
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO DE 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE PLACAS 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS PARA 
AUTOABASTECEMENTO 
DA ILUMINACIÓN 
EXTERIOR NO 
POLÍGONO INDUSTRIAL 
ÁREA 33. 

CONCELLO DE SILLEDA 



 

ÍNDICE 

1. MEMORIA TÉCNICA. 

2. PREGO DE CONDICIÓNS. 

3. ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE. 

4. PRESUPOSTO. 

5. PLANOS. 

6. ANEXOS. 



MEMORIA TÉCNICA 

- 1 - 
 

Título: 

PROXECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOABASTECEMENTO DA ILUMINACIÓN EXTERIOR 

NO POLÍGONO INDUSTRIAL ÁREA 33. CONCELLO DE SILLEDA. 

 

Documento: 

MEMORIA TÉCNICA 

 

Emprazamento: 

Silleda (Pontevedra) 

 

Peticionario: 

Concello de Silleda, rúa Trasdeza nº 55, C. P. 36.540 Silleda, Pontevedra. 

  



MEMORIA TÉCNICA 

- 2 - 
 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES. 

2. OBXECTO. 

3. PETICIONARIO. 

4. NORMATIVA. 

5. DESEÑO DA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

6. COMPOÑENTES E MATERIAIS DA INSTALACIÓN. 

7. MANTEMENTO DA INSTALACIÓN. 

8. CÁLCULOS. 

  



MEMORIA TÉCNICA 

- 3 - 
 

1. ANTECEDENTES. 

As actuacións recollidas neste proxecto son beneficiarias dunha axuda encamiñada á 

habilitación e mellora das infraestruturas de parques empresariais da Consellaría de 

Economía e Industria, segundo os criterios da Orde do 2 de maio de 2013 pola que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos 

parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo 

Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (IN519B), 

publicada no DOG do mércores 8 de maio de 2013. 

O aproveitamento da enerxía solar fotovoltaica constitúe unha das alternativas de 

aproveitamento de enerxías renovables máis empregada para o autoabastecemento 

de instalacións, permitindo acadar a independencia enerxética respecto ás redes 

convencionais de subministro de enerxía. Este aproveitamento combinado cun sistema 

de xestión e eficiencia enerxética da iluminación, permitirá o control integral da 

instalación, a monitorización dos consumos e incidencias e un mellor mantemento das 

instalacións. 

2. OBXECTO. 

O obxecto do presente proxecto é a descrición das actuacións a realizar nas 

instalacións do polígono industrial Área 33 de Silleda, onde se propón a instalación 

dun sistema de xeración fotovoltaica combinado cun sistema de xestión e eficiencia 

enerxética da iluminación pública. Este sistema permitirá o control integral da 

instalación, monitorizándo datos de consumo e incidencias, o que implica un 

mantemento máis eficiente das instalacións, un aforro enerxético e unha máis elevada 

eficiencia enerxética. 

3. PETICIONARIO. 

O peticionario do presente Proxecto é o Concello de Silleda, situado na rúa Trasdeza 

nº 55, 36.540 Silleda, Pontevedra.,  

4. NORMATIVA. 

A normativa de referencia é a seguinte: 

 Lei 54/1997, do 27 de novembro, do Sector Eléctrico. 

 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a rede. Requisitos 

mínimos de documentación, posta en marcha e inspección dun sistema. 

 Resolución de 31 de maio do 2001 pola que se establece un modelo de 

contrato tipo e modelo de factura para as instalacións solares fotovoltaicas 

conectadas á rede de baixa tensión. 

 Real Decreto 1663/2000, do 29 de setembro, sobre conexión de instalacións 

fotovoltaicas á rede de baixa tensión. 

 Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as 

actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e 

procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. 
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 Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento 

Electrotécnico para Baixa Tensión (B.O.E. de 18/09/2000). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico 

da Edificación. 

 Real Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de 

produción de enerxía eléctrica en réxime especial. 

 Real Decreto 1110/2007, do 24 de agosto, polo que se aproba o Regulamento 

Unificado de puntos de medida do sistema eléctrico. 

 Real Decreto 1478/2008, do 26 de setembro, de retribución da actividade de 

produción de enerxía eléctrica mediante tecnoloxía solar fotovoltaica para 

instalacións posteriores á data límite de mantemento da retribución do Real 

Decreto 661/2007, do 25 de maio, para dita tecnoloxía. 

5. DESEÑO DA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

O polígono industrial de Silleda ten unha instalación de iluminación pública composta 

de 109 puntos de luz de 150 W cada un, con lámpadas de vapor de sodio de alta 

presión (VSAP). 

Deséñase unha instalación de xeración fotovoltaica para cubrir a demanda dos puntos 

de luz mediante o sistema denominado “Balance Neto”. Este é un esquema de 

utilidade xeral para o uso e pagamento do recurso, no cal un cliente que xera a súa 

propia enerxía eléctrica pode compensar os saldos de enerxía de maneira instantánea 

ou diferida, permitindo aos consumidores a produción individual de enerxía para o seu 

propio consumo, compatibilizando a súa curva de produción coa súa curva de 

demanda. 

Na seguinte táboa amósase unha estimación mensual do consumo enerxético da 

iluminación do polígono: 

109 VSAP 150 magnético 170 18.530  31 12,32 7.076,98    

Días/mes  kWh/mesHoras/día
Nº puntos 

de luz

Tecnoloxía das 

lámpadas

Potencia das 

lámpadas [W]

Tipo de 

balastro

P PUNTO LUZ               

[W]

P TOTAL       

[W]

 

Para o dimensionamento da instalación fotovoltaica axustada á demanda real da 

iluminación pública, realizarase a implantación dun sistema de uso racional da enerxía 

na instalación de iluminación. Incorporarase un sistema punto a punto, o cal permitirá 

asignar un patrón de redución personalizado a cada luminaria; isto implica unha 

importante redución do consumo (kWh) da instalación. 

Así pois, a instalación fotovoltaica será calculada en base ao consumo en kWh 

conseguido co sistema de control e xestión. Ao ser este consumo menor que o 

orixinal, a instalación fotovoltaica terá unha menor capacidade de xeración, o que 

implica un menor custo de instalación. 

Co sistema de xestión enerxética a potencia da instalación de iluminación adaptarase 

á demanda de cada intre, é dicir, cando a demanda sexa elevada (isto é, aquelas 

horas de escuridade nas que se precisa máis iluminación no polígono por mor do 

tránsito de vehículos e persoas) a instalación funcionará ao 100% da potencia; por 
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outra banda, naquelas horas de menor demanda seguirase un patrón de redución da 

potencia. 

Compre sinalar que o sistema de xestión enerxética integrará tanto a administración 

da demanda como a xeración. 

Na seguinte gráfica proponse un posible patrón de redución de potencia para as 

distintas horas dun día invernal1, no que nas horas “punta” (máxima afluencia de 

vehículos e persoas) se incrementa a potencia, e nas horas “val” (escasa ou nula 

presenza de vehículos e persoas) diminúese reducindo o consumo enerxético. 

 

A continuación amósanse os datos de consumo enerxético mensual coa nova 

instalación de iluminación: 

109 VSAP 100 electrónico 104 11.336  31 12,32 2.251,31    

P TOTAL       

[W]
Días/mes Horas/día  kWh/mes

Nº puntos 

de luz

Tecnoloxía das 

lámpadas

Potencia das 

lámpadas [W]

Tipo de 

balastro

P PUNTO LUZ               

[W]

 

Á vista dos datos, o sistema de xeración ten que ser quen de garantir 2.251,31 

kWh/mes, que é a demanda da instalación de iluminación. Para conseguir esta cifra, 

instalaranse 54 paneis fotovoltaicos nunha plataforma con seguimento solar a dous 

eixos, divididos en 6 circuítos que alimentarán a 144 baterías de 2 V e 363 A 

(distribuídas en paquetes). Cada circuíto de captación levarase a un inversor de cando 

menos 1.500 W, onde se producirá a conversión de corrente continua a corrente 

alterna (inversión). A saída dos inversores conectarase ao embarrado dun cadro de 

xestión e medida da instalación fotovoltaica. Esta configuración ofrece un 

almacenamento enerxético que garante 2 días de consumo. 

Na seguinte figura amósase un esquema de estrutura fotovoltaica: 

                                                           
1
 O día representado é o 21 de decembro, por ser o caso máis desfavorable (menos horas de luz solar). 
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A instalación estará preparada para verter á rede os excedentes de enerxía, unha vez 

se defina a normativa de regulación de dito vertido. 

6. COMPOÑENTES E MATERIAIS DA INSTALACIÓN. 

A instalación solar fotovoltaica será de tipo illado. Estará constituída por un conxunto 

de compoñentes encargados de realizar as funcións de captación de radiación solar, 

xerar enerxía eléctrica en forma de corrente continua, e adaptala ás características 

que a fagan utilizable polos consumidores conectados á rede de distribución de 

corrente alterna, neste caso a instalación de iluminación pública. 

Os compoñentes da instalación son os que se detallan a continuación: 

Sistema xerador fotovoltaico: 

O sistema xerador fotovoltaico está composto de módulos que á súa vez conteñen un 

conxunto de elementos semicondutores conectados entre si. A estes elementos 

denomínaselles células, e a súa misión é a transformación de enerxía solar en enerxía 

eléctrica. 

O xerador fotovoltaico está formado pola interconexión en serie e paralelo dun 

determinado número de módulos ou paneis fotovoltaicos. 

Os módulos fotovoltaicos quedan caracterizados polos parámetros eléctricos referidos 

a unhas condicións climáticas determinadas (denominadas SCT). Estas condicións 

climáticas son: 

 Temperatura de célula: 25 ºC. 

 Radiación solar: 1.000 W/m2. 

 Masa de aire: 1,5 AM. 

Para a instalación empregaranse 54 unidades coas seguintes características: 
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310 W

15,94%

8,40 A

36,91 V

8,92 A

45,15 VTensión de circuíto aberto (Voc)

Potencia nominal (0/+5 W)

Eficiencia do módulo

Corrente punto de máxima potencia (Imp)

Tensión punto de máxima potencia (Vmp)

Corrente en curtocircuíto (Isc)

 

Dimensións (mm ± 2 mm):

Peso (kg):

Área (m2):

Tipo de célula:

Conectores:

1965 x 990 x 40

24

1,95

Monocristalina 156 x 156 mm

72 (6 x 12)Células en serie:

Características físicas

Cristal dianteiro:

Marco:

Caixa conexións / Opcional:

Cables:

Cristal temperado ultra claro de 4 mm

Aleación de aluminio pintado en poliéster

QUAD IP54 / QUAD IP65

Cable solar 4 mm 2  1.250 mm

MC4 ou combinable MC4
 

 

O sistema xerador fotovoltaico situarase sobre un seguidor solar metálico situado no 

lugar de implantación. Este seguidor deberase cimentar axeitadamente para soportar o 

peso, alimentarse electricamente e incorporar a xestión de seguimento solar ao 

software de xestión integral a implantar. 

Batería e regulador de carga: 

Son elementos propios das instalacións illadas. 

O regulador encárgase de regular o fluxo de electricidade dende os módulos 

fotovoltaicos até as baterías, e ten a misión de manter a batería plenamente cargada 

sen que sufra sobrecargas que puidera deteriorala. 
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Incorpóranse 6 bloques de 24 baterías de 2 V e 363 A. As baterías dimensiónanse 

para o consumo diario da instalación. 

Inversor: 

É o dispositivo que transforma a corrente continua (CC), subministrada polos sistemas 

fotovoltaicos, en corrente alterna (CA), necesaria para alimentar a instalación de 

iluminación pública. Este equipo incorpora as proteccións contra sobretensións en (CC 

e CA) e contra sobretemperatura. 

As principais características dos inversores a instalar son: 

Coeficiente de distorsión non lineal de tensión de saída 

/ factor de potencia a potencia asignada:

Tensión nominal de CA / axustable:

Frecuencia nominal de CA / axustable:

Potencia constante de CA (a 25 ºC / a 45 ºC):

Potencia de CA a 25 ºC durante 30min / 1 min / 3 s:

Corrente nominal de CA / corrente alterna máx. (pico):

Saída de CA (consumidor)

230 V / 202 V - 253 V

50 Hz, 60 Hz / 45 Hz … 65 Hz

5.000 W / 4.000 W

6.500 W / 8.400 W / 12.000 W

21,7 A / 120 A durante aprox. 60 ms

3% / -1 … +1

 

Tipo de batería / capacidade da batería:

Regulación de carga:

Chumbo, NiCd / 100 Ah … 10.000 Ah

Procedemento IUoU

Batería de entrada de CC

Tensión da batería / rango: 48 V / 41 V - 63 V

Corrente de carga máxima da batería / corrente 

constante de carga a 25 ºC:
120 A / 100 A

 

Os inversores cumprirán coas directivas comunitarias de seguridade eléctrica en baixa 

tensión e compatibilidade electromagnética. 

Os inversores situaranse nunha caseta prefabricada con reixa de ventilación para 

permitir a aireación do local. 

Cadros eléctricos: 

Todos os cadros eléctricos, tanto do lado de continua como do de alterna, deben estar 

protexidos segundo as especificacións do Regulamento Electrotécnico para Baixa 

Tensión (en diante: REBT). 

As proteccións das que debe dispor o cadro de conexións de corrente continua debe 

ter un dispositivo de corte en carga e as proteccións contra sobretensións. 

As protección mínimas a dispor no cadro de corrente alterna, na saída cara as cargas 

de iluminación pública, son as seguintes: 



MEMORIA TÉCNICA 

- 9 - 
 

 De sobreintensidade, mediante relés directos magnetotérmicos ou solución 

equivalente. 

 De mínima tensión instantáneos, conectados entre as tres fases e neutro, e 

que actuarán nun tempo inferior a 0,5 segundos, a partires de que a tensión 

chegue ao 85% do seu valor asignado. 

 De sobretensión, conectado entre unha fase e neutro, e cuxa actuación debe 

producirse nun tempo inferior a 0,5 segundos, a partires de que a tensión 

chegue ao 110% do seu valor asignado. 

 De máxima e mínima frecuencia, conectado entre fases, e cuxa actuación debe 

producirse cando a frecuencia sexa inferior a 49 Hz ou superior a 51 Hz 

durante máis de 5 períodos. 

 Capacidad: de  6 salidas. El cuadro se suministra completamente cableado y 

testado. 

 Comunicación remota mediante GSM, GPRS. 

 Línea de control: controlador electronico,Incorpora reloj astronómico 

 Línea de entrada: protección térmica general y encendido por reloj 

astronómico. 

 Conmutador control manual/automático. 

 Módulo de medida de parámetros eléctrico, tomar medidas de tensión, 

corriente y corriente diferencial y, en base a las relaciones que existen entre 

esos parámetros, permite obtener las tensiones eficaces entre fase y neutro, 

las tensiones eficaces entre cada par de fases, la intensidad de línea en cada 

fase; la potencia activa, reactiva y aparente; el factor de potencia; la intensidad 

diferencial de línea. 

 Líneas de salida: protección térmica y diferencial generales y térmica por fase. 

Módulos de medida de parámetros eléctricos. 

Incluiranse todos os elementos necesarios de seguridade e proteccións propias das 

persoas e da instalación fotovoltaica, asegurando a protección fronte a contactos 

directos e indirectos, curtocircuítos e sobrecargas, así como outros elementos e 

proteccións que resulten da aplicación da lexislación vixente. En particular, usarase na 

parte de corrente continua da instalación protección de clase II ou illamento 

equivalente cando se trate dun emprazamento accesible. Os materiais situados á 

intemperie terán cando menos un grao de protección IP65. 

Cableado:  

 Cableado en corrente continua: 

A partires do xerador fotovoltaico, os positivos e negativos da instalación condúcense 

separados, protexidos e sinalizados. O cable utilizado será un condutor flexible de 

cobre con illamento de polietileno reticulado, tipo RV-K 0,6/1 kV de tensión nominal 

1.000 V, especialmente deseñado para intemperie e con resistencia contra os raios 

UV. 

Elíxese a sección de 2 x (1 x 25 mm2) para cada interconexión coa estrutura 

fotovoltaica e o cadro de corrente continua. 

 Cableado en corrente alterna: 
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O cableado correspóndese ao último tramo da instalación fotovoltaica. O cable 

empregado será un condutor flexible de cobre con illamento de polietileno reticulado, 

XLPE, non propagador de incendios e con emisión de fumes e opacidade reducida, 

tipo RZ1-K 0,6/1 kV (UNE 21123). 

Elíxese un condutor 3G 16 mm2 para interconexión do cadro de alterna e o cadro de 

iluminación pública. 

 Rede de terra: 

Todo elemento da instalación susceptible de provocar contacto directo ou indirecto 

debe estar conectado a terra. Na parte de corrente continua, a estrutura soporte 

fotovoltaica, marcos dos módulos e os bornes deben estar a terra. 

A parte de corrente alterna axustarase ao indicado na ITC- 08 do REBT. 

Software de xestión e monitorización: 

O software de xestión e monitorización realizará dúas funcións: 

 Xestión de demanda: 

O sistema de xestión, no referente á demanda enerxética, ten como obxectivo realizar 

a supervisión e control da iluminación pública, facilitando as tarefas de mantemento e 

optimizando o consumo de enerxía. 

 Xestión de xeración: 

O sistema xestionará a produción dos equipos fotovoltaicos xestionados integrando o 

control de carga da batería. Tamén terá control sobre os algoritmos e parámetros do 

seguidor solar existente. 

Así mesmo, o inversor conectarase a través do porto RS-485 para coñecer os 

parámetros de funcionamento dos mesmos. 

Ao estar integrada a xestión da xeración e a xestión de demanda, permítesenos 

axustar os parámetros de consumo aos niveis de produción e conseguir un óptimo 

funcionamento da descarga das baterías (téñase en conta que as baterías teñen un 

número limitado de cargas e descargas, co que toda acción encamiñada a limitar estes 

ciclos repercutirán nun aumento da súa vida útil). 

Representaranse nun interface os parámetros de produción, almacenamentos e 

consumos instantáneos. Poderanse elaborar informes semanais, mensuais e anuais 

dos kWh producidos e consumidos. 

7. MANTEMENTO DA INSTALACIÓN. 

Para englobar as operación necesarias durante a vida da instalación e asegurar o 

funcionamento, aumentar a fiabilidade e prolongar a duración da mesma, defínense 

dous chanzos complementarios de actuación: plan de vixilancia e plan de mantemento 

preventivo. 

Plan de vixilancia: 
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O plan de vixilancia refírese basicamente ás operacións que permiten asegurar que os 

valores operacionais da instalación son correctos. É un plan de observación simple 

dos parámetros funcionais principais (enerxía, tensión, etc.) para verificar o correcto 

funcionamento da instalación, incluíndo a limpeza dos módulos no caso de que sexa 

necesario. 

Plan de mantemento preventivo: 

Son operacións de inspección visual, verificación de actuacións e outros, que 

aplicados á instalación deben permitir manter dentro de límites aceptables as 

condicións de funcionamento, prestacións, protección e durabilidade da instalación. 

O plan de mantemento debe realizarse por persoal técnico competente que coñeza a 

tecnoloxía solar fotovoltaica e as instalacións eléctricas en xeral. A instalación terá un 

libro de mantemento no que se reflictan todas as operacións realizadas así como o 

mantemento correctivo. 

O mantemento preventivo incluirá todas as operacións de mantemento e substitución 

de elementos funxibles ou desgastados polo uso, necesarias para asegurar que o 

sistema funcione correctamente durante a súa vida útil. 

O mantemento preventivo da instalación incluirá, cando menos, unha revisión 

semestral na que se realizarán as seguintes actividades: 

 Comprobación das proteccións eléctricas. 

 Comprobación do estado dos módulos: comprobación da situación respecto ao 

proxecto orixinal e verificación do estado das conexións. 

 Comprobación do estado do inversor: funcionamento, lámpadas de 

sinalizacións, alarmas, etc. 

 Comprobación do estado mecánico de cables e terminais (incluíndo cables de 

tomas de terra e reaperte de bornes), platinas, transformadores, ventiladores / 

extractores, unións, reapertes, limpeza.  

8. CÁLCULOS. 

Cálculos de demanda enerxética da iluminación: 

Situación actual: 

109 VSAP 150 magnético 170 18.530  31 12,32 7.076,98    

Días/mes  kWh/mesHoras/día
Nº puntos 

de luz

Tecnoloxía das 

lámpadas

Potencia das 

lámpadas [W]

Tipo de 

balastro

P PUNTO LUZ               

[W]

P TOTAL       

[W]

 

Nos 109 puntos de luz faise unha baixada de potencia, pasando de 150 W por 

luminaria a 100 W. Ademais inclúese unha regulación punto a punto. 

Estímase un aforro do consumo do 48% ao incluír o patrón de redución en función do 

horario e en función da demanda por parte dos usuarios mediante a incorporación de 

detectores de presenza: 
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109 VSAP 100 electrónico 104 11.336  31 12,32 2.251,31    

P TOTAL       

[W]
Días/mes Horas/día  kWh/mes

Nº puntos 

de luz

Tecnoloxía das 

lámpadas

Potencia das 

lámpadas [W]

Tipo de 

balastro

P PUNTO LUZ               

[W]

 

Cálculos do módulo fotovoltaico: 

Deséñase un módulo fotovoltaico para cubrir a demanda enerxética da proposta de 

consumo de eficiencia enerxética comentada no parágrafo anterior. Para elo faise o 

cálculo de necesidades en base a unha serie de parámetros. 

A localización da instalación é a seguinte: 

 Latitude: 42.6916. 

 Lonxitude: -8.2266. 

 Altura: 465 m. 

Achégase anexo de cálculo para xustificación dos 16 kW pico de instalación. 

Sección dos condutores: 

Cada unha das seis partes nas que se divide a instalación componse de 9 captadores 

solares, un módulo de 24 baterías de 2 V e 363 A, un inversor e unha saída a cadro 

eléctrico. 

 Corrente continua: 

Cableado entre o paquete de 9 paneis, o módulo de carga de baterías e baterías até o 

inversor: condutor de 2 x (1 x 25 mm2). 

Uds. P PTOTAL U I

9 310 W 2.790 W 48 V 58,125 A
 

CDT =
2 x  L x  P

K x  V x N x  S

Liñas eléctricas corrente contínua

 

CDT =
2 x  15 m x  2.790 W

44 x  48 x  1 x  25
= 1,58 V

Liñas eléctricas corrente contínua

 

Representando unha caída de tensión do 3,3%. 

Sendo: 

L: lonxitude. 

P: potencia. 

K: condutividade do cobre (44). 
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N: número de condutores por fase. 

S: sección do condutor. 

V: tensión de servizo. 

 Corrente alterna: 

Elíxese un condutor 3G 16 mm2 para interconexión do cadro de alterna e o cadro de 

iluminación pública. 

Liñas eléctricas corrente alterna

CDT =
2 x  L x  P

K x  V x N x  S
 

Liñas eléctricas corrente alterna

CDT =
2 x  50 m x  16.000 W

= 5,68 V
44 x  400 x  1 x  16

 

Representando unha caída de tensión do 1,4%. 

Onde: 

L: lonxitude. 

P: potencia. 

K: condutividade do cobre (44). 

N: número de condutores por fase. 

S: sección do condutor. 

V: tensión de servizo. 

 

30 de agosto de 2013 

O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

 

 

Esteban García Ferreira 

Colexiado nº 3.471 
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1. PREGO DE CONDICIÓNS XERAIS.. 

1.1. Prego de condicións xerais. 

O presente documento ten por obxecto fixar as normas xerais a seguir nas relacións 

da parte contratante e o contratista, co fin de levar a bo termo todas e cada unha das 

obras referidas no presente proxecto. 

As obras execútanse aténdose ás normas de boa construción, e cos materiais 

indicados no presente proxecto. 

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

deberán cumprirse as condicións impostas pola Dirección de Obra para que a súa 

execución cumpra co establecido neste prego. 

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

Contratista está obrigado a executar a obra, de acordo coas instrucións que reciba por 

escrito da Dirección de Obra, coa mesma obrigatoriedade que se estivera especificada 

nos Planos e Prego de Condicións. 

1.2. Dirección de Obra. 

A Dirección de Obra terá a misión de controlar a execución de todas as obras, 

dependendo o Contratista das decisións que tome a Dirección de Obra sempre e 

cando alteren a parte de orzamento ou as condicións de contrata. 

Todas as certificacións que presente ao cobro o Contratista, deberán levar a sinatura 

da Dirección de Obra, quen á súa vez será a única persoa que poderá certificar a 

terminación completa dos traballos encargados. 

1.3. Replaneo da obra. 

A Dirección de Obra facilitará ao Contratista un plano onde se detalle a localización da 

obra. Este procederá ao correspondente replaneo  da mesma sobre o terreo, en 

presenza do Contratista. A continuación levantarase unha acta de replaneo que 

asinarán as dúas partes e a Propiedade. 

1.4. Xestións. 

Serán por conta do Contratista a xestión e o pagamento das cantidades oportunas 

para a obtención dos permisos, por estes conceptos non se poderá percibir ningunha 

cantidade fóra do orzamento de adxudicación. 

1.5. Normas de seguridade. 

O Contratista observará todas as normas de seguridade que para esta clase de 

traballo esixen as disposicións vixentes, e as especiais que especifique a Dirección de 

Obra, sendo o Contratista o único responsable de calquera accidente que poida 

ocorrer, por causa do incumprimento das normas de seguridade previamente 

establecidas. 

1.6. Seguridade social. 
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O Contratista obrígase a cumprir coa lexislación vixente en materia de Seguridade 

Social, e as que puideran derivarse a partir da data de adxudicación. 

1.7. Medios auxiliares. 

Serán por conta do Contratista todos os medios auxiliares necesarios para a 

execución da obra. 

1.8. Gastos. 

Serán por conta do Contratista todos aqueles gastos derivados da execución das 

obras. 

1.9. Prazo de execución. 

O prazo fixado para a terminación das obras é de 2 meses e medio , contados a partir 

da data de adxudicación definitiva. Unha vez rematado este prazo, sen que o 

Contratista finalice as obras por causas imputábeis ao mesmo, sen que se houbese 

concedido prórroga ningunha, poderase pór ao Contratista unha multa diaria até a súa 

terminación, a contía da cal establecerase de acordo co Regulamento de Contratos do 

Estado. 

1.10. Recepción de materiais. 

Todos os materiais serán recibidos pola Dirección de Obra ou persoa en quen este 

delegue, podendo realizar todos os ensaios que marquen as normas aplicábeis a cada 

caso. Os materiais que non reúnan as condicións requiridas poderán ser rexeitados 

sen gasto ningún por parte da Propiedade. 

O Contratista achegará, sempre que o solicite a Dirección de Obra, as mostras e datos 

necesarios para demostrar a adecuación de cada material ás características 

especificadas no presente proxecto. En ningún caso poderán ser empregados 

materiais non indicados no Proxecto, ou ben outros non indicados dos cales non fora 

probada a súa idoneidade. 

1.11. Ensaios. 

Os ensaios efectuaranse de acordo coas normas de ensaio en vigor aplicábeis a cada 

caso. Calquera tipo de ensaio non incluído nas mesmas realizarase de acordo coas 

especificacións da Dirección de Obra. Todos os gastos derivados destas probas e 

ensaios correrán por conta do Contratista, e están incluídos dentro dos prezos do 

Orzamento. 

1.12. Danos e prexuízos. 

O Contratista será responsábel, durante a execución das obras, de todos os danos e 

prexuízos, directos ou indirectos, que puidesen ocasionar á Propiedade, calquera 

persoa, entidade, servizo público ou privado, como consecuencia da realización de 

traballos non autorizados, traballos defectuosos, actos, omisións ou neglixencias do 

persoal ao seu cargo, ou pola deficiente organización das obras. 

1.13. Traballos non autorizados e traballos defectuosos. 



PREGO DE CONDICIÓNS 
 

- 6 - 
 

Os traballos efectuados polo Contratista de forma distinta ao especificado nos 

documentos do presente Proxecto deberán ser derruídos á súa conta se a Dirección 

de Obra así o esixe, e en ningún caso serán de aboamento. 

1.14. Obras non previstas. 

Se durante a execución das obras xurdise a necesidade de executar novas unidades 

construtivas non previstas no Proxecto, establecerase entre a Dirección de Obra e o 

Contratista unha ampliación de obra onde se incluirán prezos para a execución destes 

traballos, contando coa autorización, por escrito, da Propiedade. 

1.15. Recepción provisional e definitiva. 

A instalación considerarase rematada e lista para entregar provisionalmente á 

Propiedade, e autorizada a súa posta en funcionamento polos Organismos 

competentes, cando o considere axeitado a Dirección de Obra. Transcorridos 12 

meses dende a recepción provisional procederase á recepción definitiva, sendo por 

conta do Contratista a conservación da instalación durante o citado período de tempo, 

e a reparación de calquera defecto que puidera aparecer, atribuíble á mala calidade do 

material ou á man de obra empregada. 

Recibidas provisionalmente as obras, procederase á medición xeral e definitiva, con 

asistencia do Contratista ou o seu representante e formularase pola Dirección de Obra 

a liquidación provisional das obras, que se dará a coñecer ao Contratista; este, no 

prazo de tres días, prestará a súa conformidade ou os reparos á mesma. Unha vez 

aprobada estenderase a oportuna certificación. 

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

comunicarase ao Contratista a liquidación definitiva das obras. 

Aprobada a recepción e liquidación definitiva poderase iniciar o trámite de devolución 

de fianza, de acordo co disposto no Regulamento de Contratos do Estado. 

1.16. Certificacións. 

O importe das obras executadas acreditarase ao Contratista por medio de 

certificacións expedidas pola Dirección de Obra na forma legalmente establecida. 

1.17. Rescisións do contrato. 

O incumprimento de calquera artigo deste Prego de Condicións, a desobediencia á 

Dirección de Obra ou a calquera norma prevista pola lexislación vixente serán causa 

de rescisión de contrato. 

1.18. Tribunais. 

Todas as dúbidas ou cuestións que xurdan durante a execución das obras resólveas a 

Dirección de Obra, de acordo co presente Prego de Condicións, podendo o Contratista 

exercitar as accións oportunas diante dos Tribunais ao que pertence a Propiedade, ao 

foro deles sométense ambas as partes contratantes. 

1.19. Prezos unitarios. 
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Os prezos unitarios fixados no contrato para cada unidade de obra cubrirán todos os 

gastos efectuados para a execución material da unidade correspondente, incluídos os 

traballos auxiliares. 
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2. INSTRUCIÓNS TÉCNICAS XERAIS E DE EXECUCIÓN: INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA. 

2.1. Escavacións e gabias. 

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

perfectamente delimitadas, preferentemente debaixo das beirarrúas. O trazado será o 

máis recto posible e a poder ser paralelo a referencias fixas como liñas de fachada e 

bordos. Así mesmo deberán terse en conta os raios de curvatura mínimos, fixados 

polos fabricantes (ou en defecto deles os indicados nas normas da serie UNE-20.435), 

a respectar nos cambios de dirección. Na etapa de proxecto deberase consultar coas 

empresas de servizo público e cos posibles propietarios de servizos para coñecer a 

posición das súas instalacións na zona afectada. Unha vez coñecida, antes de 

proceder á apertura das gabias, abriranse calas de recoñecemento para confirmar ou 

rectificar o trazado previsto no proxecto. Os cables illados poderán instalarse de 

calquera das maneiras indicadas de seguido: 

2.1.1. Directamente soterradas. 

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

de 0,80 na calzada. Cando existan impedimentos que non permitan acadar as 

mencionadas profundidades, estas poderán reducirse, dispoñendo proteccións 

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

deberán aumentarse cando as condicións que se establecen no apartado 2.2 desta 

instrución así o esixan. Para conseguir que o cable quede correctamente instalado sen 

ter recibido dano ningún, e que ofreza seguridade fronte a escavacións feitas por 

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

 O leito da gabia que vai recibir o cable será liso e estará libre de arestas vivas, 

cantos, pedras, etc. Nel disporase unha capa de area de mina ou de río lavada, 

de espesura mínima de 0,05 m, sobre a que se colocará o cable. Por riba do 

cable irá outra capa de area ou terra peneirada duns 0,10 m de espesura. As 

dúas capas cubrirán a lonxitude total da gabia, a cal será suficiente para 

manter 0,05 m entre os cables e as paredes laterais. 

 Por riba da area todos os cables deberán ter unha protección mecánica, como 

por exemplo, lousas de formigón, placas protectoras de plástico, ladrillos ou 

baldosas colocadas transversalmente. Poderá admitirse o emprego doutras 

proteccións mecánicas equivalentes. Colocarase tamén unha cinta de 

sinalización que advirta da existencia do cable eléctrico de baixa tensión. A súa 

distancia mínima ao chan será de 0,10 m, e á parte superior do cable de 0,25 

m. 

 Admitirase tamén a colocación de placas coa dobre misión de protección 

mecánica e de sinalización. 

2.1.2. En canalizacións entubadas. 

Serán segundo as especificacións do apartado 1.2.4. da ITC-BT-21. Non se instalará 

máis de un circuíto por tubo. 
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Evitaranse, no posible, os cambios de dirección dos tubos. Nos puntos onde se 

produzan e para facilitar a manipulación dos cables, disporanse arquetas con tapa, 

rexistrables ou non. Para facilitar o tendido dos cables, nos tramos rectos instalaranse 

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

cada 40 m. Esta distancia poderá variarse de forma razoable, en función de 

derivacións, cruces ou outros condicionantes viarios. Na entrada das arquetas, os 

tubos deberán quedar debidamente selados nos seus extremos para evitar a entrada 

de roedores e de auga. 

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

Estas dimensións poden variarse, previa autorización escrita da Dirección de Obra. 

As escavacións serán verticais, de fondo chan. No prezo de contratación inclúese 

explicitamente o esteado, se fora necesario, esgotamento de augas, subministración 

de medios explosivos e medios auxiliares. 

As gabias terán unha profundidade aproximada de 70 cm., de xeito que a xeratriz 

superior do tubo plástico que contén o condutor se atope a unha distancia mínima da 

superficie do terreo de 50 cm. O fondo da gabia deixarase limpo de pedras ou 

cascotes, listo para recibir un tubo de PVC segundo UNE-53112, de 11 cm. de 

diámetro e 2,3 cm. de espesura mínimo. O tubo deberase cubrir con cemento H-100, 

con espesura de 10 cm. O resto da gabia encherase con produtos de achegamento 

até completar o total da escavación, previa compactación de sucesivas capas de 

material de recheo. 

Na parte superior do formigón colocarase unha cinta de sinalización. A terminación da 

gabia realizarase repoñendo, ben o tipo de pavimento ou chan de terra anterior á 

escavación, ben o tipo de chan proxectado. 

2.2. Condicións xerais para cruzamento, proximidades e paralelismo. 

Os cables soterrados, cando estean enterrados directamente no terreo, deberán 

cumprir, ademais dos requisitos sinalados neste punto, as condicións que puideran 

impor outros Organismos Competentes como consecuencia de disposicións legais, 

cando as súas instalacións fosen efectuadas por tendidos de cables soterrados de 

baixa tensión. Os requisitos sinalados neste punto non serán de aplicación a cables 

dispostos en galerías, en canles, en bandexas, en soportes, en escuadros ou 

directamente suxeitos á parede. Nestes casos a disposición dos cables farase a 

criterio da empresa que os explote; sen embargo, para establecer as intensidades 

admisibles aos devanditos cables deberanse aplicar os factores de corrección do 

apartado 3 da ITC-BT-07. Para cruzar zonas nas que non sexa posible ou supoñan 

graves inconvenientes ou dificultades a apertura de gabias (cruces de ferrocarrís, 

estradas con gran densidade de circulación, etc.), poden utilizarse máquinas 

perforadoras “toupa” de tipo impacto, fincadora de tubos ou máquina de tradear de 

barrena; nestes casos prescindirase do deseño da gabia descrito anteriormente xa que 

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

precisa zonas amplas despexadas aos dous lados do obstáculo a atravesar para a 

localización da maquinaria. 

2.2.1. Cruzamentos. 
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A continuación fíxanse para cada un dos casos indicados as condicións ás que deben 

responder os cruzamentos de cables soterrados de baixa tensión directamente 

soterrados. 

Cables e estradas. 

Os cables colocaranse no interior de tubos protectores consonte o establecido na ITC-

BT-21, recubertos de formigón en toda a súa lonxitude a unha profundidade mínima de 

0,80 m. Sempre que sexa posible o cruce farase perpendicular ao eixo do vía. 

Ferrocarrís. 

Os cables colocaranse no interior de tubos protectores consonte o establecido na ITC-

BT-21, recubertos de formigón e sempre que sexa posible perpendiculares á vía e a 

unha profundidade mínima de 1,3 m respecto á cara inferior da travesa. Estes tubos 

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

Outros cables de enerxía eléctrica. 

Sempre que sexa posíbel procurarase que os cables de baixa tensión discorran por 

enriba dos de alta tensión. A distancia mínima entre un cable de baixa tensión e outros 

cables de enerxía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión e 0,10 m con 

cables de baixa tensión. A distancia do punto de cruce aos empalmes será superior a 

1 m. Cando non poidan respectarse estas distancias nos cables directamente 

soterrados, o cable instalado máis recentemente disporase en canalización entubada 

segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Cables de telecomunicacións. 

A separación mínima entre os cables de enerxía eléctrica e os de telecomunicación 

será de 0,20 m. A distancia do punto de cruce aos empalmes, tanto do cable de 

enerxía como do cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cando non poidan 

respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, o cable instalado 

máis recentemente disporase en canalización entubada segundo o prescrito no 

apartado 2.1.2. 

Estas restricións non se deben aplicar aos cables de fibra óptica con cubertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección na cuberta do cable debe ser illante. 

Canalizacións de auga e gas. 

Sempre que sexa posible os cables instalaranse por enriba das canalizacións de auga. 

A distancia mínima entre cables de enerxía eléctrica e canalizacións de auga ou gas 

será de 0,20 m. Evitarase o cruce pola vertical das xuntas das canalizacións de auga 

ou gas, ou dos empalmes da canalización eléctrica, situando unhas e outros a unha 

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

cables directamente soterrados a canalización instalada máis recentemente disporase 

entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Conducións da rede de sumidoiros. 
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Procurarase pasar os cables por riba das conducións da rede de sumidoiros. Non se 

admitirá incidir no seu interior. Admitirase incidir na súa parede (por exemplo 

instalando tubos), sempre que se asegure que esta non quedou debilitada. Se non é 

posible pasaranse por debaixo e os cables disporanse en canalizacións entubadas 

segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Depósitos de carburantes. 

Os cables disporanse en canalizacións entubadas segundo o prescrito no apartado 

2.1.2. e distarán como mínimo 0,20 m do deposito. Os extremos dos tubos superarán 

o depósito como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

2.2.2. Proximidades e paralelismos. 

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

distancias de proximidade que se indican a continuación, procurando evitar que 

queden no mesmo plano vertical que as demais conducións. 

Outros cables de enerxía eléctrica. 

Os cables de baixa tensión poderán instalarse paralelamente a outros de baixa ou alta 

tensión, mantendo entre eles unha distancia mínima de 0,10 m cos cables de baixa 

tensión e 0,25 m cos cables de alta tensión. Cando non poidan respectarse estas 

distancias nos cables directamente soterrados, os cables máis recentemente 

instalados disporanse en canalización entubada segundo o prescrito no apartado 

2.1.2. No caso de que un mesmo propietario canalice á vez varios cables de baixa 

tensión poderá instalalos a menor distancia, incluso en contacto. 

Cables de telecomunicacións. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e os de telecomunicación será 

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

soterrados, o cable instalado máis recentemente disporase en canalización entubada 

segundo o prescrito no apartado 2.1.2. 

Canalizacións de auga. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e as canalizacións de auga 

será de 0,20 m. A distancia mínima entre os empalmes dos cables de enerxía e as 

xuntas das canalizacións de auga será de 1 m. Cando non poidan respectarse estas 

distancias nos cables directamente soterrados, a canalización instalada máis 

recentemente disporase entubada segundo o prescrito no apartado 2.1.2. Procurarase 

manter unha distancia mínima de 0,20 m en proxección horizontal e que a canalización 

de auga quede por debaixo do nivel do cable eléctrico. Por outro lado as arterias 

principais de auga disporanse de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m 

respecto dos cables eléctricos de baixa tensión. 

Canalizacións de gas. 

A distancia mínima entre os cables de enerxía eléctrica e as canalizacións de gas será 

de 0,20 m, excepto para canalizacións de gas de alta presión (mas de 4 bar), nas que 

a distancia será de 0,40 m. A distancia mínima entre os empalmes dos cables de 
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enerxía eléctrica e as xuntas das canalizacións de gas será de 1 m. Cando non poidan 

respectarse estas distancias nos cables directamente soterrados, a canalización 

instalada máis recentemente disporase entubada segundo o prescrito no apartado 

2.1.2. Procurarase manter unha distancia mínima de 0,20 m en proxección horizontal. 

Por outro lado as arterias máis importantes de gas disporanse de forma que se 

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

2.2.3. Instalacións de enganche (conexións de servizo). 

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

dos servizos descritos anteriormente se produzan no tramo de instalacións de 

enganche a un edificio, deberá manterse unha distancia mínima de 0,20 m. Cando non 

poidan respectarse estas distancias nos cables directamente enterrados, a 

canalización instalada máis recentemente disporase entubada segundo o prescrito no 

apartado 2.1.2. 

A canalización das instalacións de enganche eléctrica, na entrada do edificio, deberá 

taponarse até conseguir unha estanquidade axeitada. 

2.2.4. Posta a terra e continuidade do neutro. 

A posta a terra e continuidade do neutro aterase ao establecido nos capítulos 3.6 e 3.7 

da ITC-BT 06. 

2.3. Empalmes e derivacións. 

Os empalmes e derivacións deberán realizarse en caixas de bornes axeitadas, 

situadas dentro dos soportes das luminarias, a unha altura mínima de 0,3 m sobre o 

nivel do chan ou nunha arqueta rexistrábel que garantan, en ambos casos, a 

continuidade, o illamento e a estanquidade do condutor. 

2.4. Condutores. 

2.4.1. Cables. 

Os cables serán multipolares ou unipolares con condutores de cobre e tensión 

asignada de 0,6/1 Kv. 

O condutor neutro de cada circuíto que parte do cadro non poderá ser utilizado por 

ningún outro circuíto. 

2.4.2. Tipos. 

Redes soterradas. 

Empregaranse sistemas e materiais análogos ós das redes soterradas de distribución 

reguladas na ITC-BT-07. Os cables serán das características especificadas na UNE-

21.123 e irán entubados. Os tubos para as canalizacións soterradas deben ser os 

indicados na ITC-BT-21 e o grado de protección mecánica o indicado na devandita 

instrución; poderán ir formigonados en gabia ou non. Cando vaian formigonados o 

grado de resistencia será lixeiro segundo UNE-EN 50.066-2-4. Os tubos irán 

soterrados a unha profundidade mínima de 0,4 m do nivel do solo, medidos dende a 
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cota inferior do tubo e o seu diámetro interior non será inferior a 60 mm. Colocarase 

unha cinta de sinalización que advirta da existencia de cables de iluminación exterior, 

situada a unha distancia mínima do nivel do solo de 0,10 m e a 0,25 m por enriba do 

tubo. Nos cruzamentos de calzadas, a canalización, ademais de entubada, irá 

formigonada e instalarase como mínimo un tubo de reserva. A sección mínima a 

empregar nos condutores dos cables, incluído o neutro será de 6 mm2. 

En distribucións trifásicas tetrapolares, para condutores de fase de sección superior a 

6 mm2, a sección do neutro será consonte o indicado na táboa 1 da ITC-BT-07. Os 

empalmes e derivacións deberán realizarse en caixas de bornes axeitados, situadas 

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

chan ou nunha arqueta rexistrábel, que garantan en ambos casos a continuidade, o 

illamento e a estanquidade do condutor. 

Redes aéreas. 

Empregaranse os sistemas e materiais axeitados para as redes aéreas illadas 

descritas na ITC-BT-06. Poderán estar constituídas por cables pousados sobre 

fachadas ou tensados sobre apoio. Neste último caso, os cables serán autoportantes 

con neutro fiador ou fiador de aceiro. 

A sección mínima a empregar para todos os condutores, incluído o neutro, será de 4 

mm2. En distribucións trifásicas tetrapolares con condutores de fase de sección 

superior a 10 mm2, a sección do neutro será como mínimo a metade da sección de 

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

cables de alumeado será independente de aquel. 

Redes de control e auxiliares. 

Empregaranse sistemas e materiais similares aos indicados para os circuítos de 

alimentación; a sección mínima dos condutores será 2,5 mm2.  

Respectaranse as seccións indicadas no Proxecto para cada tramo de condutor. 

Calquera modificación da sección debe ser autorizada por escrito pola Dirección de 

Obra. 
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3. INSTRUCIÓNS TÉCNICAS XERAIS E DE EXECUCIÓN: OBRA CIVIL. 

3.1. Escavacións en gabias. 

A escavación en gabias é o conxunto de operacións necesarias para abrir gabias e/ou 

para instalacións de canalizacións en todo tipo de terreos. Estas operacións inclúen a 

remoción, o perfilado da sección (bordes e fondo), esteado, esgotamento, extracción, 

carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavación na propia obra, 

ou abasto intermedio ou a vertedoiro autorizado. 

Antes do comezo dos traballos valarase a zona e estableceranse os pasos peonís e 

para vehículos, sinalizándoos debidamente. 

A execución destas obras seguirase o prescrito na Norma NTE-ADZ 

(“Acondicionamento do terreo. Desmontes: gabias e pozos”). 

O contratista notificará á Dirección de Obra con antelación suficiente, o comezo de 

calquera escavación a fin de que este poida efectuar as medicións necesarias sobre o 

terreo. 

Unha vez efectuado a reformulación das gabias, a escavación continuará até chegar á 

profundidade sinalada nos planos e obter unha superficie uniforme. Non obstante, a 

Dirección de Obra poderá modificar tal profundidade se o estima necesario para 

asegurar un apoio ou cimentación satisfactorio. 

Os custos orixinados polos desprendementos producidos durante ou posteriormente á 

escavación, calquera que sexa a causa, inda sendo inevitables, non serán de abono 

aparte. 

O Contratista está obrigado a efectuar a escavación do material inadecuado para a 

cimentación dos elementos que deban apoiarse no fondo da gabia, e a súa 

substitución por material axeitado e a retirada e transporte a vertedoiro do material que 

se obteña da escavación e que non teña prevista a súa utilización noutros usos. 

Cando apareza auga nas gabias que se escaven,utilizaranse os medios e instalacións 

auxiliares necesarios para eliminala, estando esta operación incluída no prezo da 

escavación, non sendo en ningún caso de abono aparte. 

Os fondos das escavacións limparanse de todo material solto ou frouxo, e as súas 

gretas e fendeduras reencheranse axeitadamente. 

O material escavado susceptible de posterior utilización non será retirado da zona de 

obras sen permiso da Dirección de Obra. Se non houbese dispoñible espazo para o 

seu amoreado na zona de traballo, amorearase en abastos situados noutras zonas, de 

acordo coas instrucións da Dirección de Obra. 

Se o material escavado se amorea xunto á gabia, o pé do noiro estará separado un 

con cinco metros do bordo da gabia se as súas paredes están sostidas con esteados. 

Esta separación será igual á altura da escavación no caso de gabias sen esteado e 

paredes verticais. 
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A separación de un con cinco metros tamén rexerá para o abasto de terras xunto a 

escavacións de gabias de paredes non verticais. 

As dimensións das gabias serán as definidas nas seccións tipo dos planos do 

Proxecto. 

3.2. Obras de formigón en masa e armado. 

Os materiais empregados (cemento, auga e áridos) cumprirán co indicado no 

Instrución EHE-08 (“Instrución de Formigón Estrutural”). No referente aos aditivos, en 

ningún caso se permitirá o uso de cloruro cálcico ou produtos baseados neste 

composto. 

Considérase imprescindible a realización de ensaios previos en todos e cada un dos 

casos, moi especialmente cando se empreguen cementos diferentes do Portland. 

Os aditivos do formigón deberán obter a “marca de calidade” nun laboratorio que 

sinalado pola Dirección de Obra, reúna as instalación e o persoal especializado para 

realizar os análises, probas e ensaios necesarios para determinar as súas 

propiedades, os efectos favorables e prexudiciais sobre o formigón, etc. Non se 

empregará ningún aditivo que non fose previamente aprobado pola Dirección de Obra. 

En ningún caso a relación auga/cemento será superior a corenta e cinco centésimas. 

Non se permite o emprego de formigóns de consistencias fluídas. En ningún caso se 

utilizarán formigóns cun contido de auga superior ao correspondente á consistencia 

fluída. 

O equipo de transporte de formigón deberá ser aprobado a pé de obra antes da súa 

utilización na mesma para determinar a súa capacidade de subministrar un formigón 

uniforme. Realizaranse probas de consistencia (cono de Abrams) con mostras de 

formigón obtidas do principio e final dunha mesma amasada. Se os asentos obtidos 

difiren en máis do admitido pola Instrución EHE-08 deberá modificarse o equipo até 

que se obteñan resultados satisfactorios. O equipo de transporte de formigón 

empregado nas obras deberá ser examinado diariamente para detectar acumulacións 

de formigón ou morteiro endurecido, ou o desgaste das paletas, en cuxo caso, 

deberase realizar a proba de uniformidade e, cando sexa necesario, tomaranse 

medidas correctoras. 

Non se engadirá auga ao formigón durante o seu transporte e colocación. 

Como preparación para o vertido do formigón, o formigón colocado anteriormente 

deberá limparse a fondo mediante lavado con chorro de aire e auga a presión para 

eliminar todos os materiais soltos. 

Cando existan filtración de auga nas superficies contra as cales se vaia verter o 

formigón, estableceranse as oportunas drenaxes , conducindo a auga até os sistemas 

de esgotamento previstos. 

O formigón deberá verterse na súa posición definitiva nun tempo compatible cos 

aditivos engadidos sen que se acade máis do 70% do tempo de inicio do fraguado, ou 
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outro tempo que poida ser aprobado pola Dirección de Obra de acordo coa Instrución 

EHE-08. 

No caso de parada do equipo de formigonado, o Contratista deberá deixar a superficie 

do formigón formando unha xunta plana (ou xunta fría). O formigón da superficie de 

tales xuntas deberá limparse con chorro de aire e auga a alta presión antes de que 

endureza o formigón, proporcionando unha superficie limpa e irregular libre de calea 

de cemento. Antes de continuar o formigonado deberá mollarse a superficie e 

disporase sobre ela unha capa delgada de morteiro e cemento. 

No referente á compactación e curado, someteranse á aprobación da Dirección de 

Obra os medios a empregar. Do mesmo xeito, a Dirección de Obra aprobará a forma 

de posta en obra, consistencia, transporte e vertido, compactación e curado, e as 

medidas a tomar para o formigonado en condicións especiais. 

Non se permitirá a compactación por apisoado. 

Posta en obra: 

Todos os formigóns cumprirán a Instrución EHE-08. 

Todos os formigóns serán vibrados por medio de vibradores de agulla ou de 

encofrado. 

O formigón fabricarase en formigoneira, sendo o período de batido superior a un 

minuto e de maneira tal que a consistencia do formigón en cada mestura sexa 

uniforme en toda ela. 

Ademais das prescricións da Instrución EHE-08 teranse en conta as seguintes: 

 As instalacións de transporte e posta en obra será de tal tipo que o formigón 

non perda compactidade nin homoxeneidade. 

 Non se poderá verter libremente o formigón dende unha altura superior a un 

metro cincuenta centímetro, nin angazar nin distribuílo con pa a gran distancia. 

 Queda prohibido o emprego de canaletas ou trompas para o transporte ou a 

posta en obra do formigón. 

 Non poderá formigonarse sen a presenza dun responsable. 

 Non se poderá formigonar cando a auga poida perxudicar a resistencia e 

demais características do formigón. Para o formigonado en tempo frío ou 

caloroso seguiranse as prescricións da Instrución EHE-08. 

 Nunca se colocará formigón sobre un terreo que se atope xeado. 

 O vibrador introducirase verticalmente na masa do formigón fresco e retirarase 

tamén verticalmente, sen que se mova horizontalmente mentres estea 

somerxido no formigón. Procurarase extremar o vibrado nas proximidades dos 

encofrados para evitar a formación de bolsas de pedras. 

En xeral, o vibrado do formigón executarase de acordo coas normas especificadas na 

Instrución EHE-O8. 
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 A situación das xuntas de construción será fixada de xeito que cumpran as 

prescricións da Instrución EHE-08, procurando que o seu número sexa o menor 

posible. 

Sempre que se interrompa o traballo, calquera que sexa o prazo de interrupción, 

cubrirase a xunta con sacos de xerga húmidos para protexela dos axentes 

atmosféricos. 

Antes de retomar o traballo tomaranse as disposicións necesarias para conseguir a 

boa unión do formigón fresco con el xa endurecido. 

Durante os tres primeiros días, protexerase o formigón dos raios solares con tea de 

estopa mollada. Como mínimo durante os sete primeiros días manteranse as 

superficies vistas continuamente húmidas, mediante o rego ou a inundación, ou ben 

cubríndoas con area ou tea de estopa que se manterán constantemente húmidas. 

A temperatura da auga empregada no rego non será inferior en máis de vinte graos á 

temperatura do formigón, para evitar a produción de gretas por arrefriamento brusco. 

Durante o curado do formigón os aspectos a verificar serán: 

 Mantemento da humidade artificial dos elementos nos sete primeiros días. 

 Predición climatolóxica e rexistro diario de temperaturas. 

 Actuacións: 

o En tempo frío, previr conxelación. 

o En tempo caloroso, previr gretas na masa de formigón. 

o En tempo chuvioso, previr o lavado do formigón. 

o En tempo ventoso, previr evaporación rápida da auga. 

 Se se  rexistra unha temperatura inferior a catro graos centígrados ou superior 

a corenta graos centígrados con formigón fresco, deberase estudar 

detidamente o caso. 

Tamén se poderán empregar procedementos de curado especial a base de películas 

superficiais impermeables. 

Os paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas e bo aspecto, sen defectos 

ou rugosidades e sen que sexa necesario aplicar os mesmos recebos, que non 

poderán en ningún caso ser executados sen previa autorización da Dirección de Obra. 

As operación precisas para deixar as superficies en boas condicións de aspecto, 

correrán a conta do Contratista. 

3.3. Encofrados. 

Defínese como encofrado o elemento destinado ao modelado “in situ” de formigóns. 

Os encofrados cos seus ensambles e soportes, terán a rixidez e resistencias 

necesarias para soportar o formigonado sen movementos de conxunto superiores a 

unha milésima da luz libre do encofrado. 

Os apoios estarán dispostos de modo que en ningún momento se produzan sobre a 

parte da obra xa executada esforzos superiores a un terzo da súa resistencia. 
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A Dirección de Obra poderá esixir do construtor os esbozos e cálculos dos encofrados 

e soportes que aseguren o cumprimento das condicións anteriormente descritas. 

As xuntas do encofrado non deixarán fendas de máis de dous milímetros, co fin de 

evitar a perda de calea, pero deberán deixar a folgura necesaria para evitar que por 

efecto da humidade se compriman e deformen os taboleiros durante o formigonado. 

As superficies das caras vistas do formigón non presentarán desigualdades ou 

resaltes maiores de un milímetro. 

Non se admitirán nas aliñacións erros maiores a un centímetro. Esta tolerancia poderá 

ser aumentada se a Dirección de Obra o considera necesario, sempre e cando – a 

xuízo do mesmo -  non prexudique á finalidade da construción. 

O encofrado deberá manterse en boas condicións para manter a exactitude das 

formas, a robustez, rixidez, impermeabilidade, homoxeneidade e lisura da superficie. 

Para conseguir isto, o contratista gardará os encofrados limpos e en bo estado. Non se 

permitirá o uso de encofrados que presenten calquera tipo de deterioro e, unha vez 

desbotados deberán ser retirados da obra. 

No proceso de desencofrado tomaranse todas as medidas posibles destinadas a evitar 

danos no formigón. O desencofrado dos elementos farase segundo os criterio 

establecidos na Instrución EHE-08 do Ministerio de Fomento (“Instrución de Formigón 

Estrutural”), agás que durante o proceso se dese algunha condición que puidese ter 

alterado o proceso de endurecemento natural do formigón (baixas temperaturas, por 

exemplo). 

Apeos, soportes e fondos de elementos retiraranse sen producir sacudidas nin 

choques na estrutura. Recoméndase mantelos despegados a unha distancia de entre 

dous e tres centímetros durante doce horas, antes de proceder á retirada definitiva. 

Manteranse os apeos, fondos e soportes o prazo de tempo necesario para que a 

resistencia do formigón acade un valor superior a dúas veces o necesario para aturar 

os esforzos que aparezan ao desencofrar as pezas. 

Como desencofrante empregarase un produto aprobado pola Dirección de Obra, o cal 

será compatible con calquera acabado do formigón; no caso de incompatibilidade, o 

desencofrante deberá ser eliminado antes da aplicación do acabado. 

O produto desencofrante será aplicado sempre ao encofrado limpo, previamente ao 

formigonado. Os desencofrantes non estarán en contacto coas armaduras. 

O encofrado permitirá dar ás superficies o acabado requirido e será o ríxido abondo e 

estará  o suficientemente ben axustado para evitar a perda de auga ou morteiro de 

formigón durante a colocación e compactación deste. 

O encofrado e o seu soporte de suxeición estarán deseñados para ser doadamente 

retirados sen causar dano ou distorsións no formigón. 

O Contratista someterá o sistema a empregar á aprobación da Dirección de Obra. 
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4. CONDICIÓNS PARTICULARES: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

4.1. Xeneralidades. 

A instalación cumprirá coas esixencias recollidas no Regulamento Electrotécnico de 

Baixa Tensión no referente á protección e seguridade das persoas, así como co 

disposto en toda a normativa vixente aplicable. 

Os equipos electrónicos instalados deberán cumprir as directivas comunitarias de 

Seguridade Eléctrica e Compatibilidade Electromagnética certificadas polo fabricante 

dos mesmos. 

Protexerase a seguridade das persoas fronte a contactos directos e indirectos 

mediante a instalación das proteccións necesarias, sobre todo cando existan tensións 

de operación superiores a 50 VRMS ou 120 VCC. Neste caso recoméndase o uso de 

equipos e materiais con illamento eléctrico clase II. Cando as tensións de operación 

non acaden os valores antes mencionados, poderanse empregar equipos e materiais 

con illamento eléctrico clase I, sendo este o mínimo permitido. 

Aqueles equipos que se instalen á intemperie  terán, como mínimo, un grao de 

protección IP65, co fin de protexelos  dos axentes ambientais. No caso de equipos de 

interior, o grao de protección mínimo aceptable é de IP20. 

A instalación protexerase fronte a sobrecargas, sobretensións e curtocircuítos, 

empregando para elo as proteccións necesarias. 

Os rótulos de información e advertencia dos equipos estarán escritos nunha das 

linguas oficiais da zona onde se sitúa a instalación, co fin de garantir a seguridade das 

persoas. 

4.2. Xeradores fotovoltaicos. 

Os módulos deberán cumprir as especificacións que se listan a continuación: 

 UNE-EN 61215:2006 Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación do deseño e homologación. 

 UNE-EN 61646:2009 Módulos fotovoltaicos de lamia delgada para uso 

terrestre. Cualificación do deseño e homologación. 

 UNE-EN 62108:2011 Módulos e sistemas fotovoltaicos de concentración. 

Cualificación do deseño e homologación. 

 UNE-EN 61730-1:2007 Cualificación da seguridade dos módulos fotovoltaicos. 

Parte 1: Requisitos de construción. 

 UNE-EN 61730-2:2007 Cualificación da seguridade dos módulos fotovoltaicos. 

Parte 2: Requisitos para ensaios. 

O cumprimento das especificacións xustificarase coa presentación do certificado oficial 

correspondente emitido por algún laboratorio acreditado. 

Para a identificación individual de cada módulo, é necesario que estes leven nun lugar 

ben visible os seguintes datos: 

 Modelo. 
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 Nome ou logotipo do fabricante. 

 Número de serie. 

Os módulos empregados cumprirán as seguintes especificacións técnicas: 

 Para evitar avarías das células e os seus circuítos por mor de sombreados 

parciais, os módulos deben levar díodos de derivación e, ademais, terán un 

grao de protección IP65. 

 Cando leven marcos laterais, estes serán de aluminio ou aceito inoxidable. 

 So se instalarán módulos cuxa potencia máxima e corrente de curtocircuíto 

reais, referidas a condicións estándar, deberán estar na marxe do ±5% dos 

correspondentes valores nominais de catálogo. 

 Rexeitaranse aqueles módulos que teñan defectos de fabricación (roturas, 

manchas, falta de aliñación nas células, burbullas no encapsulante). 

No caso de manexarse tensións en continua superiores a 48 V, a estrutura do xerador 

e os marcos metálicos dos módulos estarán conectados á toma de terra da instalación. 

As ramas do xerador poderanse desconectar de forma independente e en ambos 

terminais, para o cal se instalarán os elementos necesarios para a desconexión. 

4.3. Estrutura de soporte. 

A estrutura de soporte do presente proxecto é un sistema de seguimento solar a dous 

eixos, o cal realiza un seguimento total do sol en altitude e en acimut conseguíndose 

que a radiación solar incida perpendicularmente obténdose a maior captación posible. 

Tanto a estrutura do soporte como o sistema de fixación de módulos permitirán as 

necesarias dilatacións térmicas sen transmitir cargas que poidan afectar á integridade 

dos módulos, seguindo as normas do fabricante. 

A estrutura de soporte, xunto cos módulos instalados, resistirán as sobrecargas do 

vento e da neve, de acordo co especificado Código Técnico da Edificación. Ademais 

estará protexida superficialmente contra a acción dos axentes ambientais. 

Os parafusos serán de aceiro inoxidable ou, no caso de ser a estrutura galvanizada, 

poderán ser galvanizados, coa excepción dos parafusos de suxeición dos módulos á 

estrutura de soporte os cales serán sempre de aceiro inoxidable. 

Nin a estrutura de soporte nin os topes de suxeición de módulos proxectarán sombra 

nos módulos. 

4.4. Acumuladores de chumbo – ácido. 

Os acumuladores serán de chumbo – ácido, estacionarios e de placa tubular. 

A capacidade nominal do acumulador (Ah) non excederá en 25 veces a corrente (A) 

de curtocircuíto en condicións estándar de medida do xerador fotovoltaico, co cal se 

asegurará unha axeitada recarga das baterías. 
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Por tratarse dunha instalación de iluminación pública, considérase que as descargas 

profundas  serán frecuentes. A máxima profundidade de descarga (referida á 

capacidade nominal do acumulador) non superará o 60%. 

As baterías con electrólito xelificado deberán protexerse especialmente contra 

sobrecargas, seguindo as especificacións do fabricante. 

A capacidade inicial do acumulador será superior ao 90% da capacidade nominal. 

A autodescarga do acumulador a 20 ºC non excederá o 6% da súa capacidade 

nominal por mes. 

A vida do acumulador chegará á súa fin cando a súa capacidade residual caia por 

debaixo do 80% da súa capacidade nominal. As baterías empregadas no presente 

Proxecto terán unha vida superior a 1.000 ciclos, cando se descarga o acumulador até 

unha profundidade do 50% a 20 ºC. 

O acumulador instalarase seguindo as recomendacións do fabricante, e asegurando 

en todo caso as seguintes condicións: 

 O acumulador situarase nun lugar ventilado e con acceso restrinxido. 

 Adoptaranse as medidas de protección necesarias para evitar o curtocircuíto 

accidental dos terminais do acumulador, por exemplo, mediante cubertas 

illantes. 

Cada batería ou vaso deberá ser etiquetado, cando menos, coa seguinte información: 

 Tensión nominal (V). 

 Polaridade dos terminais. 

 Capacidade nominal (Ah). 

 Fabricante (nome ou logotipo) e número de serie. 

4.5. Reguladores de carga. 

O regulador (ou controlador) de carga protexerá ás baterías contra sobrecargas e 

sobredescargas. 

O regulador de carga que utilice a tensión do acumulador como referencia para a 

regulación debe cumprir os seguintes requisitos: 

 A tensión de desconexión da carga de consumo do regulador deberá 

escollerse  para que a interrupción do subministro de electricidade ás cargas se 

produza cando o acumulador acade a profundidade máxima de descarga 

permitida. A precisión nas tensións de corte efectivas respecto aos valores 

fixados no regulador será do 1%. 

 A tensión final de carga debe asegurar a correcta carga da batería. 

 A tensión final de carga debe corrixirse por temperatura a razón de -4 mV/ºC a 

-5 mV/ºC por vaso, e estar no intervalo de ±1% do valor especificado. 

 Permitiranse sobrecargas controladas do acumulador para evitar a 

estratificación do electrólito ou para realizar cargas de igualación. 
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Permitirase o uso doutros reguladores que utilicen diferentes estratexias de regulación 

atendendo a outros parámetros, como por exemplo, o estado de carga do acumulador. 

En calquera caso, deberá asegurarse unha protección equivalente do acumulador 

contra sobrecargas e sobredescargas.  

Os reguladores de carga estarán protexidos fronte a curtocircuítos na liña de consumo. 

O regulador de carga seleccionarase para que sexa quen de resistir sen dano unha 

sobrecarga simultánea, á temperatura ambiente máxima, de: 

 Corrente na liña de xerador: un 25% superior á corrente de curtocircuíto do 

xerador fotovoltaico en condicións estándar de medida. 

 Corrente na liña de consumo: un 25% superior á corrente máxima da carga de 

consumo. 

O regulador de carga, e as propias cargas, protexeranse contra desconexión 

accidental do acumulador, co xerador operando nas condicións estándar de medida e 

con calquera carga. 

As caídas internas de tensión do regulador entre os seus terminais de xerador e 

acumulador serán inferiores ao 4% da tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión 

nominal), para sistemas de menos de 1kW, e do 2% da tensión nominal para sistemas 

maiores de 1 kW, incluíndo os terminais. Estes valores especifícanse para as 

seguintes condicións: corrente nula na liña de consumo e corrente na liña xerador – 

acumulador igual á corrente máxima especificada para o regulador. 

As caídas internas de tensión do regulador entre os seus terminais de batería e 

consumo serán inferiores ao 4% da tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión 

nominal), para sistemas de menos de 1 kW, e do 2% da tensión nominal para sistemas 

maiores de 1 kW, incluíndo os terminais. Estes valores especifícanse para as 

seguintes condicións: corrente nula na liña de xerador e corrente na liña acumulador – 

consumo igual á corrente máxima especificada para o regulador. 

As perdas de enerxía diarias causadas polo autoconsumo do regulador en condicións 

normais de operación deben ser inferiores ao 3% do consumo diario de enerxía. 

As tensións de reconexión de sobrecarga e sobredescarga serán distintas das de 

desconexión, ou ben estarán temporizadas, para evitar oscilacións desconexión – 

reconexión. 

O regulador de carga deberá estar etiquetado coa seguinte información como mínimo: 

 Tensión nominal (V). 

 Corrente máxima (A). 

 Nome ou logotipo do fabricante e número de serie. 

 Polaridade de terminais e conexións. 

4.6. Inversores. 

As especificacións técnicas que se detallarán a continuación refírense a inversores 

monofásicos ou trifásicos que funcionan como fonte de tensión fixa, é dicir, cun valor 
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eficaz da tensión e frecuencia de saída fixos. No caso de optar por outro tipo de 

inversores deberá garantirse requisitos de calidade equivalentes. 

Os inversores con potencia nominal maior ou igual a 1 kVA serán de onda sinusoidal1 

pura. Os inversores con potencia nominal menor de 1 kVA poderán ser de onda non 

sinusoidal, sempre e cando non infrinxan danos ás cargas e aseguren unha correcta 

operación destas. 

Os inversores pódense conectar: 

 Á saída de consumo do regulador de carga. 

 En bornes do acumulador. 

No caso de conectarse en bornes do acumulador, débese asegurar a protección do 

acumulador fronte a sobrecargas e sobredescargas. Estas proteccións poderán estar 

incorporadas no propio inversor ou se realizarán cun regulador de carga que permita 

breves baixadas de tensión no acumulador para asegurar o arrinque do inversor. 

Os inversores deben: 

 Asegurar unha correcta operación en toda a marxe de tensións de entrada 

permitidas polo sistema. 

 Asegurar, mediante a regulación do propio inversión, que a tensión e 

frecuencia de saída estean nos seguintes marxes, en calquera condición de 

operación: 

VNOM ±5% 

50 Hz ±2% 

 Sendo VNOM = 220 VRMS ou 230= VRMS. 

 Ser quen de entregar a potencia nominal de forma continuada, na marxe de 

temperatura ambiente especificada polo fabricante. 

 Arrincar e operar todas as cargas especificadas na instalación, especialmente 

aquelas que requiren elevadas correntes de arrinque, sen interferir na súa 

correcta operación nin no resto de cargas. 

Os inversores estarán protexidos fronte as seguintes situacións: 

 Tensión de entrada fora da marxe de operación. 

 Desconexión do acumulador. 

 Curtocircuíto na saída de corrente alterna. 

 Sobrecargas que excedan a duración e límites permitidos. 

O autoconsumo do inversor sen carga conectada será menor ou igual ao 2% da 

potencia nominal de saída. 

                                                           
1
 Considérase que os inversores son de onda sinusoidal se a distorsión harmónica total da tensión de 

saída é inferior ao 5% cando o inversor alimenta cargas lineais, dende o 20% até o 100% da potencia 
nominal.  
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As perdas de enerxía diaria ocasionadas polo autoconsumo do inversor serán 

inferiores ao 5% do consumo diario de enerxía. Recoméndase que o inversor teña un 

sistema de “stand-by” para reducir estas perdas cando o inversor traballa en baleiro, é 

dicir, sen carga. 

Na seguinte táboa especifícanse os límites de rendemento do inversor con cargas 

resistivas: 

PNOM <= 500 VA

PNOM > 500 VA

Tipo de inversor

Onda sinusoidal

Onda non sinusoidal

Rendemento ao 20% da 

potencia nominal

Rendemento a potencia 

nominal

> 85% > 75%

> 90%

> 90%

> 85%

> 85%
 

Os inversores deberán estar etiquetados coa seguinte información como mínimo: 

 Potencia nominal (VA). 

 Tensión nominal de entrada (V). 

 Tensión (VRMS) e frecuencia (Hz) nominais de saída. 

 Nome ou logotipo do fabricante e número de serie. 

 Polaridade e terminais. 

4.7. Rede de cables 

Toda a rede de cables cumprirá co establecido na lexislación vixente. 

Os cables que se empreguen estarán dimensionados para reducir os quentamentos e 

para que a caída de tensións sexa inferior ao 1,5% da tensión nominal continua do 

sistema. 

Incluirase toda a lonxitude de cables necesaria para cada aplicación concreta, 

evitando esforzos sobre os elementos da instalación e sobre os propios cables. 

Os positivos e os negativos da parte continua da instalación conduciranse separados, 

protexidos e sinalizados (mediante códigos de cores, etiquetas, …) de acordo coa 

normativa vixente. 

Os cables de exterior estarán protexidos contra a intemperie. 

4.8. Proteccións e postas a terra. 

Todas as instalacións con tensións nominais superiores a 48 V contarán cunha toma 

de terra á que estará conectada, como mínimo, a estrutura soporte do xerador e os 

marcos metálicos dos módulos. 

O sistema de protección asegurará a protección das persoas fronte a contactos 

directos e indirectos. En caso de existir unha instalación previa non se alterarán as 

condicións de seguridade da mesma. 
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A instalación estará protexida fronte a curtocircuítos, sobrecargas e sobretensións. 

Prestarase especial atención á protección da batería fronte a curtocircuítos mediante 

un fusible, disxuntor magnetotérmico ou outro elemento que cumpra con esta función. 
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5. Condicións particulares: Sistema de xestión enerxética. 

5.1. Xeneralidades. 

O sistema de xestión enerxética terá como obxectivo realizar a supervisión e o 

controlo da iluminación pública, facilitando as tarefas de mantemento e optimizando o 

consumo de enerxía. 

Tratarase dun sistema de telexestión punto a punto. A supervisión permitirá, mediante 

patróns de redución, realizar os aforros de cada punto de iluminación en función da 

funcionalidade deste. Tamén permitirá facer apagado de puntos en caso de 

necesidade. 

5.2. Prestacións do sistema. 

O sistema realizará a supervisión e o control da iluminación pública, optimizando o 

consumo de enerxía, e facilitando as tarefas de mantemento. As tarefas de supervisión 

e control poderanse levar a cabo dende un ordenador persoal. 

O sistema constará de elementos hardware e software. Os elementos hardware 

incluirán (ademais do ordenador empregado para supervisión e control) un cadro 

instalado en cabeceira de liña e un conxunto de balastros electrónicos para as 

lámpadas. Tamén incorporará os elementos de comunicación necesarios para 

establecer o enlace entre o ordenador e o cadro de cabeceira. Será posible empregar 

un enlace mediante modems GSM, GPRS, adaptadores de fibra óptica ou conexión 

directa ao porto serie do ordenador. 

Os elementos software incluirán as aplicacións que se executen no ordenador persoal, 

así como os programas que controlen o funcionamento dos cadros de cabeceira e os 

balastros. 

O cadro comunicarase cos balastros electrónicos mediante onda portadora, permitindo 

actuar de forma individualizada sobre cada lámpada. 

O emprego de balastros electrónicos con capacidade de comunicación mediante onda 

portadora permitirá o control e supervisión individualizada de cada lámpada. Incluirase 

unha unidade de supervisión de lámpadas no cadro, que se encargará da 

comunicación cos balastros, permitindo o acendido, apagado ou o paso ao modo de 

consumo reducido para cada lámpada por separado. Do mesmo xeito, poderase obter 

información sobre o estado de cada balastro e lámpada, co fin de detectar avarías, 

lámpadas que chegaron á fin da súa vida útil ou ben determinar o grao de 

avellentamento da lámpada. 
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Dende o ordenador de control será posible enviar programas de actuación a unha 

unidade central remota. A unidade executará estes programas de forma autónoma. 

Estes programas fixarán uns patróns de actuacións específicos para cada lámpada 

(hora de acendido, hora de apagado, entrada en modo de consumo reducido). 

O control remoto dos balastros electrónicos realizarase a través da rede eléctrica 

mediante modulación por cambio de frecuencia. É dicir, o balastro empregará a propia 

rede de iluminación (230 V / 50 Hz) como liña de mando. 

Os balastros serán quen de detectar o funcionamento incorrecto de cada unha das 

luminarias nas que se atopen instaladas, deterioradas ou fundidas, sen necesidade de 

levar a cabo unha inspección ocular das mesmas, identificalas e transmitir esta 

información a través das mesmas liñas de alimentación da iluminación estando este 

acendido. 

As reactancias situarase en cada unha das luminarias e serán as encargadas de vixiar 

o funcionamento destas e de almacenar a información acerca dos posibles fallos. Para 

iso cada dispositivo comunicarase coa unidade de supervisión de lámpadas presente 

no cadro de control centralizado. A unidade de control remoto manterá un rexistro coa 

información que recibe das reactancias. 

Os balastros incorporarán un filtro de rede que ten a finalidade de reducir as 

compoñentes de alta frecuencia na intensidade de entrada da rede. 

5.3. Requisitos do sistema. 

O sistema de xestión enerxética deberá cumprir coas seguintes especificacións: 

 Control das intensidades, permitindo estableces alarmas por 

sobreintensidades. 

 Contadores de enerxía, tanto activa como reactiva. 

 Control de calidade da subministración de enerxía eléctrica na entrada do 

cadro. 

 Autodiagnose da totalidade da iluminación, detectando calquera anomalía coa 

antelación suficiente para a realización de accións preventivas. 

 Sistema antifallo xeneralizado, evitando o disparo xeral dos sistemas de 

protección. 

 Xestión de alarmas, programando os valores de preaviso para evitar as 

avarías. 



PREGO DE CONDICIÓNS 
 

- 28 - 
 

 Sistema de xestión e control de acendido programable, realizando o arrinque 

de forma progresiva, evitando picos de arrinque. 

 Telemando, que facilita o control remoto do cadro, do contactor xeral do cadro. 

 Telemedida, dispoñendo de todas as medidas dos parámetros eléctricos da 

iluminación. 

 Telesinalización, dando sinal remoto do estado de situación do cadro. 

 Comunicacións a través de distintos dispositivos de transmisión de datos. 

Neste caso pode ser a través dun módem de comunicación para tarxetas GSM 

ou  GPRS, dependendo da cobertura e das preferencias do cliente. 

 Detección de fallo de lámpada e comunicación do estado da mesma: avaría, 

acendida ou apagada. 

 Telemando de lámpada: posicións ON/OFF. 

 Programación individualizada de acendido/apagado/patrón de redución do 

punto de luz no que se aloxa. 

 Coñecemento do estado de envellecemento da lámpada. 

Os balastros electrónicos deberán: 

 Limitar o pico de intensidade producido no momento de arrancada das 

lámpadas. 

 Estabilizar a tensión nominal da liña de iluminación. 

 Reducir a tensión na liña de iluminación nas horas de baixa utilización. 

 Producir un arrinque suave das lámpadas, limitando os picos de intensidade no 

arrinque nos propios balastros e liñas de alimentación, alongando a vida útil 

das lámpadas. 

 Permitir a programación do valor establecido de fábrica para a tensión de liña 

de fluxo nominal. 

 Fixar un nivel de iluminación reducido mediante unha orde externa xerada por 

un elemento de control. A velocidade de variación da tensión de saída, cando 

se mude de fluxo nominal a fluxo reducido, realizarase de forma lenta, de 

maneira lineal. O nivel reducido poderá ser mantido até a hora de apagado da 

iluminación ou retornar ao nivel nominal nas primeiras horas da mañá. 

O sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, das seguintes 

variables: 

 Voltaxe e corrente continua á entrada do inversor. 

 Voltaxe de fase/s na rede, potencia total e saída do inversor. 
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 Radiación solar no plano dos módulos, medida cun módulo ou unha célula de 

tecnoloxía equivalente. 

 Temperatura ambiente na sombra. 

 Potencia reactiva de saída do inversor. 

 Temperatura dos módulos. 

 kWh de produción. 
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1. XENERALIDADES. 

A regulamentación que deberá terse en conta co fin de garantir a correcta seguridade 
e saúde dos traballadores e terceiros durante a execución da instalación prevista no 
presente proxecto será: 

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

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

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

 Estatuto dos traballadores. 

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

 Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposicións mínimas en materia de 
sinalización de Seguridade e Saúde no Traballo. 

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

 Real Decreto 487/97 de 14 de abril sobre disposicións mínimas de Seguridade 
e Saúde relativas á Manipulación Manual de Cargas que cause riscos, en 
particular dorso - lumbares, para os traballadores. (BOE 23/04/97). 

 Real Decreto 773/97 de 30 de maio sobre disposicións mínimas de Seguridade 
e Saúde relativas á utilización polos traballadores de Equipos de Protección 
Individual (BOE 12/06/97). 

 Real Decreto 1407/89 de 20 de novembro que regula as condicións para a 
comercialización e libre circulación intracomunitaria dos Equipos de Protección 
Individual. 

 Real Decreto 1215/97 de 18 de xullo sobre disposicións mínimas de 
Seguridade e Saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de 
traballo. (BOE 07/08/97). 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de outubro sobre disposicións mínimas de 
Seguridade e Saúde nas obras de construción. (BOE 25/09/97). 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de xuño sobre disposicións mínimas para a 
protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico. 

 Obrigatoriedade da inclusión de un estudo de seguridade e hixiene no traballo 
nos proxectos de edificación e obras públicas (RD 555/86 do 21/02/86) (BOE 
21/03/86). 

 As demais disposicións que sexan de aplicación. 

2. OBXECTO. 

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde ten por obxecto, de acordo co RD 
1627/1997 de 24 de outubro, precisar as normas de seguridade e saúde aplicables ás 
obras contempladas no Proxecto Tipo de Redes Aéreas de Baixa Tensión. 

Este estudo servirá de base para que o técnico designado pola empresa adxudicataria 
da obra poida realizar o Plan de Seguridade e Saúde no Traballo no que se 
analizarán, estudarán, desenvolverán e complementarán as previsións contidas neste 
estudo, en función do seu propio sistema de execución da obra, así como a proposta 
de medidas alternativas de prevencións, coa correspondente xustificación técnica e 
sen que iso implique diminución dos niveis de protección previstos e axustándose en 
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todo caso ao indicado ao respecto no artigo 7 do RD 1627/97 sobre disposicións 
mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. 

3. METODOLOXÍA. 

Para tal efecto, levarase a cabo unha exhaustiva identificación dos riscos laborais que 
poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para isto. 

Do mesmo xeito, farase unha relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, 
especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlalos e 
reducilos. 

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

4. IDENTIFICACIÓN DE RISCOS. 

As diferentes tarefas a realizar durante a execución dunha obra levan asociados unha 
serie de riscos diante dos cales deberán adoptarse medidas preventivas. Nunha obra 
relativa a un proxecto como o que nos ocupa, tales factores de risco son: 

 Transporte de materiais. 

 Traballos en altura (apoios). 

 Izado de apoios. 

 Traballos en tensión. 

 Traballos en frío. 

 Demolición de pavimentos. 

 Movemento de terras. 

 Apertura de gabias. 

 Traballos de esteado. 

 Realización de encofrados. 

 Execución de bancadas 

4.1. Factor de risco: Transporte de materiais. 

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

Riscos asociados: 

o Caída de persoas ao mesmo nivel. 
o Cortes. 
o Desprendementos e derrubamentos. 
o Atrapamento. 
o Confinamento. 
o Condicións ambientais e sinalización. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo. 
 Utilizar os pasos e vías existentes. 
 Limitar a velocidade dos vehículos. 
 Delimitación de puntos perigosos (gabias, pozos, …). 
 Respectar zonas sinaladas e delimitadas. 
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 Esixir e manter a orde. 
 Precaución en transporte de materiais. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Luvas de protección. 

- Cascos de seguridade. 

- Botas de seguridade. 

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

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

Riscos asociados: 

o Caída de persoas a distinto nivel. 
o Caída de obxectos. 
o Derrubes. 
o Cortes. 
o Contactos eléctricos. 
o Carga física. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo e do apoio (observando, pinchando e 
golpeando o apoio ou empurrándoo perpendicularmente á liña. 

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

 Ascenso e descenso con medios e métodos seguros (escaleiras axeitadas e 
suxeitas pola súa parte superior. Uso do cinto en ascenso e descenso. Uso de 
varetas axeitadas. Sempre tres puntos de apoio). 

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

 Utilizar bolsas portaferramentas e corda de servizo. 
 Delimitar e sinalar a zona de traballo. 
 Levar ferramentas atadas ao pulso. 
 Cordas e poleas (se fora necesario) para subir e baixar materiais. 
 Evitar zonas de posible caída de obxectos. 
 Usar casco de seguridade. 
 No punto de corte: execución de descargo e creación da zona protexida. 
 Na proximidade do apoio: establecemento da zona de traballo. 
 As propias de traballos en proximidade (distancias, apantallamento, descargo, 

…) se fosen necesarias. 
 Evitar movementos de condutores. 
 Interrupción de traballos se así o considera o Xefe de Traballos. 
 Amarre de escaleiras de ganchos con cadea de peche. 
 Para traballos en horizontal amarre dos dous extremos. 
 Empregar sempre o cinto amarrado á escaleira ou a un cable fiador. 

Proteccións colectivas a empregar: 
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- Material de sinalización e delimitación (cinta delimitadora, sinais, ...). 

- Detectores de ausencia de tensión. 

- Equipos de posta a terra e en curtocircuíto. 

- As propias dos traballos a realizar. 

- Bolsa portaferramentas e corda de servizo. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Cinto de seguridade. 

- Luvas de protección fronte a riscos mecánicos. 

- Botas de seguridade ou de traballo. 

- Casco de barbuquexo. 

4.3. Factor de risco: Izado de apoios. 

É o risco derivado da cimentación de apoio, tanto para as persoas que están 
executando a operación como para as que se atopan nas proximidades. 

Riscos asociados: 

o Caída de obxectos. 
o Cortes. 
o Desprendementos e derrubamentos. 
o Carga física 
o Atrapamento. 
o Confinamento. 

Medidas preventivas: 

 Inspección do estado do terreo. 
 Delimitar e sinalar a zona de traballo, especialmente a que corresponde á 

cimentación do apoio. 
 Extremar as precaucións durante o izado (proximidade de persoas, manexo de 

ferramentas manuais e mecánicas, etc.). 

Proteccións colectivas a empregar: 

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

- Bolsas portaferramentas. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Luvas de protección. 

- Casco de seguridade. 
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- Botas de seguridade. 

4.4. Factor de risco: Traballos en Tensión. 

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

Riscos asociados: 

o Caída de persoas ao mesmo nivel. 
o Caída de persoas a distinto nivel. 
o Caída de obxectos. 
o Choques e golpes. 
o Proxeccións. 
o Contactos eléctricos. 
o Arco eléctrico. 
o Desprendementos e derrubamentos. 
o Explosións. 
o Agresións de animais. 

Medidas preventivas: 

 En proximidade de liñas aéreas: non entrar en contacto coas instalacións; 
delimitación e sinalización da zona de traballo; manter a distancia de 
seguridade (0,5 metros para instalacións de baixa tensión illadas); estimación 
de distancia por exceso. 

 En proximidade de partes en tensión: illar con pantallas as partes condutoras 
espidas baixo tensión; manter distancias de seguridade; utilizar ferramentas 
eléctricas illadas; transportar por dúas persoas os elementos alongados. 

 Cumprimento das disposicións legais vixentes: protección fronte a 
sobreintensidades e sobretensións (fusibles e interruptores de corte); postas a 
terra en bo estado (comprobar anualmente ou cando polo seu estado de 
conservación sexa recomendable. Inspeccionar eléctrodos e condutores de 
enlace); prevención de caída de condutores por climatoloxía adversa ou por 
estado deficiente; mantemento de distancias en cruzamentos e paralelismos 
(con liñas de alta tensión, estradas, fachadas, …). 

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

 Usar casco, luvas illantes para baixa tensións e ferramentas illadas. 
 Empregar lentes de protección cando exista risco particular de accidente 

ocular. 
 Notificación de anomalías nas instalacións sempre que se detecten. 
 Illar sempre que sexa posible os condutores ou partes condutoras espidas que 

estean en tensión, próximos ao lugar de traballo, incluíndo o neutro. O 
illamento efectuarase mediante fundas, telas illantes, capuchóns, etc. 

 Utilizar roupas secas e levar roupa de choiva. As roupas non deben  ter partes 
condutoras e cubrirán totalmente os brazos e as pernas. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Protección fronte a contactos eléctricos (illamentos, postas a terra, dispositivos de 
corte por intensidade ou tensión de defecto). 

- Protección contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automáticos). 
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- Protección contra sobretensións (descargadores a terra). 

- Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

- As consideradas como medidas preventivas. 

4.5. Factor de risco: Traballos en frío. 

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

Riscos asociados: 

o Caída de persoas ao mesmo nivel. 
o Caída de persoas a distinto nivel. 
o Caída de obxectos. 
o Choques e golpes. 
o Proxeccións. 
o Contactos eléctricos. 
o Arco eléctrico. 
o Desprendementos e derrubamentos. 
o Explosións. 
o Agresións de animais. 

Medidas preventivas: 

 No lugar de corte: 
- Apertura dos circuítos co fin de illar todas as fontes de tensión que 

poidan alimentar a instalación na que se debe traballar. Esta apertura 
debe efectuarse en cada un dos condutores, comprendido o neutro, e 
nos condutores de iluminación pública se os houbera, mediante 
elementos de corte omnipolar ou no seu defecto abrindo primeiro as 
fases e en último lugar o neutro. 

- No caso de que a instalación funcionalmente non permita separar ou 
seccionar o neutro, ou este sexa en bucle, adoptarase unha das 
seguintes medidas: 

o Realizar o traballo como un traballo en tensión. 
o Realizalo segundo as normas particulares da empresa 

subministradora. 
- Bloquear, se é posible, en posición de apertura, os aparellos de corte. 

En calquera caso colocar no mando destes aparellos unha sinalización 
de prohibición de manobralo. 

- Verificación da ausencia de tensión. A verificación efectuarase en cada 
un dos condutores, incluídos o neutro e os de iluminación pública se os 
houbera, nunha zona o máis próxima posible ao punto de corte, así 
como nas masas metálicas próximas (escuadros, ventos, caixas, etc.). 

 No propio lugar de traballo: 
- Verificación da ausencia de tensión. 
- Posta en curtocircuíto. No caso de redes aéreas, unha vez efectuada a 

verificación da ausencia de tensión procederase á posta en 
curtocircuíto. Esta operación debe efectuarse o máis cerca posible do 
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lugar de traballo e en cada un dos condutores sen tensión, incluíndo o 
neutro e os condutores de iluminación pública de existiren. 

- No caso de redes condutoras illadas, se a posta en curtocircuíto non 
pode efectuarse, debe procederse como se a rede estivese en tensión, 
en canto ao que a protección do persoal se refire. 

- Delimitar a zona de traballo sinalándoa axeitadamente cando hai 
posibilidade de erro na identificación da mesma. 

 Reposición da tensión despois do traballo: despois da execución do traballo e 
antes de dar tensión á instalación deben efectuarse as operacións seguintes: 

- No lugar de traballo: 
o Se o traballo precisou da participación de varias persoas o 

responsable do mesmo reuniraas e notificaráselles que se vai 
proceder a dar tensión. 

o Retirar as postas en curtocircuíto se as houbera. 
- No lugar de corte: 

o Retirar o encravamento ou bloqueo e/ou sinalización. 
o Pechar circuítos. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Protección fronte a contactos eléctricos (illamentos, postas a terra, dispositivos de 
corte por intensidade ou tensión de defecto). 

- Protección contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automáticos). 

- Proteccións contra sobretensións (descargadores a terra). 

- Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

-  As consideradas como medidas preventivas para traballos en tensión. 

4.6. Factor de risco: Demolición de pavimentos. 

É o risco asociado ao uso de ferramenta manual ou  maquinaria de gran potencia 
empregada para a demolición de pavimentos. 

Riscos asociados: 

o Caída de persoas ao mesmo e distinto nivel. 
o Cortes. 
o Caída de obxectos. 
o Pisadas sobre obxectos. 
o Golpes con ferramentas. 
o Proxección de fragmentos e partículas. 

Medidas preventivas: 

 Sinalización do lugar de traballo. 
 Antes do comezo dos traballos neutralizaranse as acometidas da zona. 
 En ambientes con moito po humedecerase frecuentemente a zona. 



ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 

 - 10 - 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Máscaras. 

- Proteccións auditivas. 

4.7. Factor de risco: Movemento de terras. 

É o risco asociado aos traballos relacionados cos movementos de terras (escavación, 
recheo, vertido, …). 

Riscos asociados: 

o Interferencias con liñas eléctricas. 
o Accidentes cos vehículos: 

- Excesos de carga. 
- Caídas de material dende os vehículos. 
- Envorcado de vehículos. 
- Atropelo de persoas. 

Medidas preventivas: 

 Sinalización de zonas perigosas. 
 Separación dos camiños para a maquinaria dos camiños para o persoal. 
 As manobras da maquinaria deben ser dirixidas por un operario. 
 Os vertidos de terras faranse en superficies o máis horizontais posible, co fin 

de evitar envorques da maquinaria. 
 Prohibición da presenza de persoas no radio de acción da maquinaria. 
 Non sobrecargar os vehículos. 
 Sinalización dos accesos á vía pública mediante sinais normalizados. 
 Sinalización acústica e visual, por parte dos vehículos, das manobras de 

marcha atrás. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Sinalización e delimitación. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Casco de seguridade. 

- Luvas. 

- Botas de seguridade. 

- Máscara. 

- Proteccións auditivas. 
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4.8. Factor de risco: Apertura de gabias. 

Riscos asociados: 

o Caída de persoas ao mesmo e distinto nivel. 
o Derrubamentos. 
o Inundación. 
o Caída de obxectos. 
o Golpes. 
o Proxección de fragmentos e partículas. 
o Pisadas sobre obxectos. 

Medidas preventivas: 

 Os accesos ás gabias de máis de 1,20 m de profundidade faranse mediante 
escaleiras ancoradas ao borde superior da gabia, apoiada nunha superficie 
sólida e que supere nun metro o borde. Os operarios nunca traballarán a unha 
distancia da escaleira maior de 10 metros. 

 Os materiais procedentes da escavación acumularanse a un só lado da gabia, 
a unha distancia nunca inferior aos 2 metros, tendo que ser retirados o antes 
posible. 

 Instalación de valados a ambos lados da gabia (ou a un lado da gabia e dos 
materiais de escavación acumulados), a unha distancia menor ou igual a 50 
cm. As vallas terán unha altura de 90 cm. e terán unha táboa intermedia. A 
distancia da valla ao material de escavación acumulado será maior ou igual á 
metade da profundidade da gabia (en terreos areosos terá que ser maior ou 
igual que a profundidade). 

 Instalación de pasos con accesos fáciles e seguros, sen pisos escorregadizos. 
 Cando exista perigo de derrubamento procederase a apuntalar a gabia. 
 Evitar a inundación das gabias. De producirse afloramento ou caída de augas 

no interior, deberá eliminarse o antes posible. Antes da colocación dos tubos 
de canalización, na gabia non debe haber auga. 

 Manter tapadas as arquetas mentres non se coloque a tapa definitiva. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Sinalización e delimitación. 

- Iluminación da zona de traballo. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Casco de seguridade. 

- Roupa de traballo. 

- Máscaras. 

- Luvas. 

- Lentes de seguridade. 

- Botas de seguridade. 
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- Roupa axeitada para ambientes húmidos ou para choiva. 

4.9. Factor de risco: Traballos de esteado. 

Riscos asociados: 

o Atrapamentos. 
o Desprendemento de terras. 
o Caídas ao mesmo e a distinto nivel. 

Medidas preventivas: 

 O esteado farase contra caras verticais e non inclinadas. De non ser o 
paramento vertical, procederase ao recheo até conseguir que si o sexa. 

 Cando o terreo teña cohesión abondo (o terreo é estable mentres se realiza a 
escavación) poderanse facer o esteado con táboas horizontais. De non existir a 
seguridade de que o terreo sexa estable, optarase polo esteado con táboas 
verticais. En ambos casos, o esteado poderá ser dalgún dos seguintes tipos: 

- Cobertura total das paredes da escavación. 
- Cobertura do 50% das paredes da escavación. 
- Cobertura de menos do 50% das paredes da escavación. 
- Outros tipos (Quillery, Pronto, Heidbreder, …). 

 No caso de perigo de derrube rápido do terreo durante a retirada dos esteos, 
este non se levará a cabo, deixando o material na gabia. 

 Na desmontaxe comezarase de abaixo a arriba, e sempre que sexa posible 
traballarase dende fora da gabia. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Sinalización e delimitación. 

- Iluminación da zona de traballo. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Casco de seguridade. 

- Roupa de traballo. 

- Máscaras. 

- Luvas. 

- Lentes de seguridade. 

- Botas de seguridade. 

- Roupa axeitada para ambientes húmidos ou para choiva. 

4.10. Factor de risco: Realización de encofrados. 

Riscos asociados: 
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o Caídas ao mesmo e distinto nivel. 
o Cortes. 
o Derrubamentos. 
o Golpes. 
o Caída de obxectos. 
o Pisadas sobre obxectos. 

Medidas preventivas: 

 Empregarase o tipo de encofrado máis axeitado ao tipo de estrutura. 
 O encofrado será o resistente abondo como para soportar a carga do formigón 

que conteña, sen sufrir deformacións. 
 Teranse en conta as instrucións do fabricante no referente ao montado, 

desmontado e mantemento. 
 Os encofrados almacenaranse en horizontal, e nunca nas zonas de paso. 
 Paralización dos traballos se hai ventos fortes. 
 Verificación do bo estado das placas de encofrar e dos elementos auxiliares 

para a montaxe. Comprobarase que os encofrados estean limpos de restos de 
formigón e que non haxa puntas. 

 Prohibición da presenza de persoas que non realicen tarefas de encofrado. 
 A persoa encargada de manexar a grúa deberá ter visibilidade en todo intre, ou 

ben contar co apoio dun operario que sinalice as manobras que debe realizar. 
 Distribución uniforme do formigón. 
 Uso de pasarelas axeitadas, cunha anchura de como  mínimo 60 cm. no paso 

de zonas discontinuas entre maias e outros materiais. 
 Revisión periódica dos puntais e dos sistemas de apoio. 
 Se durante o desencofrado quedase fixado algún panel, este desprenderase 

mediante unha unlla metálica dende unha zona xa desencofrada. 
 Acceso ás partes superiores dos encofrados mediante accesos provisionais 

definidos. 

Proteccións colectivas a empregar: 

- Plataformas de traballo (de 60 cm. como mínimo, barandillas de 90 cm. de altura 
mínima, e de ser necesario protección intermedia e rodapé). 

- Redes. 

- Estadas no perímetro. 

- Limitación de acceso ao persoal designado para tarefas de encofrado. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Casco de seguridade. 

- Luvas contra agresións mecánicas e químicas. 

- Calzado de seguridade. 

- Arnés. 

- Roupa de traballo. 
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4.11. Factor de risco: Execución de bancadas. 

Riscos asociados: 

o Caídas ao mesmo nivel. 
o Contacto co formigón. 
o Ruídos. 
o Golpes. 
o Pisadas sobre obxectos. 

Medidas preventivas: 

 Os traballos levaranos a cabo persoal cualificado. 
 Habilitación de camiños de acceso ao persoal. 
 Habilitación dunha zona de almacenamento para a ferralla (desperdicios de 

ferro e aceiro), dende onde se transportarán ao vertedoiro. 
 Antes de comezar co formigonado revisarase o bo estado de seguridade dos 

encofrados, co fin de previr derrames e rebentóns. 
 No referente ao vertido de formigón mediante bombeo: 

- Os traballos serán realizados por traballadores especializados, e serán 
dirixidos por un operario especialista. 

- Previamente ao comezo do vertido do formigón establecerase un 
camiño formado por táboas polo que se desprazarán os operarios coa 
mangueira. 

- A mangueira de vertido debe ser controlada, no seu terminal, por dous 
operarios a un tempo. 

- A tubaria da bomba de formigón irá pousada riba de cabaletes. Aquelas 
partes susceptibles de movemento aseguraranse con riostas. 

- Evitaranse tapóns internos de formigón. 
- A bomba debe cumprir co mantemento sinalado polo fabricante. 

Prevencións colectivas a empregar: 

- Delimitación da zona de traballo. 

- Delimitación de zonas perigosas como ocos e gabias, tapándoos para impedir a 
caída de persoas ou obxectos no seu interior. 

- Mantemento axeitado da maquinaria. 

Proteccións individuais a empregar: 

- Casco de seguridade. 

- Luvas de seguridade. 

- Calzado de seguridade impermeable. 

- Roupa de traballo. 

- Protectores auditivos. 

- Lentes de seguridade. 
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5. CONCLUSIÓNS. 

Este Estudo Básico de Seguridade e Saúde precisa as normas xenéricas de 
seguridade e saúde aplicables á obra de que trata o presente Proxecto. Identifica á 
súa vez os riscos inherentes á execución das mesmas e contempla previsións básicas 
e informacións útiles para efectuar en condicións de seguridade e saúde as devanditas 
obras. 

Non obstante o anterior, toda obra que se realice baixo a cobertura deste Proxecto 
deberá ser estudada detidamente para adaptar estes riscos e normas xerais á 
especificidade da mesma, tanto polas súas características propias como polas 
particularidades do terreo onde se realicen, climatoloxía, etc., que deberán 
especificarse no Plan de Seguridade e Saúde concreto a aplicar á obra, incluso 
propoñendo alternativas máis seguras para a execución dos traballos. 

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

 A propia experiencia do operario/montador. 

 As instrucións e recomendacións que o responsable da obra poida dicir co bo 
uso da súa lóxica, a razón e sobre todo a súa experiencia, coa fin de evitar 
situacións de risco ou perigo para a saúde das persoas que levan a cabo a 
execución da obra. 

 As propias instrucións de manipulación ou montaxe que os fabricantes de 
ferramentas, compoñentes e equipos poden facilitar para o correcto 
funcionamento das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto de 2013 

O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

 

 

Esteban García Ferreira 

Colexiado nº 3.471 



ORZAMENTO 

- 1 - 
 

Título: 

PROXECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOABASTECEMENTO DA ILUMINACIÓN EXTERIOR 

NO POLÍGONO INDUSTRIAL ÁREA 33. CONCELLO DE SILLEDA. 

 

Documento: 

ORZAMENTO 

 

Emprazamento: 

Silleda (Pontevedra) 

 

Peticionario: 

Concello de Silleda, rúa Trasdeza nº 55, C. P. 36.540 Silleda, Pontevedra. 
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UNIDADES PREZO TOTAL

15 40,00 €        600,00 €         

45 40,00 €        1.800,00 €      

7,5 92,80 €        696,00 €         

109 199,25 €      21.718,25 €    

Equipamentos

Sistema de telexestión e seguridade da instalación

ORZAMENTO

DESCRICIÓN

Canalización 15 m B2: seguidor solar a cadro inversor, 

sobre terra segundo REBT, baixo beirarrúa, con 3 tubos de 

125 mm + tubo de comunicación 63 mm. Inclúese 

escavación, subministro e colocación de tubo, recheo, 

formigonado e compactado.

Canalización 45 metros B2: cadro inversor a cadro 

iluminación, sobre calzada (cruce con estrada) segundo 

REBT. Inclúese tubo de 2 x 125 mm Ø e tubo de datos de Ø 

63 mm. Inclúese escavación, subministro e colocación de 

tubo, recheo, formigonado e compactad

Cimentación seguidor solar, de superficie e 7,5 m3 de 

formigón con mallazo. Inclúe escavación para a realización 

da zapata de suxeición de seguidor solar cos 108 m2 con 2 

movementos de rotación en función do horario solar.

Obra civil

Reactancia electrónica de MULTINIVEL para lámpadas de 

descarga de 100 W VSAP. Inclúe instalación de equipo e 

desmontaxe de equipo existente. Inclúese instalación de 

detectores zonais para axustar os patróns de redución 

multinivel a modo predictivo de acen
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54 337,04 €     18.200,00 €   

1 2.500,00 €  2.500,00 €     

1 9.075,15 €  9.075,15 €     

Sistema de alimentación fotovoltaica para iluminación

Paneis solares fotovoltaicos de tensión 24 V con 310 Wp, 

inclúese colocación pequeno material como caixas, 

bornes e conexionado.

Caseta prefabricada aloxamento investidor e 

acumuladores para situación de cadros electricos de CC, 

baterias, investidor, cargador de baterías. Inclúese a 

rede terra para os descargadores, zona de CC. Inclúese a 

rede de terra para a zona de alterna.

Cadro de mando, protección e distribución sobre a 

subministración, control remoto punto a punto, 

programable multinivel, xestión enerxética, control de 

saídas e proteccións da instalación. Incorpora contrador 

multinivel con capacidade para emitir ordenes por PLC, 

emitir sinais a traves de GSM, Capacidade: 6 saídas. 

Inclúese software.

O software a implementar permite levar a cabo un 

seguimento diario de afórroos producidos a diario, as 

desviacións producidas respecto á simulación debido a 

que son permite realizar as seguintes funcións:

. Comparativa de consumo enerxético mensual. Permite 

comparar o consumo enerxético estimado para dúas 

instalacións definidas para o usuario, aplicando un 

patrón de redución determinado en cada unha delas. 

Desta forma é posible coñecer, por exemplo, como 

afectaría ao consumo cambios na potencia de 

determinados puntos, modificación do patrón de 

redución aplicado a cada instalación, etc.

. Comparativa de consumo enerxético por períodos. 

Permite realizar a mesma simulación que o apartado 

anterior, pero permitindo definir o usuario o período 

temporal ao que se refire a devandita simulación. Isto 

serve de utilidade, por exemplo, para estimar o aforro . Simulación de factura eléctrica. Con esta ferramenta 

poderemos visualizar en detalle a hipotética factura de 

enerxía para unha instalación existente ou ben unha 

hipotética definida polo usuario, permitindo 

comprobar, por exemplo, como afecta ao gasto 

económico a adopción dun determinado patrón de 

redución en función do tipo de discriminación horaria 

contratado coa compañía, potencia contratada, tipo de 

tarifa, etc.

. Gráficas dos diferentes patróns de redución e o seu 

efecto sobre unha instalación.

. Gráfica comparativa de consumos entre dúas 

instalacións con diferentes patróns de redución

O sistema axustase o patron de reduccion en funcion de 

patron preestablecer e de cantidade de enerxía 

almacenada na baterias, o que pemitira fai un uso 

axeitado e optimizado da instalacion.
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144 212,00 €     30.528,00 €   

6 1.569,22 €  9.415,32 €     

6 153,81 €     922,86 €        

1 600,00 €     600,00 €        

1.500,00 €     

Subministración e instalación de Armario de 

conexionado das conexións de continua do campo de 

captadores coas súas correspondentes proteccións 

(varistores,descargadores de sobretensións, 

seccionadores de corte en carga, fusibles...)

Inclúese integracion do control e alimentacion do 

seguidor solar en en funcion da posicion do sol, 

alimentado electricamente e totalmente funcionando. 

Inclúese control de gestion para integral o sistema 

fotovoltaico e seguidor solara (lado de generacion) 

xunto co sistema de gestion energetica da iluminación 

(lado da demanda) para a supervision e gestion de toda 

a instalacion mediante o software. Totalmente 

instalado e funcionando.

1 1.500,00 €  

Subministración e instalación de vasos batería 2 V, 363 A 

para almacenamento de  enerxía producida, inclúese 

interconexión entre bornes e o cadro de CC.

Subministración e instalación de inversor de 1.500 W. 

Inclúese conexionado, pequeno material, integración 

no software de xestión, posta en marcha e funcionando. 

Con porto RS-485
Subministración e instalación Controlador de carga de 

baterías de 2 V, conexiado, pequeno material, posta en 

marcha e funcionando. Integracion no sistema de 

xestión de xeración.

Subministración e instalación de Armarios de 

conexionado das saídas dos 6 investidores. Inclúe 

proteccións do lado de alterna.

· Liña de entrada: protección térmica xeral

Conmutador control manual/automático.

Módulo de medida de parámetros eléctricos. Base 

monofásica de uso xeral.

· Liñas de saída: protección térmica e diferencial xerais e 

térmica por fase.

Módulos de medida de parámetros eléctricos. O sistema 

de monitorización proporcionará medidas, como 

mínimo, das seguintes variables:

-Voltaxe e corrente CC á entrada do investidor.

-Voltaxe de fase/s na rede, potencia total de saída do 

investidor.

-Radiación solar no plano dos módulos, medida cun 

módulo ou unha célula de tecnoloxía equivalente.

-Temperatura ambiente na sombra.

-Potencia reactiva de saída do investidor para 

instalacións maiores de 5 kWp.

-Temperatura dos módulos en integración 

arquitectónica e, sempre que sexa posible en potencias 

maiores de 5 kW.
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Ascende o actual orzamento á cantidade de CENTO DEZANOVE MIL 

CATROCENTOS TRINTA E TRES EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

(119.433,75 €), I.V.E. incluído. 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto de 2013 

O Enxeñeiro Técnico Industrial: 

 

 

 

Esteban García Ferreira 

Colexiado nº 3.471 

 

50 3,00 €         150,00 €        

200 5,00 €         1.000,00 €     

98.705,58 €   

20.728,17 €   

119.433,75 € 

Cableado de corrente continua. Cableado liña 

subterrana segundo REBT de 2x(1x25mm2) Cu para CC. 

Inclúense caixas de conexionado, bornas e pequeno 

material.

Execución contrata

IVE (21%)

TOTAL

Cableado de corrente alterna. Cableado de liñas 

subterraneas segundo REBT de 0,6/1kV de 5 G 16 mm² 

Cu cables flexibles para a utilización na distribución de 

enerxía en baixa tensión en instalacións fixas de interior 

e exterior. Distínguense pola súa flexibilidade e 

manexabilidade, que facilitan e aforran tempo na 

instalación. Cableado correspondente a todo trámoos 

de corrente alterna, entre o investidor e o cadro de 6 

saídas e entre este ultimo e o cadro de iluminación 
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Título: 

PROXECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOABASTECEMENTO DA ILUMINACIÓN EXTERIOR 

NO POLÍGONO INDUSTRIAL ÁREA 33. CONCELLO DE SILLEDA. 

 

Documento: 

ANEXOS 

 

Emprazamento: 

Silleda (Pontevedra) 

 

Peticionario: 

Concello de Silleda, rúa Trasdeza nº 55, C. P. 36.540 Silleda, Pontevedra. 
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1. RENDEMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Lugar: 42º41’30’’ Norte, 8º13’35’’ Oeste, elevación 470 m. s. n. m. 

Base de datos de radiación solar empregada: PVGIS-CMSAF. 

Potencia nominal do sistema fotovoltaico: 16,0 kW (silicio cristalino). 

Perdas estimadas debido á temperatura e niveis baixos de irradiancia: 8,9% (utilizando 

a temperatura ambiente). 

Perdas estimadas por mor dos efectos da reflectancia angula: 2,7%. 

Outras perdas (cables, inversor, etc.): 15,9%. 

Perdas combinadas do sistema fotovoltaico: 25,5%. 

Mes Ed Em Hd Hm

Xaneiro 40,20    1.250   3,22     99,7     

Febreiro 57,80    1.620   4,67     131       

Marzo 73,40    2.270   6,11     189       

Abril 80,50    2.420   6,72     202       

Maio 86,90    2.690   7,32     227       

Xuño 101,00  3.040   8,65     260       

Xullo 104,00  3.240   8,99     279       

Agosto 98,00    3.040   8,45     262       

Setembro 86,50    2.600   7,33     220       

Outubro 60,00    1.860   5,00     155       

Novembro 43,00    1.290   3,47     104       

Decembro 40,70    1.260   3,27     101       

Anual 72,80    2.210   6,11     186       

Total ano 26.600 2.230   

Seguidor solar a dous eixos

 

Onde: 

 Ed: produción de electricidade media diaria polo sistema dado (kWh). 

 Em: produción de electricidade media mensual polo sistema dado (kWh). 

 Hd: media diaria da irradiación global recibida por metro cadrado polos 

módulos do sistema dado [kWh/m2] 

 Hm: suma media da irradiación global por metro cadrado recibida polos 

módulos do sistema dado [kWh/m2]. 
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Fonte: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), Institute for Energy and 

Transport (IET), European Commission.  
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2. IRRADACIÓN GLOBAL NO EMPRAZAMENTO SELECCIONADO. 

Lugar: 42º41’30’’ Norte, 8º13’35’’ Oeste, elevación 470 m. s. n. m. 

O ángulo de inclinación óptimo é de 35 graos. 

Irradiación anual perdida por mor das sombras (horizontal): 0,0%. 

Mes Hh Hopt H(90) DNI Iopt TL D/G TD T24h NDD

Xaneiro 1.580    2.590   2.600   2.140   63         3,4        0,54     8,7        8,1        264       

Febreiro 2.520    3.740   3.400   3.140   56         3,7        0,47     9,5        8,7        226       

Marzo 3.740    4.760   3.620   4.090   44         3,3        0,43     12,3     11,2     154       

Abril 4.740    5.150   3.080   4.260   28         3,9        0,45     13,1     12,1     145       

Maio 5.540    5.440   2.650   4.530   15         4,5        0,45     15,6     14,7     52         

Xuño 6.450    6.070   2.550   5.840   9           4,7        0,37     19,3     18,2     8           

Xullo 6.540    6.290   2.730   6.240   13         4,5        0,35     20,7     19,7     2           

Agosto 5.860    6.210   3.330   5.930   25         4,5        0,34     21,4     20,2     4           

Setembro 4.600    5.660   3.950   5.270   40         4,6        0,34     19,1     17,9     35         

Outubro 2.870    4.010   3.420   3.370   52         3,9        0,45     15,7     14,7     114       

Novembro 1.770    2.810   2.740   2.320   61         3,9        0,52     11,4     10,5     239       

Decembro 1.460    2.570   2.710   2.230   66         3,0        0,53     9,0        8,4        270       

Anual 3.980    4.610   3.060   4.120   35         4,0        0,41     14,6     13,7     1.513   

 

Onde: 

 Hh: irradiación sobre plano horizontal [Wh/m2/día]. 

 Hopt: irradiación sobre un plano coa inclinación óptima [Wh/m2/día]. 

 H(90): Irradiación sobre un plano inclinado 90 graos [Wh/m2/día]. 

 DNI: Irradiación directa normal [Wh/m2/día]. 

 Iopt: inclinación óptima [graos]. 

 TL: turbidez de LInke [-]. 

 D/G: ratio entre a irradiación difusa e a global [-]. 

 TD: temperatura media do día [ºC]. 

 T24h: temperatura media diaria (24 h) [ºC]. 

 NDD: número de graos día de calefacción [-]. 
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Fonte: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), Institute for Energy and 

Transport (IET), European Commission. 
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