................................................................... 60.477,58

TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 665.253,39

TOTAL PRESUPOSTO XERAL 665.253,39

Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de SEISCENTOS SESENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E TRES  EUROS con
TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

Ourense, a  x uño de 2019.

   O Enxeñeiro Técnico Agricola O Enxeñeiro de Montes 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez  Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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