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1. MEMORIA.

1.1. Antecedentes. 

A CMVMC dos veciños propietaria do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira p pertencente 
aos veciños das parroquias de A Fraga (San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes de 
Vilariño (San Xes) no concello de Lobeira, provincia de Ourense., en acordo tomado en asemblea 
xeral, autorizou ao presidente do CMVMC a facer as xestións necesarias para a creación de novas 
superficies forestais en terreos propiedade do MVMC. 

En cumprimento desta encomenda, o presidente solicitou a redacción do proxecto 
"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira", cuxo obxectivo é a 
definición dos traballos necesarios para a plantación en terreos propiedade do monte que tivesen 
unha clara vocación forestal. 

As actuacións proxectadas desenvólvense nunha superficie superior a 50 ha  incluídas na Rede 
Natura 2000, polo que segundo o que di a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental debese realizar o 
procedemento de avaliación de impacto ambiental, por tratarse dun proxecto incluído no Anexo I 
Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, capitulo II, sección 
1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos. 

Na data do 17 de xuño de 2019 rexistrouse no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, o 
proxecto e o Estudo de Impacto Ambiental da Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e 
Cabreira, solicitando o inicio do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria de 
acordo co establecido na Lei 21/2013. 

Na data do 19 de xuño de 2019  publicouse o anuncio da Xefatura Territorial de Ourense, polo 
que se somete a información pública o proxecto de repoboación forestal do MVMC Serra de 
Leboreiro E Cabreira (código PR-336922) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, e 
comeza o prazo de alegacións, suxerencias ou observacións ao proxecto. 

O Servizo de Montes de Ourense como órgano substantivo deste expedinte, trasladou ao 
promotor os informes, alegacións e suxerencias que recibiron respecto do proxecto e estudo de 
impacto ambiental presentados no marco do procedemento da avaliación de impacto ambiental 
ordinaria. Estes foron os seguintes: 

• INFORME DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA

• CONSELLO DE CULTURA GALEGA

• INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

• INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

Co obxectivo de atender ao dito nos informes, alegacións e suxerencias  recibidos ata a data, 
procedeuse á revisión do proxecto orixinal da repoboación e do seu Estudo de Impacto Ambiental 
para a corrección dos erros e mellora das carencias detectadas. 

Na seguinte táboa resúmese a grandes liñas as solicitudes realizadas polos organismos 
sectoriais afectados polo proxecto, e as correccións que con respecto ao proxecto e estudo de 
impacto ambiental orixinal foron realizados para satisfacer as súas demandas: 
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ORGANISMO  SOLICITUDE SEGUNDO INFORME OU ALEGACIÓN RECIBIDO RESPOSTA A SOLICITUDE REFERENCIAS NO DOCUMENTO 

INSTITUTO DE 
ESTUDOS DO 
TERRITORIO  

Informe de Impacto e Integración Paisaxística (REF: IET  P-19-358) 
"O proxecto deberá incorporar un EIIP, de acordo co disposto no artigo 11 da 
Lei 7/2008, do 7 de xullo,de protección da paisaxe de Galicia. O contido do 
citado estudo debe axustarse ao establecido no artigo 11.2 da Lei 7/2008, e 
deberán tomarse en consideración os contidos e as medidas de integración 
paisaxística que se expresaron no informe, as cales serán debidamente 
recollidas no proxecto de repoboación." 

• Incorporouse ao EIA do proxecto o EIIP cos 
contidos axustados ao establecido na Lei 7/2008 e coas 
medidas de integración paisaxística ditas no informe. 
• No deseño das novas mouteiras de actuación 
tivéronse en conta os contidos e as medidas de integración 
paisaxística expresadas no informe recibido. 

DOC.01 PROXECTO 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
1.6.2. Estudo de alternativas. 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

CONSELLO DE 
CULTURA 
GALEGA 

Informe sobre a avaliación ambiental do proxecto de repoboación. 
"Como conclusión final, resumo das anteriores, estímase que a transformación 
solicitada podería ser autorizada. No obstante, sería recomendable solicitar do 
promotor maior concreción no relativo a :  
1. Unha descrición das medidas cautelares a adoptar no entorno dos elementos 
patrimoniais existentes que evidencie como se pretenden evitar os posibles 
efectos negativos derivados da fase de preparación do terreo. 
2. Un maior esforzo de identificación e cuantificación dos hábitats prioritarios 
que poderían verse afectados. 
3. A modificación das medidas de roza da vexetación preexistente contempladas 
no proxecto de repoboación para adaptarse á proposta de Alternativa 3 do 
documento ambiental, e a incorporación de maior concreción respecto de como 
se pretende implementar esa alternativa 3 sobre o terreo." 

• Incorporouse ao proxecto e ao estudo de impacto 
ambiental as medidas a adoptar no entorno dos elementos 
patrimoniais para evitalos efectos negativos.  
• Contratouse un arqueólogo para a prospección da 
zona e o deseño dun plan de control arqueolóxico dos 
traballos na fase de execución. 
• Identificáronse e cuantificáronse os hábitats 
existentes que poderían verse afectados. 
• Reduciuse a superficie de actuación, e fíxose un 
deseño en mosaico con alternancia de zonas de matogueira e 
plantación para reducilo impacto da roza. 

DOC.01 PROXECTO 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
1.6.2. Estudo de alternativas. 
Anexo II. Prospección e plan de control 
arqueolóxico. 
DOC.02. EIA  
4.5. Inventario dos hábitats de interese 
comunitario afectados. 
4.6. 2.Vexetación actual. 
ANEXO I. Cartografía ambiental 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

Informe REF. 03.F.195.2019.001 e IA2875/2019 avaliación ambiental 
ordinaria. 
"De acordo coa resolución de 9 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural (DOG núm. 18 do 25.01.2019), a competencia para a 
autorización dos proxectos de obras e intervencións que afecten aos bens de 
interese cultural e catalogados, declarados ou incoados, así como aqueles 
outros que se proxecten sobre os seus contornos de protección e zona de 
amortecemento, nas cales a autorización sexa preceptiva, delégase nas 
xefaturas territoriais, polo que, aos efectos de obter a referida autorización o 
promotor deberá solicitala ante a Xefatura Territorial de Ourense da 
Consellería de Cultura e Turismo. 
Como medida de carácter preventivo recomendamos que se leve a cabo unha 
prospección arqueolóxica do ámbito afectado polo proxecto para a elaboración 
dun catálogo de bens culturais e a delimitación dos mesmos. Tomando como 
base este catálogo realizarase unha avaliación do impacto sobre o patrimonio 
cultural e, de ser o caso, unha proposta de medidas protectoras ou 
correctoras." 

• Solicitouse autorización de actuación ante a 
Xefatura Territorial de Ourense.  
• Contratouse un arqueólogo para a prospección da 
zona e o deseño dun plan de control arqueolóxico dos 
traballos na fase de execución. 
• Incorporouse ao proxecto e ao estudo de impacto 
ambiental as medidas a adoptar no entorno dos elementos 
patrimoniais para evitalos efectos negativos que poderían ter 
as obras. 

DOC.01 PROXECTO 
1.5. Estado Natural. 
1.5.12. Limitacións ao proxecto. 
1.5.12.3. Limitacións polo patrimonio 
cultural 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
Anexo II. Prospección e plan de control 
arqueolóxico. 
DOC.02. EIA  
7. Propostas de medidas preventivas, 
correctoras e compensatorias. 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
PATRIMONIO 
NATURAL 

Informe ambiental Clave VA-OU-022-19. Conclusións: 
"O proxecto será acorde coas directrices tanto do Plan director da Rede Natura 
2000 como da propia normativa do espazo protexido. (PORN do Parque 
Natural Baixa Limia -Serra do Xurés). Polo tanto, tódalas actuacións que se 
proxecten serán compatibles cos obxectivos de conservación previstos." 

• Considerase que as actuacións propostas priman os 
aproveitamentos e usos sustentables realizados de acordo cos 
obxectivos da Rede Natura 2000 e baseados nos criterios e 
indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se 
minimizan, cando non se evitan, as afeccións sobre hábitats 
protexidos, tipos de paisaxe, medios ecolóxicos e núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación. 
• Considerase que as actuacións proxectadas son 
compatibles cos obxectivos de conservación previstos no 
PORN do Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés, 

DOC.02 EIA.  
6. Repercusións do proxecto na ZEC 
Baixa Limia. 
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posto que integran os obxectivos de conservación coas 
demandas económicas, sociais e culturais da poboación 
residente na zona, sen por en risco os valores naturais do 
territorio 

 "O promotor debería incorporar un inventario de detalle dos hábitats de 
interese comunitario e das especies de flora e fauna afectados, planos de 
localizacións e valoración das afeccións pertinentes sobre cada especie, en 
especial sobre as especies protexidas." 

• Identificáronse e cuantificáronse os hábitats de 
interese comunitario e das especies de flora e fauna afectados 
polas actuacións. 
• Incorporase planos de localización e cartografía 
ambiental da zona de actuación. 

DOC.02. EIA  
4. Inventario Ambiental. 
4.5. Inventario dos hábitats de interese  
4.6. Vexetación. 
4.7. Fauna. 
4.11. Unidades ambientais. 
ANEXO I. Cartografía ambiental 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

 "O estudo de impacto ambiental, debería conter as medidas específicas que 
logren evitar as afeccións negativas sobre os valores naturais protexidos pala 
Rede Natura 2000 e propor medidas compensatorias. Precisaríase adoptar 
medidas para evitar calquera tipo de efecto indirecto ou secundario producido 
pala proxecto debéndose reducir ao mínimo a ocupación de superficies 
lindeiras, fóra dos límites da área de implantación." 

• Incorpórase ao EIA propostas de medidas 
específicas para evitalas afeccións negativas sobre os valores 
naturais. 

DOC.02. EIA 
7. Propostas de medidas preventivas, 
correctoras e compensatorias. 

 "O programa de vixilancia ambiental debería definir os valores obxecto de 
vixilancia e o nivel de esforzo que será realizado, de xeito que permita avaliar a 
súa pertinencia." 

• Incorpórase ao EIA un programa de vixilancia e 
seguimento ambiental no que se definen os valores obxecto 
de vixilancia 

DOC.02. EIA 
8. Programa de vixilancia ambiental 

 "Sería desexable que as áreas a plantar non superasen as 10 ha de superficie 
continua (rodal), establecendo descontinuidades (mosaico), alternando zonas 
de plantación con zonas de matogueira, ca fin de garantir áreas de refuxio e 
hábitats propicios para as especies de avifauna con requirimentos deste tipo de 
hábitat como, por exemplo, Circus pygargus." 

• Reduciuse a superficie total de reforestación 
proposta inicialmente, excluíndo da superficie inicial aquelas 
zonas especialmente sensibles (valgadas, bens de interese 
cultural, afloramentos rochosos dominantes sobre a súa 
contorna,  etc.), de xeito que se estableceran 
descontinuidades (mosaico) ao alternar zonas de plantación 
con zonas de matogueira, e desta maneira garantir áreas de 
refuxio e hábitats propicios para as especies de avifauna con 
requirimentos deste tipo de hábitat (p.e. Circus pygargus). 
• A superficie media das mouteiras de plantación 
resultante reduciuse case nun 23 % respecto a do proxecto 
orixinal 
• A proposta de reforestación mantén no monte a 
predominancia da unidade ambiental UA320. Matogueiras e 
medios rochosos silíceos. 

DOC.01. PROXECTO  
1. MEMORIA. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras de actuación. 
DOC.02. EIA 
3. Estudo de alternativas. 

 "As actuacións referentes ás infraestruturas de prevención de incendios 
deberían concretarse e definirse. Ademais, sería preciso limitar a apertura de 
novas pistas e devasas, intentado aproveitar ao máximo as infraestruturas 
defensivas existentes." 

• No deseño das infraestruturas aproveitáronse ao 
máximo as xa existentes, reducindo na medida do posible os 
impactos paisaxísticos negativos que podan xerar. 

DOC.01. PROXECTO  
1. MEMORIA. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras de actuación. 

 "Para facilitar a análise por parte desta Dirección Xeral é imprescindible que, 
de ser o caso, a nova documentación achegada polos promotores veña 
acompañada con representación cartográfica en formato compatible con 
programas XIS." 

• Incorporase a documentación do proxecto arquivos 
shapefile das actuacións en formato compatible con 
programas XIS 

Shape Actuaciones Repoboacion 
Revisadas  MVMC SERRA 
LEBOREIRO 
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1.2. Obxecto e xustificación do proxecto. 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e indicadores da 
xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se eviten, as afeccións sobre os 
compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación, etc.  

A creación destas novas masas arboradas é beneficiosa para a regulación hidrolóxica e a 
protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na loita contra os efectos do 
cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren consideradas reservorios a longo 
prazo de carbono, como de substitución, ao subministrar produtos renovables e alternativos aos 
combustibles fósiles. 

Este proxecto contribuirá a medio e longo prazo á mellora do medio rural para que aproveite 
as potencialidades do monte e atope unha saída viable para súa poboación. 

1.3. Estado legal. 

1.3.1. Situación administrativa 

Os terreos no que vanse a realizar os traballos de repoboación pertencen ao 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), no 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 (Ourense), ao sur da provincia.  

1.3.2. Pertenza 

Ao amparo do artigo 1º da Lei de Montes Veciñais en Man Común do 27 de xuño do 1.968 
e o artigo 2º do regulamento para a súa aplicación do 26 de febreiro de 1.970, o Xurado 
Provincial de Montes en Man Común de Ourense aproba por resolución co data 10 de novembro 
de 1975 a clasificación do monte comunal “Serra de Leboreiro e Cabreira” como Monte Veciñal 
en Man Común, co número de expediente 41/02 e identificación do monte 1784.  

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). 

1.3.3. Cabidas e límites 

O MVMC non se atopa deslindado administrativamente respecto doutros montes veciñais nin 
doutras propiedades particulares, polo que os seus límites son os definidos no esbozo 1:25.000 do 
cartafol ficha. Segundo isto os seus límites son so seguintes: 
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• Norte: Monte Vecinal en Man Común de Xesteira e Monte Vecinal en Man Común 
Penache, Picoña e Paraños. 

• Sur: Fincas particulares do Termo Municipal de Lobios. 

• Leste: Montes Veciñais en Man Común de Xesteiras, Farlanza, Monte Baixo de A Fraga, 
de Senderiz, Montes de Vilariño, Montes de Canle, de Valdemir, de Sabariz e de Torneiros. 

• Oeste: Fronteira con Portugal. 

Nesta clasificación adxudícanse ao monte una superficie de 1104 ha, das cales proponse 
repoboar segundo o presente proxecto arredor de 164,33 ha do mesmo. As actuacións propostas 
atópanse na metade norte do monte Serra Leboreiro e Cabreira, e os seus límites son : 

• Norte: Límite do MVMC co MVMC de Penagaché, Picoña e Paraños e co MVMC de 
Monte Xesteira . 

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

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

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

1.3.4. 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.  

Ao norte do monte discorre unha liña eléctrica, que é a única ocupación coñecida do mesmo. 

1.3.5. Convenios. 

Este monte ten un convenio subscrito coa Administración Forestal, convenio transformado co 
Servizo de Montes da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia (32155265. Data de alta: 
10/08/2008. Sup. inicial: 1115 ha.) 

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. 

A xestión forestal da zona conveniada efectúana o Distrito Forestal XV. A Limia 
(Demarcación de A Baixa Limia 2) do Servizo de Montes da Consellería do Medio Rural da 
Xunta de Galicia.  

1.3.6. Rexistro de bens de  interés cultural 

No perímetro da superficie afectada polas actuacións e no seu entorno próximo localízanse a 
necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar polo tanto ao contorno de 
protección dos seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio Cultural (todos eles tipo mámoa): 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 

GA32041002 Xacemento medieval de 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 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

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 

GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 

GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No obstante todos 
eles figuran no Catálogo Plan Básico Autonómico (PBA) e a súa localización e os seus contornos 
de protección represéntase no visor do PBA. De acordo co artigo 30 da LPCG estes bens 
intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Ningún deles conta cun contorno de protección específico, polo que é de aplicación o 
establecido no artigo 38 da LPCG é dicir, contan cun contorno de protección subsidiario 
constituído por unha franxa cunha anchura de 200 m de radio medidos dende o elemento ou 
vestixio máis exterior do ben.  

1.3.7. Espazos naturais. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira incide no ámbito territorial dos seguintes espazos 
naturais protexidos : 

1. Espazo protexido Rede Natura 2000, segundo a Lei 5/2019 de 2 de agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, ao tratarse de: 

• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 

• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 
ES0000376. 

• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 
Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 

• Parque Natural denominado "Baixa Limia e Serra do Xurés", có código ES110003.  

Segundo dito no Plan director da Rede Natura 2000, e no Plan de Ordenación dos Recursos 
Naturais do parque, as actuacións prevista no MVMC Serra de Leboriro e Cabreira atópase na 
zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

Ademais disto a zona de actuación atópase nos límites de : 

1. Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés tendo, polo tanto, a consideración de 
área protexida por instrumentos internacionais (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural de Biodiversidade). 

2. Área prioritaria para avifauna, segundo Resolución do 18 de setembro de 2018 da D.X. de 
Patrimonio Natural, pola que se actualiza la delimitación das áreas prioritarias de 
reproducción, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no 
Catálogo Galego de especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección 
existentes na Comunidade Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a 
protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta 
tensión. 

3. Pola superficie obxecto de actuación discorren o Río do Foxo ou dos Cochos, a Corga da 
Ramallosa, a Corga das Motas, ou o Río Porto atopándose polo tanto na súa área de 
influenza. 
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Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000, no ámbito do proxecto pode 
haber representacións dos seguintes tipos de hábitats prioritarios do Anexo I da Directiva 
92/43/CEE: 

� 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

� 6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero

� 7110* Turbeiras altas activas

� 91E0* Bosques aluviais de 
Salicion albae) 

Nas visitas de inspección feitas non se contemplaron h
listado, con todo terase en conta a posible presenza destes hábitats, realizando os traballos de 
forma puntual para causar o menor impacto 
protectoras necesarias para non danalos.

Dos hábitats non prioritarios
grandes extensións. 

1.4. Estado socioeconómico.

As fontes usadas na elaboración d
Estatística (INE), o Instituto Nacional de Emprego (INEM), o Instituto Galego de Estat
(IGE), o Servizo de Extensión Agraria (SE

1.4.1. Distribución de la poboación

Lobeira ten un total de 1010 
total da poboación da provincia de 

POBOACION E DENSIDADE 

 Habitantes 

Lobeira 1010 

Ourense 309102 

Galicia 2.699.299 

A superficie do territorio municipal é de 68,
Concello na súa totalidade, e outra (Santa Comba) da que soamente pe
Lobeira dous pobos (Chaus e Fradalvite), pertencendo os demais ao Concello de Bande.
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 poboacion
baixo da provincia (42,5 hab.
hab./km2) e da Unión Europea. (116 
supón unha excepción con respe

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. 
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Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000, no ámbito do proxecto pode 
haber representacións dos seguintes tipos de hábitats prioritarios do Anexo I da Directiva 

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 in

Nas visitas de inspección feitas non se contemplaron hábitats prioritarios dos que figuran no 
istado, con todo terase en conta a posible presenza destes hábitats, realizando os traballos de 

forma puntual para causar o menor impacto e no caso de identificalos adoptaránse as medidas 
protectoras necesarias para non danalos. 

s o maioritario é o 4030 Queirogais secos europeos que ocupa 

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 Estat

ervizo de Extensión Agraria (SEA) e as Oficinas Municipais do Concello de Lobeira.

poboación 

 habitantes en 2018 segundo o INE, o que representa un 0,
total da poboación da provincia de Ourense e o 0,03% dos habitantes totais de Galicia. 

Superficie km2 Densidade

68,2  14,81 

7273 42,5 

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.
superficie de Lobeira supón o 0,23 % do total da superficie galega e o 0,93 % da provincia de 

súa densidade poboacional é de 14,81 hab./km2, media que está moi por 
hab./km2), da comunidade (91 hab./km2), da media do país (92 

a Unión Europea. (116 hab./km2). Esta porcentaxe inferior a todas as medias non 
supón unha excepción con respecto a outros municipios da contorna rural. 

, 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 

 HOMES MULLERES

0 - 18 12 21 

18-30 45 37 

30-65 216 163 
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Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000, no ámbito do proxecto pode 
haber representacións dos seguintes tipos de hábitats prioritarios do Anexo I da Directiva 

atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  

Brochypodietea. 

Padion, Alnion incanae, 

s prioritarios dos que figuran no 
istado, con todo terase en conta a posible presenza destes hábitats, realizando os traballos de 

e no caso de identificalos adoptaránse as medidas 

o maioritario é o 4030 Queirogais secos europeos que ocupa 

este estudo foron fundamentalmente o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o Instituto Nacional de Emprego (INEM), o Instituto Galego de Estatística 

A) e as Oficinas Municipais do Concello de Lobeira. 

habitantes en 2018 segundo o INE, o que representa un 0,26 % do 
% dos habitantes totais de Galicia.  

e hab./km2 

, e comprende 7 parroquias que pertencen ao 
rtencen 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 

, media que está moi por 
da media do país (92 

sta porcentaxe inferior a todas as medias non 

, 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 

ULLERES TOTAIS % 

33 3,26 

82 8,12 

379 37,52 
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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.

1.4.2. Poboación Activa 

A evolución de parados no concello de Lobeira varía pouco ou nada nos 
no momento actual o número de parados de 31, dos cales 13 son homes e 18 mulleres.
poboación activa (45,64%) cunha taxa de parados do 6,72 % e de inactivos (54,36%). 

Obsérvase que a taxa de actividade neste municipio é inferi
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 a

No que se refire a taxa de paro
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
conciliar vida familiar e laboral.

Cos datos analizados conclúese que
primarios sendo moi poucos os que teñen estudos universitarios.

1.4.3. Análises dos sectores  

Na distribución da poboación por sectores de actividade económica, temos que nesta zona a 
actividade na que hai máis empregados é o sector servi
a construción e a industria.  

Outro feito para destacar é a
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: 
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65+ 223 293 

TOTAIS 496 514 

Na distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 45,65% 
% 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 
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.

A evolución de parados no concello de Lobeira varía pouco ou nada nos 
no momento actual o número de parados de 31, dos cales 13 son homes e 18 mulleres.
poboación activa (45,64%) cunha taxa de parados do 6,72 % e de inactivos (54,36%). 

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. 

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. 

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

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 

 

Agricultura 

Industria 

Construción 

Servizos 

Sen emprego anterior 
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516 51,1 

1010 100 

Na distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 45,65% 
% 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 
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. 

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%).  

or 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 

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 

home, debido sobre todo á dificultade de 

a maior parte da poboación soamente superou os estudos 

Na distribución da poboación por sectores de actividade económica, temos que nesta zona a 
zos, seguido moi de lonxe pola agricultura, 

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 

7 

3 

3 

21 

2 
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1.4.3.1. Sector forestal 

1.4.3.1.1. Aproveitamento madereiro e pascícola: 

Polo clima e á peculiar configuración do terreo na zona, o sector forestal,debería ser o motor 
da economía do municipio pero do mesmo xeito que o sector gandeiro está infrautilizado. 

Na zona hai masas forestais de Pinus pinaster e Pinus sylvestris co orixe nas repoboacións 
forestais 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. 

1.4.3.1.2. 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. 

1.4.3.1.3. 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. 

1.5. Estado natural. 

1.5.1. Situación xeográfica 

O monte localizase ao noreste do termo municipal de Lobeira, na comarca da Baixa Limia, ao 
suroeste da provincia de Ourense, no límite con Portugal. As coordenadas do monte son: 

(UTM ETRS 89 29 N) X Y 

COORDENADA 576738 4655641 
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1.5.2. Orografía 

O monte consta dunha única parcela que está formada polas ladeiras que dende a fronteira 
portuguesa descen cara ao leste atá o límite cos Montes Veciñais en Man Común de Xesteiras, 
Farlanza, Monte Baixo de A Fraga, de Senderiz, Montes de Vilariño, Montes de Canle, de 
Valdemir, de Sabariz e de Torneiros 

Os principais accesos realízanse pola estrada provincial OU-1216 que comunica Quitas 
(Lobeira) con A Grou (Lobios) e pola estrada local que leva dende Senderiz a A Fraga, dende a 
primeira ao seu paso por Valdemir e dende A Fraga cóllense as diferentes pistas que se dirixen ao 
monte. 

O terreo é accidentado, con fortes pendentes puntuais e afloramentos rochosos. As figuras do 
relevo mais salientables son 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. No monte estes 
son os datos mais salientables: 

Altitude máxima (m) 1333 

Altitude mínima (m) 970 

Altitude media (m) 1150 

Pendente máxima (%) 44 

Pendente mínima (%) 5,7 

Pendente media (%) 24,10 

Exposición dominante: sueste 

No que se refiere as mouteiras de actuación situánse nos 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. 

A pendente máxima, mínima e media e a exposición dominante da mouteira son as seguintes: 

Mouteira Pendente (max) Pendente (min) Pendente (media) Exposición 

Mouteira 1 25,5 % 7,8 % 17,95 % Sueste 

1.5.3. Hidrografía 

A rede fluvial da zona pertence a bacía do Río Limia, que verte as súas augas no Océano 
Atlántico, pertecente polo tanto á Confederación Hidrográfica Miño-Sil. 

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 innomeados.  

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

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

1.5.4.1. 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. 

Tipo: Termopluviométrica 

Latitude: 41º 56’ 

Lonxitude: 8º 06’ 

Altitude: 760 m. 

Nº anos Temp. 17 

Nº anos Precip. 9 

1.5.4.2. 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 

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”. 

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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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. 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. O período 
libre de xeada medio (temperatura media das mínimas absolutas >0º C) vai desde maio ata 
decembro (cinco meses). 

1.5.4.3. 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.

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
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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.). 
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E.T.P. = evapotranspiración potencial (mm.). 

DH = dispoñibilidade hídrica (mm.). 

S = exceso precipitacional (mm.). 

d = déficit precipitacional (mm.). 

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
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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.  

1.5.4.4. 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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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. 

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. 

1.5.4.5. 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. 

1.5.4.6. 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. 

1.5.4.7. Clasificación de Papadakis 

Os parámetros nos que se basea a clasificación de Papadakis son: 
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� 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. 

� 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. 

1.5.4.8. 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). 

1.5.5. Características do solo 

1.5.5.1. 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. 
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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 
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. 

1.5.5.2. 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. 

1.5.5.3. Pedregosidade e fenómenos erosivos. 

A pedregosidade superficial é moderada en todo o monte. 

Porcentaxe de pedregosidade e afloramentos rochosos UXF (%) 15,6 

Superficie con fenómenos erosivos significativos (ha) 0,2 

1.5.6. 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 
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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. Baseándonos na cartografía dispoñible no Ministerio para a 
Transición Ecolóxica, as zonas de actuación atópanse nas seguintes áreas: 

• Rexión Mediterránea. Piso Mesomediterraneo horizonte inferior de invernos temperados e 
de ombroclima húmido.Series mesomediterráneas dos rebolares e caxigais. 

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 (Ericíonumbellatae), que tenden a 
podsolizar o solo. 

A vocación do territorio é forestal e gandeira, aínda que a agricultura xa pode ser unha boa 
alternativa. 

Na actualidade, a etapa de bosque da devanditas serie está moi restrinxida aos fondos de val e 
pequenos bosquetes nas situacións de mellor calidade de estación. Isto débese en parte ao uso 
secular dos montes para o pastoreo extensivo, o que unido ao uso do lume para a creación de 
pastos provocou unha forte diminución da superficie do bosque climácico. 

As etapas de regresión coas especies bioindicadoras das series de vexetación potencial 
presentes no monte detállanse no cadro seguinte: 

Etapas de regresión e bioindicadores 

Rebolares e Caxigueiras Mesomediterráneos, serie 18h 

Nome da serie 18h. Extremadurense da rebola 

Árbol 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. Pasteiros 

Avenula sulcata 
Agrostis castellana 
Stipa gigantea 

Po outra banda, e dado que nos atopamos na ZEC Baixa Limia, sinálase a posible presenza das 
seguintes especies de flora incluídas no anexo II da Directiva de Hábitats 92/43/CEE: 
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Táboa Flora do Anexo II da Directiva 92/43 / CEE 

Veronica micrantha  

1.5.7. Vexetación actual. Usos do solo 

As unidades de vexetación que na actualidade atópanse no monte son o resultado da 
continuada interacción da acción humana coa vexetación potencial. Esta interacción cambiou de 
xeito substancial a composición da biocenose do monte, pois as formacións clímax de carballeiras 
(Quercus pyrenaica) foron paulatinamente deforestadas para satisfacer a demanda de pastos e 
terras de labor que na actualidade han sido substituidas por matogueira. 

A vexetacion actual da zona de actuación, pode describirse a partir dos estratos forestais de 
vexetación do Inventario Forestal Nacional (IFN) e dos estratos de mostraxe establecidos a 
partire dun Inventario dos recursos e servizos forestais feito na fase de redacción do presente 
proxecto. Na seguinte táboa describense os distintos estratos forestais que o monte ten, e que 
serve tamén para identificalos tipos de masas de vexetación existentes, as zonas improdutivas, 
ríos, etc. 

Nº Estrato Tipo_masa M dominante Masa 1 Masa 2 S_ha 

01 Rasos e matos MAT/Ps,MF Matogueira Pinus sylvestris 
Frondosas 
diversas 435,74 

01 Rasos e matos MAT/RQ Matogueira Rochedo   206,60 

01 Rasos e matos MAT/RQ,Ps Matogueira Rochedo 
Pinus 
sylvestris 296,01 

01 Rasos e matos RASO Raso     0,85 

01 Rasos e matos 
RASO ZONA 
QUEMADA Raso     43,56 

02 
Monte bravo con presenza de 
latizal de Quercus pyrenaica Qp MB/L Quercus pyrenaica     4,50 

03 Latizal de Pseudotsuga  menziesii Pm/MF L/MB 
Pseudotsuga menziesii 
(repoboación) 

Frondosas 
diversas    7,13 

04 Repoboado de Pinus sylvestris Ps R 
Pinus sylvestris 
(repoboación)     0,54 

05 Monte Bravo de Pinus sylvestris Ps MB/Rex Pinus sylvestris      58,30 

06 Latizal de Pinus sylvestris Ps L/MB,FJ Pinus sylvestris      40,51 

07 Fustal Novo de Pinus sylvestris Ps FJ/MB,Rex Pinus sylvestris      10,78 

08 Infraestruturas de DCIF Cortalumes Raso     14,54 

09 Infraestruturas Viais Via Forestal       11,58 

09 Infraestruturas Viais 
Via Forestal 
Principal       6,30 

0 Outros -       5,84 

TOTAL 1142,79 

Da táboa anterior concluese que a masa de vexetación dominante no monte de Serra de 
Leboreiro e Cabreira é a de Matogueira, que na maioría dos casos vai asociada cos afloramentos 
rocosos aínda que tamén poden atoparse asociados algúns exemplares dispersos de coníferas ou 
frondosas. A superficie arborada e moi pouco representativa e sempre vinculadas aos escasos 
cursos de auga existentes.  

Non se constatou a presenza de ningunha especie invasora neste monte, nin tampouco pragas 
ou enfermidades que afectase ás masas arbóreas deste monte. 

1.5.7.1. Usos do solo. 

En coherencia co anterior nos usos do solo na zona, segundo os datos do SIOSE 2011, 
predominan as zonas de Mato (Mato / Mato e rochedo / Mato e especies arbóreas cun 71,77 % 
da superficie do monte) sobre os Mosaicos e Zonas agrícolas (Cultivos e prados / Mosaico 
agrícola e mato que ocupan o 5,93% da superficie) e os usos Forestal arboredo de pouca 
significación (especies caducifolias, cun 1,06 % da superficie).  
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É tamén moi destacable a grande cantidade de superficie clasificada como afloramentos 
rochosos e rochedos que ocupan el 21,01 % da superficie do monte. 

1.5.8. Flora. 

No que se refire á flora de interese inventariada na zona, segundo os datos de que dispón a 
Dirección Xeral de Patrimonio Natural, a cuadrícula (29TNG65) q, na cuadrícula 10x10 
(29TNG65) que inclúe o territorio do proxecto, no ámbito de actuación atopánse as seguintes 
especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, coas categorías que se 
especifican: 

Flora CGEA 

Armeria humilis subsp. odorata E (en peligro de extinción) 

Armeria humilis subsp. humilis E (en peligro de extinción) 

E: en perigro de extinción ;  V: Vulnerable ; (1) poboacións nidificantes. 

Información máis detallada, coma a proporcionada polo Atlas da Flora Vascular Ameazada de 
España (cuadrículas 1x1) sinala a presenza, no ámbito de actuación, das seguintes especies de 
flora ameazada: 

Flora CGEA 

Armeria humilis subsp. humilis E (en peligro de extinción) 

Dado que nos atopamos na ZEC Baixa Limia sinálase a posible presenza da especie de flora 
Veronica micrantha incluída no anexo II da Directiva de Hábitats 92/43/CEE. 

Cabe sinalar que durante as visitas de campo feitas na fase de redacción do proxecto, non se 
observaron especies de flora protexidas na zona de actuación.  

1.5.9. Fauna. 

En relación a fauna de interese inventariada na zona, hai que considerar que o monte non é 
unha unidade pechada e que as interaccións coas zonas adxacentes son constantes, polo que nos 
listados da posible fauna con presenza no monte ten que incluirse tamén aquela que poida 
campear ou alimentarse temporalmente na área do estudo. 

Dado que o monte atopose na ZEC Baixa Limia, sinálase a posible presenza das seguintes 
especies de fauna incluídas no Anexo II da Directiva De Hábitats 92/43/CEE: 

CLASE FAUNA 

INVERTEBRADOS  

Coenagrion mercuriale 

Geomalacus maculosus 

Lucanus cervus 

Margaritifera margaritifera 

PEIXES 

Chondrostoma polylepis 

Rutilus arcasii 

ANFIBIOS/REPTILES 

Chioglossa lusitanica 

Discoglossus galgoni 

Lacerta monticuola 

Lacerta schreiberi 

MAMIFEROS 

Barbastella barbastellus 
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CLASE FAUNA 

Galemys pyrenaicus  

Lutra lutra 

Myotis blythii 

Myotis emarginatus 

Myotis muotis 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

 

Ademais disto, e segundo os datos de que dispón a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, a 
cuadrícula (29TNG65) que inclúe o territorio do proxecto, é o ámbito das seguintes especies 
recollidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, coas categorías que se especifican: 

FAUNA CGEA 

ANFIBIOS 

Rana iberica V (vulnerable) 

Chioglossa lusitanica V (vulnerable) 

AVES 

Aquila chrysaetos E (en perigo de extinción) 

Hieraaetus fasciatus V (vulnerable) 

Circus cyaneus V (vulnerable) 

Circus pygargus V (vulnerable) 

Bubo bubo V (vulnerable) 

Milvus milvus E (en perigo de extinción) 

Gallinago gallinago E(1) poboacións nidificantes 

Scolopax rusticola E(1) poboacións nidificantes 

Vanellus vanellus E(1) poboacións nidificantes 

MAMIFEROS 

Galemys pyrenaicus  V (vulnerable) 

Rhinolophus ferrumequinum V (vulnerable) 

Rhinolophus hipposideros V (vulnerable) 

E: en perigro de extinción ;  V: Vulnerable ; (1) poboacións nidificantes. 

Convén lembrar que estes datos se refiren a información asociada a cuadrículas 10x10 km, 
polo que serve como primeira referencia ou aproximación, aínda que moitas destas especies 
poden non estar presentes na zona de actuación. Nas visitas feitas a zona de actuación non se han 
detectado a presenza destas especies. 

No referente aos plans de Conservación e/ou Recuperación de especies ameazadas vixentes 
cabe salientar que, o ámbito do proxecto está afectado polo Plan de recuperación do sapoconcho 
europeo (Emys orbicularis) en Galicia (aprobado mediante Decreto 70/2013 do 25 de abril), na 
zonificación de Área Potencial. 

Cabe salientar que esta especie vai asociada a determinados humedais e que non atopamos este 
tipo de hábitat nas áreas de actuación, polo que considérase que as actuacións planificadas non 
contraveñen ao disposto no Plan de Recuperación. Nas visitas de inspección non foi detectada a 
presenza de ningún exemplar. 

No que se refiere as aves, o ámbito de actuación é unha 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.  
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Cabe salientar que segundo as propostas técnicas de zonificación dos Plans de Conservación 
e/ou Recuperación de especies ameazadas (na actualidade en fase de redacción na Dirección 
Xeral) a zona de actuación atopase tamén na área de campeo do aguia real (Aquila chrysaetos), 
catalogada en perigo de extinción.  

Segundo o Plan de xestión do lobo en Galicia, o monte atopase na Zona 1 atendendo aos 
criterios de zonificación definidos no DECRETO 297/2008, de 30 de decembro, polo que se 
aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia. Segundo esto a probabilidade de danos é maior 
nestas zonas de alta densidade de lobos en particular onde hai máis abundancia de gando. 

No referente as principais especies cinexéticas presentes na zona son as 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. 

1.5.10. 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. 

1.5.10.1. 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. 
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1.5.10.2. 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: 

• “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. 

1.5.10.3. 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. 

1.5.11. Paisaxe. 

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de 
xullo, (DOG do 25/08/2016), o ámbito de actuación encádrase na Grande Área Paisaxística de 
Chairas, Fosas e Serras Ourensás, entre as Comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e Baixa 
Limia.  

A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese paisaxístico 
AEIP-04-05 de Pena Gache-Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das paisaxes; esta área 
caracterízase fundamentalmente polos seus valores paisaxísticos de tipo natural, pero tamén 
culturais (Mámoa de Mota Grande) e panorámicos (miradoiro de Penagache). 

Os montes da Serra de Leboreiro caracterizase actualmente polo dominio de coberturas de 
matogueira entre afloramentos rochosos, cunha  presenza menor de zonas arboradas vinculadas 
cos escasos cursos de auga existentes. 

En cumprimento do artigo 11 da Lei 7/2008 do 7 de xullo de protección da paisaxe de Galicia 
que no seu apartado 1 di “en todos os proxectos que deban someterse ao procedemento de 
declaración de impacto ambiental, segundo establécese na lexislación sectorial vixente, as 
entidades promotoras haberán de incorporar no estudo de impacto ambiental un estudo de 



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

DOC 01. MEMORIA          20 

impacto e integración paisaxística, documento específico no que se avaliarán os efectos e 
impactos que o proxecto poida provocar na paisaxe e as medidas de integración paisaxística 
propostas polas devanditas entidades.”, redactouse o documento Estudo de Impacto e 
Integración Paisaxística que se adxunta como Anexo ao Estudio de Impacto Ambiental,  

Neste documento desenvólvense estes contidos mínimos: 

•  Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores 
paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da paisaxe. 

• As características principais do proxecto. 

• O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe. 

• A xustificación de como se incorporaron ao proxecto os obxectivos de calidade 
paisaxística e as determinacións das Directrices de paisaxe establecidas para a unidade de paisaxe 
na que se pretende executar  a actuación. O contido deste apartado será preceptivo unha vez que 
sexan aprobadas as Directrices de paisaxe. 

• Os criterios e medidas a adoptar para alcanzar a integración paisaxística do proxecto. 

1.5.12. Limitacións ao proxecto. 

Para a elaboración do proxecto analizáronse os aspectos legais que afectan ao monte, con 
especial atención aos relacionados coa propiedade así como aqueles que poidan supoñer 
limitacións ou condicionantes dos posibles usos. Neste sentido o proxecto de repoboación forestal 
acomodouse ás orientacións establecidas polos distintos plans e lexislación vixentes, tendo en 
conta entre outras as seguintes limitacións: 

• Limitacións bióticas e abióticas. (Lume, Insectos, Fungos, Exóticas invasoras, caza,…) 

• Limitacións Hidrográficas. (D.P.H, Zonas servidume, Zonas policía, Zonas fluxo 
preferente) 

• Patrimonio cultural (Inventario Xeral Patrimonio Cultural Galicia,….) 

• Plans de ordenación municipal. (PXOM, Ordenanzas Municipais) 

• Limitacións polo impacto do proxecto na paisaxe. 

• Espazos naturais protexidos (Rede Natura P.O.R.N, P.R.U.X., Plans de Conservación) 

• Zonas Húmidas Catalogadas, hábitats de interese prioritario. 

• Especies Ameazadas. (Plans de Conservación especies ameazadas, Plans de Recuperación 
de especies ameazadas.) 

• Unidades Ambientais 

• Árbores senlleiras. 

• Terreos Forestais de Pastoreo 

• Montes Protectores. 

• Aproveitamentos e actuacións en terreos cinexéticos. 

• Outras superficies afectas dalgún réxime legal de especial protección. 

Do estudo das limitacións refiridas as conclusión mais salientables son as seguintes: 
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1.5.12.1. Limitacións bióticas e abióticas. 

Neste monte nos últimos 10 anos declaráronse cinco incendios forestais  tres deles de mais de 
40 ha. A data do incencio e a superficie de monte afectada en cada un deles veñen reflectidas na 
seguinte táboa: 

Data 08/03/2011 06/10/2011 09/10/2011 17/10/2011 05/09/2019 

Superficie 48,2161 0,0094 0,0093 40,0089 43,5352 

Na planificación da planificación tivéronse en conta as medidas preventivas necesarias para o 
mantemento da rede de faixas de xestión da biomasa mediante o control do combustible e o 
mantemento da rede viaria. 

1.5.12.2. Limitacións hidrográficas. 

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.  

1.5.12.3. Limitacións polo patrimonio cultural. 

No perímetro da superficie afectada polas actuacións e no seu entorno próximo localízanse a 
necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar polo tanto ao contorno de 
protección dos seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio Cultural (todos eles tipo mámoa): 

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 

GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 

GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No obstante todos 
eles figuran no Catálogo Plan Básico Autonómico (PBA) e a súa localización e os seus contornos 
de protección represéntase no visor do PBA. De acordo co artigo 30 da LPCG estes bens 
intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.  

Ningún deles conta cun contorno de protección específico, polo que é de aplicación o 
establecido no artigo 38 da LPCG é dicir, contan cun contorno de protección subsidiario 
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constituído por unha franxa cunha anchura de 200 m de radio medidos dende o elemento ou 
vestixio máis exterior do ben.  

De acordo coa resolución de 9 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
(DOG núm. 18 do 25.01.2019), a competencia para a autorización dos proxectos de obras e 
intervencións que afecten aos bens de interese cultural e catalogados, declarados ou incoados, así 
como aqueles outros que se proxecten sobre os seus contornos de protección e zona de 
amortecemento, nas cales a autorización sexa preceptiva, delégase nas xefaturas territoriais, polo 
que, aos efectos de obter a referida autorización a CMVMC solicitaraa ante a Xefatura Territorial 
de Ourense da Consellería de Cultura e Turismo. 

Durante a execución dos traballos farase un control arqueolóxico da roza, da apertura dos 
buratos de plantación e dos movementos de terra do contorno de protección de tódolos 
xacementos arqueolóxicos presentes na zona de actuación. A tal fin, previamente ó inicio das 
obras, presentarase o correspondente proxecto de control arqueolóxico de control, asinado por 
técnico competente, ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para a súa autorización, de 
acordo co disposto no Decreto 199/97, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade 
arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia. 

No Anexo II do presente proxecto de repoboación inclúese a solicitude feita a Dirección Xeral 
do Patrimonio Cultural polo arqueólogo nomeado para executa-lo Proxecto de Prospección 
arqueolóxica da Repoboación da Serra de Leboreiro e Cabreira, segundo o proxecto técnico que 
tamén se adxunta. 

1.5.12.4. Limitacións pola paisaxe. 

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de 
xullo, (DOG do 25/08/2016), o lugar no que se proxecta a actuación localízase na grande área 
paisaxística Chairas, Fosas e Serras Ourensás, entre as comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e 
Baixa Limia. A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese 
paisaxístico AEIP-04-05 de Pena Gache-Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das 
paisaxes; esta área caracterízase fundamentalmente polos seus valores paisaxísticos de tipo 
natural, pero tamén culturais (Mámoa de Mota Grande) e panorámicos (miradoiro de Penagache). 

Os montes da Serra de Leboreiro caracterízanse actualmente polo dominio de coberturas de 
matogueira entre afloramentos rochosos, cunha presenza menor de zonas arboradas vinculadas 
cos escasos cursos de auga existentes. 

O proxecto de repoboación implicará un cambio de coberturas do solo que, necesariamente, 
supón un cambio significativo na composición da paisaxe. Por este motivo incorporouse ao 
estudo de impacto ambiental do presente proxecto o correspondente Estudo de Impacto e 
Integración Paisaxística das actuacións (EIIP) no que se avalian os efectos e impactos que as 
actuacións poden provocar na paisaxe. (segundo artigo 11.1 da Lei 07/2008) 

1.5.12.5. Limitacións por espazos naturais protexidos. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira incide no ámbito territorial dos seguintes espazos 
naturais protexidos : 

• Espazo protexido Rede Natura 2000, segundo a Lei 5/2019 de 2 de agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, ao tratarse de: 

• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 

• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 
ES0000376. 

• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 
Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
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As actuacións previstas no MVMC Serra de Leboriro e Cabreira segundo a zonificación feita 
no Plan director da Rede Natura 2000, atópanse na área de conservación. 

• Parque Natural denominado "Baixa Limia e Serra do Xurés", có código ES110003.  

No que se refiere a zonificación feita no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do P.N. 
Baixa Limia e Serra do Xurés, a zona atópase na zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

A zona de actuación atópase ademais nos límites de : 

• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés tendo, polo tanto, a consideración de 
área protexida por instrumentos internacionais. 

• Área prioritaria para avifauna, segundo Resolución do 18 de setembro de 2018 da D.X. de 
Patrimonio Natural, pola que se actualiza la delimitación das áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo Galego de 
especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade 
Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a 
colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. 

Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000, no ámbito do proxecto pode 
haber representacións dos seguintes tipos de hábitats prioritarios do Anexo I da Directiva 
92/43/CEE: 

� 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) 

Todas as actuacións planificadas no proxecto efectuaranse de acordo ao disposto no Plan 
Director da Rede Natura 2000, Plan de ordenación dos recursos naturais (PORN) e ao Plan reitor 
de uso e xestión (PRUX) do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, así como na lexislación 
sectorial vixente. 

Segundo a zonificación do Plan de recuperación do sapoconcho europeo (Emys orbicularis) en 
Galicia (aprobado mediante Decreto 70/2013 do 25 de abril), ámbito do proxecto atópase na Área 
Potencial. Dado que esta especie vai asociada a determinados humedais e que non atopamos este 
tipo de hábitat no monte e arredores, considérase que as actuacións planificadas non contraveñen 
ao disposto no Plan de Recuperación. 

O monte de Serra de Leboreiro e Cabreira, atópase na 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. 

1.6. Plan de repoboación. 

1.6.1. Condicionantes no deseño das mouteiras de actuación. 

No deseño das mouteiras de reforestación tivéronse en conta os seguintes condicionantes: 

• Descontar das superficies de actuación todo tipo de encravados de extensión igual ou 
superior a 100 m², rexenerados naturais, brañas, zonas improdutivas, liñas eléctricas e servidumes 
de paso, así coma os afloramentos rochosos. 

• Garantir áreas de refuxio e hábitats propicios para especies de avifauna (coma circus 
pygargus e outras), establecendo descontinuidades nas superficies de plantación (mosaico) 
alternando zonas de plantación con zonas de matogueira 



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

DOC 01. MEMORIA          24 

• Salvagardar os xacementos arqueolóxicos da zona, deixando sen plantar unha franxa de 
40 m arredor do perímetro exterior dos mesmos. 

• Minimizar o impacto do proxecto na paisaxe seguindo as seguintes recomendacións: 

� Evitar a plantación nas zonas onde existen afloramentos rochosos, en particular os situados en 
puntos de coroación topográfica, dominantes sobre a súa contorna. 

� Respectar as masas de vexetación autóctona ou de interese. (p.e., nas marxes dos ríos). 

� Favorecer a descontinuidade das masas monoespecíficas, aproveitando as valgadas e os 
terreos de maior calidade para o emprego de especies forestais que favorecen a diversidade 
paisaxística. 

� Tentarase que os límites das zonas de nova plantación se axusten a elementos físicos 
recoñecibles, coma camiños ou ben tomando coma referencia liñas coa mesma cota de 
altitude. O obxectivo é que as novas masas de arborado adquiran unha forma regular, ben 
encaixada coa morfoloxía da paisaxe de acollida. 

� Respectar sempre que sexa posible os muros os valados tradicionais se existiran. 

• No deseño das mouteiras cumprirase o disposto no artigo 68 da Lei de Montes de Galicia 
07/2012 do 28 de xuño (ANEXO II, e a súa modificación na Lei 03/2018 do 26 de decembro de 
Medidas Fiscais e Administrativas), no que se refire ás distancias de separación que han de 
cumprir as novas plantacións con respecto a outras infraestruturas, plantacións, cultivos, e canles. 

• As plantacións cumprirán co disposto na Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e 
defensa contra os incendios forestais de Galicia e súas modificacións na Lei 3/2018, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas, os artigos 12 núm. 1.e), 15 núms. 2 ao 8 e 17 do 
Decreto 105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas relativas á prevención de incendios 
forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e 
repoboacións forestais, e na Orde de 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para 
a xestión da biomasa vexetal. 

• Aproveitar ao máximo as infraestruturas de defensa contra lumes existentes, limitando na 
medida do posible a creación de novas pistas e devasas. 

1.6.2. Estudio de alternativas. 

O estudo de alternativas circunscribise ás posibilidades de localización e extensión da proposta 
de reforestación e ao método de execución elixido para iso, tendo en conta sempre que a priori os 
obxectivos das reforestacións son a mellora da calidade ecolóxica da cuberta vexetal, a mellora 
da protección física, e a mellora da capacidade produtiva do monte. 

A alternativa 0, ou nula, correspóndese coa decisión de non realizar as reforestacións 
propostas. Isto, aparentemente, reduce ás afeccións directas ao medio, pero implica conservar 
unha cuberta vexetal nun estado serial moi por debaixo do seu óptimo ecolóxico. Ademais vai 
contra o acordo tomado pola CMVMC propietaria do monte, que tiña como obxectivo a 
plantación dos terreos propiedade do monte que tivesen unha clara vocación forestal.  

A alternativa 1, contempla a reforestación daquelas zonas do monte cunha clara vocación 
forestal e coas mellores condicións técnicas e económicas para garantir o éxito da plantación. Na 
elección e deseño das mouteiras de reforestación, tivéronse en conta criterios e indicadores da 
xestión forestal sustentable, para minimizar cando non evitar as afeccións sobre os compoñentes 
clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais 
de especies de interese para a conservación, etc.  

Seguindo os criterios ditos, a alternativa 1 suporía a reforestación de 329,89 ha do monte de 
xeito que tras o proxecto o seu estado sería o seguinte 
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Proposta Alternativa 1. Reforestación 329,89 ha. 

No que se refire as técnicas de traballo elixidas optouse polo emprego de técnicas 
conservadoras nas que o impacto xerado fora o menor posible, e sempre en equilibrio coa súa 
viabilidade técnico e económica. Primase na medida do posible as actuacións de preparación do 
terreo puntuais, (en especial nas zonas co maior pendente e pedregosidade nas que a roza e 
aburatado mecanizado se fai coa retroaraña), para minimizar a erosión e as afeccións (hábitats 
protexidos, medios ecolóxicos, tipos de paisaxe,…etc). 

As características morfolóxicas e edáficas do terreo suxiren que, a mellor elección é a 
combinación das seguintes técnicas de traballo: 

Operación Técnica a empregar Recurso a empregar Implemento 

Eliminación matogueira puntual Roza mecanizada Tractor rodas  

Retroaraña 

Rozadora cadeas 

Cabezal rozador 

Preparación do terreo puntual Aburatado mecanizado 

Aburatado mecanizado 

Buldocer 

Retroaraña 

Reixón modificado 

Cazo 

Plantación Plantación Manual Peón ordinario Axada / Picaraña 

Aínda que esta alternativa pode considerarse técnica e económicamente viable respecto aos 
obxectivos definidos polo promotor e respectuosa cos compoñentes clave do territorio, é certo 
tamén que a execución dos traballos propostos (en especial o referidos a roza mecanizada) 
suporía una modificación dos hábitats afectados (hábitat 4030 principalmente) e nalgún caso unha 
ameaza para algunhas especies que crían nesta área. 
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Na alternativa 2, contemplouse a reforestación das zonas do monte de mellores condicións e 
tívose en conta a necesidade de minimizar o efecto que a execución dos traballos propostos 
puideran ter sobre os hábitats e a fauna que crían nesas zonas. 

Para isto reduciuse a superficie de reforestación proposta na alternativa 1, excluíndo das 
mesmas aquelas zonas especialmente sensibles (valgadas, bens de interese cultural, afloramentos 
rochosos dominantes sobre a súa contorna,  etc.), de xeito que se estableceran descontinuidades 
(mosaico) ao alternar zonas de plantación con zonas de matogueira, e desta maneira garantir áreas 
de refuxio e hábitats propicios para as especies de avifauna con requirimentos deste tipo de 
hábitat (p.e. Circus pygargus). A superficie media das mouteiras elixidas deste xeito reduciuse 
case nun 23 % respecto as da alternativa 1. 

Seguindo os criterios ditos, a alternativa 2 suporía a reforestación de 164,33 ha do monte, de 
xeito que tras o proxecto o seu estado sería o seguinte: 

 

MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira  (Superficie total 1142,78 ha) 

Estrato Estado inicial Despois alternativa 1 (329,89 ha) Despois alternativa 2 (164,33 ha) 

Matogueira 938,35 ha 82,11 % 621,71 ha 54,40 % 774,52 ha 67,77 % 

Rasos/queimado 44,41 ha 03,88 % 044,41 ha 03,88 % 44,41 ha 03,88 % 

Arborado 121,76 ha 10,65 % 438,40 ha 38,36 % 286,09 ha 25,00 % 

Infraestruturas 38,25 ha 03,34 % 051,50 ha 04,50% 47,86 ha 04,18 % 

Manteranse nesta alternativa a aplicación das técnicas de preparación do terreo e da plantación 
elixidas para a alternativa nº 1, por considerar que son as mais conservadoras e respectuosas cos 
elementos clave do territorio, e resultar tamén as más viables técnica e economicamente. 

Proposta Alternativa 2. Reforestación 164,33 ha en mosaico. 
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A alternativa 2 é a mais viable técnica e economicamente, ao tempo que é respectuosa cos 
compoñentes clave do territorio e cos hábitats afectados (hábitat 4030 principalmente) xa que 
reduce os impactos negativos no medio e mantén áreas para o refuxio, cría ou campeo das 
especies que habitan nesta zona. 

1.6.3. Actuacións de repoboación. 

O proxecto de repoboación do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, contempla a 
reforestación dun total de 164,33 has de zonas actualmente cubertas con matogueira e cunha clara 
vocación forestal. 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e indicadores da 
xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se eviten, as afeccións sobre os 
compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación, etc.  

As especies elixidas para a repoboación son o piñeiro P. sylvestris e o bidueiro Betula sp., que 
de acordo ao Plan Forestal de Galicia son ecoloxicamente compatibles co medio (ao ser unha 
especie de alta montaña autóctona de Galicia) e tecnicamente viables para o fin ao que están 
destinadas.  

El método de plantación elixido é a plantación manual no compartimento acondicionado onde 
previamente se fixo una preparación consistente na roza mecanizada da matogueira e no 
aburatado puntual co buldócer ou coa retroaraña nas zonas de maior pendente o pedregosidade. 

O marco de plantación elixido é de 3x3 m (densidade 1111 pés/ha) no caso do piñeiro e de 4x4 
m (densidade 625 pes/ha) no caso do bidueiro. 

As áreas de plantación levan asociadas as infraestruturas necesarias para o seu defensa fronte 
ao lume (áreas devasas e faixas cortalumes lindantes coas pistas), segundo o disposto na Lei 
3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e súas 
modificacións na Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, os artigos 
12 núm. 1.e), 15 núms. 2 ó 8 e 17 do Decreto 105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas 
relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á 
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, e na Orde de 31 de xullo de 2007 pola 
que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal. 

1.6.4. Elección de especies 

1.6.4.1. 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 
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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 

1.6.4.2. 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 
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. 

1.6.4.3. 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 



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

DOC 01. MEMORIA          29 

ESPECIES FORESTALES ALTERNATIVAS NA COMARCA INTERIOR SUR 

Altitude Profundidade do solo Especie índice Serie alternativa 

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 

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 axeitada, 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. 

1.6.5. 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, 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. 
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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. 

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.  

1.7. Descrición dos traballos. 

1.7.1. 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. 
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1.7.1.1. 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. 

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%. 

1.7.2. 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 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. 

1.7.2.1. 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, e pendentes inferiores ao 35% 

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. 

A superficie estimada na que se aplicará este método de preparación do terreo é de 140,37 ha. 

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

Nas mouteiras cunha maior pendente (>35%) empregarase un método de preparación do terreo 
puntual co fin de modificar as condicións do solo, para facilitar o arraigamento e 
desenvolvemento da plantación sen favorecer os procesos erosivos con iso. 

O método a empregar é o aburatado puntual co retroaraña facendo con anterioridade unha roza 
puntual cun apeiro rozador. Esta preparación adóitase empregar en zonas cunhas condicións de 
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pedregosidade e de pendente excesiva que impiden a mecanización normal dos traballos, ou 
naquelas 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. Neste brazo tamén 
pódese adaptar un apeiro rozador. 

Para realizar os traballos a retroaraña emprazase na posición e fai unha roza co cazo ou cun 
apeiro rozador onde corresponde o foxo: Despois co cazo, retira as pedras e a vexetación 
existente antes de facer o burato. Unha vez realizados todos os buratos dende este emprazamento, 
a retroaraña desprazarase polo terreo apoiando o cazo no chan ata a nova posición. 

A retroaraña fai buratos de 60 x 60 x 60 cm cunha roza previa dun metro cadrado para 
eliminala matogueira arredor do burato. Para realizar o aburatado empregaráse o cazo, sacando e 
volteando a terra polo menos dúas veces para conseguir unha boa remoción do terreo para o bo 
desenvolvemento da planta.  

A superficie na que se fará a roza e aburatado coa retroaraña é de 14,34 ha. 

1.7.3. Plantación 

1.7.3.1. 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. 

1.7.3.2. 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. 
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� 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. 

� 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 

1.7.3.3. Método de plantación 

Adoptouse o método de plantación fronte ó sementado polas seguintes 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 na masa vexetal, no que se refire a 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 unha restrición mais curta do pastoreo ó desenvolverse os pes con mais rapidez. 

1.7.3.4. Marco e densidade de plantación 

A plantación de Pinus sylvestris farase nun marco de 3x3 m  (1111 pés/ha) nunha superficie de 
137,59 ha.  

A plantación de frondosa farase nun marco de 4x4 m (625 pes/ha), e a especie elixida para é 
Betula sp. 

1.7.3.5. Condicións da planta. 

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 
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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 farase o control de calidade segundo 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. 

A repoboación farase con Pinus sylvestris en contedor, nun marco de plantación de 3x3 (111 
pés/ha); e con Betula sp de duas savias con repicado de 60 cm a 100 cm, nun marco de plantación 
4x4 (625 pes/ha). 

A cantidade de planta necesaria para a plantación é de 152.862,49 plantas de Pinus sylvestris 
una zume en contedor, e  de 10.700 plantas de Betula sp. de dúas zumes repicada 60-100 cm. 

1.7.3.6. 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. 
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. 
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1.7.3.7. 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. 

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

A plantación farase de xeito manual incluíndo todos os traballos necesarios para a mesma, 
desde a distribución 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 burato de plantación, farase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e tras extraer o terrón do contedor, colocase de xeito vertical co cuello da raíz enterrado 
entre 2 e 5 cm por baixo do nivel da terra e procurando non dobrar a raíz. Despois disto enchese a 
cata con terra fina e pisase arredor da planta para afirmar o terreo e deixar a planta ben asentada. 
A planta deberá quedar colocada de xeito vertical despois da operación. 

Tras la plantación, acondicionaranse arredor da planta formando unha pequena cazoleta coa  
terra limpa e branda do burato cunha pequena contrapendente para reter as augas de escorrenta. 

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 e distribución 
dunha planta de maior peso e volume. 

1.7.3.9. 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 suficiente (20 cm) para que entre a raíz completa da planta de forma que o cuello 
da raíz quede enterrado. A planta colocarase de maneira que a planta quede colocada no terreo 
removido de acordo ó marco de plantación elixido.  

Despois disto o operario tomará unha das plantas a raíz núa previamente embarradas, ea 
situará verticalmente xunto a unha das paredes da cata, suxeitándoa cunha man á altura axeitada 
para que quede enterrada ata o cuello da raíz sen que as súas raíces colguen ou se dobren. A 
operación rematase coa aixadiña da outra man, vertendo a terra no burato sen pedras nin restos 
vexetais. O recheo da cata farase sempre en dúas fases: 

� Ao comezo 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 arredor da planta. 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. 
É importante reconstruír os horizontes do solo.  

Deixarase unha pequena cazoleta se non existe perigo de asolagamento, e no caso contrario 
plantarase nas partes elevadas do terreo. 



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

DOC 01. MEMORIA          36 

Tras o recheo limparanse os arredores formando unha casiña de uns 50x50 cm de terra limpa e 
branda, nivelada superficialmente cunha lixeira contrapendente para reter as augas de escorrentía.   

1.7.4. Colocación de tubo protector da planta.  

Para protexer a plantación de frondosa dos danos irreversibles que a fauna e o gando puideran 
facer sobre as plántulas previse colocar uns tubaxes protectores inmediatamente despois da 
plantación da Betula sp.  

1.7.5. 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. 

1.7.6. Infraestruturas de defensa da repoboación.  

1.7.6.1. 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 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 
nos tramos cunhas pendentes 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 6,17 10 6,17 ha 

ADCIFLCP 5,73 km 6 3,44 ha 

ADCIF: Área defensa contra incendios forestais // ADCIFLCP: Área defensa contra incendios forestais lindantes con pistas 

No deseño das infraestruturas intentouse aproveitar ao máximo as xa existentes, reducindo na 
medida do posible os impactos paisaxísticos negativos que podan xerar. 

1.7.7. 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 informativo 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. 

1.8. Impacto ambiental. 

A CMVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, propietaria do MVMC de Serra de Leboreiro e 
Cabreira pertecente ao concello de Lobeira (Ourense), en acordo tomado en asemblea xeral do 
día 10 de febrero de 2018, autorizou ao presidente do CMVMC a facer as xestións necesarias 
para a creación de novas superficies forestais en terreos propiedade do  MVMC. 
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En cumprimento desta encomenda, o presidente solicitou a redacción do proxecto 
"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense)", cuxo 
obxectivo era a definición dos traballos necesarios para a plantación de 164,33 ha en terreos 
propiedade do monte que tivesen unha clara vocación forestal. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira está integramente incluído no ámbito da Rede 
Natura 2000 co as seguintes figuras e códigos de protección; Zona Especial Conservación (ZEC) 
Baixa Limia (ES1130001); Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés 
(ES110003); Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés.; Zona Especial Protección das 
Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código (ES0000376) 

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 proxectadas desenvólvense nunha superficie superior a 50 ha sendo todas as 
mouteiras de máis de 10 ha, e estando todas incluídas na ZEC Baixa Limia (ES1130001) da Rede 
Natura 2000, polo que segundo o que di a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental debese realizar o 
procedemento de avaliación de impacto ambiental, ao tratarse dun proxecto incluído no Anexo I 
Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, capitulo II, sección 
1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos.  

Por todo o dito, e dado que o proxecto ten que someterse a unha Avaliación de Impacto 
Ambiental Ordinaria, elaborouse segundo o establecido no Articulo 35 dá Lei 21/2013 de 
Avaliación Ambiental, o documento complementario ao presente proxecto denominado "Estudo 
de Impacto Ambiental do proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e 
Cabreira". 

1.9. Plan de traballos e prazo de execución.  

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.  

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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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 burato con 
buldócer 

                                                

Ud Aburatamento meca, 
c/ retroarana  i/roza 

                                                

Implantación vexetal e 
accións auxiliares 

                                                

Ud Plantación planta 
contedor sobre burato 
mecanizado 

                                                

Unidade de planta                                                 

Ud Conífera, de 1 zume, 
en contedor 

                                                

Ud Frondosa 2 zumes 
repicado h= 60-100cm 

                                                

Infraestructuras e 
traballos 
complementarios 

                                                

ha ADCIF                                                 

ha ADCIFLP                                                 

Medidas informativas                                                 

Ud Cartel da obra                                                 
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1.10. Orzamento. 

 

O Orzamento de Execución Material dos traballos ascende á cantidade de TRESCENTOS 
QUINCE MIL CATROCENTOS TRINTA E TRES EUROS CON NOVENTA E UN 
CENTIMOS (315.433,91 €). 

 

Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de CATROCENTOS DOCE MIL 
NOVECENTOS DOUS EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS (412.902,99 €•) 

 

 

Ourense, a febreiro de 2020 

 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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ANEXO I.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - 

OURENSE) 

INDICE 
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ANEXO I. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE  E SAUDE. 

1. MEMORIA. 

1.1. DATOS XERAIS. 

1.1.1. Obxecto 

1.1.2. Identificación da obra 

1.1.3. Orzamento de execución material da obra 

1.1.4. Localización da obra. 

1.1.5. Descrición das obras a realizar 

1.1.6. Persoal intervinte na execución dos traballos. 

1.1.7. Maquinaria prevista na execución dos traballos. 

1.1.8. Circunstancias especiais da obra. 

1.1.8.1. Localización das actuacións. 

1.1.8.2. Interferencias e servizos afectados. 

1.2. ORGANIZACIÓN BÁSICA NA OBRA. 

1.2.1. Vixilancia do proceso de execución. 

1.2.2. Formación e información. 

1.2.3. Circulación de vehículos, maquinaria e trasfega de materiais. 

1.2.4. Botiquín 

1.2.5. Instalacións auxiliares, almacéns e abasto de materiais. 

1.2.6. Acceso a obra. 

1.2.7. Sinalización. 

1.2.8. Control de postos de traballo. 

1.2.9. Instrucións técnicas. 

1.2.10. Equipos de protección persoal. 

1.3. ANÁLISE XERAL DE RISCOS 

1.3.1. Introdución 

1.3.2. Análise xenérico de riscos. 

1.3.3. Análise de risco e medidas preventivas do proceso produtivo. 

1.3.3.1. Acceso ao lugar de traballo. Turismo ou vehículo todo terreo. 

1.3.3.2. Transporte da maquinaria, mediante góndola ata a zona de traballo. 

1.3.3.3. Transporte de combustible. Camión Cisterna De Gasoil 

1.3.3.4. Roza mecanizada. Tractor De Rodas Con Implemento Rozador De Cadeas 

1.3.3.5. Apertura de buratos co buldocer. 

1.3.3.6. Roza e aburatado co retroaraña 

1.3.3.7. Distribución da planta. 

1.3.3.8. Acondicionamento do terreo e plantación co aixada/Pincho 

1.3.3.9. Apertura de devasa. 

1.3.3.10. Colocación de cartel informativo. 

1.3.3.11. Traallos forestais en situación de illamento 

1.3.3.12. Riscos psicosociais por xornadas prolongadas 

1.4. ANÁLISE DE RISCOS NOS OFICIOS. 

1.4.1.1. Operadores de maquinaria. Buldocer, retroaraña ou tractor pneumáticos 
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1.4.1.2. Operadores de camións de transporte 

1.4.1.3. Traballador forestal. 

1.5. ANÁLISE DE RISCOS A MAQUINARIA. 

1.5.1. Vehículo todoterreo 

1.5.2. Plataforma para transporte de maquinaria. 

1.5.3. Camión cisterna gasoil 

1.5.4. Tractor de rodas ou cadeas con rozadora de cadeas 

1.5.5. Bulldózer 

1.5.6. Retroaraña 

1.5.7. Ferramentas de man en xeral. (Pas, pico, etc.) 

1.6. PREVENCIÓN DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS 

1.7. DOCUMENTACIÓN A REQUIRIR A EMPRESAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS E A 

TRABALLADORES AUTÓNOMOS 

1.8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE. 

1.9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

1.10. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

1.11. PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS. 

1.12. SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE. 

1.13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDADE SAÚDE. 

1.14. PLAN DE EMERXENCIAS. 

1.14.1. Organización en caso de emerxencias na obra. 

1.14.2. Medidas en situacións de emerxencia. 

1.14.2.1. Actuacións de emerxencia en caso de incendio. 

1.14.2.2. Protocolo de evacuación en caso de emerxencia. 

1.14.2.3. Protocolo en caso de accidente. 

1.15. PRIMEIROS AUXILIOS NA OBRA. 

1.15.1. Desmaios. 

1.15.2. Derrames de produtos químicos sobre o corpo. 

1.15.3. Inxestión de produtos químicos. 

1.15.4. Convulsións. 

1.15.5. Cortes. 

1.15.6. Golpes e contusións 

1.15.7. Queimaduras. 

1.15.8. Exposición – intoxicación con produtos químicos. 

1.15.9. Proxeccións de partículas nos ollos. 

1.15.10. Danos nas costas. 

1.15.11. Insolación. 

1.15.12. Actuación en caso de golpe de calor. 

1.15.13. Actuación en caso de hipotermia. 

1.15.14. Actuación en caso de fallo de respiración e perda de pulso. 

1.16. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

1.16.1. Rutas de evacuación a centros médicos. 

2. PREGO DE CONDICIONES DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. 

2.1. LEXISLACIÓN 

2.1.1. Normativa xeral. 

2.1.1.1. Normativa de subcontratación. 

2.1.1.2. Normativa de instalacións e equipos de obra. 

2.2. CONDICIONS DOS MEDIOS DE PROTECIÓN. 

2.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

2.4. PROTECCIONS COLECTIVAS 
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2.5. COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE 

2.6. INSTALACIONS MÉDICAS 

2.7. INSTALACIONS DE HIXIENE E BENESTAR 

2.8. FORMACIÓN. 

2.9. PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE 

2.10. OBLIGACIONS DAS PARTES IMPLICADAS 

2.10.1. Do promotor. 

2.10.2. Da dirección facultativa. 

2.10.3. Da empresa constructora. 

2.10.4. Dos traballadores autónomos. 
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1. MEMORIA. 

1.1. Datos Xerais. 

1.1.1. Obxecto 

Os obxectivos definímolos segundo os seguintes apartados, cuxo ordinal é indiferente ao 
consideralos todos dun mesmo rango: 

1º.- Coñecer o proxecto e, en coordinación co seu autor, definir a tecnoloxía máis 
adecuada para a realización da obra, co fin de coñecer os posibles riscos que dela despréndense. 

2º.- Analizar as unidades de obra do proxecto en función dos seus factores formais de 
localización en coherencia coa tecnoloxía e métodos construtivos a desenvolver. 

3º.- Definir todos os riscos detectables que poden aparecer ao longo da realización dos 
traballos. 

4º.- Deseñar as liñas preventivas en función dunha determinada metodoloxía a seguir e 
implantar durante o proceso de obra. 

5º.- Divulgar a prevención entre todos os intervenientes na obra, interesando aos suxeitos 
na súa práctica co fin de lograr o seu mellor e máis razoable colaboración. 

6º.- Crear un marco de saúde laboral, no que a prevención das enfermidades profesionais 
sexa eficaz. 

7º.- Definir as actuacións a seguir no caso de que fracase a nosa intención técnica e 
prodúzase o accidente, de tal forma que a asistencia ao accidentado sexa a adecuada e aplicada 
coa máxima celeridade e atención posibles. 

8º.- Deseñar unha liña formativa, para previr por medio do método de traballo correcto, os 
accidentes. 

9º.- Facer chegar a prevención de riscos desde o punto de vista de custos a cada  empresa 
ou autónomos intervenientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias á seguridade e saúde. 

 
Declaramos polo tanto que a nosa vontade é a de analizar, primeiro o proxecto, e na súa 

función, cuantos mecanismos preventivos podamos idear dentro das posibilidades que o mercado 
e os razoables límites económicos permítannos. 

 
O seguinte Plan de seguridade contempla as seguintes directrices: 

� Planificación e implantación das accións preventivas na execución dos traballos para previr os 
riscos laborais derivados, tanto para o propio persoal así como o persoal de subcontratistas, se 
procede. 

� Establecemento da organización do traballo de forma que o risco sexa mínimo. 

� Determinación das instalacións e equipos necesarios para a protección colectiva e individual 
do persoal, os seus requisitos técnicos e as súas especificacións. 

� Establecemento das normas de utilización dos elementos de seguridade. 

� Dotación aos traballadores dos coñecementos necesarios para o uso correcto e seguro dos 
útiles, ferramentas e maquinaria que se lles encomende. 

 

Este plan serve para fixar as directrices básicas para que as empresas participantes na 
execución poidan cumprir as súas obrigas no campo da prevención de riscos profesionais, baixo o 
control da Dirección de Obra 

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.  
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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 TRESCENTOS 
SETE MIL CINCOCENTOS SETENTA E UN EUROS CON VINTE CÉNTIMOS (307.571,2 €) 

1.1.4. Localización da obra. 

Os traballos proxectados localízanse no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira. Este monte 
sitúase ao noreste do termo municipal de Lobeira, na comarca da Baixa Limia, ao suroeste da 
provincia de Ourense, no límite con Portugal. As coordenadas en proxección UTM Datum 
ETRS89 Fuso 29 N do centro do monte son: 

(UTM ETRS 89 29 N) X Y 

COORDENADA 576738 4655641 

O monte consta dunha única parcela que está formada polas ladeiras que dende a fronteira 
portuguesa descenden cara ao leste atá o límite cos Montes Veciñais en Man Común de Xesteiras, 
Farlanza, Monte Baixo de A Fraga, de Senderiz, Montes de Vilariño, Montes de Canle, de 
Valdemir, de Sabariz e de Torneiros 

Os principais accesos realízanse pola estrada provincial OU-1216 que comunica Quitas 
(Lobeira) con A Grou (Lobios) e pola estrada local que leva dende Senderiz a A Fraga, dende a 
primeira ao seu paso por Valdemir e dende A Fraga cóllense as diferentes pistas que se dirixen ao 
monte. 

O terreo é accidentado, con fortes pendentes puntuais e afloramentos rochosos. As figuras do 
relevo mais salientables son 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.  

1.1.5. 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 de interese cara a prevención de riscos: 

� Roza mecanizada 

� Apertura de buratos co buldócer. 

� Apertura de buratos co retroaraña. 

� Acondicionamento de compartimento, plantación manual e abonado. 

� Apertura de devasa co bulldózer. 

� Apertura de faixa cortalumes lindante coa pista. 

� Colocación de cartel identificativo. 

�  

1.1.6. Persoal intervinte na execución dos traballos. 

Encabezado polo Delegado de Obra, estará composto polos seguintes técnicos especialistas: 

� Xefe de obra. 

Encargarase da planificación, dirección e seguimento do proceso de execución das unidades de 
obra. Será o Responsable de Seguridade e Saúde. 

� Encargado de obra. 

Permanecerá a pé de obra como apoio ao Xefe de Obra e como recurso preventivo durante 
toda a execución da mesma. 

� Brigada forestal. 
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Formada por un capataz e sete peóns especialistas, serán os encargados da execución dos 
traballos manuais de plantación.  

1.1.7. Maquinaria prevista na execución dos traballos. 

Na execución das actuacións incluídas no proxecto, empregarase a seguinte maquinaria: 

� Vehículo Todoterreo 

� Plataforma transporte. 

� Camión cisterna gasoil. 

� Tractor de rodas con apeiro rozador. 

� Buldócer. 

� Retroaraña 

1.1.8. Circunstancias especiais da obra. 

Non existen circunstancias específicas de interese para a prevención de riscos, salvo as 
comúns para este tipo de traballos que se describen de seguido 

1.1.8.1. Localización das actuacións. 

Na situación da obra hai que destacar que se ubica en zonas rurais, na que os niveis de 
prestación de servizos de accidentados son menores que os de zonas urbanas, polo que o tempo 
de resposta é maior. 

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. 

1.1.8.2. Interferencias e servizos afectados. 

Na fase de redacción do Proxecto non se localizaron infraestruturas de servizos que poidan 
verse afectadas pola execución do mesmo. Con todo, o Director de Obra examinará a superficie 
afectada antes do comezo da execución, e o contratista adxudicatario quedará obrigado a 
comunicarlle os servizos que se poidan ver afectados e dos que teña coñecemento. No caso de 
que existisen aplicaranse as medidas de protección que estableza o Director de obra. 

En calquera caso obsérvanse a continuación algunhas pautas en caso de interferencias con 
conducións de auga e saneamento, liñas eléctricas aéreas ó subterráneas, conducións de gas, liñas 
telefónicas e telegráficas. En todos o caso previamente débese contactar coa compañía 
subministradora para poñela en coñecemento. Ademais, haberá que considerar a posible 
interferencia da obra con persoas alleas á mesma. 

Liñas eléctricas enterradas. 

Antes de comezar os traballos en obras con posibles interferencias de liñas eléctricas 
enterradas, é recomendable atender ás seguintes normas 

� No tocar o intentar alterar a posición de ningún cable. 

� Procurarase non ter cables descubertos que poidan sufrir por enriba deles o peso da 
maquinaria ou vehículos, así como posibles contactos accidentais por persoal de obra e alleo a 
esta. 

� Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado e profundidade do condutor. 
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� Empregar sinalización indicativa do risco, sempre que sexa posible, indicando a proximidade 
á liña en tensión e a súa área de seguridade. 

� A medida que os traballos seguen o seu curso velarase porque se manteñan en perfectas 
condicións de visibilidade e colocación a sinalización anteriormente mencionada. 

� Informar á Compañía propietaria inmediatamente, se un cable sofre dano. Conservar a calma 
e afastar a todas a compareces para evitar riscos que poidan ocasionar accidentes. 

Normas básicas de realización dos traballos na presenza de liñas eléctricas enterradas. 

� Non utilizar picos, barras, cravos, galla ou utensilios metálicos puntiagudos en terreos 
brandos (arxilosos) onde poden estar situados cables subterráneos. 

No caso que se coñécese o seu trazado e profundidade. 

� Se a liña está recuberta con area, protexida con fábrica de ladrillo e sinalizada con fita 
(xeralmente indicativa da tensión) poderase escavar con máquinas ata 0,50 m de condución 
(salvo que previamente de conformidade coa Compañía propietaria, fósenos autorizado 
realizar traballos a cotas inferiores á sinalada anteriormente) e a partir de aquí utilizarase a pa 
manual. 

Non se coñece perfectamente o seu trazado e profundidade 

� Poderase escavar con máquina ata 1,00 m de condución, a partir desta cota e ata 0,50 m 
poderanse utilizar martelos pneumáticos, picos, barras, etc., e, a partir de aquí, pa manual. 
Con carácter xeral, en todos os casos, nos que a condución quede ao aire, se suspenderá ou 
apuntalará, evitarase igualmente que poida ser danada accidentalmente por maquinaria, 
ferramentas, etc., así como, se o caso o require, obstáculos que impidan o achegamento. Unha 
vez descuberta a liña, para continuar os traballos no interior das gabias, pozos, etc., terase en 
conta, como principais medidas de seguridade, o cumprimento das cinco regras seguintes: 

� Descargo da liña 

� Bloqueo contra calquera alimentación 

� Comprobación da ausencia de tensión 

� Posta a terra e en curtocircuíto 

� Asegurarse contra posibles contactos con partes próximas en tensión, mediante o seu 
recubrimento ou delimitación 

Estas medidas de seguridade realizaranse seguindo a orde de arriba abaixo. 

Débense utilizar "detectores de campo", xa que estes instrumentos permiten indicar o trazado e 
a profundidade da liña, tendo en conta que a precisión da información subministrada está en 
función da sensibilidade do aparato e  da tensión dos condutores. 

As normas e medidas a adoptar no caso de liñas eléctricas de baixa tensión son idénticas ás 
enunciadas anteriormente para liñas de alta tensión. Debendo ter en conta unicamente a mínima 
distancia de seguridade que se establece en 1 m para baixa tensión (diferenza de potencial 
inferiores a 1.000 V). 

Ademais e dado que neste tipo de liñas, normalmente se atopan os condutores revestidos con 
envolvente illante con blindaxes e mesmo aros que os fan resistentes a esforzos mecánicos, 
débese prestar especial coidado en evitar que se produzan tiróns, erosións ou cortes no illante ou 
blindaxe podendo diminuír a súa función e provocando situacións de risco. 
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Liñas eléctricas aéreas. (media e alta tensión) 

Antes do comezo da actividade identificaranse as  posibles liñas aéreas ou outras instalacións 
eléctricas existentes na zona de traballo, ou nas súas proximidades. 

O risco de accidente eléctrico nos traballos realizados en proximidade de instalacións 
eléctricas en tensión pode amentar considerablemente cando se  manipulan  elementos de grande 
lonxitude, como perfís ou tubos metálicos, ou utilízanse equipos de traballo como escaleiras, 
grúas e vehículos con brazos articulados ou prolongacións de  lonxitude abonda para entrar en 
zonas de perigo ou en contacto con liñas eléctricas aéreas nas que, habitualmente, o sistema de 
protección xeral está confiado á distancia á que se sitúan os condutores respecto ao chan, 
edificacións, etc., de acordo co establecido nos regulamentos  electrotécnicos (Artigo 25 de do 
Regulamento electrotécnico sobre liñas eléctricas aéreas de alta tensión e ITC-BT-06 do 
Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión). 

En relación coa situación das liñas eléctricas que atravesan o trazado o que o risco 
fundamental radicaría no posible contacto coa caixa dos camións de transporte, ou polo 
movemento de demais maquinaria móbil de obra. 

As medidas de seguridade a adoptar son as seguintes: 

� Non tocar ou intentar alterar a posición de ningún cable. 
� Empregar sinalización indicativa do risco, sempre que sexa posible, indicando a proximidade 

á liña en tensión e a súa área de seguridade. 
� A medida que os traballos seguen o seu curso velarase porque se manteñan en perfectas 

condicións de visibilidade e colocación a sinalización anteriormente mencionada. 
� Informar á Compañía propietaria inmediatamente, se un cable sofre dano. Conservar a calma 

e afastar a todas as  persoas para evitar riscos que poidan ocasionar accidentes. 
� Non comezar a traballar baixo unha liña eléctrica ata que non sexa autorizado persoalmente 

polo xefe de obra ou encargado. 
� Todas as operacións que se realicen faranse segundo as instrucións que reciban os 

traballadores do encargado. 
� Nas zonas nas que se instalen gálibo de limitación de altura, todos os movementos se farán 

por debaixo do gálibo. 
� Terase permanentemente presente que se traballa baixo unha liña de alta tensión e se deberán 

respectar as distancias mínimas de seguridade: 

� 3 metros para tensión <66.000 V 

� 5 metros para tensión >66.000 V 
� Ante calquera imprevisto pararase a máquina e porase en coñecemento do encargado. 
� Prohibirase o acceso de persoal a zonas de perigo ata que un especialista comprobe a ausencia 

de tensión. 
� Non se debe tocar persoal en contacto cunha liña eléctrica. Intentarase separar con algún 

elemento non condutor. 
� Sempre que sexa preciso, delimitar a zona de traballo respecto ás zonas de perigo; a 

delimitación será eficaz respecto a cada zona de perigo e efectuarase co material axeitado: 
pórtico balizamento, gálibo... 

� Informar os traballadores directa ou indirectamente implicados, dos riscos existentes, a 
situación dos elementos en tensión, os límites da zona de traballo e cantas precaucións e 
medidas de seguridade deban adoptar para non invadir a zona de perigo, comunicándolles, 
ademais, a necesidade de que eles, á súa vez, informen sobre calquera circunstancia que 
mostre a insuficiencia das medidas adoptadas. 

Normas básicas en caso de accidente. 

O condutor da máquina. 
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� Permanecerá na cabina e manobrará facendo que cese o contacto. 
� Afastará o vehículo do lugar facendo que ninguén se achegue aos pneumáticos que 

permanezan inchados se a liña é de alta tensión. 
� Se non é posible cesar o contacto nin mover o vehículo, permanecerá na cabina indicando a 

todas as 
� persoas que se afasten do lugar, ata que lle confirmen que a liña foi desconectada. 
� Se o vehículo incendiouse e a vai forzado a abandonalo poderá facelo: 
� Comprobando que non existen cables da liña caídos no chan ou sobre o vehículo, en cuxo 

caso o 
� abandonará polo lado contrario. 
� Descenderá dun salto, de forma que non toque o vehículo e o chan a un tempo. Procurará caer 

cos 
� pés xuntos e afastarase dando pasos curtos, sorteando sen tocar os obxectos que se atopen na 

zona. 

As persoas presentes. 

� Se afastarán do lugar non intentando socorrer de inmediato aos accidentados se os houbese. 
� Se o contacto coa liña persiste ou rompeu algún cable, avisarán a Cía. eléctrica para que 

desconecte a liña. 
� Se hai accidentados solicitarán axuda médica e ambulancia. 

Auxilio aos accidentados 

Liñas de alta tensión. 

� Unicamente cando o contacto coa liña cese. 
� Se hai cables caídos preto do accidentado, unicamente cando a compañía eléctrica a haxa 

desconectado. 
� Aínda que aparentemente a corrente cesara (ao non se apreciar chispeo nos cables), volverá 

aparecer ao cabo de poucos minutos, posto que automaticamente as liñas volven conectarse 
despois dun fallo. 

Liñas de baixa tensión. 

� En relación coa situación das liñas eléctricas que atravesan o trazado o que o risco 
fundamental radicaría no posible contacto coa caixa dos camións de transporte, ou polo 
movemento de demais maquinaria móbil de obra. 

� Se persiste o contacto ou hai cables caídos poderán socorrerse usando obxectos illantes: paus 
de madeira, improvisando luvas illantes mediante bolsas de plástico, etc. 

Conducións de auga e saneamentos 

Cando haxa que realizar traballos sobre conducións de auga, tanto de abastecemento coma de 
saneamento, e de gas tomaranse medidas que eviten que, accidentalmente, se danen estas 
canalizacións e, en consecuencia, se suprima o servizo. 

� Riscos: 

� Aparición de caudais importantes e repentinos por rotura de conducións 

� Riscos eléctricos por contacto con bomba de achique, liñas de alimentación e outras 
instalacións en caso de inundación por rotura de conducións. 

� Medidas: 

� Identificación previa de todas as conducións existentes 
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� En caso de non poder desvialas ou suprimilas, procederase a sinalizar o seu trazado. En caso 
de escavacións extremaranse as precaucións para evitar a súa rotura. 

Conducións de gas 

� Riscos: 

� Roturas de tubaxes, escape de gases. 

� Medidas: 

� Determinación do trazado e profundidade das conducións 

� É aconsellable non realizar escavacións con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m da 
canalización en servizo e  de 1 m para conducións de gas. Por debaixo desta cota utilizarase a 
pa manual. 

� Unha vez descuberta a canalización, caso en que a profundidade da escavación sexa superior 
á situación da condución, suspenderase ou apuntalará, co fin de que non rompa a flexión en 
tramos de excesiva lonxitude, protexerase e sinalizará convenientemente, para evitar que sexa 
danada por maquinaria, ferramentas, etc. 

� Instalaranse sistemas de iluminación a base de balizas, fitos reflictantes, etc, cando o caso o 
requira. Está totalmente prohibido manipular válvulas ou calquera outro elemento da 
condución en servizo, se non é coa autorización da Compañía Instalador. 

� Non almacenar ningún tipo de material sobre a condución. Está prohibido utilizar as 
conducións como puntos de apoio para suspender ou levantar cargas. 

� Comunicar inmediatamente coa Compañía instaladora e paralizar os traballos ata que a 
condución sexa reparada. En calquera caso, se comunicará inmediatamente ao coordinador 
das obras, todo tipo de interferencia e/ou riscos a terceiros. 

Persoas alleas a obra. 

A afluencia de persoas alleas á obra, non é un feito moi habitual na execución deste tipo de 
traballos, xa que as  obras localízanse en zonas rurais, normalmente de monte ou explotacións 
agrícolas abandoadas, alongadas de núcleos de poboación e en todo caso de calquera tipo de 
concentración humana. Non obstante, pódense presentar os riscos que se sinalan de seguido: 

� Riscos 

� Interferencias de persoas alleas que poidan supoñer riscos para o persoal da obra e/ou para si 
mesmos. 

� Medidas: 

� Colocaranse carteis nos camiños  ó carreiros de acceso nos que se prohiba a entrada de 
persoas alleas aos traballos, advertindo dos perigos 

� Sinalizaranse e pecharán as escavacións que poidan supoñer riscos de caídas a distintas 
alturas (non se considerarán os traballos propios de preparación do terreo). 

� Ao termo da xornada reforzarase a sinalización mediante balizas luminosas. Serán de cor 
ámbar intermitentes e indicarán todo o perímetro delimitado polas valla. 

� Reforzarase mediante elementos reflictantes que aumenten a visibilidade ao ser iluminados 
por un vehículo. 

� Revisaranse todos os sinais acústicos e luminosos dos vehículos que traballen na obra. 

� Considérase zona de traballo a zona onde se desenvolvan máquinas, vehículos e operarios 
traballando, e zona de perigo unha franxa de cinco metros arredor da primeira zona. 

� Prohibirase o acceso a persoal que non sexa da Contrata ou subcontrata, o cal figurará no 
listado que obrará en poder do Coordinador de Seguridade e Saúde. 
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1.2. Organización básica na obra. 

1.2.1. Vixilancia do proceso de execución. 

Durante o proceso de execución da obra, existirá un responsable de seguridade que velará polo 
cumprimento das normas e medidas preventivas recollidas no presente estudo básico de 
seguridade e saúde.  

En calquera caso, todo o persoal participante no proceso construtivo estará obrigado a cumprir 
as disposicións e normas, recollidas no presente estudo. 

1.2.2. Formación e información. 

Todas as persoas, que participen na obra deberán ser informadas dos riscos específicos, das 
medidas preventivas a cumprir e dos medios de protección previstos, en función da actividade 
que vaian desenvolver dentro da mesma. Ao iniciar a súa actividade na obra, entregaráselles a 
normativa de seguridade, quedando constancia escrita diso, na acta de entrega de información. 

1.2.3. Circulación de vehículos, maquinaria e trasfega de materiais. 

Os accesos á obra manteranse limpos de residuos e terras que impidan a circulación normal 
dos vehículos pola vía. Se fora necesario farase unha limpeza das vías mediante varrido ou  
lavado cunha cisterna de auga axustada a un tractor agrícola. Empregarase rotativo luminoso na 
circulación da maquinaria polas pistas. 

1.2.4. Botiquín 

Nas instalacións da obra ou no vehículo de acceso ao tallo, dispoñerase dunha caixa de 
primeiros auxilios de primeiros auxilios, nunha zona sinalada e coñecida por todo o persoal que 
participe na obra. O contido mínimo da caixa de primeiros auxilios, segundo orde 2947/2007, do 
8 de outubro, ha de ser: 

Articulo 1 a 5 traballadores 6 a 10  
Botella de auga oxixenada (250 cc) 1 1 
Botella de alcohol (250 cc) 1 1 
Paquete de algodón arrollado 1 (25 grs) 1 (50 grs) 
Sobres de gasas estériles de 5 uds. de 20 x 20 cm. 3 4 
Vendas de 5 m x 5 cm. 2 2 
Vendas de 5 m x 7 cm. 2 2 
Vendas de 5 m x 10 cm. 1 1 
Caixa de tiritas 1 (10 uds) 1 (20 uds) 
Caixa debandas protectoras de 1 m x 6 cm. 1 1 
Esparadrapo Hipo Alérgico de 5 m x 2,5 cm.  1 1 
Tesoir de 11 cm. de ciruxía 1 1 
Pinza de 11 cm. de disección 1 1 
Povidona Yodada (50 ml) 1  1 
Solo fisiolóxico 5 ml. 6 18 
Venda Crepe 4 m x 5 cm. 1 1 
Pares de guantes de látex 2 2 
Botiquín portátil 1 1 

1.2.5. Instalacións auxiliares, almacéns e abasto de materiais. 

Pola natureza das obras non se estima necesario habilitar instalacións auxiliares na presente 
obra. 
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1.2.6. Acceso a obra. 

O acceso a obra tanto do persoal como vehículos e maquinaria estará condicionado á 
obtención do permiso correspondente. Para iso,dispoñerase o correspondente valo nos camiños de 
accesos á obra, impedindo o acceso a toda persoa a mesma. 

1.2.7. Sinalización. 

Toda a obra estará sinalizada de maneira clara e inequívoca, e abarcará tanto as prohibicións 
como as advertencias ou perigos. 

1.2.8. Control de postos de traballo. 

Toda persoa que acceda a obra, circulará e localizarase única e exclusivamente nos lugares e 
nos tallos que se sinalen. En todo momento coñecerase a situación do persoal, vehículos e  
maquina na obra. 

1.2.9. Instrucións técnicas. 

Toda persoa que acceda á obra, en particular á zona restrinxida, xunto coa información oral 
que se lle forneza, recibirá instrucións técnicas de seguridade e saúde por escrito que incluirán 
tanto as normas comúns como aquelas relacionadas especificamente cos traballos para realizar, 
diso quedará constancia na acta de entrega de información.  

1.2.10. Equipos de protección persoal. 

Toda persoa que acceda á obra, dispoñerá dos equipos de protección persoal que correspondan 
a cada emprazamento e tipo de traballo. 

1.3. Análise Xeral De Riscos 

1.3.1.  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 aos 
medios auxiliares a empregar, ou para as máquinas para as que a utilización se prevén.  

A especificación de risco, medidas de protección e as condutas ou normas, reitéranse en 
moitas das fases de obra. Isto débese a que esta información deberá chegar aos 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 aquí 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 inseridas no Prego de Condicións. 
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1.3.2. Análise xenérico de riscos. 

a) Riscos detectables máis comúns 

� Traballar con máquina ou ferramentas non apropiadas para o tipo de tarefas a desempeñar. 

� A inexperiencia ou o exceso de confianza en manéxolle da máquina e/ou ferramenta. 

� Adopción de malas posturas cando se opera coas máquinas e/ou ferramentas. 

� Alongar os horarios de traballo. Realizar as tarefas cando se presenta unha situación aguda de 
fatiga, soño, etc… 

� Non respectar as distancias de seguridade. 

� Uso inadecuado de equipos de protección individual. 

� Traballar con máquinas e/ou equipo de traballo en mal estado de conservación e/ou 
mantemento, ausencia de elementos de protección, etc… 

� Desprazamentos sobre terreos inestables. 

� Falta de precaución cando se opera con elementos capaces de producir incendios. 

� Accidentes “ in  itinere”. 

b) Normas preventivas. 

� Empregar as máquinas ou ferramentas adecuadas á tarefa para realizar, xunto cos accesorios 
e/ou medios auxiliares recomendados para os mesmos. 

� O Manexo de máquinas ( motoserra, rozadora, etc...) queda limitado ao persoal autorizado 
pola empresa. 

� Evitar excesos de comida así como de inxestión de bebidas alcohólicas e/ou outras drogas. 

� Gardar en todo momento a distancia de seguridade. 

� Emprego dos equipos de protección adecuados. Realizarlles o mantemento adecuado 

� Efectuar o adecuado mantemento das máquinas e/ou equipos de traballo. 

� Desprazarse por camiños seguros, mantendo segura a ferramenta durante o traxecto 

� Dotar de extintor e caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios aos tallos. 

� Todas as máquinas deberán contar coa marcado CE ou coa posta en conformidade da 
máquina. 

1.3.3. Análise de risco e medidas preventivas do proceso produtivo. 

Os traballos desta obra consisten na repoboación forestal das mouteiras indicados na memoria. 
Polo tanto, e relacionado cas tarefas a desenvolver, considerarase na prevención de riscos as 
actuacións que se citan de seguido: 

1.3.3.1. Acceso ao lugar de traballo. Turismo ou vehículo todo terreo. 

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). 
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� Incendios. 

b) Normas preventivas. 

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. 

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. 
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� 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. 

1.3.3.2. Transporte da maquinaria, mediante góndola ata a zona de traballo. 

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.  

� 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.  
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� 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.  

� 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. 
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� 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 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. 

1.3.3.3. Transporte de combustible. Camión Cisterna De Gasoil 

a) Riscos detectables máis comúns 

� Atropelo.  
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� 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 

� 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.  
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� 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.  

� 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.  
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� 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. 

1.3.3.4. Roza mecanizada. Tractor De Rodas Con Implemento Rozador De Cadeas 

a) Riscos detectables máis comúns 

� Caída do persoal ao mesmo nivel. 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

� 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 
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� 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. 

1.3.3.5. Apertura de buratos co buldocer. 

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 

� 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. 
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� 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 
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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. 

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 

1.3.3.6. Roza e aburatado co 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. 



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

ANEXO 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE      24 

� Proxección de obxectos. 

� Ruído. 

� Vibracións. 

� Riscos hixiénicos de carácter poeirento. 

�  Sobre esforzos.Caídas de persoas ó mesmo nivel. 

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. 
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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 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. 



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

ANEXO 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE      26 

� 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 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. 

1.3.3.7. 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. 
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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 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. 

1.3.3.8. Acondicionamento do terreo e plantación co 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. 



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

ANEXO 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE      28 

� 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. 

1.3.3.9. 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. 
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� 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.  

� 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. 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 

1.3.3.10. Colocación de cartel informativo. 

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. 
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� 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. 

� 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. 

1.3.3.11. Traallos forestais en situación de illamento 

O  INSHT define illamento cando unha persoa realiza a súa actividade laboral soa, sen 
compartir lugar con ninguén, atopándose nunha situación perigosa, sen a posibilidade de ser 
atendidos de inmediato, se sofren un accidente. 

a) Riscos detectables máis comúns 

� Maquinistas traballando no monte:  retroarañas facendo tallos para repoboar,  buldocer 
abrindo pistas forestais 
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� Cuadrillas de tratamentos  silvícolas: aínda que as cuadrillas compóñense de máis dun 
traballador, pódese considerar traballo illado; por unha banda, os traballos  silvícolas con  
motoserra e rozadora fan que os traballadores estean a certa distancia uns doutros, moitas 
veces perdéndose de vista entre eles debido á orografía do terreo e á densidade da masa 
forestal, a este risco sumaríase o risco polo ruído das máquinas. Doutra banda, poderiamos 
considerar en illamento á cuadrilla enteira xa que en numerosos casos atópanse en zonas de 
difícil acceso no monte e falta de comunicación co exterior. 

� Factores de risco de situacións de illamento no monte:  

� Temperaturas ambientes extremas. 

� Horarios de traballo. 

� Orografía do terreo: pendentes, chans irregulares e difíciles accesos. 

� Relacións persoais entre compañeiros de cuadrilla. 

� Cobertura de telefonía móbil,  radioteléfono  ó emisoras. 

� Formación e información escasa sobre o traballo desempeñado e os seus riscos. 

� Traballo con maquinaria manual ( motoserras, rozadoras,…). 

� Traballo con maquinaria móbil (buldocer,….). 

b) Normas preventivas 

� Formación ampla sobre o traballo que se debe realizar e información sobre os riscos 
derivados do posto de traballo, e utilización de  pis. 

� Recoñecementos médicos xornais, para evitar accidentes  ó enfermidades derivadas do 
traballo. 

� Bo mantemento de maquinaria. 

� Adoptar medidas para evitar golpes de calor. 

� Controlar na medida do posible niveis de ruído ambiental. 

� Evitar todo risco de caída. Camiñar con extremada precaución. 

� Uso de chalecos de alta visibilidade ou dotación de roupa de protección individual con 
elementos de alta visibilidade incorporados. 

� Formación ampla en primeiros auxilios ao capataz da cuadrilla.  

� O capataz non abandonará o seu posto de traballo á beira da cuadrilla en ningún momento, se 
así o fixese deixará ao seu cargo a algún dos seus compañeiros para vixiar o tallo. 

� Acompañar á persoa que está illada cando os danos derivados do risco esixen axuda 
inmediata (exemplo do maquinista de  retroaraña co risco de envorco). 

� O risco de incendio debe estar totalmente controlado, tomando as medidas necesarias. 

� A tarefa que se desempeña nestes postos non poden dar lugar a fatiga. Aplicar medidas 
técnicas e organizativas 

� Organizar sistema de socorro inmediato  que poidan atender a unha persoa accidentada que 
traballa soa da forma máis rápida e eficaz posible. 

� Facilitar o contacto con outras persoas mediante teléfono móbil,  radioteléfonos, emisoras, de 
modo que, fronte a unha situación crítica ou de angustia, sexa posible a comunicación 
inmediata con alguén. 

� Contar con outros medios técnicos de alarma para aquelas situacións nas que sexa previsible 
que non se pode pedir axuda, como son os dispositivos de perda de  verticalidad ou de 
movemento, útiles en casos de desmaio ou inmobilidade. 
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1.3.3.12. Riscos psicosociais por xornadas prolongadas 

Os factores psicosociais son aquelas características da organización do traballo que afectan a 
saúde das persoas a través de mecanismos psicofisiolóxicos tamén chamados “tensións” 
(conxunto de reaccións emocionais, cognitivas, fisiolóxicas e do comportamento a certos 
aspectos adversos ou nocivos do contido, a organización ou a contorna de traballo. É un estado 
que se caracteriza por altos niveis de excitación e angustia, con frecuente sensación de non poder 
facer fronte á situación). Os factores de risco son so seguintes: 

� Cargas psicolóxicas: Cognitivas, mentais e emocionais de traballo.  

� Exercicio das responsabilidades: 

� Liderazgo, 

� Xestión do cambio, 

� Resolución de conflitos. 

� Exposición social (interna / externa). 

� Relacións persoais. 

� Ambigüidade e conflito de roles. 

� Características do contido do traballo e as tarefas. 

� Medios materiais e  organizacion dispoñibles. 

� Cohesión e apoio social. 

� Horarios, quendas e organización do tempo de traballo. 

a) Riscos detectables máis comúns 

� Fatiga Mental: Diminución da capacidade física e mental dun individuo, despois de realizar 
un traballo durante un período determinado de tempo. 

� Crono tensión (Derivado do traballo nocturno e de xornadas de traballo prolongadas). 

� Alteracións psicofisiolóxicas: 

� Modificacións dos ritmos  circadianos. 

� Alteracións do soño 

� Maior tendencia á fatiga física e psicolóxica. 

� Cambios de humor. 

� Alteracións dixestivas. 

� Modificación do desempeño profesional: 

� Menor eficiencia e eficacia. 

� Menor motivación intrínseca do traballo. 

� Maior posibilidade de erros e de accidentes máis graves. 

� Perturbacións á vida familiar e social: 

� Menor contacto ou compatibilidade familiar. 

� Maior illamento ou desconexión social. 

� Violencia no centro de traballo (Xefes e compañeiros) 

� Burn  out: Síndrome de esgotamento emocional,  despersonalización e baixa realización 
persoal, que pode ocorrer entre individuos que traballan con persoas. 

b) Normas preventivas 

� Fomentar o apoio entre traballadores e superiores na realización das tarefas, (Reduce e/ou 
Elimina exposición ao baixo apoio social e baixo reforzo.) 
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� Incrementar as oportunidades para aplicar os coñecementos e habilidades e para a 
aprendizaxe e o desenvolvemento de novas habilidades (Reduce e/ou Elimina exposición ás 
baixas posibilidades de desenvolvemento.) 

� Promocionar a autonomía dos traballadores na realización das tarefas (Reduce e/ou Elimina 
exposición á baixa influencia.) 

� Garantir o respecto e o trato xusto ás persoas (Reduce e/ou Elimina exposición á baixa 
estima.) 

� Fomentar a claridade e a transparencia organizativa  

� Garantir a seguridade proporcionando estabilidade no emprego e en todas as condicións de 
traballo (Reduce e/ou Elimina exposición á alta inseguridade.) 

� Proporcionar toda a información necesaria, adecuada e a tempo para facilitar a realización de 
tarefas e a adaptación aos cambios (Reduce e/ou Elimina exposición á baixa  previsibilidad.) 

� Cambiar a cultura de mando e establecer procedementos para xestionar persoas de forma 
saudable (Reduce e/ou Elimina exposición á baixa calidade de liderado). 

� Facilitar a compatibilidade da vida familiar e laboral (Reduce e/ou Elimina exposición á alta 
dobre presenza.) 

� Adecuar a cantidade de traballo á vez que dura a xornada a través dunha boa planificación, 
contando co persoal necesario e coa mellora dos procesos produtivos  (Reduce e/ou Elimina 
exposición ás altas esixencias cuantitativas.). 

1.4. Análise De Riscos Nos Oficios. 

1.4.1.1. Operadores de maquinaria. Buldocer, retroaraña ou tractor pneumáticos   

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. 
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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. 

� Para subir ou baixar á máquina utilice os chanzos e asíderos dispostos para tal función. 

� Non acceder á máquina encaramándose 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 
chisporroteos 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 afastado o 
máquinas 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 mermen a seguridade 
da circulación. 

� Non se admitirán na obra máquinas desprovistos de cabinas antivolco (pórtico de  seguridade 
antivolco e antimpactos). 

� As cabinas antivolco e antimpacto serán exclusivamente as indicadas polo fabricante para 
cada modelo de máquinas a utiliza. 
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� As cabinas antivolco e antimpacto montadas sobre os máquinas 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 máquinas a utilizar en obra, estarán dotados dun Caixa de urxencias portátil de primeiros 
auxilios, situado de forma resgardada para conservalo limpo. 

� Prohíbese en obra que os condutores abandonen as máquinas co motor en marcha. 

� 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 dotados dun extintor, timbrado e coas revisións ao día. 

� Prohíbese expresamente acceder á cabina de mandos dos máquinas, utilizando vestimentas 
sen apertar e obxectos como cadeas, reloxos, aneis, etc., que podan engancharse nos salientes 
e controis. 

� Prohíbese encaramarse sobre o máquinas durante a realización de calquera movemento. 

� As máquinas a utilizar en obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso. 

� Prohíbese estacionar os máquinas nas zonas de influencia dos bordos dos barrancos, pozos, 
gabias  e asimilables, para evitar o risco de volcos 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 volcos por esbarramentos, 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) 

1.4.1.2. Operadores de camións de transporte   

� Risco detectables. 

� Os derivados do tráfico durante o transporte 
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� Envorco do camión. 

� Atrapamentos 

� Caídas de persoas a distinto nivel 

� Atropelo de persoas 

� Choque ou golpe contra obxectos ou outros vehículos. 

� Caída da carga. 

� Golpes pola carga a paramentos (verticais ou horizontais). 

� Queimaduras ao facer o mantemento. 

� Sobreesforzos (mantemento). 

� Medidas preventivas para os condutores. 

� O encargado de seguridade ou o encargado de obra, entregará por escrito o seguinte listado de 
medidas preventivas ao condutor do camión grúa. Desta entrega quedará constancia coa 
sinatura do condutor ao pé deste escrito. 

� De tratarse dun vehículo de maraca ou tipo que previamente non manexara solicite as 
instrucións pertinentes. 

� Antes de subir á cabina para arrancar, inspeccione a redor e debaixo do vehículo por si 
houbera algunha anomalía 

� Faga sonar a bucina inmediatamente antes de iniciar a marcha. 

� Non tire marcha atrás sen a axuda dun sinalizador, detrás pode haber operarios 

� Comprobe os freos despois dun lavado ou de atravesar zonas encharcadas. 

� Manteña o vehículo afastado de terreos inseguros 

� Non circule polo borde de escavacións e noiros 

� Queda prohibida a utilización de teléfonos móbiles durante o manexo da maquinaria. 

� Non circule nunca en punto morto 

� Non circule demasiado próximo ao vehículo que lle preceda. Respecte unha distancia de 
seguridade. 

� Non transporte pasaxeiros fora da cabina. 

� Non permita que ninguén suba enriba da carga. 

� Baixe o basculante inmediatamente despois de efectuar a descarga, evitando circular con el 
levantado. 

� Non realice revisións nin reparacións co basculante elevado sen calzalo previamente. 

� Realice as operacións de mantemento. 

� Todos os camións deberán estar en perfectas condicións de mantemento e conservación. 

� Antes de iniciar as labores de carga e descarga, estará posto o freo de man e as rodas estarán 
inmobilizadas por calzos. 

� O izado e descenso da caixa realizarase con escala metálica suxeita ao camión. 

� Se fai falla, as manobras de carga e descarga serán dirixidas polo encargado de seguridade. 

� A carga, taparase cunha lona para evitar desprendementos. 

� As cargas repartiranse uniformemente pola caixa e se é necesario taparanse. 

� Límpese o barro dos zapatos antes de subir á cabina, xa que poden esvarar os pedais de  
manobra. 

� Durante as operacións de carga e descarga, siga sempre as indicacións do xefe de equipo. 
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PROHIBICIÓNS nesta obra para Vd. como operador da máquina: 

� Ten prohibido inxerir bebidas alcohólicas antes e durante o traballo. 

� Ten prohibido fumar calquera tipo de drogas e inxerir por ningunha vía ningún tipo de drogas. 

� Ten prohibido utilizar o teléfono móbil nin enviar mensaxes a través deste. 

� Ten prohibido tomar medicamentos sen prescrición facultativa, especialmente tranquilizantes. 

� Ten prohibido realizar movementos, bromas ou sustos os demais condutores. 

� Ten prohibido transportar a ninguén nos desprazamentos. 

� Ten prohibido deixar que un axudante seu, toque os mandos da máquina. 

RECORDE SEMPRE:  

� Que Vd. atópase nunha obra na cal foron prohibidos estes puntos anteriores. Non realice 
actuacións contrarias a estas prohibicións. 

� Esta obra réxese por unhas Normas de Seguridade que debe respectar por obriga legal, 
conforme se especifica no RD 1627/97. Cumpra as instrucións que se lle indican pola súa 
seguridade e a dos seus compañeiros. 

� Que Vd. será responsable do -delito de imprudencia- (Art. 565, 586 ou 600 do Código Penal) 
derivado da inobservancia desta advertencia. 

� Que Vd. vai asinar este documento como -informado- polo que unha a súa copia deberá 
quedar na súa propiedade co obxecto de poder consultalo. Esixa agora 

� Equipos de Protección Individual: 

� Casco de seguridade (sempre que abandone a cabina). 

� Luvas de coiro. Calzado de seguridade antideslizante. 

� Roupa de traballo. 

� Botas de seguridade. 

� Zapatos axeitados para a condución. 

� Chaleco reflectinte. 

1.4.1.3. Traballador forestal.   

� Risco detectables. 

� Caída de persoas a distinto nivel. 

� Caídas de persoas ao mesmo nivel. 

� Caída de obxectos ou materiais. 

� Golpes por ou contra obxectos. 

� Cortes por obxectos, máquinas e ferramentas manuais. 

� Dermatite por contactos. 

� Proxeccións de partículas. 

� Sobreesforzos. 

� Contacto coa corrente eléctrica. 

� Atrapamentos. 

� Riscos hixiénicos en ambientes pulverulentos. 

� Queimaduras. 

� Incendio. 
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� Danos causados por seres vivos (picaduras velenosas, mordeduras, etc.) 

� Medidas preventivas para os condutores. 

En Xeral: 

� Farase entrega a tódolos peóns forestais desta normativa de seguridade, quedando constancia 
escrita da mesma. 

� Será de uso obrigatorio para o peón forestal, o equipo de protección individual facilitado ó 
efecto  e durante o tempo que requira a realización das tarefas. 

Coa ferramenta e medios auxiliares: 

� Diariamente vixiará o mango da ferramenta por se ten algunha fisura, caso no que deberá 
cambialo inmediatamente. 

� Evitará que o mango da ferramenta este impregnado de substancias que o fagan esvarante. 

� Procurará que na zona de impulsión non existan obstáculos (pólas, etc.) 

� En superficies pedregosas deberá impulsalo con certa suavidade para que non salten 
partículas. 

� Non situar os pés próximos á zona onde se dirixe o golpe ou utilizalos para suxeitar. 

� Cando se traballe en terreos con pendente farase cara arriba. 

� Non realizar apalancamentos bruscos, facelo con suavidade. Para facelos en superficies con 
desnivel, situarse pola parte de arriba ou nos costados. 

� Non apoiar a man coa ferramenta suxeita, desprazala antes. 

� Usar calzado antiesvarante. 

� Ó desprazarse poñer a ferramenta sobre o ombro, coa parte metálica cara atrás, ou ben coller a 
ferramenta polo mango próximo á parte metálica e co brazo estirado paralelo ao corpo 

� En desprazamentos longos, poñer un protector ás partes cortantes. 

� Para achegarse a un operario que  está traballando debe facerse de fronte,  chamando a súa 
atención desde unha distancia de, polo menos, 5 m, e non achegarse ata que éste suspenda o 
seu traballo. 

� En terreos non pedregosos estar atentos a calquera indicio de presenza de pedras. 

� Vixiar se hai algunha greta na parte metálica da ferramenta. 

� Apartará as pólas secas antes de proceder a cavar. 

� Ó achegarse a un operario que esté traballando, débense levar postos os equipos de 
protección. 

� Apoiar o pé sobre superficie firme e ben asegurados. 

� Procurar transitar por zonas despexadas; se non é factible, facelo con coidado, poñendo 
especial atención cando sexan terreos pedregosos ou zonas de pólas secas ou cortadas. 

� Os operarios non camiñarán moi próximos uns doutros. 

� Prohíbese o consumo de bebidas alcohólicas ou medicamentos así coma calquera outra 
sustancia que altere o normal desempeño do traballo, podendo afectar á seguridade. 

� Equipo de protección individual. 

� Casco de seguridade. Completo para cada ferramenta específica, gafas, pantalla e proteccións 
auditivas. 

� Luvas de P.V.C. ou de goma. 

� Luvas de seguridade para cada ferramenta específica. 

� Calzado de seguridade para cada ferramenta específica. 
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� Botas de goma ou P.V.C. 

� Traxes de auga para tempo chuvioso. 

� Pantalón de protección específico para cada ferramenta. 

� Lentes protectoras (en caso necesario) 

1.5. Análise de riscos a maquinaria. 

1.5.1. 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) 

� 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.  
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� 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. 

� 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. 

1.5.2. 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). 
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� 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.  

� 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.  
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� 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.  

� 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. 
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� 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. 

1.5.3. 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.  
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� 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.  

� 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, 
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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.  

� 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, 
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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 

� 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 
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� 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. 

1.5.4. 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. 

� 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 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. 

� Mude o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío para evitar queimaduras. 



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

ANEXO 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE      51 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 

1.5.5. 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 
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� 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 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, 
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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. 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 

1.5.6. 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. 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

�  

d) Equipos de protección colectiva: 

� Extintor. 

� Botica portátil de primeiros auxilios. 

1.5.7. Ferramentas de man en xeral. (Pas, pico, etc.) 

� Riscos detectables: 

� Golpes por obxectos ou ferramentas 

� Proxección de fragmentos ou partículas 

� Sobresforzos 

� Caída de obxectos desprendidos 

� Causados por seres vivos 

� Golpes contra obxectos inmóbiles 

� Cortes 

� Normas o medidas preventivas tipo: 

� Gardar a distancia de seguridade respecto a outros compañeiros (2-3 mts.) nos 
desprazamentos e no traballo. 

� O mango e a parte metálica non teñen que presentar fisuras ou deterioración e a unión entre 
ambas as dúas partes ten que ser segura. 

� Ter despexada de ramas e matogueira a traxectoria do machado no seu manexo. 

� Posicionarse correctamente para evitar cruzar os brazos durante o manexo da ferramenta. 

� Non dirixir golpes cara a lugares próximos aos pés. 

� Prestar maior atención ao cortar ramas que estean flexionadas xa que poden golpealo ao 
quedar libres. 

� A tarefa realizarase por persoas coñecedoras da técnica. 
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� Usar a ferramenta axeitada para cada tarefa. 

� Traballar á altura correcta, mantendo as costas rectas, 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. 

� Gardar a distancia de seguridade respecto a outros compañeiros. 

� Traballar un só operario en cada fuste. 

� Utilizar a ferramenta sempre coas dúas mans. 

� Traballar de forma que ao dar o corte, o machado se afaste do corpo. 

� No desprazamento polo monte coller a ferramenta polo mango, próximo á parte metálica e co 
brazo estirado paralelo ao corpo. 

� Para darlle o machado a outro compañeiro, sempre na man, nunca a tirar para que a coxa. 

� Cando non se utilice unha ferramenta deixala en sitio visible apoiada contra unha árbore ou 
tocón coa parte afiada cara a abaixo. 

� Non se traballará baixo circunstancias que diminúan sensiblemente as condicións físicas do 
operario. 

� Ter posto correctamente o equipo de seguridade recomendado. 

� Precaución a coller obxectos, ferramentas, etc., que estean no chan, non meter as mans 
directamente debaixo deles. 

� Os fíos das ferramentas deben estar protexidos cando non se utilicen. 

� Os mangos das ferramentas serán de madeira e non irán pintados. 

� As ferramentas deben estar en bo estado. 

� Ao facer o mantemento elixir un lugar despexado, para advertir da presenza de seres vivos 

� Medidas de protección individuais:  

� Botas de seguridade antideslizantes 

� Pantalla e/ou lentes de protección 

� Casco 

� Luvas 

1.6. Prevención de riscos de danos a terceiros 

Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente, (Instrución de Estradas 8.3- IC), os cruces coas 
estradas e camiños, tomándose as adecuadas medidas de seguridade que cada caso requira.  

O acceso á obra leva a cabo a través de camiños existentes con escasa densidade de tráfico. 
Para acceder ás zonas de actuación situadas na marxe dereita do río, farase uso do camiño de 
servizo ás leiras.   

A área de actuación será acoutada mediante a instalación de valos, para evitar o acceso de 
persoas non autorizadas á zona de actuación, de maneira que se evite a convivencia do tráfico 
rodado da obra cos usuarios peonís de sendas e camiños existentes. Para iso sinalizarase con 
suficiente antelación os itinerarios e desvíos alternativos, dispoñendo os medios (cerramentos/ 
valas) para evitar a entrada á área de actuación de persoal alleo á obra. 

As zonas de carga e descarga estarán sinalizadas e delimitadas, impedíndose o paso de 
calquera persoa sen autorización explícita á zona designada para tal fin. 
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Os medios e dispositivos de sinalización deberán ser, segundo os casos, limpados, mantidos, 
verificados e reparados regularmente ou se substituirán en caso necesario, fin de que conserven as 
súas calidades intrínsecas e/ou de funcionamento.  

1.7. Documentación a requirir a empresas contratistas, subcontratistas e a traballadores 
autónomos 

Todas e cada unha das empresas antes de entrar na obra deben de achegar a seguinte 
documentación. 

� Avaliación inicial de riscos e plan de acción preventiva 

� Cualificación favorable por parte da Mutua de Accidentes ou Servizo de Prevención Alleo 
dos exames de Saúde 

� Formación dos traballadores en relación cos seus postos de traballo 

� Documento de entrega de  EPI aos traballadores 

� Copia de póliza de  RC 

� Documentación esixible para a maquinaria 

� Fotocopia de  TC1 e  TC2 ou documento equivalente 

� As empresas do sector da construción que teñan no seu persoais traballadores por conta allea 
teñen que estar inscritas no Rexistro de Empresas  Acreditadas no sector da construción. 

Normas e actas. 

Estableceranse por escrito, as normas para seguir cando se detecte situación de risco, accidente 
ou incidente. 

As normas entregaranse ao persoal ao comezo dos traballos, e quedará constancia escrita diso 
a acta de entrega de normas. 

Estas normas entregaranse porque é necesaria a súa colaboración, para que se respecten as 
presentes normas e coopere para conseguir que non haxa accidentes. Nelas, ademais das normas 
preventivas de cada risco, especificarase o seguinte: 

� Usar as ferramentas adecuadamente. Recollelas cando finalice o traballo. 

� Usar correctamente todo o equipo individual de seguridade que se lle asigne (casco, lentes, 
cintos, luvas, etc.) e coidar da súa conservación. 

� Axudar a manter a orde e a limpeza da obra. 

� Non  inutilizar nunca os dispositivos de seguridade, nin quitar unha protección. Se por 
necesidades do traballo ten que retirar unha protección, antes de irse do lugar, poñeraa de 
novo no seu sitio.  

� Respectar aos compañeiros, para ser respectado. Non gastar bromas. 

� Non utilizar ningunha máquina ou ferramenta, nin facer un traballo sen saber como se fai. 
Preguntar antes. 

� Non realizar reparacións mecánicas nin eléctricas. Avisar ao encargado de obra. 

� Non usar aneis durante o traballo, se este é manual. 

Ademais, estableceranse as seguintes actas: 

� Acta de autorización  de uso  de máquinas,  equipos e medios. 

� Acta de recepción  de equipos  de protección  individual. 

� Acta de instrución  e manexo. 

� Acta de mantemento.. 
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1.8. Coordinador en materia de seguridade e saúde. 

O promotor designará a un coordinador de seguridade e saúde durante a fase de execución 
sendo responsable das seguintes funcións: 

� Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade. 

� Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen de 
maneira coherente e responsable os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 
15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais durante a execución da obra, e en particular, nas 
actividades a que se refire o artigo 10 do  R.D. 1627/1997. 

� Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as 
modificacións introducidas no mesmo. 

� Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de 
Prevención de Riscos Laborais. 

� Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 

� Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. 

1.9. Libro de incidencias. 

Durante a realización das obras farase uso do Libro de Incidencias, estendéndose no mesmo as 
follas por cuadriplicado. 

En cada centro de traballo existirá con fins de control e seguimento do plan de seguridade e 
saúde, un libro de incidencias que constará de follas cuadriplicado. 

Este libro deberá manterse sempre en obra e en poder do coordinador. Terán acceso ao libro, a 
Dirección Facultativa, os contratistas e subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas 
con responsabilidades en materia de prevención das empresas interventoras, os representantes dos 
traballadores, e os técnicos especializados das Administracións Públicas competentes nesta 
materia, quen poderá facer anotacións no mesmo. 

1.10. Libro de subcontratación 

Cando un contratista subcontrata os traballos de obra tanto a empresas subcontratistas como a 
traballadores autónomos, deberá ter un libro de  subcontratación . 

De acordo co Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, 
do 18 de outubro, reguladora da  subcontratación no sector da construción, cando un contratista 
subcontrata os traballos de obra tanto a empresas subcontratistas como a traballadores 
autónomos, deberá ter un "libro de  subcontratación". Este libro de  subcontratación debe estar 
habilitado pola autoridade laboral correspondente ao territorio onde se executen os traballos.  

O contratista ten a obrigación de levar o libro de  subcontratación en orde e ao día, segundo 
establece a Lei 32/2006 e o Real Decreto 1109/2007, reflectindo por orde cronolóxica cada unha 
das  subcontratacións realizadas na obra con empresas subcontratistas e traballadores autónomos. 
Anotarase a persoa responsable da coordinación de seguridade e saúde na fase de execución da 
obra, así como calquera cambio que puidese producirse no devandito posto. 

O libro de  subcontratación debe ser conservado polo contratista na obra de construción ata 
que finalice o encargo recibido do promotor. Así mesmo, a norma obriga a conservalo durante os 
cinco anos posteriores á finalización da súa participación na obra. 

En cada  subcontratación, actuarase da seguinte maneira: 
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� Comunicar a  subcontratación anotada ao coordinador de seguridade e saúde para que este 
dispoña da información e transmítaa ao resto de empresas contratistas da obra. Desta maneira 
dáse cumprimento ao disposto na Lei 32/2006 en canto a informar os representantes de 
traballadores das empresas das súas respectivas cadeas de  subcontratación. 

� Comunicar a  subcontratación anotada aos representantes dos traballadores das distintas 
empresas incluídas no ámbito de execución do seu contrato que figuren no libro de  
subcontratación. 

� Se a anotación supón a ampliación excepcional da  subcontratación que se recolle na Lei 
32/2006, ademais das actuacións nomeadas anteriormente, o contratista debe poñelo en 
coñecemento da autoridade laboral competente mediante a remisión dun informe da dirección 
facultativa no que se especifiquen as circunstancias da súa necesidade e dunha copia da 
anotación realizada no libro de  subcontratación. 

1.11. Paralización dos traballos. 

Cando o coordinador durante a execución das obras observase o incumprimento das medidas 
de seguridade e saúde, advertirá ao contratista e deixará constancia de tal incumprimento no libro 
de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a 
seguridade e saúde dos traballadores, dispoñer a paralización de tallos, ou no seu caso, da 
totalidade da obra. 

Dará conta deste feito para os efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade Social 
da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará ao contratista, e no seu caso aos 
subcontratistas e/ou autónomos afectados pola paralización aos representantes dos traballadores. 

1.12. Sinalización de seguridade e saúde. 

En canto á sinalización da obra, é preciso distinguir na que se refire á desexada información ou 
demanda de atención por parte dos traballadores e aquela que corresponde ao tráfico exterior 
afectado pola obra.  

No relativo á sinalización de Seguridade e Saúde, cumprirase o especificado no  R.D. 
485/1997 de data 14 de abril de 1997, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de 
Seguridade e Saúde no Traballo.  

No segundo caso son de aplicación as prescricións establecidas polo Real Decreto 485/1997, 
do 14 de abril, en tanto que a sinalización e o balizamento do tráfico, no seu caso, veñen 
regulados pola Norma 8.3  IC da Dirección Xeral de Estradas, como corresponde ao seu contido e 
aplicación técnica.  

Esta distinción non exclúe a posible sinalización de tráfico durante a obra cando a mesma 
fágase esixible para a seguridade dos traballadores que traballen na proximidade do devandito 
tráfico, en  evitación de intromisións accidentais de leste nas zonas de traballo.  

Colocaranse sinais de seguridade en todos os lugares da obra, e os seus accesos, onde sexa 
preciso advertir de riscos, lembrar obrigacións de uso de determinadas proteccións, establecer 
prohibicións ou informar de situación de medios de seguridade ou asistencia.  

Colocaranse sinais de tráfico en os lugares da obra, os seus accesos e contorna onde a 
circulación de vehículos e peóns fágao necesario.  

Todos os sinais serán  retrorreflictantes con nivel 2. Toda a sinalización das obras estará 
formada por elementos do tamaño adecuado á categoría da vía. A cor dos sinais e paneis 
complementarios será amarelo. Dispoñeranse sobre soporte, ou encostados a un muro, alicerce, 
máquina, etc.  

Utilizaranse os sinais de acordo coas especificacións sinálanse na Instrución 8.3.  IC 
Sinalización de Obra. 
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1.13. Formación e información en seguridade saúde. 

Todo o persoal da obra, ao ingresar na mesma, recibirá a formación adecuada sobre os 
métodos e os seus riscos, así como as medidas que deben adoptar como seguridade ante eles.  

Ademais das normas e sinais de seguridade, das medidas de Hixiene, de concienciar ao persoal 
do respecto e cumprimento das normas, explicásese a utilización de proteccións colectivas, e o 
uso e coidado das individuais.  

A empresa dispoñerá, polos seus propios medios, de asesoramento en Seguridade e Saúde para 
cumprimento da Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no traballo. 

Periodicamente realizaranse reunións de seguridade, nas que se informará do plan de traballo 
programado, dos seus riscos, e das medidas para adoptar para minimizar os seus efectos. 

1.14. Plan de emerxencias. 

1.14.1. Organización en caso de emerxencias na obra. 

Como mínimo dispoñerase no centro de traballo temporal a seguinte dotación de material para 
emerxencias: 

� Unha caixa de primeiros auxilios portátil para primeiros auxilios, na zona do tallo de obra, co 
material especificado na Ordenanza Xeral de Seguridade e Saúde no Traballo. 

� Un extintor portátil de po polivalente de eficacia mínima de 21 A – 113  B. 

� Sinalización (cartel), claramente visible, no que se indique a dirección e teléfonos dos 
servizos locais de urxencia. (hospitais, centros médicos, bombeiros, ambulancias, policía...). 

� Dispoñerase na obra dun vehículo para evacuación de feridos leves. 

A contrata designará a un traballador como encargado de adoptar as medidas de emerxencia na 
obra coas seguintes: 

� Trasladará aos traballadores da súa empresa a información e normas de actuación a seguir en 
caso de emerxencias, facilitada no plan de seguridade e saúde. (vías de evacuación, puntos de 
encontro, avisos, interpretación de sinais de alarma, ...). Velará ademais polo cumprimento 
das accións de prevención de sinistros. 

� Dirixirá o sinistro no caso de que o mesmo sexa consecuencia de accións ou omisións de 
traballadores, realizando a toma de decisións e comunicando as ordes oportunas aos 
traballadores. 

� Intervirá de forma inmediata no caso de que se produza un incendio, para avalialo e, no seu 
caso sufocalo ou reducir as súas consecuencias. En caso necesario, asegurará unha evacuación 
total e ordenada dos traballadores e garantirá que se deu a alarma. 

� Prestar os primeiros auxilios aos lesionados durante unha emerxencia. 

� Realizará cometidos de coordinación cos posibles servizos externos de emerxencia que 
puideran intervir (Bombeiros, Ambulancias, Policía, Protección Civil, etc.), sempre que estes 
así o requiran. 

� O traballador encargado das emerxencias, estará sempre localizado, delegando no seu 
suplente en casos de ausencia obrigada. Dispoñerá de teléfono móbil en caso de continuo 
movemento polo centro de traballo. 
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1.14.2. Medidas en situacións de emerxencia. 

1.14.2.1. Actuacións de emerxencia en caso de incendio. 

En caso de incendio seguiranse as seguintes consignas: 

� Da alarma e avise comunicando lume. 

� Actuar con calma. Non provocar situacións de pánico. Todos os movementos deben realizarse 
rápido, pero sen correr, nin empuxar aos demais. 

� Tente apagar o lume, tendo coidado de manexar correctamente os equipos de extinción. 

� Utilice o extintor adecuado a cada clase de lume a extinguir. 

� Antes de dirixirse ao lume, comprobe o funcionamento correcto do extintor, se non funciona 
busque outro. 

� Apertar a panca mantendo o extintor en posición vertical. 

� Achegarse o máis posible ao lume, de costas ao vento, apuntando a embocadura do extintor 
cara á base das chamas., punto onde se produce a reacción química de combustión. Mover a 
embocadura de lado a lado, cubrindo co axente extintor toda a área de lume. 

� Utilizaranse os extintores existentes tanto en máquinas e vehículos como nas zonas de 
traballo. 

Todas estas medidas, foron consideradas para que o persoal extinga o lume na fase inicial, se é 
posible, ou diminúa os seus efectos ata a chegada dos bombeiros, os cales, se é necesario, serán 
avisados inmediatamente. 

1.14.2.2. Protocolo de evacuación en caso de emerxencia. 

En caso de producirse unha emerxencia observarase o seguinte: 

1º.- Dar aviso da incidencia ao recurso preventivo. 

Efectuarase sempre que se orixine unha situación de emerxencia, mediante comunicación 
verbal ou a través do seu teléfono móbil. 

2º.  Dar aviso aos Servizos Externos de intervención. 

O recurso preventivo unha vez avaliada a situación, comunicará vía telefónica a incidencia 
utilizando o directorio de emerxencias, que se atopará dispoñible nas instalacións de obra (112). 

3º. Aviso de evacuación. 

Será determinado polo Encargado/Recurso Preventivo, avisando de forma verbal directa ou 
delegando a comunicación noutros operarios. En caso necesario e sempre que se atope dispoñible 
activarase a alarma de evacuación do centro de traballo (neste último caso todos os traballadores 
coñecerán o sinal de evacuación). 

1.14.2.3. Protocolo en caso de accidente. 

En caso de accidente grave, seguirase o protocolo establecido pola empresa para primeiros 
auxilios e evacuación de accidentados, protocolo que deberá coñecer todo o persoal que realice 
traballos na presente obra e que se recollerá no Plan de Seguridade e saúde aprobado. 

Naqueles casos onde se produza un accidente no que sexa necesario prestar auxilio, o persoal 
que detecte a emerxencia terá presente as seguintes instrucións.  

� EXAMINAR A ÁREA DE ACTUACIÓN: Manteña a serenidade e tente tranquilizar ao 
accidentado. Asegúrese de que tanto vostede como a vítima non corren perigo. Observe o 
lugar, despexe os arredores e comprobe se hai, fume, cables eléctricos, derrame de líquidos 
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perigosos, vapores químicos ou obxectos materiais que poidan caerse. Nunca pase a un lugar 
inseguro, se fose imprescindible facelo, salga de inmediato.

� 1º PROTEXER: Evitar que haxa máis accidentes ou que se agraven os producidos.Examinar 
ben ao accidentado sen tocarlle innecesariamente. Evitar o exceso de xente ao redor do 
accidentado.  

� 2º AVISAR: Informarase o recurso preventivo, encargado ou xefe de obra inmediatamente. 
En ausencia deles, comunicarase o accidente e mobilizarase os medios exteriores adecuados 
para a evacuación (chamar ao 112 e seguir as súas instrucións). Ademais de avisar aos 
servizos de emerxencia correspondentes, sempre que sexa posible avisarase tamén ao Técnico 
de Prevención e/ou ao Xefe de Obra para que coordinen as operacións de evacuación, se 
procede. 

� 3º SOCORRER:  Socorrer aos feridos explorando a súa consciencia, respiración e 
Aplicar primeiros auxilios ata a chegada de servizos de emerxencia con medios adecuados, 
para levar a cabo a inmobilización e o traslado en óptimas condicións. En caso que sexa 
indispensable, trasládeo con coidado, sen  flexionar o corpo.

Se sucede un ACCIDENTE GRAVE, MOI GRAVE, Ou UN ACCIDENTE QUE AFECTE A 
MÁIS DE 4 TRABALLADORES (pertencentes ou non a persoal da empresa) deberase 
comunicar á autoridade laboral, a través dun telegrama, fax ou similar, nun prazo máximo de 24 
horas.  No comunicado deberá constar a razón social, domicilio e teléfono da empresa, nome/ s 
do/os accidentados, dirección completa do lugar onde sucedeu o accidente, así como, unha breve 
descrición do mesmo. 

1.15. Primeiros auxilios na obra.

Os coñecementos en materia de primeiros a
dunha emerxencia médica. Por tanto é importante que saibamos como debemos de asistir a un 
accidentado nos seguintes casos (en calquera caso solicitar asistencia médica).

1.15.1. Desmaios. 

Neste caso débese tombar ao
posición da lingua para evitar que se afogue mantendo unha entrada de aire de forma constante, 
tomar o pulso de forma periódica.

Posición lateral de seguridade

Aínda que, non se recoñece unha posición perfecta para todas as vítimas, en xeral, a posición 
debería ser estable, próxima a unha posición lateral coa cabeza máis baixa e sen presión sobre o 
tórax que impida a respiración. Para conseguir a posición lateral de seguridade, recoménda
realizar a seguinte secuencia de accións:

1. Retirar as lentes á vítima se as tivese. 

1º Proteger
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perigosos, vapores químicos ou obxectos materiais que poidan caerse. Nunca pase a un lugar 
, se fose imprescindible facelo, salga de inmediato. 

1º PROTEXER: Evitar que haxa máis accidentes ou que se agraven os producidos.Examinar 
ben ao accidentado sen tocarlle innecesariamente. Evitar o exceso de xente ao redor do 

marase o recurso preventivo, encargado ou xefe de obra inmediatamente. 
En ausencia deles, comunicarase o accidente e mobilizarase os medios exteriores adecuados 
para a evacuación (chamar ao 112 e seguir as súas instrucións). Ademais de avisar aos 

de emerxencia correspondentes, sempre que sexa posible avisarase tamén ao Técnico 
de Prevención e/ou ao Xefe de Obra para que coordinen as operacións de evacuación, se 

3º SOCORRER:  Socorrer aos feridos explorando a súa consciencia, respiración e 
Aplicar primeiros auxilios ata a chegada de servizos de emerxencia con medios adecuados, 
para levar a cabo a inmobilización e o traslado en óptimas condicións. En caso que sexa 
indispensable, trasládeo con coidado, sen  flexionar o corpo. 

e un ACCIDENTE GRAVE, MOI GRAVE, Ou UN ACCIDENTE QUE AFECTE A 
MÁIS DE 4 TRABALLADORES (pertencentes ou non a persoal da empresa) deberase 
comunicar á autoridade laboral, a través dun telegrama, fax ou similar, nun prazo máximo de 24 

eberá constar a razón social, domicilio e teléfono da empresa, nome/ s 
do/os accidentados, dirección completa do lugar onde sucedeu o accidente, así como, unha breve 

Primeiros auxilios na obra. 

Os coñecementos en materia de primeiros auxilios son fundamentais nos primeiros instantes 
dunha emerxencia médica. Por tanto é importante que saibamos como debemos de asistir a un 
accidentado nos seguintes casos (en calquera caso solicitar asistencia médica).

Neste caso débese tombar ao traballador, levantarlle as dúas pernas, tentar falarlle, controlar a 
posición da lingua para evitar que se afogue mantendo unha entrada de aire de forma constante, 
tomar o pulso de forma periódica. 

Posición lateral de seguridade 

e unha posición perfecta para todas as vítimas, en xeral, a posición 
debería ser estable, próxima a unha posición lateral coa cabeza máis baixa e sen presión sobre o 
tórax que impida a respiración. Para conseguir a posición lateral de seguridade, recoménda
realizar a seguinte secuencia de accións: 

Retirar as lentes á vítima se as tivese.  

2º Avisar 3º Socorrer

Reconocimiento signos vitales 

Conciencia

Respiración 

Pulso
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perigosos, vapores químicos ou obxectos materiais que poidan caerse. Nunca pase a un lugar 

1º PROTEXER: Evitar que haxa máis accidentes ou que se agraven os producidos.Examinar 
ben ao accidentado sen tocarlle innecesariamente. Evitar o exceso de xente ao redor do 

marase o recurso preventivo, encargado ou xefe de obra inmediatamente. 
En ausencia deles, comunicarase o accidente e mobilizarase os medios exteriores adecuados 
para a evacuación (chamar ao 112 e seguir as súas instrucións). Ademais de avisar aos 

de emerxencia correspondentes, sempre que sexa posible avisarase tamén ao Técnico 
de Prevención e/ou ao Xefe de Obra para que coordinen as operacións de evacuación, se 

3º SOCORRER:  Socorrer aos feridos explorando a súa consciencia, respiración e pulso. 
Aplicar primeiros auxilios ata a chegada de servizos de emerxencia con medios adecuados, 
para levar a cabo a inmobilización e o traslado en óptimas condicións. En caso que sexa 

 

e un ACCIDENTE GRAVE, MOI GRAVE, Ou UN ACCIDENTE QUE AFECTE A 
MÁIS DE 4 TRABALLADORES (pertencentes ou non a persoal da empresa) deberase 
comunicar á autoridade laboral, a través dun telegrama, fax ou similar, nun prazo máximo de 24 

eberá constar a razón social, domicilio e teléfono da empresa, nome/ s 
do/os accidentados, dirección completa do lugar onde sucedeu o accidente, así como, unha breve 

uxilios son fundamentais nos primeiros instantes 
dunha emerxencia médica. Por tanto é importante que saibamos como debemos de asistir a un 
accidentado nos seguintes casos (en calquera caso solicitar asistencia médica). 

traballador, levantarlle as dúas pernas, tentar falarlle, controlar a 
posición da lingua para evitar que se afogue mantendo unha entrada de aire de forma constante, 

e unha posición perfecta para todas as vítimas, en xeral, a posición 
debería ser estable, próxima a unha posición lateral coa cabeza máis baixa e sen presión sobre o 
tórax que impida a respiración. Para conseguir a posición lateral de seguridade, recoméndase 

Reconocimiento signos vitales 

Conciencia

Respiración 



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

ANEXO 01. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE      66 

2. Arrodillarse a un costado da vítima.  
3. Colocar o antebrazo máis próximo cara a fóra, perpendicularmente ao seu corpo e 

dobrar o cóbado en ángulo recto coa palma da man cara arriba.  
4. Traer o brazo máis afastado por encima do tórax e poñer a man contra o ombreiro máis 

próximo. 
5. Coa outra man, flexionar a perna máis afastada xusto baixo o xeonllo e tirar dela cara 

arriba, poñendo o pé no chan.  
6. Coller ao enfermo por baixo do xeonllo e do ombreiro máis afastado para viralo cara a 

té e colocar a perna superior de modo que cadeira e xeonllo formen un ángulo recto. 
7. Finalmente, cerciorarse que a vía aérea está aberta, situando a man debaixo da fazula. 

 

Se a vítima ten que permanecer máis de 30 minutos na devandita posición, deberá 
cambiárselle á beira oposto para reducir a presión da circulación no brazo inferior. 

1.15.2. Derrames de produtos químicos sobre o corpo. 

Neste caso actuarase lavando con abundante auga potable durante 15–20 minutos. Se se 
derramou sobre gran parte do corpo débese meter baixo unha ducha de seguridade e se non está 
instalada, baixo as duchas dos vestiarios. Mentres se lava con auga quitar toda a roupa 
impregnada, así como reloxos, cadeas 

1.15.3. Inxestión de produtos químicos.  

Tentar pescudar o produto químico, localizar a etiqueta do produto e a súa ficha de seguridade 
seguindo as instrucións alí descritas. Ao traballador arrouparáselle co fin de que non se arrefríe. 
Nalgúns casos certos produtos químicos provocan danos importantes ao tentar que o traballador 
os  vomite, por iso hai que consultar a ficha de seguridade sempre. 

1.15.4. Convulsións.  

Neste caso debemos esperar, eliminando do alcance do traballador calquera obxecto que poida 
provocarlle dano. Tras os seus movementos tombarémolo no chan e procuraremos que non se 
morda a lingua. 

1.15.5. Cortes.  

Ante unha ferida sen gran hemorraxia nos membros, procederase a unha limpeza rápida da 
mesma, cubríndoa cun  apósito ou vendaxe limpa e posteriormente, trasladarase ao accidentado 
aínda centro médico onde valorarase a localización e profundidade, e se precisa sutura ou 
tratamento cirúrxico. 

1.15.6. Golpes e contusións 

En xeral, a atención urxente que un primeiro interveniente pode prestar nos casos de golpes e 
contusións é similar.  
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Así, pódense establecer tres acciones como pautas fundamentais a seguir: 

� Inmobilizar a zona afectada. A mellor maneira de inmobilizar é “non mover” 

A mobilización intempestiva, é dicir, sen coñecementos nin medios técnicos adecuados, só 
servirá para desencadear complicacións e espertar dor. 

Con todo, débese ter en conta que ante unha situación de risco vital para o accidentado, débese 
proceder como conveña en cada caso para preservar a vida da vítima. Deste xeito, trasladar á 
vítima a un lugar seguro desde un escenario perigoso, por exemplo, será unha medida prioritaria 
sobre o manexo dun membro roto. 

� Acougar a dor. Mesmo desde o lugar dun primeiro interveniente pódense adoptar medidas 
para aliviar a dor no caso dun traumatismo 

Estas medidas son fundamentalmente a inmobilización da zona afectada e a aplicación de frío 
local a intervalos regulares. Con iso, ademais de aliviar a dor, atrásase a aparición da inflamación 
inicial da zona. 

� Pedir axuda especializada se debido á gravidade da situación non é posible trasladar á vítima 
a un centro sanitario por medios convencionais. 

É importante ter en conta, sobre todo en momentos iniciais, que convén retirarlle á vítima 
calquera obxecto como reloxos, aneis ou pulseiras que puidese levar. 

1.15.7. Queimaduras.  

En ningún caso deberanse aplicar cremas, pomadas ou remedios caseiros sobre a ferida, así 
como furgar nas feridas ou rebentar bochas. Do mesmo xeito que nos cortes lavar con auga 
potable de 10 a 15 minutos. Retirar reloxos, cadeas, aneis … que poidan supoñer un problema 
posterior. En caso de queimadura grave buscar axuda sanitaria inmediatamente. 

1.15.8. Exposición – intoxicación con produtos químicos. 

Ante a sospeita de intoxicación por fitosanitarios ou accidente relacionado con estes, adoptar 
as seguintes pautas: 

� Retirar inmediatamente á persoa da zona contaminada. 

� Quitar toda a roupa manchada e impregnada por fitosanitarios, incluso o calzado. 

� Procurar asistencia médica especializada, para iso débese trasladar ao intoxicado ao lugar 
máis próximo onde se poida conseguir esta. 

� Recoller toda a información que poidas sobre o produto co que se produciu a intoxicación: 
envases, etiquetas ou fichas de datos. Nos devanditos elementos poden aparecer indicacións 
dos riscos, antídotos ou condutas a seguir que servirán de axuda. En caso de xurdirche 
algunha dúbida, podes recorrer ao Servizo de Información Toxicolóxica (91 562 04 20). 

� Controlar as funcións vitais (respiración, ritmo cardíaco). Isto constitúe un dos aspectos máis 
importantes e prioritarios no coidado e primeiros auxilios dun intoxicado por fitosanitarios e 
deben ser vixiadas continuamente. 

� Observar a temperatura, de modo que se se súa excesivamente é conveniente refrescar o 
corpo cunha esponxa con auga fría. Pola contra, se ten frío, cubrilo cunha saba ou manta para 
asegurar unha temperatura normal. 

� Non provocar o vómito a menos que veña indicado na etiqueta. 

� Se o intoxicado sofre convulsións, colocar un  separador almofadado entre os dentes sempre 
que se conte cun ou calquera outro elemento que impida que se dane a si mesmo. 

� Inmobilizalo con coidado para evitar que se lesione. 
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� Realizar a limpeza da pel, ollos e cabelos con auga abundante e xabón, polo menos durante 
10-15 minutos: 

• Se é posible, os ollos deben ser lavados con soro fisiolóxico tamén durante 10-
15minutos. 

• Nunca se fregará enerxicamente pois se pode orixinar unha  vasodilatación cutánea 
e danar a pel, facilitando o paso do fitosanitario a través da mesma.  

• En caso de non dispoñer de auga, débense empregar  toalliñas ou esponxas, 
limpando suavemente e refugándoas unha vez contaminadas. 

� Non permitir ao intoxicado inxerir bebidas alcohólicas, nin fumar. Tampouco darlle leite, nin 
aceites ou outras graxas, pois isto pode facilitar e potenciar a absorción intestinal dalgúns 
fitosanitarios. 

1.15.9. Proxeccións de partículas nos ollos. 

En ningún caso fregar ou furgar no interior do ollo, lavar rapidamente con auga potable 
durante polo menos 10–15 minutos. Para finalizar tapar o ollo cunha gasa. 

1.15.10. Danos nas costas.  

Cando se crea que o traballador se ha lesionado as costas e/ou as costelas non debe moverse a 
non ser que a súa vida corra perigo e esperaremos a que acudan os servizos de emerxencia. 

1.15.11. Insolación. 

Preséntase de forma súbita debido á exposición a altas temperaturas e pode supoñer a perda do 
coñecemento. Maniféstase en forma de dores de cabeza, náuseas e vómitos. O accidentado sofre 
cambras e a súa pel tórnase seca, carecendo de suor. O pulso é rápido e forte.  

Se unha persoa sofre unha insolación, observaranse as seguintes pautas:  

� Trasladarlle a unha zona máis fresca.  

� Deitarlle coa cabeza elevada para reducir o fluxo de sangue ao cerebro e afrouxarlle a roupa 
para que estea cómodo. 

� Tentar baixar a súa temperatura a través da aplicación de compresas ou panos de auga fría en 
suficiente.  

� Fregar os membros da vítima en dirección ao corazón para facilitar a circulación do sangue.  

� Se non perdeu o coñecemento, darlle de beber auga cun pouco de sal para substituír o auga e 
os sales minerais perdidos pola suor.  

� Controlar constantemente a temperatura do accidentado e avisar sen perda de tempo aos 
Servizos de urxencias 112. 

1.15.12. Actuación en caso de golpe de calor.  

Neste caso deberase avisar ao 112 e mentres acode o servizo médico levaremos á persoa a un 
lugar fresco e con sombra para que poida descansar. Refrescarase a pel, mediante a aplicación de 
panos de auga fría ou  toalliñas na cabeza e empapando con auga fresca o resto do corpo, é 
conveniente abanicar á persoa e en ningún caso deixala soa. Se os síntomas inclúen  náuseas ou 
dor de estómago, deitar á vítima de lado e  soltar ou quitar a roupa pesada, facer que beba auga 
fresca (amodo, unha cunca cada 15  min) a menos que a persoa atópese mal do estómago. 
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1.15.13. Actuación en caso de hipotermia. 

En caso de detectarse un caso de hipotermia, deberase  solicitar axuda ao 112 e entre tanto 
chega protexer ao ferido buscando un refuxio que evite unha nova ou maior exposición ao frío. 
Manexar ao ferido con moito coidado, evitándolle a realización de ningún tipo de exercicio ata 
que fose explorado. Retirarlle as roupas molladas, cubríndolle con moitas mantas ou roupa seca e 
illándoo do chan, poden colocarse botellas ou bolsas de auga quente nas  axilas, as inguas ou o 
pescozo, co fin de favorecer o  recalentamiento. 

1.15.14. Actuación en caso de fallo de respiración e perda de pulso. 

A secuencia para a reanimación  cardiopulmonar máis coñecido como o boca-boca é a 
seguinte: 

� Primeiro. Colocar ao traballador sobre unha superficie dura e abrirlle as vías aéreas, retirando 
da boca posibles obxectos como dentaduras, chicles, caramelos… 

� Segundo. Comprobar se respira e se ten pulso colocando os dedos índice e corazón sobre a 
súa boneca ou pescozo.  

Se non respira pero ten pulso, tapar os orificios do nariz mentres aplicamos sobre o traballador 
un sopro forte coa nosa boca sobre a súa (deberá de elevarse o  tórax), tras o sopro quitar mans e 
boca sobre o operario para que se  evacúe o aire. Repetir esta operación cunha frecuencia de 12 a 
15 veces por minuto ata que o traballador reanímese. Cando respire colocalo en posición lateral 
para evitar que se afogue coa súa propia lingua.  

Se non respira nin ten pulso, colocaremos o talón da nosa man sobre o final do esterno do 
traballador e coa axuda da outra man sobre esta presionar con forza ata presionar o tórax uns 4-5  
cms. Aplicar 15 compresións e dúas  insuflacións (boca-boca) por minuto. É importante que os 
dedos non toquen o tórax, a fin de evitar a fractura de costelas. Comprobar de forma periódica se 
ten pulso se notamos o pulso aplicar o punto 2a. unicamente. 

1.16. Asistencia a accidentados 

Designarase un traballador responsable da evacuación e da realización do plan de emerxencia. 
Todos os obreiros deberán coñecer o Plan de Evacuación e a situación dos centros asistenciais 
máis próximos.  

Na obra existirá un cartel ou carteis nos que se indiquen os teléfonos de urxencia (bombeiros, 
hospital, ambulancias, policía Local, policía nacional, garda civil, inspección de traballo e servizo 
de prevención). A dirección e teléfono do centro de urxencias asignado, estará exposto 
claramente e en lugar ben visible, para un rápido e efectivo tratamento dos accidentados. Para a 
atención aos accidentados previuse o traslado aos seguintes centros de asistencia: 

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 
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1.16.1. Rutas de evacuación a centros médicos. 

 

Ruta de evacuación dende a zona de actuación ó Centro de Saúde máis próximo Bande. 

 

 

Ruta de evacuación dende a zona de actuación ó centro hospitalario de Ourense 
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2. PREGO DE CONDICIONES DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. 

2.1. Lexislación 

2.1.1. Normativa xeral. 

� Lei 8/1980, Lei 32/1984, Lei 11/1994. ESTATUTO DOS TRABALLADORES.  

�  Lei 31/1995 (BOE 10/11). PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.  

�  Real Decreto 1627/1997 (BOE 25/10). DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS 
OBRAS DE CONSTRUCIÓN.  

�  Real Decreto 39/1997 (BOE 31/01). REGLAMENTO DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN.  

� Orde 16/12/1987 (BOE 29/12). NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO.  

�  Real Decreto 485/1997 (BOE 23/4). DISPOSICIÓNS MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDADE E SAÚDE.  

�  Real Decreto 486/1997 (BOE 23/4). SEGURIDADE E SAÚDE NOS LUGARES DE TRABALLO.  

�  Real Decreto 487/1997 (BOE 14/4). DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE SOBRE 
MANIPULACIÓN DE CARGAS PESADAS.  

� I.T.C. MIE-AEM. 1, 2 e 3.  

�  REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAIXA TENSIÓN. I.T.C.s BOE 9/10/1973 e seguintes.  

�  Real Decreto 1316/1989 (BOE 2/11). EXPOSICIÓN Ao RUÍDO DURANTE O TRABALLO.  

�  Ordenanzas de Traballo, industrias, construción, vidro e cerámica. Ou.M. 28/08/70, Ou.M. 28/07/77, Ou.M. 
04/07/83, en títulos non derogados.  

�  Directiva 92/57/CE de 24 de xuño. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN 
APLICARSE NAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN TEMPORAIS Ou MÓBILES.  

�  Real Decreto 664/1997 de 12 de maio (BOE 24/5). PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES CONTRA 
RISCOS RELACIONADOS COA EXPOSICIÓN A AXENTES BIOLÓXICOS DURANTE O TRABALLO.  

�  Real Decreto 665/1997 de 12 de maio (BOE 24/5). PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES CONTRA 
RISCOS RELACIONADOS COA EXPOSICIÓN A AXENTES CANCERÍGENOS DURANTE O 
TRABALLO.  

� Orde de 20 de setembro de 1986 (BOE 13/10). MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDENTE Ás OBRAS EN QUE SEXA OBLIGATORIO O ESTUDO DE SEGURIDADE E 
HIGIENE. Corrección de erros BOE 21/10/86  

� Real Decreto 1849/2000 De 10 De Novembro por el que se derogan diferentes disposicións en materia de 
normalización y homologación de produtos industriais. 

� Real Decreto 773/1997 de 30 de maio (BOE 12/06). DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

� Real Decreto de 27 de novembro de 1992 (BOE 11/12), reformado polo Real Decreto 56/1995 de 20 de xaneiro 
(BOE 8/2). DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DA DIRECTIVA 89/392/CEE, RELATIVA Á 
APROXIMACIÓN DAS LEXISLACIÓNS DOS ESTADOS MEMBROS SOBRE MÁQUINAS.  

� Real Decreto 56/1995 (BOE 08/02) de MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO 1435/1992 SOBRE 
MÁQUINAS.  

� Real Decreto 2177/2004 de 12 de novembro, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Xulio 
por el que se establecen las disposicións mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE Nº 274 13/11/2004. 

2.1.1.1. Normativa de subcontratación. 

� Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción. 

� Real Decreto 1109/2007 do 24 de agosto, polo que se desarrolla a lei 32/2006, reguladora da subcontratación no 
sector da construcción. 
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2.1.1.2. Normativa de instalacións e equipos de obra. 

� Real Decreto 1215/1997 de 18 de xullo. DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A 
UTILIZACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO.  

� Real Decreto 2177/2004 de 12 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997 de 18 de xullo de 
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A UTILIZACIÓN DOS EQUIPOS DE 
TRABALLO. 

� Resolucións aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección persoal de 
traballadores:  

fecha BOE norma 

14/12/74 20/12/74 N.R.MT-1: cascos no metálicos 

28/7/75 1/9/75 N.R.MT-2: protectores auditivos 

28/7/75 2/9/75  mod. 24/10/75 N.R.MT-3: pantallas para soldadores 

28/7/75 3/9/75 N.R.MT-4: guantes aislantes de electricidad 

28/7/75 4/9/75 mod. 27/10/75 N.R.MT-5: calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

28/7/75 5/9/75 mod. 28/10/75 N.R.MT-6: banquetas aislantes de maniobras 

28/7/75 6/9/75 mod. 29/10/75 
N.R.MT-7: equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 

comúns y adaptadores faciales. 

28/7/75 8/9/75 mod. 30/10/75 
N.R.MT-8: equipos de protección personal de vías respiratorias. Filtros 

mecánicos. 

28/7/75 9/9/75 mod. 31/10/75 
N.R.MT-9: equipos de protección personal de vías respiratorias. 

Mascarillas auto filtrantes. 

28/7/75 10/9/75 mod. 1/11/75 
N.R.MT-10: equipos de protección personal de vías respiratorias. Filtros 

químicos y mixtos contra amoniaco. 

2.2. Condicions dos medios de proteción. 

Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva, tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento.  

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.3. Protecciones individuales. 

Son equipos de protección individual calquera equipo destinado a ser levado polo traballador 
para que o protexa dos riscos que o poidan ameazar na súa seguridade e saúde, ou calquera 
complemento ou accesorio destinado a tal fin. 

Partindo dos principios xerais da prevención contidos no artigo 15 da Lei de Prevención de 
Riscos Laborais, en ningún caso poderá substituírse unha medida de protección colectiva por un 
medio de protección individual. Nos supostos que resulte imposible a adopción dun medio de 
protección colectiva, será obrigatoria a utilización dos equipos de protección individual como 
única protección; tamén o será cando a totalidade dos riscos non se atopan plenamente protexidos 
con medidas colectivas. 

Neste sentido, os medios de protección individual son obrigatorios como acción preventiva 
complementaria das medidas colectivas aplicadas, nos supostos que a súa eficacia non estea 
garantida na súa totalidade. 
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Elixiranse equipos de protección individual ergonómicos e cumprirán as seguintes condicións 
de carácter xeral: 

� Ter marcado CE. 

� Ter autorizado o seu uso durante o seu período de vixencia, chegada a data de caducidade, 
serán substituídos por uns novos. 

� Os que estean rotos ou deteriorados, serán substituídos de inmediato (independentemente da 
vida útil dos devanditos equipos ou da súa data de entrega). 

� Entregaranse acompañados das normas de utilización destes segundo o previsto na 
regulamentación vixente e folletos explicativos de cada un dos seus fabricantes. 

� Quedará constancia escrita dos equipos entregados a cada un dos traballadores a través dos 
controis de entrega. 

� Os equipos de protección individual a utilizar en actividades da construción veñen sinalados 
de  forma indicativa polo anexo III do Real Decreto 773/1997 onde se regulan as condicións 
de obrigatoriedade e uso dos devanditos equipos, sendo de utilidade en función dos riscos  
que implican cada un dos traballos. 

Control de calidade  

Todo elemento de protección persoal deberá levar márcaa “CE” e axustarase ás Normas 
recollidas no Real Decreto 773/1997, relativa á utilización polos traballadores dos equipos de 
protección individual. 

Todas as pezas de protección persoal terán fixado un período de vida útil, refugándose ao seu 
termo. Cando por circunstancias do traballo, prodúzase unha deterioración máis rápida nunha 
determinada peza ou equipo, repoñerase esta independentemente da duración prevista ou data de 
entrega.  

Toda peza ou equipo que sufrise un trato límite, é dicir, o máximo para o que foi concibido 
(por exemplo por un accidente) será refugado e reposto ao momento. Aquelas pezas que polo seu 
uso adquirisen máis folguras ou tolerancias das admitidas polo fabricante, serán repostas 
inmediatamente.  

A emisión dun equipo ou peza de protección individual deberá ir referendado polo recibo 
correspondente, deberá estar avalado por un coñecemento previo en canto á súa forma correcta de 
utilización e nunca representará un risco en si mesmo. 

Medición e abono  

A medición dos elementos de protección individual realizarase por unidades ( Uds). 
Abonaranse de acordo cos prezos correspondentes do Cadro de Prezos nº 1.  

Todas as pezas ou equipos de protección individual, necesarios para a execución das obras, 
abonaranse unha soa vez, con independencia de se estes son utilizados en máis dunha ocasión. 

2.4. Proteccions colectivas  

As condicións xerais que han de cumprir os medios de protección colectiva que se van utilizar 
para a prevención dos riscos detectados na construción da obra que se esta  tratando, son os 
seguintes: 

1. As proteccións colectivas proxectadas neste traballo, están destinadas á protección dos 
riscos de todos os traballadores e visitantes da obra. 

2. Antes de ser necesaria o seu uso, estarán en abasto na obra estarán nas condicións 
idóneas de almacenamento para a súa boa conservación. 

3. Serán instaladas previamente antes de iniciar calquera traballo que requiran a súa 
montaxe. Queda prohibido o comezo dun traballo ou actividade que requira protección 
colectiva, ata que esta este montada por completo. 
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4. Inmediatamente, desmontaranse, as proteccións colectivas en uso nas que se aprecien 
con mingua efectiva da súa calidade real. Substituirase a continuación o compoñente 
deteriorado e volverase montar a protección colectiva unha  vez resolto o problema. 

5. Calquera modificación no modo ou instalación da protección colectiva será definida no 
Plan de Seguridade e Saúde en colaboración co Coordinador en materia de seguridade 
e saúde durante a execución da obra. 

Proteccións colectivas de carácter xeral 

� A protección de todo o recinto da obra realizárase mediante unha malla de balizar, para fixar 
a malla utilizaranse redondos de aceiro corrugado de 1.5 metros de lonxitude. Protexeranse 
mediante setas. 

� Sinalización dos riscos de cada tallo. 

� Vixiarase a correcta instalación e conservación de varandas, redes, etc. E medios de 
sinalización que protexan de caídas a distinto nivel. 

� Non se amorearán materiais en zona de tránsito nin ao bordo de noiros e gabias, Se retirará 
calquera obxecto que obstaculice o paso da maquinaria. 

� As instalacións eléctricas para elementos auxiliares (vibradores, formigóns, bombas, etc.), 
disporanse á chegada da acometida interruptor diferencial segundo REBT e unha axeitada  
posta  a  terra.  Os  condutores  e  elementos desta instalacións serán antihumidade e 
protexidos por cuberta illante de suficiente resistencia mecánica. 

� Organización da obra para que as gabias permanezan abertas o estrito tempo necesario para 
acometer os traballos de cimentación ou saneamento nestas, non prolongado 
innecesariamente a duración deste factor de risco. 

� Transporte de armaduras e elementos suspendidos colgado de eslingas ben enlazadas con 
ganchos previstos de dispositivos de seguridade, asegurarase a súa estabilidade. No poderase 
utilizar a retroescavadoras para levantar cargas suspendidas. 

� Asegurarase a estabilidade e solidez dos encofrados e medios auxiliares utilizados. 

� Ancoraxes especiais para amarre dos cintos de seguridade. Teranse en conta para a súa 
solución, as posibles incompatibilidades ou interaccións con calquera outra actividade ou 
traballo que se estea a realizar na obra ou preto dela e que poidan interferir no proceso da 
obra. 

� Non se permitirá o paso ou estanza de persoal na proximidade de máquinas da obra, só poden 
ser utilizadas por persoal cualificado, dispoñendo as máquinas e ferramentas as preceptivas 
proteccións en bo estado de uso. 

� Non se iniciase ningún traballo en tanto non tomaran precaucións necesarias. 

Maquinaria  

Conforme marca o Capitulo VI Art. 41, da Lei 10/11/1.995  BOE 269, deberán os fabricantes 
subministrar información sobre a correcta utilización, medidas preventivas e riscos laborais que 
leve consigo o seu uso normal así como a manipulación inadecuada. 

O mantemento e reparación destas maquinas quedase, así mesmo, a cargo de tal persoal, o cal 
seguirá sempre as instrucións sinaladas polo fabricante de maquínalas. 

As operacións de instalación e mantemento deberán rexistrarse documentalmente nos libros de 
rexistro pertinentes de cada maquina. De non existir estes libros para aquelas maquinas utilizadas 
con anterioridade noutras obras, antes da súa utilización, deberán ser revisadas con profundidade 
por persoal competente, asignándolles o mencionado libro de rexistro de incidencias. 

Maquínas con situación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. Deberán ser 
revisadas por persoal experto antes do seu uso en obra, quedando a cargo da Dirección Técnica 
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da obra coa axuda do Servizo de Prevención a realización do mantemento de maquínalas segundo 
as instrucións proporcionadas polo fabricante. 

O persoal encargado do uso das máquinas empregadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para iso, por parte da Dirección Técnica da obra proporcionándolle as instrucións 
concretas de uso  

Extintores  

Serán adecuados en axente extintor e tamaño ao tipo de incendio previsible, e revisaranse cada 
6 meses como máximo..  

Sinais de circulación  

Cumplirán co previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-4/88,BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la 
Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-IX-1.987).  

Sinais de seguridade 

Proveranse e colocarán de acordo co Real Decreto 485/1997 do 14 de Abril sobre sinalización 
de seguridade e saúde no traballo. Condicións mínimas.  

Medición e abono  

A medición dos elementos de protección colectiva realizarase da seguinte forma:  

- Man de obra e maquinaria, por horas ( h). 

- Redes protectoras, por metros cadrados (m²). 

- Varandas, por metro lineal ( ml). 

 - Outros elementos, tales como escaleiras de man, extintores,  interruptores, válvulas,  
portabotellas, sinais, carteis, etc. por unidade (vde). 

 - Balizamento, topes e valos, por unidades (vde) ou metros lineais ( ml), segundo o caso.  

- Pórticos  limitadores de  gálibo, por unidades (vde).  

Todo iso realmente executado e utilizado.  

Abonaranse de acordo cos prezos correspondentes do Cadro de Prezos nº 1  

Todos os elementos de protección colectiva e sinalización, necesarios para a execución das 
obras, abonaranse unha soa vez, con independencia de se estes son utilizados en máis dunha 
ocasión.  

A partir de xaneiro de 1987 entrou en vigor o Regulamento de Seguridade en Máquinas ( R.D. 
1495/1986), no que se indica que é o propio fabricante da máquina quen ten que  autocertificar 
que a máquina cumpre cos requisitos mínimos de seguridade establecidos no  Capitulo VII do 
citado Real Decreto. 

Posteriormente, en xaneiro de 1995, entrou en vigor a Directiva de Máquinas 89/392/CEE,  
traspuesta á lexislación nacional por  R.D. 1435/92 e  R.D. 56/95.  

Os equipos e máquinas que se adquiran a partir desta data deberán ir marcados coa CE, e 
acompañados da Declaración de Conformidade emitida polo fabricante correspondente que 
indique que a máquina cumpre as condicións de seguridade.  

As persoas ou departamento responsable da adquisición de máquinas e equipos deberán ter 
presente o citado anteriormente. 
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2.5. Coordinador de seguridade e saúde 

A Propiedade deberá designar a un técnico competente para que exerza as funcións de 
Coordinador de Seguridade e Saúde, sempre que na execución da obra prevéxase a intervención 
de máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos traballadores 
autónomos. A  misión do devandito Coordinador será a prevención de riscos que poidan 
presentarse durante a execución dos traballos, así como a coordinación e asesoramento sobre as 
medidas de seguridade e  prevención a adoptar, todo iso en coherencia co Plan de Seguridade 
aprobado. Así mesmo, investigará as causas dos accidentes ocorridos para modificar os 
condicionantes que os  produciron para evitar a súa repetición.  

A figura do Coordinador de Seguridade e Saúde non eximirá á empresa das súas 
responsabilidades. 

Cando non sexa necesaria a figura do Coordinador de Seguridade e Saúde, as súas funcións 
serán asumidas pola Dirección Facultativa das obras. 

2.6. Instalacions médicas  

A Empresa construtora contará con Servizo Médico de Empresa, propio ou mancomunado.  

Será responsabilidade do empresario garantir que os primeiros auxilios poidan prestarse en 
todo momento, con persoal coa suficiente formación para iso.  

Dispoñerase, así mesmo, dun ou varios locais, equipados con material sanitario e clínico para 
primeiros auxilios, cando o tamaño da obra ou o tipo de actividade requírano.  

Unha sinalización claramente visible deberá indicar a dirección e o número de teléfono dos 
servizos locais de urxencia.   

2.7. Instalacions de hixiene e benestar 

Considerando o número previsto de operarios, preverase a realización das seguintes 
instalacións.    

2.8. Formación. 

Ao ingresar na obra, todo persoal deberá recibir unha exposición dos métodos de traballo e os 
riscos que estes puidesen entrañar, xuntamente coas medidas de seguridade que deberá empregar. 

Esta formación quedará plasmada por escrito e o traballador coñecerá e cumprirá as fichas de 
seguridade da maquinaria e medios auxiliares empregados en obra así como as normas  de 
seguridade concernentes a cada un dos traballos que puidese desenvolver durante a súa 
execución. Nesta obra a formación será ao menos a seguinte: 

Sinalización das operacións e movemento das máquinas:  

� Normas Xerais de Seguridade das máquinas.  

� Sistemas de Seguridade das máquinas.  

� Proteccións persoais dos maquinistas.  

� Existencia de conducións enterradas.  

� Existencia de construcións dentro da zona de traballo.  

Traballos en proximidade a liñas aéreas de condución eléctrica en A. T. 

� Daranse a coñecer aos maquinistas unhas normas xerais para as seguintes cuestións:  

� Actuación en caso de contacto cunha liña aérea de A. T.  

� Zona de influencia da máquina, manutención e parada da mesma.  
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� Carga do material sobre camións.  

� Sentido de utilización da escavadora.  

� Pendentes máximas de traballo.  

� Normas para o transporte da máquina por estrada. 

O persoal sería instruído sobre a utilización correcta dos equipos individuais de protección, 
necesarios para a realización do seu traballo. 

Os operadores de máquinas disporán das acreditacións reglementarias. 

As substancias clasificadas como perigosas e que se utilicen na obra deberán dispoñer dunha 
etiquetaxe correcta no seu envase e vir acompañadas dunha ficha de datos de seguridade, segundo 
establece a  lexislación  vixente. Informarase os traballadores afectados dos riscos derivados da 
manipulación dos devanditos produtos e das medidas preventivas aplicable 

2.9. Plan de seguridade e saúde 

En aplicación do Estudo de Seguridade e Saúde, o Contratista adxudicatario, quedará obrigado 
a elaborar un Plan de Seguridade e Saúde no que analice, estude, desenvolva e complemente, en 
función do seu propio sistema de execución da obra, as previsións contidas no estudo citado. 

No devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de 
prevención que a Empresa adxudicataria propoña coa súa correspondente valoración económica, 
de forma que o importe total non sexa inferior ao establecido no Estudo de Seguridade e Saúde.  

O citado importe resultará  de aplicar os prezos contidos no Estudo de Seguridade e Saúde, ou 
os alternativos propostos polo Contratista no, ás unidades que, neste último, prevéxase que se van 
a utilizar, realizándose o seu abono mediante certificación aplicada ás unidades de obra realmente 
executadas e estando suxeito ás mesmas condicións económicas que o resto da obra. 

En ningún caso, as medidas alternativas que se propoñan en Plan de Seguridade e Saúde 
poderán implicar unha diminución dos niveis de protección contemplados no estudo ou estudo 
básico.  

O Plan de Seguridade e Saúde deberá ser presentado, antes do inicio da obra, á aprobación 
expresa do Coordinador de Seguridade e Saúde, ou na súa falta, da Dirección Facultativa da 
mesma.  

No caso de obras para as Administracións públicas, a Administración correspondente será a 
encargada da aprobación do citado Plan, antes do inicio das obras e previo informe do 
Coordinador de Seguridade e Saúde nomeado para ese efecto para a fase da execución das obras. 

Unha copia do devandito plan, a efectos do seu coñecemento e seguimento, deberá estar na 
obra, a disposición permanentemente dos traballadores ou os seus representantes, así como da 
Dirección Facultativa. 

En cada centro de traballo das obras, con fins de control e seguimento do Plan de Seguridade e 
Saúde, existirá un libro de incidencias habilitado para o efecto e facilitado polo Colexio 
profesional ao que pertenza o técnico que aprobase o plan de seguridade e saúde, ou pola Oficina 
de Supervisión de Proxectos, ou órgano equivalente, cando se trate de obras das Administracións 
públicas.  

O libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, na obra, en poder do Coordinador 
de Seguridade e Saúde, ou da Dirección Facultativa, cando non sexa necesaria a designación dun 
coordinador.  

De calquera anotación que se reflicta, no devandito libro, deberá ser remitida unha copia, no 
prazo de vinte e catro (24) horas, á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia na 
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que se realiza a obra. Igualmente deberán notificar as anotacións no libro ao contratista afectado e 
aos representantes dos traballadores de leste.  

As anotacións no devandito libro estarán unicamente relacionadas coa  inobservancia das 
instrucións e recomendacións preventivas recollidas no Plan de Seguridade e Saúde.  

É responsabilidade do Contratista adxudicatario a execución correcta das medidas preventivas 
fixadas no Plan de Seguridade e Saúde.   

2.10. Obligacions das partes implicadas   

2.10.1. Do promotor. 

A propiedade, vén obrigada a facilitar á contrata o Estudio básico de Seguridade e Saúde, 
como documento adxunto do Proxecto de Obra. Así mesmo proporcionará o preceptivo "Libro de 
Incidencias" debidamente cumprimentado. 

2.10.2. Da dirección facultativa. 

A Dirección Facultativa, considerará o Estudio de Seguridade, como parte integrante da 
execución da obra, correspondéndolle o control e supervisión da execución do Plan de 
Seguridade e Saúde, autorizando previamente calquera modificación deste e deixando constancia 
escrita no Libro de Incidencias. 

Porá en coñecemento da Propiedade e dos organismos competentes, o incumprimento, por 
parte da Empresa Construtora, das medidas de Seguridade contidas no Estudio de Seguridade. 

2.10.3. Da empresa constructora.  

Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención 
de Riscos Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 
do R.D. 1627/97. 

Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no plan de seguridade e saúde ao que se 
refire o artigo 7. 

Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta, se é o caso, 
as obrigas sobre coordinación de actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de 
Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as disposicións mínimas establecidas no anexo 
IV do R.D. 1627/97, durante a execución da obra. 

Informar e proporcionar as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as 
medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e saúde na obra. 

Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e 
saúde durante a execución da obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 

Os contratistas e os subcontratistas serán responsables da execución correcta das medidas 
preventivas fixadas no plan de seguridade e saúde no relativo ás obrigas que le corresponden a 
eles directamente ou, se é o caso, aos traballadores autónomos por eles contratados. Ademais, os 
contratistas e os subcontratistas responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do 
incumprimento das medidas previstas no plan, nos termos do apartado 2 do artigo 42 da Lei de 
Prevención de Riscos Laborais. 

As responsabilidades dos coordinadores, da dirección facultativa e do promotor non eximirán 
das súas responsabilidades os contratistas e subcontratistas. 
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2.10.4. Dos traballadores autónomos. 

Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención 
de Riscos Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 
do R.D. 1627/97. 

Cumprir as disposicións mínimas de seguridade e saúde establecidas no anexo IV do R.D. 
1627/97, durante a execución da obra. 

Cumprir coas obrigas en materia de prevención de riscos que establece para os traballadores o 
artigo 29, apartados 1 e 2, da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

Axustar a súa actuación na obra conforme aos deberes de coordinación de actividades 
empresariais establecidos no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais participando en 
particular en calquera medida de actuación coordinada que se establecese. 

Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no  Real Decreto 1215/97, do 18 de 
xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización 
polos traballadores dos equipos de traballo. 

Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no R.D. 773/97, do 30 
de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos 
traballadores de equipos de protección individual. 

Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e 
saúde durante a execución da obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 

Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no plan de seguridade e saúde. 

 

 

Ourense, Febreiro de 2020 

 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

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

Denominación da actuación arqueolóxica 

 
PROXECTO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA REPOBOACIÓN DA 
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN SERRA DO LEBOREIRO E 
CABREIRA (Lobeira, Ourense) 

 

 

  

Tipo de actuación arqueolóxica  Emprazamento da actuación 

Preventiva 
Prospección arqueolóxica 

 

 A Fraga 
 (Lobeira) 

   

Director da actuación  Orzamento 

 
David Pérez López 

 

  
1640 € sen I.V.E. 

   

Nome do documento  Código de proxecto 

 
OU20SLeCProx1 

 

  
OU20SLeC 

 

 

  

 

  

Promotor 

   

 CMVMC SERRA DO LEBOREIRO E CABREIRA 

 

  EXECUCIÓN DA OBRA 

   

FORESGA 
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      2. INTRODUCIÓN E LOCALIZACIÓN 

 

O proxecto que a continuación se describe foi encargado a Forestación Galicia 

S.A. (Foresga), adxudicataria da actuación de Repoboación da CMVMC Serra do 

Leboreiro e Cabreira, promovida pola promovida pola CMVMC Serra do Leboreiro e 

Cabreira, en febreiro do 2020. Trátase dun proxecto de prospección arqeuolóxica 

previa para a realización de traballos forestación no monte da Serra do Leboreiro e 

Cabreira en A Fraga (Lobeira, Ourense). 

 

O promotor, conscente da necesidade de acometer medidas preventivas para o 

deterioro que os movementos de terras asociados aos traballos de forestación e áreas 

de protección de incendios, poideran causar ao patrimonio arqueolóxico e cultural do 

Concello Lobeira, e de acordo coa normativa vixente (NSPP do Concello de Lobeira), 

encargou o presente proxecto, co fin de documenta-lo rexistro arqueolóxico do entorno 

e poder establecer, no seu caso, as medidas de protección pertinentes. 
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2.1. Situación e emprazamento 

Os terreos nos que está proxectado o desenvolvemento dos traballos de 

Repoboación na Serra do Leboreiro, sitúanse no monte de A Fraga (Lobeira,Ourense). 

 

Plano xenérico de ubicación de Serra do Leborieor e Cabreira. (1/100.000) 

 

Plano de detalle de Serra do Leboreiro e Cabreira. (1/25.000)  
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2.2. Normativa 

A normativa de obrigado cumplimento que fai necesario este proxecto regúlase nas 

disposicións legais emanadas das: 

 

 Decreto 199/ 1.997 que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

 Lei 5/ 2016, de 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia(DOG núm. 92 do 

16.05.2016) (LPCG) 

 Decreto 93/2017, do 14 de setembro, polo que se regula a composición e 

funcionamento dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de galicia, do 

consello asesor dos camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía. 

 Lei 16/ 1.985, de 25 de Xuño do Patrimonio Histórico Español 

 Lei 13/1.989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 

 Decreto 260/1.992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a 

execución da Lei 13/1.989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 

 NSPP do Concello de Lobeira. 

 Lei 9/2002 do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 

Rural de Galicia e Lei 15/2004 do 29 de Decembro, de modificación da Lei 9/2002. 
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2.3. Descrición xeral da actuación 

O proxecto de repoboación do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, contempla 

a reforestación dun total de 164,33 has de zonas actualmente cubertas con 

matogueira e cunha clara vocación forestal. 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e 

indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se 

eviten, as afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, 

medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais de especies de interese 

para a conservación, etc.  

As especies elixidas para a repoboación son o piñeiro P. sylvestris e o bidueiro 

Betula sp., que de acordo ao Plan Forestal de Galicia son ecoloxicamente compatibles 

co medio (ao ser unha especie de alta montaña autóctona de Galicia) e tecnicamente 

viables para o fin ao que están destinadas.  

El método de plantación elixido é a plantación manual no compartimento 

acondicionado onde previamente se fixo una preparación consistente na roza 

mecanizada da matogueira e no aburatado puntual co buldócer ou coa retroaraña nas 

zonas de maior pendente o pedregosidade. 

O marco de plantación elixido é de 3x3 m (densidade 1111 pés/ha) no caso do 

piñeiro e de 4x4 m (densidade 625 pes/ha) no caso do bidueiro. 

As áreas de plantación levan asociadas as infraestruturas necesarias para o seu 

defensa fronte ao lume (áreas devasas e faixas cortalumes lindantes coas pistas), 

segundo o disposto na Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia e súas modificacións na Lei 3/2018, do 26 de decembro, 

de medidas fiscais e administrativas, os artigos 12 núm. 1.e), 15 núms. 2 ó 8 e 17 do 

Decreto 105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas relativas á prevención de 

incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de 

aproveitamentos e repoboacións forestais, e na Orde de 31 de xullo de 2007 pola que 

se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal. 

. 
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                                              3. CONTEXTO HISTÓRICO E PATRIMONIAL 

3.1. Contexto Patrimonial 

A zona onde se pretende executar o proxecto de Repoboación da CMVMC Serra do 

Leboreiro e Cabreira, presenta unha peculiaridades históricas que é preciso 

mencionar. 

A xulgar polos achados arqueolóxicos, o concello de Lobeira estivo poboado xa no 

Neolítico, como denotan os monumentos megalíticos espallados pola Serra do 

Leboreiro e as necrópoles da serras adxacentes. Todas estas construcións tumulares 

representan a pegada que estas sociedades de cazadores e recolectores do Neolítico 

tiveron sobre estas terras, deixando os vestixos do seu gran culto á morte e o respeto 

polos seus defuntos. Neste periodo, comezouse a domesticar a Serra do Leboreiro co 

pastoreo extensivo levado a cabo por estas sociedades e continuiando ata a 

actualidade. Gran exemplo de gandeiría histórica que é salientar pola súa espacial 

singularidade e pegada na paisaxe do Parque Natural do Xurés. 

 Seguindo co devir histórico do territorio, denótase a presenza de comunidades 

humanas na Idade do Cobre e do Bronce Atlántico que deixaron as súas testemuñas 

nos xacementos da veiga do Limia, onde se localiza en superficie unha gran cantidade 

de cerámica Campaniforme; mais será na Idade de Ferro, cando aumente 

sustancialmente a ocupación das terras de Lobeira. Nesta época organizáronse 

poboados castrexos, situados en cúmios con boa visibilidade e boas condicións 

defensivas que eran incrementadas  cunha ou máis muraias pétreas. Exemplos da 

Cultura Castrexa en Lobeira témolos nos poboados castrexos de Cabaleiros, A Croa, 

Monte de Lobeira, A Coroa... 

 

A fase Galaico-romana, será tamén moi activa no concello de Lobeira, coa 

construción da Via Nova ou Via XVIII que unía Bracara con Asturica que pasa polo 

actual territorio do concello. 

 

Á Idade Media está asociada a constitución de pequenas comunidades monásticas 

que se fóron asentando no territorio, como o mosteiro de Cabaleiros, hoxe vestixial. 
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Nesta época construíronse fortalezas asociadas a linaxes nobres que controlaron o 

territorio, ás que se asociaban os pequenos castelos rocheiros que se mencionas non 

documentos históricos. As pequenas aldeas derivadas das villae e vici, fóronse 

organizando no concello ocupando o espazo de produción deixado polos castros. A 

estas aldeas está asociado o rico patrimonio etnográfico que atesoura o concello de 

Lobeira, plasmado en cruceiros, petos de ánimas, fornos, muíños, foxos do lobo… 

… 

3.2. Xacementos arqueolóxicos 

No perímetro da superficie afectada polas actuacións e no seu entorno próximo 

localízanse a necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar polo 

tanto ao contorno de protección dos seguintes Elementos Catalogados do Patrimonio 

Cultural (todos eles tipo mámoa): 

 

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 

GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 

GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No 

obstante todos eles figuran no Catálogo Plan Básico Autonómico (PBA) e a súa 

localización e os seus contornos de protección represéntase no visor do PBA. De 

acordo co artigo 30 da LPCG estes bens intégranse no Catálogo do Patrimonio 

Cultural de Galicia. 
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Ningún deles conta cun contorno de protección específico, polo que é de aplicación 

o establecido no artigo 38 da LPCG é dicir, contan cun contorno de protección 

subsidiario constituído por unha franxa cunha anchura de 200 m de radio medidos 

dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben.  

 

No deseño das mouteiras de repoboación, excluíuse os traballos nunha franxa de 

40 metros de diámetro arredor das coordenadas no que se atopan os bens 

patrimoniais segundo o plan básico autonómico, nesta área non se efectuarán 

traballos. 
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4. DESCRICIÓN DO PROXECTO DE REPOBOACIÓN 

A continuación faise unha vrebe síntese do proxecto de Repoboación na 

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Serra do Leboreiro e Cabreira 

(Lobeira, Ourense) 

 

4.1. Antecedentes 

A CMVMC dos veciños propietaria do MVMC 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) no concello de Lobeira, provincia de 

Ourense., en acordo tomado en asemblea xeral, autorizou ao presidente do CMVMC a 

facer as xestións necesarias para a creación de novas superficies forestais en terreos 

propiedade do MVMC. 

 

En cumprimento desta encomenda, o presidente solicitou a redacción do proxecto 

"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira", cuxo 

obxectivo era a definición dos traballos necesarios para a plantación en terreos 

propiedade do monte que tivesen unha clara vocación forestal. 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e 

indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se 

eviten, as afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, 

medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais de especies de interese 

para a conservación, etc. 

  

A creación destas novas masas arboradas é beneficiosa para a regulación 

hidrolóxica e a protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na 

loita contra os efectos do cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren 

consideradas reservorios a longo prazo de carbono, como de substitución, ao 

subministrar produtos renovables e alternativos aos combustibles fósiles. 

Este proxecto contribuirá a medio e longo prazo á mellora do medio rural para que 

aproveite as potencialidades do monte e atope unha saída viable para súa poboación. 
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4.2. Descrición da área de actuación  

 

OROGRAFÍA 

O monte consta dunha única parcela que está formada polas ladeiras que dende a 

fronteira portuguesa descen cara ao leste atá o límite cos Montes Veciñais en Man 

Común de Xesteiras, Farlanza, Monte Baixo de A Fraga, de Senderiz, Montes de 

Vilariño, Montes de Canle, de Valdemir, de Sabariz e de Torneiros. 

 

Os principais accesos realízanse pola estrada provincial OU-1216 que comunica 

Quitas (Lobeira) con A Grou (Lobios) e pola estrada local que leva dende Senderiz a A 

Fraga, dende a primeira ao seu paso por Valdemir e dende A Fraga cóllense as 

diferentes pistas que se dirixen ao monte. 

 

O terreo é accidentado, con fortes pendentes puntuais e afloramentos rochosos. As 

figuras do relevo mais salientables son 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. No monte estes son os datos mais salientables: 

 

Altitude máxima (m) 1333 

Altitude mínima (m) 970 

Altitude media (m) 1150 

Pendente máxima (%) 44 

Pendente mínima (%) 5,7 

Pendente media (%) 24,10 

Exposición dominante: sueste 

 

No que se refiere as mouteiras de actuación situánse nos 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. 
A pendente máxima, mínima e media e a exposición dominante da mouteira son as 

seguintes: 

Mouteira Pendente (max) Pendente (min) Pendente (media) Exposición 

Mouteira 1 25,5 % 7,8 % 17,95 % Sueste 
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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 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 
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rochas case sempre e insensible a súa vez, e dentro do conxunto migmático atópanse 

numerosas apófises e intrusións deste granitos. 

 

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. 

 

VEXETACIÓN ACTUAL: USOS DO SOLO 

As unidades de vexetación que na actualidade atópanse no monte son o resultado 

da continuada interacción da acción humana coa vexetación potencial. Esta 

interacción cambiou de xeito substancial a composición da biocenose do monte, pois 

as formacións clímax de carballeiras (Quercus pyrenaica) foron paulatinamente 

deforestadas para satisfacer a demanda de pastos e terras de labor que na 

actualidade han sido substituidas por matogueira. 

A vexetacion actual da zona de actuación, pode describirse a partir dos estratos 

forestais de vexetación do Inventario Forestal Nacional (IFN) e dos estratos de 

mostraxe establecidos a partire dun Inventario dos recursos e servizos forestais feito 

na fase de redacción do presente proxecto. Na seguinte táboa describense os distintos 

estratos forestais que o monte ten, e que serve tamén para identificalos tipos de 

masas de vexetación existentes, as zonas improdutivas, ríos, etc. 

 

Nº Estrato Tipo_masa M dominante Masa 1 Masa 2 S_ha 

01 Rasos e matos MAT/Ps,MF Matogueira 

Pinus 

sylvestris 

Frondo

sas 

diversa

s 435,74 

01 Rasos e matos MAT/RQ Matogueira Rochedo   206,60 

01 Rasos e matos MAT/RQ,Ps Matogueira Rochedo Pinus 296,01 
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Nº Estrato Tipo_masa M dominante Masa 1 Masa 2 S_ha 

sylvest

ris 

01 Rasos e matos RASO Raso     0,85 

01 Rasos e matos 

RASO 

ZONA 

QUEMADA Raso     43,56 

02 

Monte bravo con presenza 

de latizal de Quercus 

pyrenaica Qp MB/L Quercus pyrenaica     4,50 

03 

Latizal de Pseudotsuga  

menziesii 

Pm/MF 

L/MB 

Pseudotsuga 

menziesii 

(repoboación) 

Frondosas 

diversas    7,13 

04 

Repoboado de Pinus 

sylvestris Ps R 

Pinus sylvestris 

(repoboación)     0,54 

05 

Monte Bravo de Pinus 

sylvestris Ps MB/Rex Pinus sylvestris      58,30 

06 Latizal de Pinus sylvestris Ps L/MB,FJ Pinus sylvestris      40,51 

07 

Fustal Novo de Pinus 

sylvestris 

Ps 

FJ/MB,Rex Pinus sylvestris      10,78 

08 Infraestruturas de DCIF Cortalumes Raso     14,54 

09 Infraestruturas Viais Via Forestal       11,58 

09 Infraestruturas Viais 

Via Forestal 

Principal       6,30 

0 Outros -       5,84 

     

TOTAL 1142,79 

 

Da táboa anterior concluese que a masa de vexetación dominante no monte de 

Serra de Leboreiro e Cabreira é a de Matogueira, que na maioría dos casos vai 

asociada cos afloramentos rocosos aínda que tamén poden atoparse asociados 

algúns exemplares dispersos de coníferas ou frondosas. A superficie arborada e moi 

pouco representativa e sempre vinculadas aos escasos cursos de auga existentes.  

Non se constatou a presenza de ningunha especie invasora neste monte, nin 

tampouco pragas ou enfermidades que afectase ás masas arbóreas deste monte. 

 

4.3. Plan de Repoboación  

 

CONDICIONANTES 

No deseño das mouteiras de reforestación tivéronse en conta os seguintes 

condicionantes: 



Proxecto de Prospección arqueolóxica para a Repoboación da CMVMC Serra do Leboreiro e Cabreira  

(Lobeira, Ourense) 

OU20SLeCprox1 

 

17 

 Descontar das superficies de actuación todo tipo de encravados de 
extensión igual ou superior a 100 m², rexenerados naturais, brañas, zonas 
improdutivas, liñas eléctricas e servidumes de paso, así coma os afloramentos 
rochosos. 

 Garantir áreas de refuxio e hábitats propicios para especies de 
avifauna (coma circus pygargus e outras), establecendo descontinuidades nas 
superficies de plantación (mosaico) alternando zonas de plantación con zonas 
de matogueira 

 Salvagardar os xacementos arqueolóxicos da zona, deixando sen 
plantar unha franxa de 40 m arredor do perímetro exterior dos mesmos. 

 Minimizar o impacto do proxecto na paisaxe seguindo as seguintes 
recomendacións: 

 Evitar a plantación nas zonas onde existen afloramentos rochosos, en 
particular os situados en puntos de coroación topográfica, dominantes sobre 
a súa contorna. 

 Respectar as masas de vexetación autóctona ou de interese. (p.e., nas 
marxes dos ríos). 

 Favorecer a descontinuidade das masas monoespecíficas, aproveitando as 
valgadas e os terreos de maior calidade para o emprego de especies 
forestais que favorecen a diversidade paisaxística. 

 Tentarase que os límites das zonas de nova plantación se axusten a 
elementos físicos recoñecibles, coma camiños ou ben tomando coma 
referencia liñas coa mesma cota de altitude. O obxectivo é que as novas 
masas de arborado adquiran unha forma regular, ben encaixada coa 
morfoloxía da paisaxe de acollida. 

 Respectar sempre que sexa posible os muros os valados tradicionais se 
existiran. 
 

 No deseño das mouteiras cumprirase o disposto no artigo 68 da Lei 
de Montes de Galicia 07/2012 do 28 de xuño (ANEXO II, e a súa modificación 
na Lei 03/2018 do 26 de decembro de Medidas Fiscais e Administrativas), no 
que se refire ás distancias de separación que han de cumprir as novas 
plantacións con respecto a outras infraestruturas, plantacións, cultivos, e 
canles. 

  

 As plantacións cumprirán co disposto na Lei 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e súas 
modificacións na Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 
administrativas, os artigos 12 núm. 1.e), 15 núms. 2 ao 8 e 17 do Decreto 
105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas relativas á prevención de 
incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á 
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, e na Orde de 31 de 
xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa 
vexetal. 

  

 Aproveitar ao máximo as infraestruturas de defensa contra lumes 
existentes, limitando na medida do posible a creación de novas pistas e 
devasas. 
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ACTUACIÓNS DE REPOBOACIÓN 

 

O proxecto de repoboación do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, contempla 

a reforestación dun total de 164,33 has de zonas actualmente cubertas con 

matogueira e cunha clara vocación forestal. 

 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e 

indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se 

eviten, as afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, 

medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais de especies de interese 

para a conservación, etc.  

 

As especies elixidas para a repoboación son o piñeiro P. sylvestris e o bidueiro 

Betula sp., que de acordo ao Plan Forestal de Galicia son ecoloxicamente compatibles 

co medio (ao ser unha especie de alta montaña autóctona de Galicia) e tecnicamente 

viables para o fin ao que están destinadas.  

El método de plantación elixido é a plantación manual no compartimento 

acondicionado onde previamente se fixo una preparación consistente na roza 

mecanizada da matogueira e no aburatado puntual co buldócer ou coa retroaraña nas 

zonas de maior pendente o pedregosidade. 

 

O marco de plantación elixido é de 3x3 m (densidade 1111 pés/ha) no caso do 

piñeiro e de 4x4 m (densidade 625 pes/ha) no caso do bidueiro. 

 

As áreas de plantación levan asociadas as infraestruturas necesarias para o seu 

defensa fronte ao lume (áreas devasas e faixas cortalumes lindantes coas pistas), 

segundo o disposto na Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia e súas modificacións na Lei 3/2018, do 26 de decembro, 

de medidas fiscais e administrativas, os artigos 12 núm. 1.e), 15 núms. 2 ó 8 e 17 do 

Decreto 105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas relativas á prevención de 

incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de 

aproveitamentos e repoboacións forestais, e na Orde de 31 de xullo de 2007 pola que 

se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal. 
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4.4. Descrición dos traballos  

a. 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. 

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. 

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. 
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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%. 

b. 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 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. 

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, e pendentes inferiores ao 35% 

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. 

A superficie estimada na que se aplicará este método de preparación do terreo é de 

140,37 ha. 

Aburatado de 60x60x60 cm co retroaraña incluíndo a roza 

Nas mouteiras cunha maior pendente (>35%) empregarase un método de 

preparación do terreo puntual co fin de modificar as condicións do solo, para facilitar o 
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arraigamento e desenvolvemento da plantación sen favorecer os procesos erosivos 

con iso. 

O método a empregar é o aburatado puntual co retroaraña facendo con 

anterioridade unha roza puntual cun apeiro rozador. Esta preparación adóitase 

empregar en zonas cunhas condicións de pedregosidade e de pendente excesiva que 

impiden a mecanización normal dos traballos, ou naquelas 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. 

Neste brazo tamén pódese adaptar un apeiro rozador. 

Para realizar os traballos a retroaraña emprazase na posición e fai unha roza co 

cazo ou cun apeiro rozador onde corresponde o foxo: Despois co cazo, retira as 

pedras e a vexetación existente antes de facer o burato. Unha vez realizados todos os 

buratos dende este emprazamento, a retroaraña desprazarase polo terreo apoiando o 

cazo no chan ata a nova posición. 

A retroaraña fai buratos de 60 x 60 x 60 cm cunha roza previa dun metro cadrado 

para eliminala matogueira arredor do burato. Para realizar o aburatado empregaráse o 

cazo, sacando e volteando a terra polo menos dúas veces para conseguir unha boa 

remoción do terreo para o bo desenvolvemento da planta.  

A superficie na que se fará a roza e aburatado coa retroaraña é de 14,34 ha. 

c. Plantación 

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. 

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. 
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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. 

 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 

Método de plantación 

Adoptouse o método de plantación fronte ó sementado polas seguintes 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. 
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 Proporciona regularidade na masa vexetal, no que se refire a 
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 unha restrición mais curta do pastoreo ó desenvolverse 
os pes con mais rapidez. 

Marco e densidade de plantación 

A plantación de Pinus sylvestris farase nun marco de 3x3 m  (1111 pés/ha) nunha 

superficie de 137,59 ha.  

A plantación de frondosa farase nun marco de 4x4 m (625 pes/ha), e a especie 

elixida para é Betula sp. 

 

Áreas de defensa contra incendios forestais 

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 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 nos tramos cunhas pendentes 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 6,17 10 6,17 ha 

ADCIFLCP 5,73 km 6 3,44 ha 

ADCIF: Área de defensa contra incendios forestais 

ADCIFLCP: Área de defensa contra incendios forestais lindantes con pistas 

No deseño das infraestruturas intentouse aproveitar ao máximo as xa existentes, 

reducindo na medida do posible os impactos paisaxísticos negativos que podan xerar. 
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5. DESEÑO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA 

5.1 Obxectivos 

Os obxectivos da intervención arqueolóxica, conforme ao estipulado na Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia e no Decreto que regula a actividade arqueolóxica 

na Comunidade Autónoma de Galicia1, son a realización dunha prospección con 

metodoloxía arqueolóxica de tódolos terreos asociados as tarefas de forestación de 

164'33 ha no monte Serra do Leboreiro e Cabreira, coa finalidade que aporten 

información suficiente para esclarifica-la necesidade, ou non, doutro tipo de medidas 

paliativas do impacto xerado sobre o Patrimonio Cultural. 

 

Coñecido o alcance das obras a realizar, así como o contexto histórico da zona, 

aparecen como obxectivos xerais da intervención: 

 

 A documentación do espazo 

 Rexistro da información e das evidencias arqueolóxicas e históricas 

 Recuperación, rexistro e tratamento dos materiais arqueolóxicos 

 Proteción dos bens arqueolóxicos catalogados 

 

Unha vez elaborado o catálogo de bens culturais e delimitación dos mesmos, 

tomarase como base para unha avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural e, 

de ser o caso, unha proposta de medidas correctoras. 

                       

1
 Lei 5/2016 e Decreto 199/97. 



Proxecto de Prospección arqueolóxica para a Repoboación da CMVMC Serra do Leboreiro e Cabreira  

(Lobeira, Ourense) 

OU20SLeCprox1 

 

25 

5.2. Metodoloxía 

O marco metodolóxico que articula este proxecto e o emprego da cadea 

valorativa como ferramenta de traballo, integrada dentro do marco teórico da 

denominada Arqueoloxía da Paisaxe. [Criado Boado, Felipe (1999)]. 

 

A Arqueoloxía da Paisaxe permite comprendelo rexistro arqueolóxico na súa 

dimensión espacial e permite administralos restos arqueolóxicos como recursos 

integrantes do patrimonio cultural no seu contexto espacial e histórico, e 

interrelacionalo co mesmo. Dende a necesidade de integra-los diferentes ámbitos de 

acción que concorren na disciplina arqueolóxica nun proceso de traballo integrado e 

orientado a solventa-las demandas reais emprégase unha cadea valorativa ao través 

da que se ordena o traballo de xestión do patrimonio arqueoloxico. 

 

Partindo dunha concepción que trata aos elementos do patrimonio cultural como 

realidades tridimensionais, realidades que non están nun espazo neutro, senón que 

enraízan nun contexto concreto ou paisaxe, co que manteñen relacións significativas. 

Estas relacións permiten comprender mellor os espazos, o que deriva nunha mellor 

delimitación, definición da súa funcionalidade e reconstrución do seu significado. 

 

Co fin de cumprir cos obxectivos xerais marcados establécese unha metodoloxía 

de traballo específica que se divide en dous grandes apartados: gabinete e traballo de 

campo. Ambos apartados teñen lugar de xeito simultáneo, polo que é preciso un 

protocolo estrito de traballo que simplifique a súa coordinación. 

 

a. Traballo de gabinete 

Consiste na cumplimentación dos seguintes apartados: 

 

 Recopilación dos datos e documentos bibliográficos existentes sobre o espazo de 

traballo. 

 Tratamento da información xerada. 

 Elaboración dos distintos informes xerados polo avance no traballo. 

 Redacción dunha proposta de medidas correctoras. 
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Para iso, pártese do protocolo contido neste proxecto e cotéxase a información 

coas referencias e datos procedentes do campo. Todo isto ten coma finalidade crear 

unha visión de conxunto da problemática arqueolóxica da zona, o testado da 

coherencia entre a información procedente do traballo de gabinete e a realidade 

atopada no campo e, noutros casos, a ampliación ou redacción de novas valoracións 

arqueolóxicas e patrimoniais. 

b.  Traballo de campo 

O desenvolvemento da intervención de campo parte da aplicación práctica dunha 

base metodolóxica fundamentada nos seguintes presupostos: 

 

Prospección arqueolóxica 

A prospección arqueolóxica, segundo a súa definición legal (Incluída no Decreto 

199/1997, que regula a actividade arqueolóxica de Galicia), é a exploración superficial 

e sistemática, sen remoción de terras, dirixida ao estudo e investigación para a 

detección de restos históricos e aos contextos ambientais relacionados cos mesmos, 

ao través da observación e o recoñecemento sistemático da superficie terrestre. 

Metodoloxicamente poderíase esquematizar como a búsqueda e localización de 

xacementos nun territorio, avaliación dos seus contextos e estudo da súa distribución 

e relacións.(Ruíz Zapatero e Burillo Mozota, 1998). 

O método de traballo a aplicar é o definido dentro da cadea valorativa aplicada 

as entidades arqueolóxicas (Amado Reino e Barreiro Martínez, 2002), establecéndose 

como obxecto de traballo as entidades arqueolóxicas; tanto as evidencias 

documentadas e as valoracións hipotéticas, como as valoracións apoiadas en 

evidencias, para chegar a identificación de elementos e zonas arqueolóxicas ou de 

potencial arqueolóxico, caracterización dos compoñentes a tódalas escalas (dende a 

estruturación interna ata a articulación dentro dunha unidade de estudo máis ampla), e 

a valoración das entidades ao través de dous eixos confluíntes: a súa situación 

patrimonial, a valoración arqueoloxica e a súa significatividade. 

Rexistro da información 

Todo o proceso de traballo de campo será fotografiado e cartografado; xunto coa 

documentación gráfica levarase un diario de intervención onde se rexistrarán as 

incidencias e o desenvolvemento da actuación. 
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5.3. Desenvolvemento dos traballos 

Primeiramente procederase ao análise da documentación dispoñible: Bibliografía, 

Cartografía e Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia. 

 

Sueguidamente realizarase unha prospección previa de todo o terreo a 

reforestar, na que se levara a cabo una prospeccion de caracter extensivo da área, 

que implica unha labor de inventariado do patrimonio cultural a unha escala ampla e 

centrada na localizacion dos elementos máis perceptibles, ou dos que se teña 

constancia pola documentacion consultada. Esto ademais permitirá facer unha 

aproximación á paisaxe da zona en época prehistórica e unha valoración preliminar do 

impacto sobre os xacementos existentes. 

 

A continuación procederase á prospeccion de carácter intensiva e sistemática, 

entendendo por tal unha labor de catalogación patrimonial realizada a escala de 

detalle e local, centrada na documentación dos elementos localizados na fase anterior 

e nos elementos integrantes do patrimonio cultural de difícil localización nunha 

prospección extensiva. Tamén se levará a cabo unha valoración da incidencia da obra 

sobre os elementos, propoñendo as medidas correctoras pertinentes en cada caso. 

Nesta fase como na de carácter extensivo prospectarase unha banda de afección de 

200 metros medidos dende o perímetro exterior da zona de afección do estudo 

informativo, ao mesmo tempo que se realizarán enquisas orais. 

 

Finalmente levarase a cabo a sistematización de datos e a elaboración dun 

informe valorativo ou memoria final que será remitido á Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural da Xunta de Galicia. 
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6. PRAZOS, PERMISOS E RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

6.1 Prazos de execución e permiso dos propietarios 

O prazo de execución das tarefas previstas para os traballos de prospección 

arqueolóxica é de tres días para dous técnicos.  

 

As datas de inicio e fin de obra comunicaránse aos Servizos de Patrimonio da 

Xunta de Galicia. 

 

Os terrenos pertencen á Comunidade de montes veciñais en man común Serra do 

Leboreiro e Cabreira, autorizando o acceso aos terreos para realizar todos os traballos 

asociados á prospección arqueolóxica. 

 

6.2. Resolución de incidencias e final da intervención 

arqueolóxica 

A intervención arqueolóxica daráse por concluída cando se completen os 

obxectivos contidos no presente proxecto, sen embargo hai que sinala-la carga de 

aleatoriedade que leva implícita toda actividade arqueolóxica, que pode implicar que o 

proceso sufra modificacións significativas, variacións sustanciais ou incluso a 

paralización do mesmo. Estas incidencias poden levar consigo a adecuación do 

orzamento á nova realidade da intervención. 

 

Serán consideradas incidencias a aparición de restos de singular interese, 

merecedores da aplicación de outras metodoloxías non contempladas no presente 

proxecto. Nestes casos será paralizado o proceso de intervención arqueolóxica, 

emitiráse un informe á Direción Xeral do Patrimonio Cultural, para que se pronuncie ao 

respecto. Considérase asemade incidencia a modificación do proxecto de execución 

da obra cando esto implique a variación ou ampliación da mesma. 
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A disponibilidade de persoal de traballo, aportada polo promotor, consideraráse 

tamén incidencia cando conleve unha demora nos traballos ou o esgotamento do 

prazo de execución autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio. Neste caso 

paralizaráse a intervención ata que a Dirección Xeral autorice a ampliación do prazo 

inicial. 

 

Unha vez finalizada a actuación, e nun prazo máximo de duas semanas remitirase 

un Informe Valorativo, no que constarán os resultados da intervención, e faráse a 

proposta de actuación máis adecuada a partires dese intre. Máis adiante, no prazo 

máximo de seis meses, remitiráse a Memoria Técnica (Informe Final) coa totalidade 

dos resultados da actuación. 
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7. ORZAMENTO 

 

Para o desenvolvemento do Proxecto Arqueolóxico, no que se contempla a 

Prospección Arqueolóxica da Repoboación da CMVMC Serra do Leboreiro e Cabreira 

(Lobeira, Ourense), establécese como orzamento a suma das seguintes partidas: 

redacción de proxecto e informes 

Preparación de Proxecto: .................................................................................................. 320 € 

Elaboración de Informe Final / Memoria Técnica: ............................................................ 480 € 

 

 

traballo de campo 

Seguemento arqueolóxico: 
140 €/ día x 2 técnico x 3 xornadas........................................................................................ 840 € 

 

subtotal ..................................................................................................... 1.640 € 

I.V.E. 21% .....................................................................................................................344’40 € 

TOTAL .................................................................................................1.984’40 € 



Proxecto de Prospección arqueolóxica para a Repoboación da CMVMC Serra do Leboreiro e Cabreira  

(Lobeira, Ourense) 

OU20SLeCprox1 

 

31 

 

8. EQUIPO TÉCNICO E MEDIOS MATERIAIS 

Equipo técnico 

O desenvolvemento da intervención arqueolóxica relatada neste proxecto fai 

necesario un equipo de traballo composto por dous Técnicos Arqueólogos. 

 

Medios materiais 

Cóntase cos medios materiais necesarios para o correcto devir tas tarefas aquí 

sinaladas, esto é: 

 

 Material topográfico: 

 Medios de medición básicos, estación total e nivel láser 

 Software para o tratamiento de datos topográficos 

 

 Equipo informático para a xestión de bases de datos e tratamento e composición de 

texto (ordenador base, scaner A-4 e impresora) 

 Equipo fotográfico. Cámara dixital reflex e obxetivos (Nikon D70) 

 Equipo de debuxo e tratamento gráfico 

 Equipo informático para análise cartográfica, planimetría e CAD 

 Equipo para tratamiento gráfico e debuxo asistido por ordenador 

 Software de tratamiento infográfico e CAD 

 

Asemade o promotor proporcionará tanto o persoal base, como o material 

necesario para dota-lo, así como os medios ou a infraestructura necesaria que 

garantan o normal desenvolvemento da actividade arqueolóxica en campo. 
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10. ANEXO DOCUMENTAL 

 

 Anexo 1: Carta de permiso de acceso aos terreos 

 Anexo 2: Solicitude de autorización por parte do promotor da obra 

 Anexo 3: Carta de aceptación do orzamento 

 Anexo 4: Solicitude de autorización por parte do arqueólogo director 

 Anexo 5: Solicitude de autorización para consulta de inventario 



 

D. Antonio Domínguez Fernández, con D:N:I: 34924313-D, na súa calidade de 

presidente da Comunidade de montes veciñais en man común Serra do Leboreiro e 

Cabreira con NIF: V-32221335, e con domicilio a efectos de notificación en A Fraga 

s/n, Lobeira, CP: 32850, Ourense. 

 

Declara 
 

Que autoriza ao arqueólogo David Pérez López a acceder ao espazo de traballo, 

composto polos terreos incluídos dentro do Proxecto de Prospección arqueolóxica da 

repoboación da Serra do Leboreiro e Cabreira, para que dirixa a actuación 

arqueolóxica segundo o especificado no proxeto técnico adxunto. 

E para que conste os efectos oportunos asina a presente en Lobeira, Ourense, a 

26 de febreiro do 2020. 

 

 

 

 

 

Asdo: D. Antonio Domínguez Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL  

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO  

XUNTA DE GALICIA  

 

 

 



D. Antonio Domínguez Fernández, con D:N:I: 34924313-D, na súa calidade de 

presidente da Comunidade de montes veciñais en man común Serra do Leboreiro e 

Cabreira con NIF: V-32221335, e con domicilio a efectos de notificación en A Fraga 

s/n, Lobeira, CP: 32850, Ourense. 

 

 

Solicita 
 

Autorización para executa-lo Proxecto de Prospección arqueolóxica da 

repoboación da Serra do Leboreiro e Cabreira, segundo o proxeto técnico adxunto. 

 

 

E para que conste os efectos oportunos asina a presente en Lobeira, Ourense, a 

26 de febreiro do 2020. 

 

 

 

 

 

Asdo: D. Antonio Domínguez Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL  

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO  

XUNTA DE GALICIA  

 

 

 





David Pérez López, na súa calidade de arqueólogo, con domicilio a efectos de 

notificación en Bande (Ourense), rúa Badella Nº 5, e D.N.I. 76747377-B. 

 

 

Solicita 

 

Autorización para executa-lo Proxecto de Prospección arqueolóxica da 

Repoboación da Serra do Leboreiro e Cabreira), dirixido polo arqueólogo David pérez 

López, segundo o proxecto técnico adxunto. 

 

O solicitante comprométese a aceptar e desenvolver, na súa totalidade, o 

disposto no Decreto 199/1.997 do 10 de Xullo, polo que se regula a actividade 

arqueolóxica en Galicia, así como o disposto na Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de 

Galicia. 

 

 

E para que conste os efectos oportunos asina a presente en Bande, Ourense, a 

26 de febreiro do 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: David Pérez López 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

XUNTA DE GALICIA 

 

 



David Pérez López, na súa calidade de arqueólogo, con domicilio a efectos de 

notificación en Bande (Ourense), rúa Badella Nº 5, e D.N.I. 76747377-B. 

 

 

Solicita 

 

Autorización para consultalo inventario arqueolóxico da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural en relación ao Proxecto de Prospección arqueolóxica da 

Repoboación da Serra do Leboreiro e Cabreira), dirixido polo arqueólogo David pérez 

López, segundo o proxecto técnico adxunto. 

 

O solicitante comprométese a aceptar e desenvolver, na súa totalidade, o 

disposto no Decreto 199/1.997 do 10 de Xullo, polo que se regula a actividade 

arqueolóxica en Galicia, así como o disposto na Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de 

Galicia. 

 

 

E para que conste os efectos oportunos asina a presente en Bande, Ourense, a 

26 de febreiro do 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: David Pérez López 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

XUNTA DE GALICIA 
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11. ANEXO GRÁFICO 

  

Lámina 1: Plano da actuación.(ORTOFOTO SIGPAC) 

 

Lámina 2: Plano da actuación.(ORTOFOTO SIGPAC) 

 

Lámina 3: Plano da actuación.(ORTOFOTO SIGPAC+Plan Básico Autonómico) 
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_1 Situación ESCALA 1:50.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_2.2 Mouteiras de actuación s_ortoimaxe ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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P_6. Condicinantes Culturais, Patrimonias e Panorámicos ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Condicionantes Culturais, Patrimoniais

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Condicionantes Culturais, Patrimoniais
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DOCUMENTO 2.  PLANOS



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

DOC. 02 PLANOS 

1. INDICE PLANOS.

1.1. Localización. 

1.2. Mouteiras 

1.2.1. Mouteiras de actuación sobre cartografía. 

1.2.2. Mouteiras de actuación sobre ortoimaxe 

1.3. Ocupación e usos do solo 

1.4. Capacidade produtiva do solo 

1.5. Condicionantes hidrográficos: 

1.6. Condicionantes Culturais e Patrimoniais 

1.7. Condicionantes Espazos naturais e Biodiversidade. 

1.8. Condicionantes Hábitats 

1.8.1. Condicinantes hábitats prioritarios. 

1.8.2. Condicinantes hábitats no prioritarios. 

1.9. Condicionantes paisaxísticos. 

1.10. Estratos vexetación. 

1.10.1. Estratos actuais de vexetación no MVMC Serra de Leboreiro. 

1.10.2. Estratos Vexetación despois da reforestación. 
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
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P_1 Situación ESCALA 1:50.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_2.1 Mouteiras de actuación ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_2.2 Mouteiras de actuación s_ortoimaxe ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_03 Ocupación e usos do solo ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA DO ESTUDO

Actuaciones Reforestación

Ocupación do solo

Afloramientos rochosos e rochedos

Coberturas artificiais

Coníferas

Cultivos e prados

Mato

Mato e especies arbóreas

Mato e rochedo

Mosaico agrícola e mato

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas urbanas

Ocupación do solo na zona

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA DO ESTUDO

Actuaciones Reforestación

Ocupación do solo

Afloramientos rochosos e rochedos

Coberturas artificiais

Coníferas

Cultivos e prados

Mato

Mato e especies arbóreas

Mato e rochedo

Mosaico agrícola e mato

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas urbanas

Ocupación do solo na zona
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LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Indice Fertilidade solo

4- Mala disponibiilidade potencial nutrintes

Edafoloxia solo

E Prof. varible - Limitacións Maq Pesada - Risco erosión medio

F- Altas pendentes e Afloramentos rochosos Apto Maq Pesada Forestal- Risco erosión alto

G Prof. baixa - NO Apto Maq - Risco erosión variable

Rexime hídrico

7  Solos ben drenados 60-90 d deficit precipitacional

8 Solos ben drenados 90-120 d deficit precipitacional

Capacidade produtiva do solo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Indice Fertilidade solo

4- Mala disponibiilidade potencial nutrintes

Edafoloxia solo

E Prof. varible - Limitacións Maq Pesada - Risco erosión medio

F- Altas pendentes e Afloramentos rochosos Apto Maq Pesada Forestal- Risco erosión alto

G Prof. baixa - NO Apto Maq - Risco erosión variable

Rexime hídrico

7  Solos ben drenados 60-90 d deficit precipitacional

8 Solos ben drenados 90-120 d deficit precipitacional

Capacidade produtiva do solo

REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_4 Capacidade produtiva do solo ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES  O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_05 Condicionantes hidrográficos ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES  O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuaciones Reforestación

Hidrografía na zona

Zona Policía de Cauces

Condicionantes hidrográficos

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuaciones Reforestación

Hidrografía na zona

Zona Policía de Cauces

Condicionantes hidrográficos
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P_6. Condicinantes Culturais, Patrimonias e Panorámicos ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Condicionantes Culturais, Patrimoniais

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Condicionantes Culturais, Patrimoniais



REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_7. Condicionantes Espazos Naturais e Biodiversidade ESCALA 1:25.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

PARQUES_NATURAIS

ZEPA_Galicia

ZONIFICACION_PD_RNAT2000

Area de Conservacion

Area de Proteccion

Area de Uso Xeral

Zonificación Plan Recuperacion Emys orbicularis

POTENCIAL

PRESENZA

PRIORITARIA

Zonificación Plan Xestion Lobo

1

2

3

Biodiversidade na cunca do estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

PARQUES_NATURAIS
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ZONIFICACION_PD_RNAT2000
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Zonificación Plan Xestion Lobo

1
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3

Biodiversidade na cunca do estudo
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P_8.1. Condicionantes pola posibilidade de hábitats prioritarios ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Cunca do estudo

Actuacións Reforestación

Posible representación de hábitats prioritarios

91E0  -  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

4020  -  Queirogais humidos atlanticos de Erica ciliaris e Erica tetralix

6220  -  Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-Brachypodietea

7110  -  Turbeiras altas activas

Hábitats prioritarios

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Cunca do estudo

Actuacións Reforestación

Posible representación de hábitats prioritarios

91E0  -  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

4020  -  Queirogais humidos atlanticos de Erica ciliaris e Erica tetralix

6220  -  Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-Brachypodietea

7110  -  Turbeiras altas activas

Hábitats prioritarios
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P_8.2. Condicionantes posibilidade Hábitats no prioritarios ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representación Habitats NO prioritarios

6430 -  Megaforbios eutrofos higrofilos das orlas de chairas

8220 -  Encostas rochosas siliceas con vexetacion casmofitica

9230 -  Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica

8230 -  Rochedos siliceos con vexetacion pioneira

8310 -  Covas non explotadas polo turismo

8130 -  Desprendementos mediterraneos occidentais e termofilos

3260 -  Rios dos pisos basal a montano

6520 -  Prados de sega de montaña

6510 -  Prados de sega de baixa altitude

6410 -  Prados con Molinia

4030 -  Queirogais secos europeos

Posible representación de Hábitats No prioritarios

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representación Habitats NO prioritarios

6430 -  Megaforbios eutrofos higrofilos das orlas de chairas

8220 -  Encostas rochosas siliceas con vexetacion casmofitica

9230 -  Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica

8230 -  Rochedos siliceos con vexetacion pioneira

8310 -  Covas non explotadas polo turismo

8130 -  Desprendementos mediterraneos occidentais e termofilos

3260 -  Rios dos pisos basal a montano

6520 -  Prados de sega de montaña

6510 -  Prados de sega de baixa altitude

6410 -  Prados con Molinia

4030 -  Queirogais secos europeos

Posible representación de Hábitats No prioritarios
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LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Cunca do estudo

Actuacións Reforestación

Comarca paisaxistica Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

AEIP_04_05

Pena Gache-Serra do Leboreiro

Areas de Interese Paisaxístico

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Cunca do estudo

Actuacións Reforestación

Comarca paisaxistica Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

AEIP_04_05

Pena Gache-Serra do Leboreiro

Areas de Interese Paisaxístico
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578000

578000

579000

579000

580000

580000

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Estratos actuais de vexetación

MAT (Mato)

MAT/MF (Mato c/ frondosas)

MAT/Ps,MF (Mato c/ P. sylvestris e Frondosas)

MAT/RQ (Mato e rochedo)

Pm/MF L/MB (Ptesudotsuga menziesii)

Ps (Pinus sylvestris)

Qp MB/L (Quercus pyrenaica)

RASO ou ZONA QUEMADA

Via Forestal

Devasas

ESTRATOS E MASAS DE VEXETACIÓN

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Estratos actuais de vexetación

MAT (Mato)

MAT/MF (Mato c/ frondosas)

MAT/Ps,MF (Mato c/ P. sylvestris e Frondosas)

MAT/RQ (Mato e rochedo)

Pm/MF L/MB (Ptesudotsuga menziesii)

Ps (Pinus sylvestris)

Qp MB/L (Quercus pyrenaica)

RASO ou ZONA QUEMADA

Via Forestal

Devasas

ESTRATOS E MASAS DE VEXETACIÓN

SUPERFICIES DE REFERENCIA

Superficie MVMC = 1.142,78 ha

Matorral                 938,35 ha           82,11 % 
Rasos/Queimado         44,41 ha        03,88 % 
Arborado                 121,76 ha         10,65 % 
Infraestruturas           38,25 ha        03,34 %

REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_10.1 Estratos actuais de vexetacion no MVMC ESCALA 1:20.000
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577000

578000

578000

579000

579000

580000

580000

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Estratos actuais de vexetación

MAT (Mato)

MAT/MF (Mato c/ frondosas)

MAT/Ps,MF (Mato c/ P. sylvestris e Frondosas)

MAT/RQ (Mato e rochedo)

Pm/MF L/MB (Ptesudotsuga menziesii)

Ps (Pinus sylvestris)

Qp MB/L (Quercus pyrenaica)

RASO ou ZONA QUEMADA

Via Forestal

Devasas

Actuacións reforestación

Plantación Pinus sylvestris

Plantación Betula sp

ADCIF

ESTRATOS VEXETACIÓN DESPOIS DA REFORESTACIÓN

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Estratos actuais de vexetación

MAT (Mato)

MAT/MF (Mato c/ frondosas)

MAT/Ps,MF (Mato c/ P. sylvestris e Frondosas)

MAT/RQ (Mato e rochedo)

Pm/MF L/MB (Ptesudotsuga menziesii)

Ps (Pinus sylvestris)

Qp MB/L (Quercus pyrenaica)

RASO ou ZONA QUEMADA

Via Forestal

Devasas

Actuacións reforestación

Plantación Pinus sylvestris

Plantación Betula sp

ADCIF

ESTRATOS VEXETACIÓN DESPOIS DA REFORESTACIÓN

SUPERFICIES DE REFERENCIA

Superficie do MVMC = 1.142,78 ha

Antes da reforestación
Matorral                   938,35 ha        82,11 % 
Rasos/Queimado         44,41 ha        03,88 % 
Arborado                 121,76 ha         10,65 % 
Infraestruturas           38,25 ha        03,34 %

Despois da reforestación
Matorral                   621,71 ha        54,40 % 
Rasos/Queimado         44,41 ha        03,88 % 
Arborado                 438,40 ha         38,36 % 
Infraestruturas           51,50 ha        04,50 %

REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

P_10.2 Estratos de vexetacion despois da reforestación ESCALA 1:20.000
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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 técnicas para as obras de repoboación forestal e construción 
de infraestruutas de defensa contra lumes de este proxecto, constitúe un conxunto de instrucións 
para o desenvolvemento das mencionadas 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 se han someter os traballos. No prego de prescricións técnicas 
particulares establécense tamén as consideracións relativas ao solo 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 quedan 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 polo promotor e encargarase da dirección, control e vixilancia das 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. INSPECCIÓNS DAS OBRAS. 

As obras poderán ser inspeccionadas en todo momento polo persoal competente da 
administración. Tanto o enxeñeiro director das obras como o contratista poñerán á súa 
disposición os documentos e medios necesarios para o cumprimento da súa misión. 

1.2.5. 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. 
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• Definir aquelas condicións técnicas que os pregos correspondentes deixan á súa
decisión suspensión de traballos por excesiva humidade, xeadas, movementos de
zume,etc). Decidir sobre a boa execución dos traballos e suspendelos se é o caso.

• 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.

• 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. 

1.2.6. 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.  

O dito representante deberá residir nun punto próximo aos traballos e non poderá ausentarse 
sen poñelo en coñecemento do xefe da unidade de obra. 

1.2.7. PARTES E INFORMES. 

O contratista queda obrigado a subscribir, coa súa conformidade ou reparos, os partes e 
informes establecidos sobre as obras, sempre que sexa requirido para iso. 

1.2.8. ORDES Ó CONTRATISTA 

As ordes ao contratista daranse por escrito e numeradas correlativamente. Aquel quedará 
obrigado a asinar carta de recepción no duplicado da orde. 

1.2.9. 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 as incidencias ocorridas co contratista e as ordes dadas a este. 

Este diario das obras será asinado polo xefe da unidade de obra e revisado a diario polo 
enxeñeiro director das obras. 
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1.3. CAPITULO III: DOCUMENTOS QUE SE DEFINEN. 

1.3.1. DESCRIPCIÓN 

A descrición das obras está contida nodo Título II deste prego, na memoria do proxecto e nos 
planos. 

Este prego contén a descrición xeral e localización da obra, as condicións que han cumprir os 
materiais, as instrucións para a execución, tratamento do solo e da vexetación espontánea 
existente, medición e certificación das unidades de obra e constitúen a norma e guía que ha de 
seguir o contratista. 

1.3.2. PLANOS  

Constitúen o conxunto de documentos que definen xeometricamente as obras e as localizan 
xeograficamente. Conteñen a división en mouteiras do monte, necesaria para a execución da obra. 

1.3.3. PLANOS DE DETALLE. 

No caso de que se precisen, todos os planos de detalle preparados durante a execución das 
obras deberán estar subscritos polo enxeñeiro director, requisito necesario para que se poidan 
executar os traballos correspondentes. 

1.3.4. CONTRADICIÓNS, OMISIÓNS OU ERROS. 

No caso de contradición entre planos e prego de prescricións técnicas, prevalece o prescrito 
neste último. O mencionado no prego de prescricións técnicas e omitido nos planos, ou viceversa, 
haberá de ser executado como se estivese exposto en ambos os dous documentos, sempre que, a 
xuízo do enxeñeiro director, quede suficientemente definida a unidade de obra correspondente e 
esta 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 reformulo. 

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 unicamente informativo. 

1.3.5.1. Documentos contractuais 

Os documentos que quedan incorporados ao contrato como documentos contractuais, salvo no 
caso de que queden expresamente excluídos neste, son os seguintes: 

• Prego de cláusulas administrativas particulares. 
• Planos 
• Prego de prescricións técnicas particulares 
• Cadro de prezos unitarios 
• Orzamentos 
• Naqueles montes que estean incluídos no Sistema de Xestión Forestal Sustentable 

facilitaráselle ao contratista unha copia do manual de procedemento que quedará 
incorporado ao contrato como documento contractual 

A inclusión no contrato das medicións non implica a súa exactitude respecto á realidade. 



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

DOC 03. PREGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS PARTICULARES      4 

1.3.5.2. Documentos Informativos 

Os datos sobre solos 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. 

Estes documentos representan unha opinión fundada da propiedade. Sen embargo iso non 
supón que se responsabilice da certeza dos datos que se subministran e en consecuencia, deben 
aceptarse tan só como complemento da información que o contratista debe adquirir directamente 
e cos seus propios medios. 

Por tanto, o contratista será responsable dos erros que poidan derivar do seu defecto ou 
neglixencia na consecución de todos os datos que afectan ao contrato, o planeamento e a 
execución das obras. 

1.4. CAPITULO IV: TRABALLO PREPARATORIO PARA A EXECUCIÓN DAS 
OBRAS 

1.4.1. COMPROBACIÓN DO REPLANTEO. 

Cumprirase canto dispón na lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Séctor Público, 
pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do parlamento europeo e 
do consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, en relación con este traballo 
preparatorio. 

1.4.2. FIXACIÓN DE PUNTOS DE REPLANTEO E CONSERVACIÓN DESTES. 

A comprobación do replanteo deberá incluír como mínimo: O perímetro dos distintos rodais 
de traballo e trazado aproximado de vías de acceso á obra con puntos de referencia, e localización 
de parcelas de contraste se as houbese. 

O contratista responsabilizarase da conservación dos puntos de replanteo que lle foran 
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. 

O enxeñeiro director deberá aprobar os equipos de maquinaria e instalacións que deban 
utilizarse para as obras. A maquinaria e demais elementos de traballo deberán estar en perfectas 
condicións de funcionamento e quedarán adscritas á obra durante o curso de execución das 
unidades en que deban utilizarse. Non poderán retirarse sen consentimento do enxeñeiro director. 
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1.5.3. ENSAIOS 

Calquera tipo de ensaio deberá realizarse con amaño ás instrucións que dite o enxeñeiro 
director das obras. 

1.5.4. MATERIAIS. 

O material forestal empregado nas repoboacións forestais no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, tal e como establece a Lei 7/2012, de 28 de xuño,de montes de Galicia, 
deberá ter como orixe a rexión de procedencia en que se inclúa a superficie que se vai repoboar 
ou, excepcionalmente, poderá facerse con material procedente doutras rexións de procedencia, 
sempre que este material sexa dunha categoría superior, logo da autorización explícita do 
Director de Obra, que poderá solicitar xustificación da idoneidade e da capacidade de adaptación 
do dito material forestal. Na antedita autorización deben dispoñerse os criterios técnicos 
xustificados que aconsellen a utilización deste material forestal de reprodución que se plantará 
polas súas características ecolóxicas apropiadas á estación forestal. 

A planta empregada sempre deberá cumprir coa normativa vixente en canto a calidade 
xenética e calidade exterior. 

O contratista notificará ao enxeñeiro director con suficiente antelación a procedencia da planta 
que propón utilizar, aportando, cando así o solicite o citado enxeñeiro, as mostras e os datos 
necesarios para demostrar tanto a súa calidade como a súa cantidade. 

En ningún caso poderá ser utilizada en obra planta que non tivese aprobada previamente a súa 
procedencia polo enxeñeiro director. 

No caso de que a procedencia da planta fora sinalada concretamente neste prego de 
prescricións técnicas particulares, ou na memoria do proxecto, o contratista deberá utilizar 
obrigatoriamente planta da dita procedencia. Se posteriormente se comprobara que a dita 
procedencia é inadecuada ou insuficiente, o enxeñeiro director das obras fixará a nova 
procedencia e proporá a modificación dos prezos e do programa de traballos, se procedese e 
estivera prevista no contrato. 

En todo caso, o representante da empresa fará entrega ao director da obra de copia do 
certificado de procedencia, do pasaporte fitosanitario e do certificado de calidade da planta 
empregada, entrega que quedará recollida nun acta que deberán asinar ambos os dous.  

Non se utilizará planta forestal en ningunha obra de repoboación forestal en montes 
xestionados pola administración ou naquelas superficies obxecto de axudas públicas sen que se 
dispoña de: 

• O documento da persoa provedora consonte co Real Decreto 289/2003, de 7 de 
marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución (artigo 10.1) 
e Decreto 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 
(artigo 24). 

• Calidade exterior da planta consonte co artigo 28 do Decreto 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, actualizado polo RD 
1220/2011, de 5 de setembro. 

• Pasaporte fitosanitario consonte coa Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade 
vexetal e a Orde do 17 de maio de 1993 pola que se establece a normalización dos 
pasaportes fitosanitarios destinados á circulación de determinados vexetais, 
produtos vexetais e outros obxectos dentro da comunidade, e pola que se 
establecen os procedementos para a expedición de tales pasaportes e as condicións 
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e procedementos para a súa substitución e Orde APA/1439/2005 de 17 de maio de 
2005 pola que se modifica a devandita Orde (BOE 23-5-2005). 

Especial énfase débese realizar en que o documento da persoa provedora estea perfectamente 
referenciado co número do certificado patrón orixe. Segundo o artigo 113.4 da Lei 7/2012, de 28 
de xuño,de montes de Galicia, as actividades de comercialización feitas polos provedores de 
material forestal esixirán a expedición de documentos nos que se consigne, polo menos, a 
especie, o número de certificado patrón, o número de unidades vendidas e a identificación das 
persoas receptoras do material, así como aqueloutra información esixida pola lexislación 
aplicable. 

Non se tramitarán certificacións mensuais de obra forestal na que aparezan unidades de planta 
na relación valorada e non se xunte á mesma certificación, copia do/s documento/s da/s persoa/s 
provedora/s e pasaporte/s fitosanitario/s da planta ou lotes de planta obxecto da repoboación. 

Antes do emprego de calquera material de obra, poñeranse estes a disposición do enxeñeiro 
director de obra para que mediante os oportunos ensaios ou probas decida a súa aprobación ou a 
rexeite. Neste caso, sinalará por escrito ao adxudicatario un prazo breve para que retire da obra os 
materiais rexeitados. En caso de incumprimento procederase á súa retirada por conta do 
adxudicatario. 

Para comprobar a calidade exterior das plantas estarase ao disposto na Lei 30/2006, de 26 de 
xullo, de sementes e plantas de viveiro e recursos fitoxenéticos (BOE núm.178) e no artigo 28 do 
Decreto 220/2007, do 15 de novembro, sobre o control da calidade exterior das plantas. 

As vexetacións arbóreas, arbustivas ou herbáceas existentes nos rodais de actuación serán 
tratadas como queda definido neste prego e na memoria do proxecto. 

1.5.5. 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. 

1.5.6. 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. 

1.5.7. 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. 
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1.5.8. MEDIDAS INFORMATIVAS E 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. 

Se as actuacións foran financiadas total o parcialmente con cargo a xudas ao desenvolvemento 
rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), e o PDR de 
Galicia 2014-2020, tal como se establece no Anexo III do Regulamento (UE) 808/2014 da 
Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do 
Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e o Consello, farase o seguinte: 

• Cando unha operación pertencente a un programa de desenvolvemento rural de 
lugar a unha inversión cuxo custe total supere os 50.000 euros, o beneficiario 
colocará unha placa explicativa con información sobre o proxecto, na que deberá 
figurar a bandeira europea e o nome do fondo FEADER xunto coa frase: “Europa 
inviste no rural” 

• Naquelas obras de orzamento inferior aos 50.000 euros e sempre que non estea 
presupostado no proxecto de obra, non serán necesarias as medidas informativas.  

• Todas as actividades de información e publicidade relacionadas con fondos 
FEADER deberanse levar a cabo conforme ao disposto na Estratexia de 
Información e publicidade do PDR de Galicia 2014-2020. 

• Deberase certificar o cartel de obra na primeira certificación, as medidas 
informativas e de publicidade deben estar presentes dende o principio da 
execución da obra, e de publicitarse a medida, esta debe ser a correcta. 

• A documentación en papel (proxecto de obra), incorporará claramente na páxina 
de portada o emblema comunitario. 

• Asimesmo, as medidas informativas incluirán o emblema do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) 

1.5.9. PRECAUCIÓNS ESPECIAIS DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS 

1.5.9.1. Choivas. 

Durante a época de choivas os traballos poderán ser suspendidos polo enxeñeiro director 
cando a pesadez do terreo ou o risco de erosión o xustifique. 

1.5.9.2. Condicións climáticas. 

Os traballos poderán ser suspendidos polo enxeñeiro director cando a vexetación obxecto de 
tratamento non presente as condicións adecuadas para estes, ou non exista tempero para a 
plantación. 

No caso de xeadas as horas de inicio e remate das plantacións as fixará o Director de obra. 

1.5.9.3. Incendios 

O contratista deberá aterse ás disposicións vixentes para a prevención e control de incendios e 
ás instrucións complementarias que figuren no titulo II do prego de prescricións técnicas 
particulares, ou que se diten polo enxeñeiro director. 

En todo caso, adoptará as medidas pertinentes para evitar que se prendan lumes innecesarios e 
deberá poñer os medios ao seu alcance para evitar a súa propagación. Se se require o emprego de 
lume durante a execución das obras, o contratista será responsable de evitar a súa propagación así 
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como dos danos e prexuízos que se poidan producir. Calquera emprego de lume deberá axustarse 
á lexislación na materia, respectando todo o relativo a permisos e épocas de queima. 

1.5.9.4. Réximes de protección. 

Cando a obra se atope en superficies afectadas por algún réxime de protección (Rede Natura, 
Augas, Patrimonio, ou protección do dominio público, o adxudicatario deberá cumprir as 
consideracións do informe de autorización do Servizo con competencias en materia sectorial.  

No caso que se xeren gastos como consecuencia das actuacións a realizar para dar 
cumprimento ás condicións impostas polo Servizo competente, estes correrán por conta do 
adxudicatario. 

1.5.10. 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. 

1.5.11. CONTROIS. 

Se as obras executadas foran financiadas total o parcialmente con cargo a xudas ao 
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(FEADER), e o PDR de Galicia 2014-2020, serán sometidas, tal e como establece o Regulamento 
de Execución (UE) 809/2014, do 17 de xullo de 2014, a procedementos de control e 
condicionalidade en relación ás medidas de axuda ao desenvolvemento rural. 

1.6. CAPITULO VI: RESPONSABILIDADES ESPECIAIS DO CONTRATISTA 
DURANTE A EXECUCION DA OBRA 

1.6.1. DANOS E PREXUÍZOS 

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

Os servizos públicos ou privados que resulten danados, deberán ser reparados á súa costa, de 
acordo coa lexislación vixente sobre o particular. 

As persoas que resulten prexudicadas deberán ser compensadas á súa costa adecuadamente. 

As propiedades públicas ou privadas que resulten danadas deberán ser reparadas, á súa costa, 
restablecendo ás súas condiciones primitivas ou compensando adecuadamente os danos y 
prexuízos 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. 
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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. BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS. 

O contratista comprométese a cumprir os referentes de boas prácticas forestais contidos na 
Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal 
orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia, coa fin 
de diminuír e previr os posibles impactos ambientais motivados polas actividades forestais. 

1.6.5. 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. 

1.6.6. PERSOAL 

O contratista estará obrigados a dedicar ás obras o persoal técnico competente para a 
execución dos traballos. 

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. 

1.6.7. XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS. 

O contratista terá que cumprir as condición reflectidas no informe redactado por Patrimonio 
Cultural no caso de que existan xacementos arqueolóxicos. 

O contratista no caso de que a obra requira a presenza dun arqueólogo, será o responsable dos 
gastos derivados da súa contratación. 

1.7. CAPITULO VII: MEDICIÓN E ABOAMENTO DAS OBRAS 

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. Soamente poderá utilizarse a conversión de lonxitudes a 
superficies ou viceversa, cando expresamente o autorice o título II deste prego de prescricións 
técnicas. Neste caso, os factores de conversión serán definidos neste; 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 aplicáranselle os prezos unitarios e, se procedera, 
auxiliares, que aparecen nos cadros correspondentes ao orzamento do proxecto, aumentados nas 
porcentaxes que para gastos xerais da empresa, beneficio industrial, etc, estean vixentes e da cifra 
que se obteña deducirase o que proporcionalmente corresponde á baixa feita no remate. Á cifra 
obtida se lle aplicará o IVE que proceda. 

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 expresamente non se diga o contrario no título II de este prego de 
prescricións técnicas 

Cando o contratista, coa autorización do enxeñeiro director, substitúa unha obra de fábrica por 
outra que teña asignado maior prezo, execute con maiores dimensións calquera parte da obra ou, 
en xeral, introduza nela calquera outra modificación que sexa beneficiosa a xuízo da dirección de 
obra, non terá dereito, sen embargo, senón o que correspondería se se tivese construído 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 desta forma no 
presuposto baixo esta forma de pago. As partidas alzadas a xustificar aboaranse consignando as 
unidades de obra que comprenden aos prezos do contrato; ou aos prezos contraditorios 
aprobados, se se trata 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 
certificalos e dará por escrito ao adxudicatario as normas e directrices necesarias para que 
emende os defectos sinalados. 
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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. Recepción parcial definitiva. 

Cando se realicen traballos que non se poidan finalizar no tempo fixado nos pregos por 
circunstancias xustificadas, poderase realizar recepcións parciais daquelas partes da obra 
susceptibles de ser executadas por fases e que podan ser entregadas ao uso público, segundo o 
establecido no contrato. Tamén se poderán realizar cando o enxeñeiro director da obra xulgue 
conveniente a realización de tales recepcións, para o que será de aplicación o visto nos artigos 
anteriores. 

1.7.2.8. Outros gastos de conta do contratista. 

Serán de conta do contratista, sempre que no contrato non se prevea explicitamente o 
contrario, os seguintes gastos: 

•  Os gastos de construción, remoción e retiradas de construcións auxiliares e instalacións 
• provisionais. 
•  Os gastos de protección de materiais contra todo deterioro, dano ou incendio, cumprindo 

os requisitos vixentes para o almacenamento de explosivos e carburantes. 
•  Os gastos de limpeza e evacuación de desperdicios e 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 ou transporte de ferramentas, material ou maquinaria 
•  Os gastos de montaxe, conservación e retirada de instalacións para o subministro de auga 

necesaria para as obras. 
•  Os gastos de reparación da rede viaria existente antes da execución das obras, que fose 

deteriorada debido á realización destas. 
•  Os gastos que orixinen a copia dos documentos contractuais, planos, etc 
•  Os gastos de retirada de materiais rexeitados e corrección das deficiencias observadas e 

postas de manifesto polas correspondentes probas e ensaios. 
•  Os gastos de replanteo das obras. 
• Os gastos das mostraxes para determinación de marras, cando proceda. 

1.8. CAPITULO VIII: DISPOSICIÓNS XERAIS 

1.8.1. PERÍODOS DE EXECUCIÓN. 

Os períodos de execución das obras de repoboación segundo as distintas operacións 
distribuiranse da forma seguinte: 

• Actuación sobre a matogueira: todo o ano. 
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• Preparación do terreo: todo o ano, sempre que as condicións de humidade edáfica sexan as 
adecuadas, e en todo caso estarase a disposición das instrucións dadas ao respecto polo enxeñeiro 
director de obra. 

• Plantación: Levarse a cabo en épocas de paralización vexetativa, sen grandes xeadas e con 
condicións de humidade do solo adecuadas. O período apto para a plantación pode ampliarse 
enxeñeiro director de obra o que prevaleza e ao que haberá de supeditarse a realización das 
distintas operacións. 

A execución das obras mencionadas deberase levar a cabo conforme ao programa de traballos 
que presente o adxudicatario e aprobado polo director de obra, que deberá ter en conta as obrigas 
derivadas das disposicións vixentes en materia ambiental, especialmente cando exista no proxecto 
de obra superficie afectada por algunha figura de protección. 

O persoal responsable, poderá propoñer paralizar algúns traballos se estes afectasen á 
nidificación de aves de presa, de pícidos (petos) ou de especies catalogadas, por prazo detallado 
(días ou meses). 

1.8.2. CONSERVACIÓN DURANTE A EXECUCIÓN. 

O adxudicatario queda comprometido a conservar á súa costa todas as obras que integran o 
proxecto ata que remate o período de garantía. 

Ao mesmo tempo queda obrigado á conservación das obras de fábrica, de infraestrutura vial, 
de prevención de incendios, pechamentos e de calquera outra obra auxiliar ou instalación 
incluídas no proxecto. 

1.8.3. CONTROL DOS TRABALLOS. 

1.8.3.1. Probas durante a fase de execución 

Para o control da execución das obras de repoboación, establecerase unhas probas que inclúen 
as fases de preparación do terreo e a de plantación. As probas a que se someterán as obras na fase 
de preparación do terreo serán as seguintes: 

Roza: 

No caso de efectuar roza puntual ou a feito previa a plantación verificarase que altura do mato 
despois da operación sexa inferior a 10 cm. 

No caso do desbroce por buratos, comprobarase que o diámetro desbrozado coincida co que 
figura na memoria. 

No caso de efectuar roza por faixas, o control consistirá en que as mencionadas faixas terán a 
anchura, separación e dirección que figura na memoria. Realizarase unha medición cada 200 
metros lineais. 

Preparación do terreo. Aburatado mecanizado: 

Verificaranse: 

• A separación entre exies das liñas de aburatado paralelas consecutivas. 
• A separación lonxitudinal e transversal dos buratos nas faixas paralelas. 
• As dimensións dos buratos e espazamento entre filas (segundo marco de plantación) 
• A distribución e dimensións, especialmente a profundidade dos buratos e preparación 

manual do terreo ea súa nivelación. 

Plantación: 
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Verificaranse: 

• Comprobación da densidade de planta de cada especie por hectárea, así como a súa 
distribución. 

• Descalce de plantas 1 ou 2 días despois da plantación para comprobar a posición da raíz,  
e que non sexa inadecuada a colocación do sistema radicular na planta a raíz núa ou do cepellón, 
así como que non fose enterrado o colo da raíz. 

• Intento de arranque de plantas para comprobar se o terreo quedou ben compactado arredor 
delas, e a súa suxeición ao chan mediante tirón.  

Para o control da execución das operacións de aburatado e verificación da plantación farase un 
número de parcelas de muestreo (10x10 m) mínimo en cada estrato según su superficie,  segundo 
a seguinte táboa: 

Superficie 0-5 >5-10 >10-20 >20-30 >30-40 >40-50 

Nº parcelas 2 3 4 6 7 8 

1.8.3.2. Probas na fase posterior. Parcelas de contraste. 

Para determinar a porcentaxe de marras debidas a fallos na técnica de plantación, e polo tanto 
imputable ao contratista, o Enxeñeiro Director poderá establecer por medio das súas unidades 
administrativas de repoboación, parcelas de contraste plantadas nas mesmas condicións que o 
resto da superficie e que servirán de modelo. 

Estas parcelas localízanse dentro de cada rodal sistematicamente, a razón de unha por cada 20 
has., ou fracción, cunha superficie de 1000 m2 por parcela. 

O replanteo destas realizarase simultaneamente ao dos rodais de repoboación sendo os gastos 
de aquel por conta do contratista 

A plantación das mencionadas parcelas realizarase baixo a dirección directa e en presenza do 
enxeñeiro director das obras, co apoio das unidades administrativas de repoboación e con persoal 
obreiro por conta do contratista. 

O enxeñeiro fixará o momento da súa plantación, coa mesma planta utilizada polo contratista. 

1.8.4. 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. 
 

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. ALCANCE DAS PRESCRICIÓNS DO TÍTULO II 

As citadas prescricións aplicarase nos casos que correspondan á execución das obras 
comprendidas dentro do proxecto de repoboación e/ou tratamentos silvícolas dos montes 
incluídos na memoria. 

Contén as condicións técnicas que, ademais das particulares que se establezan no contrato, 
deberán rexer na execución das ditas obras. 

2.1.2.  OBXECTO DO PROXECTO 

O proxecto ten por obxecto a realización das obras de repoboación descritas na memoria e 
comprende, por tanto, todos os traballos e cantas obras e operacións sexan necesarias para que este 
quede executado de acordo cos planos e prescricións deste prego. 

2.1.3. LOCALIZACIÓN DAS OBRAS. APEO DE RODAIS. 

As obras localízanse nos montes que figuran na memoria do proxecto, nos termos municipais que 
en nela se reflicten. 

O apeo de rodais é o que figura na memoria, no apartado correspondente. A súa delimitación 
aparece nos planos. As superficies de cada rodal que aparecen na memoria son a título informativo. 
Mediante a operación de replanteo detallada no título I deste prego delimitarase os rodais sobre o 
terreo. 

Nas obras de repoboacións forestais cumpriranse as distancias establecidas no artigo 68, anexo 2, 
disposición adicional cuarta e disposición transitoria décima, da Lei 7/2012, de 28 de xuño,de 
montes de Galicia. 

Á hora de aplicar as distancias mínimas que deben respectar as repoboacións forestais, deberase 
facer en función da especie e de si se atopan en concellos declarados de alto risco, tal e como 
establece o Anexo II da citada lei de montes. 

2.2. CAPITULO II. NORMAS TÉCNICAS PARA A REALIZACIÓN DA 
REPOBOACIÓN. 

2.2.1. 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. 
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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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. INSTRUCCIONS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS. 

2.2.4.1. Planta. 

A memoria recolle as necesidades de planta, especies e cantidades requiridas. 

A continuación reúnense as condiciones técnicas que deben cumprir a totalidade do material 
vexetal que se empregará neste proxecto.  

2.2.4.2. Prego de prescricións técnicas para o abastecemento da planta e semente 
forestal. 

A calidade do material vexetal de reprodución empregado é un dos factores máis importantes que 
condicionan o éxito da repoboación, non debéndose aforrar esforzos neste sentido. O material 
empregado na plantación e semente cumprirá os seguintes requisitos, sendo rexeitables en todo 
momento pola D.O aquelas partidas de planta ou semente que non os cumpran. 

2.2.4.2.1. Tipo de planta. 

Empregarase planta dun zume para Pinus sylvestris en contedor, e planta de 1 ou 2 zumes (60-
100 cm) no caso da frondosa Betula sp.. 
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Como normas de conformación e estado sanitario, aplicaranse as normas UE. Normas 
dimensionais: como regra xeral, as normas UE. E especialmente o Real Decreto 289/2003, de 7 de 
marzo (BOE nº 58), actualizado polo RD 1220/2011, de 5 de setembro, polo que se modifica dito 
Real Decreto, e o Decreto 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. 

2.2.4.2.2. Planta en contedor. 

O sistema de cultivo empregado no viveiro debe incluír: 

• Substrato artificial, de composición acreditada por certificación do viveiro produtor, onde 
tanto a micro como a macroporosidade se sitúen entre o 20-25%. 

O contedor deberá reunir os seguintes requisitos: 

• Dispor dun eficaz dispositivo antiespiralizante, sexa pola forma das súas paredes ou pola 
inclusión de determinadas guías direccionais. 

• Con paredes impermeables ás raíces, que pode ser mecánica ou química no caso de 
contedores de papel. 

• Sobreelevación suficiente sobre o terreo, mínimo de 10 cm., para producir autorrepicado 
radicular 

• Que permita a extracción total e fácil do cepellón. 
• Non son admisibles aqueles sistemas nos que parte ou a totalidade do contedor se 

introduce na terra xunto coa planta. 
• A dimensión mínima do contedor será de 120 c.c. para Pinus sylvestris, 200 c.c. para 

betuláceas e de 300c.c. para as restantes especies de frondosas. 

2.2.4.2.3. Planta a raíz espida. 

O sistema de cultivo empregado no viveiro debe incluír: 

• Repicado radicular con formación de raíces secundarias suficientes. 
• Lonxitude da raíz principal repicada entre 10 e 20 cms. 

Os sistemas radicais, tanto no caso de planta a raíz espida como en contedor, deben comportar 
sempre unha correcta arquitectura, unha compensación entre raíces principais e secundarias, e unha 
correcta orientación cara abaixo. 

2.2.4.2.4. Prego de prescricións técnicas para o abastecemento da planta. 

Se poderán comercializar aqueles lotes de plantas nos que o 95% destas sexa de calidade cabal e 
comercial. A tal respecto a calidade cabal e comercial determinarase,tal e como establece o Decreto 
220/2007, do 15 de novembro,de acordo a criterios de conformación exterior da planta e do seu 
estado sanitario, así como, se é o caso, a criterios de idade e de dimensión. 

Tal e como establece dito Decreto 220/2007, as plantas que se comercialicen en todo o territorio 
da comunidade autónoma cumprirán cos requisitos aplicables para as plantas comercializadas en 
rexións de clima mediterráneo, reguladas no anexo VII, parte E do Real Decreto 289/2003, do 7 de 
marzo. 

1. Altura: Defínese pola lonxitude desde o extremo da xema terminal ata o colo da raíz, sendo a 
altura mínima para as coníferas de 15 cm. e de 30 cm. para frondosas. 

2. Robustez: Mídese polo diámetro do colo da raíz, expresado en mm., sendo o diámetro mínimo 
o seguinte: Coníferas: D= Altura/10 (cm.)+2 Frondosas: D=Altura/10 (cm.)+4 



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

DOC 03. PREGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS PARTICULARES      17 

3. Forma do sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raiciñas 
laterais e abundantes terminacións meristemáticas e non telas perdido en proporción apreciable 
durante o arranque. 

4. Relación raíz - parte aérea: Defínese en lonxitude ou en peso; se se expresa por este último, o 
peso de cada unha das partes non debe pasar de 1.8 veces o da outra. 

5. Follas e ramificacións: As coníferas deben ter o tipo de acículas e ramificación que 
corresponde a súa idade en viveiro. A planta de talo espigado e sen ramificar deberá ser rexeitada, 
pois non dará no colo da raíz os diámetros mínimos esixibles. 

6. Estado: Non debe mostrar signos de enfermidade, ni presentar coloracións que poidan 
atribuírse a deficiencias nutritivas. Non debe confundirse a coloración por deficiencias, co cambio de 
coloración que experimentan algunhas especies debido ás xeadas, que en nada diminúe a calidade 
das plantas. 

7. Idade: Ven determinada polo número de zumes ou tempo de permanencia en viveiro ata o seu 
transplante ao monte. Exprésase en anos ou períodos vexetativos. 

Poderanse superar as alturas máximas establecidas, sempre que non se supere o índice de 
esvelteza máximo das dimensións establecidas no anexo VII, parte E do Real decreto 289/2003, e 
que o equilibrio entre a parte aérea e a radical sexa o axeitado. 

No caso das coníferas deberanse utilizar contedores de máis de 150 cc, agás que sexan rexilados, 
podéndose nestes casos utilizar volumes ata 100 cc. 

Para estes efectos entenderase por contedor rexilado o que teña unha porcentaxe de superficie 
lateral aberta de polo menos o 20% do total da superficie lateral do alvéolo, unha lonxitude de 
superficie lateral pechada de non máis de 2 cm e acanaladuras interiores para evitar o reviramento 
das raíces. 

O volume mínimo do contedor para betuláceas será de 300 cc, sendo para o resto de frondosas 
maior de 250 cc. 

En todo caso, axustaranse as normas e disposicións do RD 289/2003, de 7 de marzo, para as 
especies incluídas nos Anexos I e XII, actualizado polo RD 1220/2011, de 5 de setembro, polo que 
se modifica dito Real Decreto, e o Decreto 220/2007, do 15 de novembro. 

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, polo  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. 
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• 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.  

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. 

2.2.4.2.5. Procedencias das especies a repoboar. 

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.  

Co fin de asegurar o uso das mellores procedencias para as principais especies forestais en 
repoboacións se inclúen a continuación cadros de procedencias preferentes ou indicadas, así como 
procedencias alternativas para o abastecemento do material forestal.  

O uso de procedencias diferentes ás reflectidas nos cadros que seguen, deberán contar con 
autorización explícita do Director de Obra segundo o establecido no Título I do presente prego de 
condicións. 

Especie: Pinus sylvestris L. 

ORIXE PREFERENTE 

Nome Clave/Método Provincia Rexión procedencia Categoría MFR Materias de base existentes 

Pinus sylvestris 021 A Todas 10. Sª Guadarrama Seleccionado Mouteiras da Fonsagrada e 

Bande (Galicia) 

ORIXE ALTERNATIVA 

Nome Clave/Método Provincia Rexión procedencia Categoría MFR Materias de base existentes 

Pinus sylvestris 021 A Todas 
10. Sª Guadarrama 

Identificado 
FS de Ávila, Madrid, Segovia 

11. Sª Gredos FS de Ávila 

Especie: Betula celtiberica Rothm. & Vasc 

ORIXE PREFERENTE 

Nome Clave/Método Provincia Rexión procedencia Categoría MFR Materias de base 
existentes 

Betula celtiberica 273 D A Coruña e Lugo 01. Galicia litoral Identificado FS da Coruña 

Pontevedra e 

Ourense 

02. Montañas e mesetas 

interiores de Galicia 

FS de Lugo 
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2.2.4.3. 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. 

2.2.4.4. 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 
repoboación ademais do que sobre elo indique o Enxeñeiro Director. Se o prego non determinase as 
condicións a esixir, o Contratista deberá solicitar do Enxeñeiro Director as condicións esixibles a 
estes materiais que contestará no prazo de UN (1) mes. 

2.2.4.5. Ferramentas. 

Para o acondicionamento de buratos 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. 

2.2.4.6. Maquinaria. 

A maquinaria a empregar nos procesos operativos de preparación mecanizada do terreo ou 
apertura das áreas de defensa contra lumes serán: 

• Tractor de rodas ou cadeas coas seguintes características: 

Potencia mínima: 100 CV 

Implemento: Rozadora de cadeas 

• Tractor de cadeas ou buldocer coas seguintes características: 

Potencia mínima: 101/135 CV 

Implemento: Reixóns modificado para apertura dos buratos. 

• Excavadora retroaraña coas seguintes características: 

Potencia mínima: 70/90 CV 

Alcance máximo: 7700 mm 

Implemento: Apeiro rozador cadeas / Cazo 

2.2.5. DESCRIPCIÓN DOS PROCESOS OPERATIVOS E MEDICIÓN DAS 
UNIDADES DE OBRA. 

2.2.5.1. Tratamento da vexetación preexistente. 

2.2.5.1.1. Roza da matogueira co tractor e rozadora de cadeas. 

Previse facer esta operaciónen 140,37 ha da superficie de actuación. 

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 
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cerca do solo e introducindo as súas partes aéreas en tambores metálicos, onde por reiteración do 
golpeo resultan trituradas. 

O labor será unha roza de matogueira a eito, con pendentes inferiores ao 45 %, sempre que non 
existan afloramentos rochosos que impidan a súa utilización e seguindo a liña de máxima pendente. 

Equipo: 

Tractor de rodas > 100 c.v., equipado de máquina rozadora de eixe vertical con corte horizontal. 

A potencia mínima requirida da rozadora será de 50 c.v., suspendida 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 
seguindo a liña de máxima pendente e sempre que non existan afloramentos rochosos que impidan a 
súa utilización. 

Esta operación convén realizala a zume en movemento e 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%. e a altura do mato unha vez rozado non 
superará os 10 cm. 

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico. Virá expresada en ha. 

2.2.5.1.2. Roza da matogueira puntual co retroaraña e apeiro rozador. 

A área na que se fará esta operación é de 14,34 ha da superficie total da actuación. 

Definición: 

Roza e eliminación da parte aérea do mato mediante máquina rozadora montada sobre unha 
retroaraña, que roza puntualmente o mato da zona onde se farán posteriormente os buratos 
rompendo os seus tallos cerca do solo. 

O labor será unha roza  puntual da matogueira nas zonas con pendentes >35 %, ou na que podan 
existir afloramentos rochosos e seguindo a liña de máxima pendente. 

Equipo: 

Retroaraña de 70/90 CV con apeiro rozador acoplado no brazo. 

A potencia mínima requirida da rozadora será de 50 c.v., suspendida 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 de xeito puntual seguindo a 
liña de máxima pendente na zona onde despois se farán os buratos, e sempre que non existan 
afloramentos rochosos que impidan a súa utilización. 

Respectarase a vexetación arbórea existente. 

A labor realizarase en pendentes > 35%. e a altura do mato despois de rozado será <10 cm. 

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico. Virá expresada en ha. 
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2.2.5.1.3. Roza manual (se fora necesaria). 

Definición: 

Na zona onde a pendente non permita a actuación mecanizada e a vexetación vaia a establecerse 
por plantación, realizarase unha roza manual con motodesbrozadora de xeito puntual, por faixas ou 
en cuadrículas (de 1x1 m) variables en función da cantidade e altura do mato existente. 

O traballo farase nas zonas con pendente > 35% ou nas zonas onde a pedregosidade do terreo 
impida a mecanización dos traballos. A altura do mato, unha vez rozado, no superará os 10 cm. 

Equipo: 

Peóns especializados equipados + Motorrozadora, fouce, aixada.  

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. 

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico. Virá expresada en ha. 

2.2.5.2. Preparación do terreo. 

2.2.5.2.1. Aburatado mecanizado co buldocer. 

Previse facer esta operaciónen 140,37 ha da superficie de actuación. 

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: 

Buldócer  130/150 c.v., equipado de dous reixóns modificados (separados 3 m).  

Implemento: Apeiro para aburatado consistente en reixóns modificados, consistente en dúas rellas 
dispostas en paralelo a uns 50 cm de distancia unidas cunha barra de ferro transversal que actúan 
abrindo o burato sen extrae a terra (remoción).  

A culler inferior a altura da bota ten forma triangular (30 cm. de altura x 40 cm. de anchura) para 
abrir o burato; e outra sobre ela con forma de ala para empuxar a terra e o mato e impedila súa caída 
no burato aberto. Entre as dúas pezas existe un oco, cuxa finalidade é non compactar a parede 
inferior. 

Proceso operativo: 

O bulldózer realizará os buratos descendendo por liñas de máxima pendente, realizando a labor 
en dous tempos, xa que é imprescindible que o tractor retroceda ó menos 40 cm. antes de levantalo 
reixón. 

As dimensións aproximadas do burato serán de 50x50 cm  e 50 cm de profundidade sen 
extracción da terra do mesmo. 
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Sería adecuado realizar a preparación do terreo con unha antelación de un meses respecto á 
plantación.  

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico e conteo de cuadrículas abertas por hectáreas, 
comprobarase ademais que a distancia entre elas se axusta ao marco de plantación fixado no 
proxecto. Virá expresada en ud. 

2.2.5.2.2. Aburatado mecanizada co retroaraña incluindo a roza. 

A área na que se fará esta operación é de 14,34 ha da superficie total da actuación. 

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, empregando para o 
aburatado unha máquina retroaraña con cazo. Este método 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: 

Retroaraña de eirugas de 51/70 CV cun brazo telescópico. 

Implemento: 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 
maquina desprázase polo terreo empregando o cazo coma punto de apoio ata a nova posición. 

O aburatado se realizará respetando o marco de plantación sempre que a pendente e a 
pedregosidade o permitan. Os buratos deberán ter unhas dimensións de 60x60x60 cm, deixando a 
terra removida no burato. A operación farase dúas veces para conseguir un burato dabondo para o bo 
desenvolvemento da planta. 

Se fora necesario se fará tamén  un decapado previo dun  metro cadrado de superficie, arredor do 
centro do burato no que se colocará a nova planta. 

Como norma, deberá transcorrer polo menos un mes entre as labores de preparación do solo e a 
plantación. 

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico e conteo de buratos abertos por hectáreas, 
comprobarase ademais que a distancia entre elas se axusta ao marco de plantación fixado no 
proxecto. Virá expresada en ud. 

2.2.5.3. Plantación. 

2.2.5.3.1. Instruccións previas para o manexo e coidado da planta. 

Por tratarse de material biolóxico delicado deberá observarse o maior coidado de todas as 
operacións que leven consigo o manexo da planta. Deberá atenderse en especial aos seguintes 
puntos: 
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• Protexer as plántulas en todo momento da desecación, luz directa, calor excesiva, asfixia, 
conxelación, golpes, roturas, variacións bruscas de temperatura e contacto con substancias tóxicas 
o prexudiciais. 

• Non formar grandes montóns de planta e permitir en todo momento a libre circulación de 
aire entre os fatos ou feixes. 

• Realizar o transporte de planta coa maior prontitude, nas horas de menor calor do día e 
nunca con vehículos descubertos. 

• A operación de aviveirado no monte para almacenamento da planta durante os días que 
duren os traballos de plantación é especialmente importante. En época fría terase especial coidado 
coas xeadas. En época cálida os lugares para aviveirar a planta deberán ser frescos, a refuxio do 
sol e con bo solo. 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 obreiro levará unicamente en cada cubo ou contedor as plantas 
que caiban con folgura, sen reducir moito o número porque iso suporía expoñer durante bastante 
tempo unha porcentaxe maior das plantas ao sol. En ningún caso deixará planta sen utilizar nun 
cubo para deterse a comer ou por calquera outro motivo. 

• Para facer un alto será necesario ter rematado previamente as existencias do cubo. 
• Cada planta debe manexarse con delicadeza, separarse con coidado das demais e 

depositarse con rapidez e destreza no burato de plantación. 

Se as condicións meteorolóxicas o fixeran aconsellable, o enxeñeiro director poderá ordenar o 
embarrado previo da planta. 

2.2.5.3.2. Plantación manual de coníferas en contedor. 

A superficie total de plantación é de 137,54 ha. A densidade de plantación no caso da planta de 
Pinus sylvestris en contedor e de 1111 ud/ha (3x3 m). 

Definición: 

O proceso é manual e inclúe todos os traballos necesarios para a plantación, dende o reparto da 
planta no monte ata a plantación mesma. 

No caso da plantación manual de conífera en contedor, a operación consiste no transplante eo 
asentando a man sobre o solo previamente preparados, das plantas criadas no viveiro dentro dun 
contedor que xa dispoñen dun terrón de terra mesturada co seu sistema radical. 

Equipo: 

Peón ordinario + 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. 
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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. 

Medición:  

Comprobarase a existencia de planta en cada un dos puntos de plantación xa medidos 
anteriormente e arrancaranse algunhas plantas para comprobar a súa suxeición ao chan e a 
colocación da raíz. 

2.2.5.3.3. Plantación manual de planta a raíz núa. 

Neste proxecto empregarase planta da especie Bétula sp con duas zumes a a raíz núa cunha 
altura de 60-100 cm nunha superficie de 17,12 ha. O marco de plantación a empregar neste caso é 
de 625 plantas/ha (4x4 m) 

Definición: 

O proceso é manual, e inclúe todos os traballos necesarios para a plantación, dende o reparto da 
planta no monte ata a plantación mesma. 

No caso da plantación manual de frondosa a raíz núa, a operación inclúe o transplante manual de 
planta asentando a man sobre o solo previamente preparados, das plantas que foron criadas no 
viveiro e extraídas sen a terra que envolvan as súas raíces. 

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..  

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, 
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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. 

Medición:  

Comprobarase a existencia de planta en cada un dos puntos de plantación xa medidos 
anteriormente e arrancaranse algunhas plantas para comprobar a súa suxeición ao chan e a 
colocación da raíz. 

2.2.5.3.4. Fertilizado da planta. 

No caso de utilizar fertilizante realizarase con fertilizantes minerais, de tipo granulado de 
liberación lenta, con gránulos recubertos por resinas. Utilizarase unha composición de 9-13-
18+3MgO ou similar, en doses de 30 gr./planta. 

2.2.5.3.5. Calendario de actuacións. 

A época de realización das diferentes actuacións ven marcada polo momento no que se aprobe o 
proxecto o se é o caso a concesión da subvención, tendo como prazo para comunicar a terminación 
dos traballos o indicado na correspondente notificación de aprobación. 

Dito isto, as tarefas de roza da vexetación e a preparación do terreo conviñe finalizalas con dous 
meses de antelación á plantación para favorecela meteorización do terreo. 

Posteriormente, comezarán os traballos de plantación que se realizarán a zume parado a 
preferiblemente no 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. 

2.2.5.4. Construcción ou mellora de infraestruturas (pistas). 

Neste proxecto non se contempla a execución de infraestruturas de acompañamento como as de 
mellora das pistas ou peches perimetrais das plantacións. 

2.2.5.5. Construcción ou mellora de áreas de defensa contra lumes. 

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 
vexetal. 

No proxecto previse a apertura de áreas de defensa contra lumes no perimetro do monte e nas 
franxas da repoboación lindantes coas pistas tal e como se describen na memoria e nos planos do 
proxecto.  
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2.2.5.5.1. Apertura de devasas mediante decapado co buldocer. 

Neste proxecto previse a apertura dunha área de defensa contra lumes no límite norte, este e sur 
do monte cunha lonxitude aproximada de 6,17 km e un ancho de 10 m ( 6,17 ha ), tal e como se 
describe na memoria e nos planos do proxecto.  

Definición: 

Consiste na eliminación da matogueira mediante o paso da pa frontal dun buldocer en posición 
angledozer, depositando o horizonte superficial removido con as raíces e partes aéreas do mato en 
cordons laterais. 

Pode considerarse como factores limitantes para a paralización dos traballos cando a xuízo do 
Enxeñeiro Director haxa xeadas locais intensas que reduzan o rendemento normal da maquinaria ou 
ben precipitacións de choiva ou neve que impidan a execución da obra coa calidade suficiente. 

Equipo: 

Tractor de cadeas ou buldócer 131/150 CV  

Implemento: Pá en posición oblícua ou angledozer. 

Proceso operativo: 

O buldocer traballará en sentido descendente, en liñas paralelas ao eixe lonxitudinal da faixa, nun 
só sentido e volvendo marcha atrás, se a pendente fora limitante, para repetila operación ata 
completar una anchura mínima de faixa de 10 m profundizando no chan polo menos 10 cm. Se a 
pendente non fora limitante actuarase en pasadas de ida e volta. Se as condicións de pendente e 
pedregosidade permíteno habilitaríase polo menos unha vía libre de obstáculos para a circulación de 
vehículos todoterreo e autobomba. 

O resumo destas condicións técnicas son as seguintes: 

• As áreas de defensa contra incendios terán un largo mínimo de 10 m. Terán unha franxa 
central de 5 m con decapado ata o solo mineral e dúas franxas laterais de polo menos 2,5 m de 
ancho con roza a feito. 

•  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. 

• 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. 

 

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico. Virá expresada en ha. 

2.2.5.5.2. Apertura de faixa contra lumes lindante co pistas mediante roza 
mecanizada. 

Neste proxecto previse o acondiconamento dunhas área de defensa contra lumes no límite das 
áreas de plantacion coas pistas, mediante roza mecanizada co tractor de rodas e rozadora de 
cadeas ata alcanzar un total de 3,44 ha (arredor de 5,73 km x 6 m de ancho), tal e como se describe 
na memoria e nos planos do proxecto.  

Definición: 
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Consiste na 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. 

O labor farase nunha franxa paralela a pista naquelas zonas colindantes coas mouteiras de 
plantación sempre que non existan afloramentos rochosos que impidan o emprego dos medios 
mecanizados. 

Equipo: 

Tractor de rodas > 100 c.v., equipado de máquina rozadora de eixe vertical con corte horizontal. 

A potencia mínima requirida da rozadora será de 50 c.v., suspendida 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 farase a feito en pasadas paralelas ao 
marxe da pista e sempre que non existan afloramentos rochosos que impidan a súa utilización. 

O ancho da franxa rozada será o resultado de restar a 10 m o ancho en metros da pista forestal 
lindante coa zona da plantación. Ao remate dos traballos a altura do mato non superará os 10 cm  

Medición. 

A medición realizarase con aparello topográfico. Virá expresada en ha. 

2.3. CAPÍTULO III: PROGRAMA DE PROBAS ÁS QUE SE SOMETERÁ A 
REPOBOACIÓN 

2.3.1. Probas durante a fase de execución. 

Para control de execución dos obras de repoboación estoblecerase un programa de probas. 

O resultado de tódalas comprobacións que se emprendan deberá estar en concordancia coas 
condicións establecidas na descrición dos procesos operativos correspondentes, recollidos no 
documento Memoria do Proxecto ou no presente Prego de Condicións.  

O Enxeñeiro Director das Obras poderá efectualas no momento e coa frecuencia que crea 
oportuno, así mesmo poderá levar o cabo calquera outra comprobación que estime necesaria para 
verifica-la correcta execución dos traballos. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. 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). 
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• Separación entre eixes das liñas de aburatado consecutivas: medirase a distancia media
entre buratos, tanto transversal como lonxitudinalmente, tomándoa en distintos puntos para poder 
comprobar a correspondencia comarco de plantación elixido.  

• Acondicionamento/apertura de buratos e compartimentos: contarase o seu número nas
parcelas de mostraxe, establecidas en distintos puntos da zona repoboada e calcularase a media, 
estimando así o seu número por hectárea.  

• Comprobrarase a profundidade e dimensións do burato e a limpeza de pedras e restos
vexetais no mesmo. 

• Nivelación superficial e creación dunha pequena contrapendente nos compartimentos e
buratos formados con anterioridade á plantación. 

2.3.4. Probas na fase de plantación. 

Verificarase: 

• Características das plantas e coidados das mesmas na recepción na obra.
• 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. 

No control da execución das operacións de aburatado e verificación da plantación farase un 
número mínimo de parcelas de muestreo (10x10 m) en cada estrato según su superficie, segundo 
a seguinte táboa: 

Superficie 0-5 >5-10 >10-20 >20-30 >30-40 >40-50 

Nº parcelas 2 3 4 6 7 8 

2.3.5. 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.  

Para determinar a porcentaxe de marras debidas a fallos na técnica de plantación, e polo tanto 
imputable ao contratista, o Enxeñeiro Director poderá establecer por medio das súas unidades 
administrativas de repoboación, parcelas de contraste plantadas nas mesmas condicións que o 
resto da superficie e que servirán de modelo. 

Estas parcelas localízanse dentro de cada rodal sistemáticamente a razón de unha por cada 20 
has. ou fracción, cunha superficie de 1000 m2 por parcela. 
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O replanteo delas farase de xeito simultaneo ao dos rodais de repoboación sendo os gasto por 
conta do contratista. A plantación das mencionadas parcelas farase baixo a dirección directa e coa 
presenza do Enxeñeiro Director das obras, e co apoio das unidades administrativas de 
repoboación e persoal do contratista. 

O enxeñeiro fixará o momento da súa plantación, coa mesma planta utilizada polo contratista. 

Así, unha vez finalizada a obra observarase o número de "marras" dos pes implantados. 
Debendose 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. 

Ourense, Febreiro de 2020 

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

Página 2



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 colector 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 buldózer

ZERO  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

17           ud  Plantación  manual frondosa 2 z ou máis 1m de h sobre aburatam. 0,63

Plantación  manual dunha frondosa 2 zumes ou máis 1m de h sobre aburatamento mecanizado
con escavadora ou manual

ZERO  EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

41           ud  Protector de planta incluso colocado                            1,53

Protector de planta, incluso colocado

UN  EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

Página 3



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

Página 4



CADRO DE PREZOS 1
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMETARIOS                     
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

Página 5



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

Página 6
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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

Maquinaria ..................................................... 465,45

Materiais........................................................ 9,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 474,76

Página 1



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

Materiais........................................................ 0,51

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

Materiais........................................................ 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,05

Página 2



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 colector 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 buldózer

Man de obra................................................... 0,38

Maquinaria ..................................................... 0,07

Materiais........................................................ 0,01

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

Man de obra................................................... 0,57

Maquinaria ..................................................... 0,05

Materiais........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,63

41           ud  Protector de planta incluso colocado                            

Protector de planta, incluso colocado

Man de obra................................................... 0,70

Maquinaria ..................................................... 0,19

Materiais........................................................ 0,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,53

Página 3



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

Materiais........................................................ 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,24

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

Materiais........................................................ 1,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,26

Página 4



CADRO DE PREZOS 2
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PREZO

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMETARIOS                     
49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      

Área de defensa contra incendios forestais

Materiais........................................................ 616,30

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

Maquinaria ..................................................... 360,55

Materiais........................................................ 3,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 364,48

Página 5



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

Man de obra................................................... 33,43

Maquinaria ..................................................... 27,85

Materiais........................................................ 193,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 255,00

Página 6
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1.3. CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS.



CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO                                      
1            ha  Roza manual                                                     

Roza manual

MOON.1k      7,500 h   Xefe Brigada                                                    12,71 95,33

MOON.2e      75,000 h   Peón                                                            10,36 777,00

MMMF.09A     75,000 h   Motodesbrozadora 2,7-3,8 CV                                     2,82 211,50

MMTP.03BB    11,984 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 88,56

%2           2,000     Medios aux iliares                                               1.172,40 23,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.195,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL CENTO NOVENTA E CINCO EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

2            ha  Roza mecanizada                                                 

Roza mecanizada

MMMF.02a     9,830 h   Tractor rodas 101/130 CV                                        42,88 421,51

MMMF.03      9,830 h   Desbrozadora de cadeas, s/ m.o.                                 4,47 43,94

%2           2,000     Medios aux iliares                                               465,50 9,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 474,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SETENTA E CATRO EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO                                             
40           ud  Apertura mecanizada dun burato con bulldózer                    

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

MMMF.01b     0,007 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 0,50

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,51

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS

4            ud  Apertura manual dun compartimento picado de 30cm de diametro e p

Apertura manual dun compartimento picado de 30cm de diametro e profundidade mínima 30cm

MOON.1k      0,008 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,10

MOON.2e      0,080 h   Peón                                                            10,36 0,83

MMTP.03BB    0,012 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,09

%2           2,000     Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CATRO CÉNTIMOS

5            ud  Apertura manual dun burato de 40cm x 40 cm con profundidade míni

Apertura manual dun burato de 40cm x  40 cm con profundidade mínima de 40 cm

MOON.1k      0,008 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,10

MOON.2e      0,086 h   Peón                                                            10,36 0,89

MMTP.03BB    0,012 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,09

%2           2,000     Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,10

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con DEZ CÉNTIMOS

10           ha  Preparación solo con subsolaxe simple, profund. mín. 50cm e 1rip

Preparación de solo con subsolax e simple con profundidade mínima de 50cm e cun ripper

MMMF.01b     4,700 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 338,40

ajuste       0,120     redondeo                                                        1,00 0,12

%1           1,000     Medios aux iliares                                               338,50 3,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 341,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS CORENTA E UN EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

45           ha  Preparación solo con subsolaxe simple, profund. mín. 50cm  2 rip

Preparación de solo con subsolax e simple con profundidade mínima de 50cm e con 2 ripper

MMMF.01b     5,597 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 402,98

ajuste       0,010     redondeo                                                        1,00 0,01

%1           1,000     Medios aux iliares                                               403,00 4,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 407,02

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS SETE EUROS con DOUS CÉNTIMOS

37           ha  Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada prof. mín 50 cm 

Ha de preparación do solo con subsolax e cruzada con profundidade mínima de 50 cm

MMMF.01b     8,227 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 592,34

ajuste       0,060     redondeo                                                        1,00 0,06

%1           1,000     Medios aux iliares                                               592,40 5,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 598,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS NOVENTA E OITO EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

42           ha  Preparación do solo con camallón                                

Preparación do solo con camallón

MMMF.01b     7,462 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 537,26

ajuste       0,060     redondeo                                                        1,00 0,06

%1           1,000     Medios aux iliares                                               537,30 5,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 542,69

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS CORENTA E DOUS EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS

Página 2



CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

11           ha  Labra superficial                                               

Labra superficial

MMMF.01b     3,038 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 218,74

%1           1,000     Medios aux iliares                                               218,70 2,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 220,93

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS VINTE EUROS con NOVENTA E TRES CÉNTIMOS

82           ud  Apertura dun burato de 60x60x60cm con retroaraña                

Apertura dun burato de 60 cm x  60 cm x  60 cm con retroaraña

MMMF.11b     0,010 h   Retro-araña 101/130 cv  c/m.o                                    76,10 0,76

ajuste       0,060     redondeo                                                        1,00 0,06

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,83

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS

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

MMMF.11b     0,012 h   Retro-araña 101/130 cv  c/m.o                                    76,10 0,91

MMMF.01      0,006 h   Dobre cabezal de desbroce e aburatado                           14,98 0,09

ajuste       0,040     redondeo                                                        1,00 0,04

%1           1,000     Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,05

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

18           ud  Aburatamento de 60cmx60cmx60cm mecanizado con escavadora        

Aburatamento de 60 cm x  60 cm x  60 cm, mecanizado, con escav adora

MMMT.04      0,028 h   Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 cv                              37,52 1,05

%1           1,000     Medios aux iliares                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

84           ud  Aburatamento de 75cmx75cmx75cm mecanizado                       

MMMT.04      0,028 h   Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 cv                              37,52 1,05

ajuste       0,030     redondeo                                                        1,00 0,03

%1           1,000     Medios aux iliares                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,09

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con NOVE CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES                       
13           ud  Plantación manual conífera 1-2 zumes/ ou frondosa 1 zum raiz núa

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raiz núa

MOON.1k      0,003 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,04

MOON.2e      0,026 h   Peón                                                            10,36 0,27

MMTP.03BB    0,012 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,09

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,40 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,40

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CORENTA CÉNTIMOS

14           ud  Plantación manual conífera 1-2 zumes/ ou frondosa 1 zum contedor

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raiz núa

MOON.1k      0,001 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,01

MOON.2e      0,014 h   Peón                                                            10,36 0,15

MMTP.03BB    0,010 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,07

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,23

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS

46           ud  Plantación de planta en colector e acondic. de compartimento    

Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento onde se fix o unha preparación prev ia do
terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

MOON.1k      0,003 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,04

MOON.2e      0,033 h   Peón                                                            10,36 0,34

MMTP.03BB    0,010 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,07

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,46

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

47           ud  Plantación de unha conífera a raíz núa e acondic. compartimento 

Plantación de unha conífera a raíz núa e acondicionamento de compartimento onde se fix o unha preparación prev ia
do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldócer

MOON.1k      0,004 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,05

MOON.2e      0,047 h   Peón                                                            10,36 0,49

MMTP.03BB    0,011 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,08

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

48           ud  Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondic. compartimento   

MOON.1k      0,004 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,05

MOON.2e      0,047 h   Peón                                                            10,36 0,49

MMTP.03BB    0,011 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,08

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

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 escav adora ou
manual

MOON.1k      0,004 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,05

MOON.2e      0,050 h   Peón                                                            10,36 0,52

MMTP.03BB    0,007 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,05

%1           1,000     Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

19           ha  Fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)               

Fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

MOON.1k      1,400 h   Xefe Brigada                                                    12,71 17,79

MOON.2e      14,000 h   Peón                                                            10,36 145,04

MMTP.03BB    1,572 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 11,62

TFPF.08      20,000 kg  Abono de liberación lenta tipo 11-22-9                          2,55 51,00

%1           1,000     Medios aux iliares                                               225,50 2,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 227,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS VINTE E SETE EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

41           ud  Protector de planta incluso colocado                            

Protector de planta, incluso colocado

MOON.1k      0,006 h   Xefe Brigada                                                    12,71 0,08

MOON.2e      0,060 h   Peón                                                            10,36 0,62

MMTP.03BB    0,026 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 0,19

MPF020a      1,000 UD  Tubo protector 60 cm                                            0,36 0,36

MPF020d      1,000 ud  Tutor para protectores de 110 cm                                0,26 0,26

%1           1,000     Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,53

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA                                               
23           ud  Conífera 1 zume a raíz núa                                      

Conífera, de 1 zume, a raíz núa

MPF001       1,000 ud  Conifera dun zume a raiz nua                                    0,13 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

52           ud  Conífera 2 zumes a raíz núa                                     

MPF002       1,000 ud  Conifera de dous zumes a raiz nua                               0,16 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

24           ud  Pseudotsuga 2 zumes a raíz núa                                  

MPF003       1,000 ud  Pseudotsuga menziesii 2 zumes a raiz nua                        0,30 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

31           ud  Conífera 1 zume con terrón                                      

Conífera, de 1 zume, con terrón

MPF004       1,000 ud  Conífera dun zume en contedor > 150 cc                          0,24 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,24

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con VINTE E CATRO CÉNTIMOS

32           ud  Pseudotsuga menziesii 2 zumes en conteor > 250 cc               

MPF005       1,000 ud  Pseudotsuga menziesii 2 zumes en conteor > 250 cc               0,35 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,35

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS

25           ud  Frondosa 1 zume maior 20cm e ata 35cm.                          

MPF006       1,000 ud  Frondosa dun zume. Tamaño 20-35 cm                              0,36 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

33           ud  Frondosa 1 zume maior 30cm con terrón                           

MPF007       1,000 ud  Frondosa dun zume, maior 30 cm en conteor > 250 cc              0,43 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,43

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CORENTA E TRES CÉNTIMOS

53           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 35cm e ata 60cm              

MPF008       1,000 ud  Frondosa de dous zumes repicada. Tamaño 35-60 cm                0,86 0,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,86

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

MPF009       1,000 ud  Frondosa de dous zumes repicada. Tamaño 60-100 cm               1,26 1,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

55           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 100cm                        

MPF010       1,000 ud  Frondosa de dous zumes repicada. Tamaño maior 100 cm            1,65 1,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,65

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS

26           ud  Castiñeiro hibrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m de 1 zume   

MPF011       1,000 ud  Castiñeiro híbrido resistente ata 1 m                           2,13 2,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

27           ud  Castiñeiro hibrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m 1 zume

MPF012       1,000 ud  Castiñeiro híbrido resistente maior 1 ata 2 m, 1 zume           3,20 3,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,20

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con VINTE CÉNTIMOS

85           ud  Castaño híbrido resistente/sativa de 0,5 m ata 1 m, de 2 zumes  

Ud. de castiñairo híbrido resistente/sativ a de 0,5 ata 1 m, de 2 primav eiras

MPF021       1,000 ud  Castiñeiro híbrido resistente de 0,5 - 1 m de 2 zumes           3,19 3,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,19

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

86           ud  Castaño híbrido resistente/sativa > de 1 m hasta 2, de 2 zumes  

MPF022       1,000 ud  Castiñeiro híbrido resistente de 1 - 2 m de 2 zumes             4,24 4,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,24

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con VINTE E CATRO CÉNTIMOS

88           ud  Castaño resistente/sativa, de 2 zumes e de 1 a 2 m,injertado    

Castaño resistente/sativ a de más de 1 hasta 2 metros, de 2 sav ias, injertado con una de las v ariedades de las
señaladas en el apartado 7.2.b de esta orden.

MPF023       1,000 ud  Castiñeiro enx  ertado sobre C. hibrido 1,5-2,0 m                12,00 12,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMETARIOS                     
11A          km  Arranxo de pista forestal (incluindo pasos de auga)             

Arranx o de pista (incluíndo pasos de auga)

TFI.18       1,000 km  Limpeza mecanizada pista con bulldozer                          457,41 457,41

CMC.06       5.000,000 m2  Desbroce e limpeza de camiño e=10-20 cm motoniv .                0,10 500,00

CMC.07       2.000,000 ml  Limpeza de fox o con motoniv eladora (2 fox os)                    0,14 280,00

CME.08       5.000,000 ml  Refino, planeo e compactacion do camiño                         0,24 1.200,00

CMO.02       12,000 ml  Cano formigón d=40cm, terreo franco                             43,56 522,72

ajuste       0,620     redondeo                                                        1,00 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.960,75

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS MIL NOVECENTOS SESENTA EUROS con SETENTA E CINCO
CÉNTIMOS

49           ha  Area de defensa contra incendios forestais                      

Área de defensa contra incendios forestais

MMMF.01b     8,475 h   Tractor de eirugas de 171/190 cv  , c/ m.o.                      72,00 610,20

%1           1,000     Medios aux iliares                                               610,20 6,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 616,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEISCENTOS DEZASEIS EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

MMMF.01a     6,210 h   Tractor de eirugas de 120/170 cv  , c/ m.o.                      53,59 332,79

MMMF.03      6,210 h   Desbrozadora de cadeas, s/ m.o.                                 4,47 27,76

ajuste       0,320     redondeo                                                        1,00 0,32

%1           1,000     Medios aux iliares                                               360,90 3,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 364,48

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS SESENTA E CATRO EUROS con CORENTA E OITO CÉNTIMOS

15           ml  Peche mediante poste de madeira tratada                         

Instalación de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla
cinex ética

MOOA.1a      0,031 h   Oficial 1ª                                                      11,35 0,35

MOON.2b      0,320 h   Peón especialista                                               10,52 3,37

PVFT.17e     0,240 ud  Estaca madeira tratada IV de 2 m de 6-8 cm de diámetro          5,28 1,27

MHQ0.145c    1,000 ml  Malla anoada galv  anizada (cinex  ética) 100/16/15               2,26 2,26

MYSP.138     0,200 ud  Tensor arame (pé de obra)                                       0,36 0,07

PBUW.72e     0,015 kg  Grampillón galv anizado (obra)                                   2,74 0,04

PBUW.72b     1,000 ml  Aramio para peche galv anizado (obra)                            0,14 0,14

%1           1,000     Medios aux iliares                                               7,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,58

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS                                            
51           ud  Cartel identificativo                                           

Cartel identificativ o da obra

MOON.1k      1,000 h   Xefe Brigada                                                    12,71 12,71

MOON.2e      2,000 h   Peón                                                            10,36 20,72

PCBA.18      1,000 ud  Cartel de obra madeira                                          150,74 150,74

CMTE.30      0,216 m3  Escav aciòn manual zanx a en terro transito ata p>1,5 m           30,88 6,67

OBC.06       0,216 m3  Formigonado cimentación HNE-20/b/20/IIa                         144,96 31,31

MMTP-03BB    3,768 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s /m.o. 7 prazas               7,39 27,85

%2           2,000     Medios aux iliares                                               250,00 5,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 255,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO CANTIDADE UD DESCRIPCIÓN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO                          
89               Redacción do proxecto técnico competo                           

Redacción do proy ecto técnico completo, coa descripción dos traballos propostos.

MOON.1a      2,554 h   Titulado Medio                                                  17,28 44,13

MMTG.08      2,500 h   Ordenador estandar monitor 19"                                  0,42 1,05

MMTG.12A     2,500 h   Softw are de enx eñeria                                           0,69 1,73

%10          2,000     Medios aux iliares                                               46,90 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,85

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E SETE EUROS con OITENTA E CINCO CÉNTIMOS
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REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).  

DOC 04. ORZAMENTO           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 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 1 123,250 123,250

Betula sp. 1 17,120 17,120

140,37
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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 123,250 136.930,750

Betula sp. 625 17,120 10.700,000

147.630,75

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 14,340 15.931,740

15.931,74
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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 colector 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 buldózer

P. sy lv estris s/ aburatado buldócer 1111 123,250 136.930,750

P. sy lv estris s/ aburatado retroaraña 1111 14,340 15.931,740

152.862,49

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. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00

41           ud  Protector de planta incluso colocado                            

Protector de planta, incluso colocado

Betula sp. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00
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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 s/ aburatado buldócer 1111 123,250 136.930,750

P. sy lv estris s/ aburatado retroaraña 1111 14,340 15.931,740

152.862,49

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

Betula sp. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00
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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

ADCIF 6,17 6,170

6,17

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

ADCIFLP 3,44 3,440

3,44

Página 5



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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MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE

CAPÍTULO C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO                          

89               Redacción do proxecto técnico competo                           

Redacción do proyecto técnico completo, coa descripción dos traballos propostos.

164,32
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DOC 04. ORZAMENTO           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 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 1 123,250 123,250

Betula sp. 1 17,120 17,120

140,37 474,76 66.642,06

TOTAL CAPÍTULO C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO................................................................................. 66.642,06

Página 1



 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 123,250 136.930,750

Betula sp. 625 17,120 10.700,000

147.630,75 0,51 75.291,68

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 14,340 15.931,740

15.931,74 1,05 16.728,33

TOTAL CAPÍTULO C.2. PREPARACIÓN DO SOLO.............................................................................................. 92.020,01

Página 2



 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 colector 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 buldózer

P. sy lv estris s/ aburatado buldócer 1111 123,250 136.930,750

P. sy lv estris s/ aburatado retroaraña 1111 14,340 15.931,740

152.862,49 0,46 70.316,75

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. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00 0,63 6.741,00

41           ud  Protector de planta incluso colocado                            

Protector de planta, incluso colocado

Betula sp. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00 1,53 16.371,00

TOTAL CAPÍTULO C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES................................................. 93.428,75

Página 3



 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 s/ aburatado buldócer 1111 123,250 136.930,750

P. sy lv estris s/ aburatado retroaraña 1111 14,340 15.931,740

152.862,49 0,24 36.687,00

54           ud  Frondosa 2 zumes repicado maior de 60cm e ata 100cm             

Betula sp. s/aburatado buldócer 625 17,120 10.700,000

10.700,00 1,26 13.482,00

TOTAL CAPÍTULO C.4. UNIDADE DE PLANTA..................................................................................................... 50.169,00

Página 4



 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

ADCIF 6,17 6,170

6,17 616,30 3.802,57

50           ha  Area defensa contra incendios forestais lindante con pista fores

Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

ADCIFLP 3,44 3,440

3,44 364,48 1.253,81

TOTAL CAPÍTULO C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS ................................... 5.056,38

Página 5



 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

Página 6



 PRESUPOSTO E MEDICIONS
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO                          

89               Redacción do proxecto técnico competo                           

Redacción do proyecto técnico completo, coa descripción dos traballos propostos.

164,32 47,85 7.862,71

TOTAL CAPÍTULO C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO................................................... 7.862,71

TOTAL......................................................................................................................................................................... 315.433,91
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REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).  
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1.6. RESUMO ORZAMENTO 

 



RESUMEN DO PRESUPOSTO
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira  

CAPITULO RESUMEN EUROS

C.1. ACCIÓN PREVIA SOBRE O MATO.................................................................................................................. 66.642,06
C.2. PREPARACIÓN DO SOLO.............................................................................................................................. 92.020,01
C.3. IMPLANTACIÓN VEXETAL E ACCIÓNS AUXILIARES......................................................................................... 93.428,75
C.4. UNIDADE DE PLANTA.................................................................................................................................... 50.169,00
C.5. INFRAESTRUCTURAS E TRABALLOS COMPLEMENTARIOS............................................................................ 5.056,38
C.6. MEDIDAS INFORMATIVAS.............................................................................................................................. 255,00
C.7. REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO COMPLETO........................................................................................ 7.862,71

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 315.433,91

13,00% Gastos x enerais ........................... 41.006,41
6,00% Beneficios industriais ..................... 18.926,03

SUMA DE G.G. y  B.I. 59.932,44

10,00% I.V.A. ...................................................................... 37.536,64

TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 412.902,99

TOTAL PRESUPOSTO XERAL 412.902,99

Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de CATROCENTOS DOCE MIL NOVECENTOS DOUS  EUROS con NOVENTA E NOVE
CÉNTIMOS

Ourense, a Febreiro de 2020.

Por Forestación Galicia, s.a., 

O Enxeñeiro de Montes 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez 

 O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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