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CAPITULO 1. XERALIDADES  
 
 
  
 
O presente Prego de Condicións Técnicas Particulares, ten como finalidade fixar as condicións 
que deben de cumprir os materiais e as unidades de obra utilizadas nos diferentes 
documentos dos que consta o proxecto.  
 
As unidades de obra que non están incluídas e sinaladas especificamente neste Prego, 
executaranse segundo o establecido nas normas técnicas en vigor e coas indicacións que sinale 
a Dirección de Obra. 
 
A obra será consonante ós planos que aparecen do proxecto que serán entregados ó 
Contratista, así como aos posibles planos de rectificación e detalle que poidan xurdir co 
desenrolo da obra.   
Do mesmo modo, adoptaranse as medidas verbais ou escritas que o Director de Obra poida 
determinar en cada caso concreto.   
 
O responsable directo e único da correcta execución técnica será o Contratista, que non 
poderá reclamar nin terá dereito a indemnización algunha polo incremento do prezo da obra 
que puidera resultar de erros de cálculos ou falsas operación na execución da mesma.   
 
O presente Prego rexerá ata a súa completa terminación, entrega, recepción definitiva e 
prazos de garantías das obras executadas.   
 
No caso de existir discrepancias entre o presente documento e calquera outro, prevalecerá 
sempre o disposto prego do condicións. 
 
 
 
Normativa aplicada 
 
A normativa vixente será de obrigado cumprimento no relativo tanto á redacción do proxecto 
como na execución das obras, así como no referente as normas de seguridade para o persoal 
que sinalen en cada momento as Leis de Seguridade e Hixiene de accidentes de Traballo e a Lei 
de Saúde Laboral.  
 
Os aparatos, maquinaria, ferramentas e medios auxiliares que empregue a contrata na 
execución das obras, deberán reunir as máximas condicións de seguridade e resistencia, así 
como cumprir con todas as normas oficiais ó respecto. 
 
A responsabilidade dos accidentes de traballo que puideran ocorrer por emprego de materiais 
defectuosos, imprudencias ou por incumprimento do anteriormente citado, recaerá 
exclusivamente no Contratista.  
Serán tamén da súa exclusiva responsabilidade as multas nas que incorra por ir en contra das 
disposicións oficiais, así como os danos ocasionados a terceiros nas súas persoas, bens ou 
facendas.  
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CAPÍTULO 2. MATERIAIS  
 
 
2.1- Condicións xerais 
 
Os materiais que se dispoñen para empregar nas obras as que se refire este proxecto deberán:  
 

 Axustarse ás especificacións deste Prego e a descrición feita nos anexos da 
Memoria e nos Planos, sendo de primeira calidade de non especificarse nada en 
concreto. 

 Ser examinados e aceptados pola Dirección de Obra.  
 
A aceptación dos mesmos nun principio, non presupón a definitiva, pois quedará supeditada á 
ausencia de defectos de calidade ou de uniformidade.  
 
A aceptación ou rexeite dos materiais compete á Dirección de Obra, que establecerá os seus 
criterios de acordo coas Normas e os fins do Proxecto.  
Os materiais rexeitados serán retirados da obra rapidamente, salvo autorización expresa da 
Dirección de Obra. Tódolos materiais que non se citen no presente Prego, deberán ser 
sometidos á aprobación da Dirección de Obra, que poderá sometelos as probas que considere 
necesarias, quedando facultada para desbotar aquelas que, o seu xuízo, non reúnan as 
condicións axeitadas.  
 
 
2.2- Substitución 
 
Se fose necesario substituír algún material debido a situación imprevistas necesitarase a 
autorización escrita da Dirección de Obra, especificando as causas que fan necesaria dita 
substitución e a Dirección de Obra determinará, de ser necesaria a substitución, con que novos 
materiais se substituirán, cumprindo análoga función e mantendo indemne a esencia do 
proxecto.  
 
 
2.3- Man de obra 
 
O persoal que como encargado, capataz, oficial, axudante e peón teña o Contratista realizando 
unidades de obra, deberá ser cualificado e responsable, ó igual que todo o persoal dependente 
do contratista e en todo momento acatarán as ordes ditadas pola Dirección da Obra. 
 
 
2.4- Materiais  
 
2.4.0-Abonos vexetais-minerais 
  
Os abonos ou emendas orgánicas e minerais que se utilicen no execución da obra, cumprirán  
os requisitos que especifique a normativa vixente.   
 
2.4.1- Material vexetal 
 
As dimensións e características que se sinalan a continuación son as que han de posuír as 
plantas unha vez desenvolvidas e non necesariamente no momento da plantación:   
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Arbore: Vexetal leñoso, que acada cinco metros de altura ou máis, non se ramifica desde a 
base e posúe un talo principal, o tronco.  
Arbusto: Vexetal leñoso que, como norma xeral, se ramifica desde a base e non acada os cinco 
metros de altura.  
Vivaz: Vexetal non leñoso, que dura varios anos, e tamén, planta na que a parte soterrada vive 
varios anos.  
Anual: Planta na que a súa vida abrangue so un ciclo vexetativo.  
Bianual: que vive durante dous períodos vexetativos; en xeral, son plantas que xerminan e dan 
follas o primeiro ano, e florecen e frutifican ó segundo.  
Pan de terra ou cepellón: É o conxunto de sistema radicular e terra que resulta adherida o 
mesmo, ó arrincar coidadosamente as plantas, cortando terra e raíces con corte limpo e 
precaución de que non se disgreguen. Poderá presentarse atado con rede de plástico ou 
metálica, con rafia, etc.  
 
 
Condicións xerais do material vexetal 
 
En primeiro lugar, deberán proceder de unha zona onde as condicións climatolóxicas sexan 
semellantes para garantir a súa adaptación e serán adquiridas nun viveiro acreditado 
legalmente recoñecido.  
 
Estarán en xeral ben formadas e desenvoltas, non presentando síntomas de raquitismo ou 
retraso de crecemento. Estarán ausentes de feridas no tronco ou ramas, e o sistema radicular 
será completo e proporcionado ó porte. As raíces das plantas con pan de terra ou a raíz núa 
terán cortes limpos e recentes, sen desgarres nin feridas.  
Non terán ademais indicios de enfermidades, picaduras de insectos, infeccións, ataques de 
fungos ou outros síntomas que poidan comprometer o seu desenrolo. 
O seu porte será normal e ben ramificado, respectando a dominancia apical cando sexa 
requirido.   
  
En canto ás dimensións e características particulares, axustaranse ás descricións do proxecto, 
debéndose dar para árbores como mínimo o diámetro normal e/ou a altura (cunha tolerancia 
de 20cm), e para plantas herbáceas, a variedade e tamaño.  
 
As árbores terán unha altura comprendida entre os setenta centímetros e os dous metros, non 
admitíndose dimensións inferiores ou superiores.  
 
As arbustivas terán unhas dimensións de entre 10 e 40 centímetros de diámetro e unha altura 
non superior ós 50 centímetros.  
 
 
No caso das especies de folla perenne, tanto frondosas como coníferas e  arbustos, manterán 
o bo estado foliar e non presentarán síntomas de defoliación ou clorose, mentres que as de 
folla caduca segundo a época do ano, si poderán estar ausentes de folla pero presentarán 
botóns foliares suficientes.  
No caso dos arbustos de flor, non presentarán flores secas ou restos de froito da floración 
anterior.  
 
Estarán provistas de pan de terra na maioría dos casos, en maceta ou contedor adecuado, 
salvo nas especies que requira ser adquiridas a raíz núa. De unha forma ou outra, a 
conservación da raíz será adecuada e manterán un bo equilibrio entre o volume aéreo e o pan 
de terra (ou zona radicular). 
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No caso das coníferas terán ramas ata a base nas especies que así o requiran, así como 
manterán a guía principal en perfecto estado vexetativo naqueles casos en que de forma 
natural o posúan. Estarán ademais provistas de abundantes acículas.   
 
As plantas herbáceas virán suficientemente protexidas co embalaxe, libres de especies 
estrañas e serán homoxéneas na súa morfoloxía e colorido, sen dexeneración da variedade e 
libres de ramas ou flores secas da tempada anterior no caso das plantas vivaces.  
 
 
No momento da recepción dos exemplares, comprobarase que pertencen ás especies e 
variedades solicitadas e que se axustan, dentro das marxes aceptados, ás medidas establecidas 
no pedido. Comprobarase ademais que o embalaxe e a conservación das raíces é apropiado e 
que non han recibido danos sensibles no seu desenvolvemento, así como que teñen porte e 
desenrolo normal. 
 
A recepción farase dentro dos períodos de plantación e transplante, comprobándose  que o 
crecemento sexa proporcionado á idade, non admitíndose plantas raquíticas ou criadas en 
condicións precarias cando así o acuse o seu porte.  
 
O director poderá rexeitar calquera planta non especificada ou que non cumpra as condicións 
previamente ditadas e o Contratista estará obrigado a repoñer as plantas rexeitadas por tales 
motivos.  
 
 
Presentación e conservación do material vexetal 
 
O material vexetal a raíz núa deberán presentar un sistema radicular proporcionado ó sistema 
aéreo, e as raíces saudables e ben cortadas.  
 
As especies de folla persistente terán sido cultivadas en maceta e así se subministrarán e nos 
casos no que se indique no proxecto deberán ir provistas do correspondente pan de terra en 
terra ou escaiola.  
 
Deberán transportarse ó pé de obra o mesmo día que sexan arrincadas no viveiro ou nun 
prazo mínimo que non afecte ó estado da planta, e de non plantarse inmediatamente, 
depositaranse en gabias de forma que queden cubertas con 20 centímetros de terra sobre a 
raíz. Inmediatamente despois, procederase a regalas por inundación para evitar que queden 
bolsas de aire entre as raíces.  
 
As plantas en maceta deberán permanecer nela ata o mesmo instante da súa plantación, 
transportándoas ata o oco sen deteriorar o testo.  
Se non se plantaran inmediatamente despois da súa chegada á obra, depositaranse nun lugar 
cuberto.  
 
En calquera caso, regaranse diariamente mentres permanezan depositadas.  
 
O material vexetal con pan de terra deberán chegar ata o oco con el intacto.  
 
Serán rexeitadas aquelas especies portadoras de pragas ou enfermidades, non fosen cultivadas 
sen espazo suficiente ou as que durante o transporte tiveran danos que podan afectar 
posteriormente, podendo a Dirección da Obra pedir un certificado que garanta eses requisitos.  
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Se houbese que substituír as plantas rexeitadas o Contratista correrá con todos os gastos que 
iso ocasione, sen que se produzan retrasos ou se teña que ampliar o prazo de execución da 
obra.  
 
 
Sementes  
 
Serán de pureza superior ó 90 % e de poder xerminativo non inferior ó 80 %.  
Presentarase á Dirección de Obra en envases precintados coa correspondente etiqueta de 
garantía, non podéndose empregar mentres non reciban conformidade.   
 
Carecerán de calquera síntoma de enfermidades, ataque de insectos ou roedores, etc.  
Non obstante todo isto, se no período de garantía producíranse faios serán de conta do 
contratista as operacións de re sementeira ata que se logre o resultado desexado.  
 
A Dirección de Obra poderá realizar probas de xerminación a cargo do contratista.  
 
 
Estacas  
 
Estacas de madeira de piñeiro tratadas para facer o replanteo do xardín, de dimensións 8x8cm 
ou similar e unha lonxitude entre 60cm e 1m.    
 
 
Cortiza de piñeiro  
 
Cortiza de piñeiro entre 10 e 25mm para control de adventicias nas zonas que sexa preciso.    
 
 
2.4.2- Material de rega 

 
Escollerase o material adecuado e adaptado á configuración do terreo para ser o máis eficiente 
posible na xestión da auga.   
Regularase cun programador o tempo de funcionamento de cada electro válvula para ceder o 
paso de auga nos diferentes sectores.   
 
Sistema de bombeo 
 
O sistema de bombeo de auga do pozo será modificado para aumentar o caudal e a presión, xa 
que tras a toma de datos inicial, a situación de partida demostrouse insuficiente para facer 
funcionar o sistema de rega por difusión eficazmente.     
Instalarase unha bomba de pozo profundo de aceiro inoxidable segundo recomendación dun 
especialista. 
 
Especificacións técnicas: 

 
 Consumo de enerxía max: 1.100 W 
 Capacidade de bombeo: 6000 l/h 
 Lonxitude do cable submarino: 20 m 
 Presión de saída: 5,8 bar 
 Profundidade mínima de traballo: 783 mm 
 Diámetro do trade min.: 110 mm 



7 
 

Tubaxes   
 
As tubarias deberán ter unhas dimensións adecuadas para que a velocidade da auga non sexa 
superior a 1,77 m/sg. Serán de polietileno expandido (PE) de baixa densidade, feitos de 
material reciclado e de menor coste, con diámetros de 32/28mm e presión de traballo 4atm. 
 
Deberán cumprir a normativa específica de calidade deste tipo de materiais.  
 
Accesorios para acoplar  
 
Serán precisos accesorios para acoplar ás tubaxes flexibles e montar a rede de difusores; son 
para tubaxes de PE pero realmente están fabricados en PP (polipropileno). Os accesorios 
necesarios serán: accesorios rectos, cóbados, tés, xuntas e tapones, con roscas macho ou 
femia segundo sexa preciso para acoplar as pezas no sistema.  
 
Serán empregados preferiblemente conectores con xuntas tóricas para asegurar a 
estanquidade da unión sen precisar teflón, inda que poderá ser usado naqueles que sexa 
preciso para garantir o funcionamento ou por non atopalos con ditas xuntas.  
 
Electroválvulas  
 
Electroválvulas aptas para funcionar tanto en sistemas de difusión/aspersión como en sistemas 
de rega por goteo mediante a colocación dun filtro. Corpo de polipropileno. Deseño compacto 
e fácil mantemento (con parafusos de purgado).  
 
Especificacións técnicas: 
 
 Presión:   1,0 a 10,3 bares 
 Caudal: 5,05 a 6,82 m3/h 
 Temperatura max.: da auga 43oC e do ambiente 52oC 
 Electroválvula de 24V de CA a 50/60 HZ 
 Corrente de entrada máxima 0,45 amperios 
 Corrente de retención: 0,25 amperios  
 Resistencia da bobina: 70 a 80 Ohmios 
 
Cables e conexións eléctricas  
 
O sistema eléctrico farase mediante liña soterrada e protexida nos canais correspondentes e 
servirá para a conexión das electroválvulas cos automatismos de rega e a alimentación da 
iluminación do xardín e os enchufes situados no exterior.  
Estará  formada por cable eléctrico de cobre e demais elementos necesarios para o seu 
funcionamento. Cumprirá a normativa vixente e correrá a cargo dun instalador especializado e 
homologado para tal fin.     
 
Arquetas  
 
As arquetas de rega estarán fabricadas en polietileno de alta densidade, de forma  rectangular 
e que permitan acceder facilmente ós contadores, válvulas e purgantes.  
Terán aperturas previstas para o paso das tubarias e dimensións adecuadas para instalar en 
paralelo as electroválvulas e tubaxes necesarias, con tapa de fácil acceso.  
A estrutura será ríxida e estable, con deseño de laterais corrugados e bases con amplas aletas 
para unha máxima durabilidade, resistencia a compresión e estabilidade.  
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Programadores electrónicos  
 
O sistema de rega por difusión para a pradería estará controlado mediante un programador. 
  
A programación estará baseada en zonas, para poder asignar programas independentes a cada 
unha (tempos de funcionamento, horas de inicio e días de rega específicos, con atención a días 
pares ou impares, fechas cíclicas, etc.). 

Características avanzadas: 

 Interruptor de diagnóstico electrónico 
 Sensor meteorolóxico xeral ou por zonas  
 Comunicación WIFI  
 Tempos de estaciones: 0 a 199 min 
 Axuste de temporada; -90% a +100% 
 Programas independentes por zonas 
 Horas de inicio independentes por zonas 
 Uso da rega manual en todas as zonas ou nunha zona individual.  
 Especificacións eléctricas: 230 V de CA ± 10%, 50 Hz / Saída: 24 V de CA 650 mA 
 Alimentación de reserva (pilas) 
 
 
Difusores emerxentes 
 
Eliximos difusores emerxentes das seguintes características: 
 
 Xunta de estanquidade co-moldeada e solidaria á tapa para proporcionar unha resistencia 

maior ó atoramento, presións altas e condicións adversas.  
 Presión: 1,0 a 2,1 bares 
 Alcance: 0,6 m a 5,5 m 
 Caudal paralelo: 0m3/h a 0,6 bares o presións 
 Superiores; 0,02 m3/h a presións inferiores a 0,6 bares 
 Entrada roscada: ½” (15/21) 
 Diámetro: 5,7cm 
 Altura do corpo: 10cm / Altura de emerxencia: 5cm 

 
 
2.4.3- Material de construción  
 
Para a pavimentación con formigón impreso, usarase pavimento continuo de formigón HM-
20/20, de 10cm de espesor, armado con armazón de aceiro 15x15.6cm, coloreado e 
enriquecido superficialmente con produtos específicos, e con acabado impreso en releve 
mediante estampado con moldes de caucho, resina de acabado e selado de xuntas con masilla 
de poliuretano, todo iso con produtos homologados, tipo Paviprint ou equivalente. 
  
A pedra que se empregará para realizar os camiños será lousa de 3cm de grosor, da súa cor 
natural, cunha correcta solidez e limpa de sucidade.   
  
A madeira empregada no escenario estará tratada segundo a normativa vixente para a 
exposición a exteriores e cumprindo a normativa medioambiental.  
 
A area para o emprego con cementos será fina (0-2 mm) e a que se empregará para os 
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camiños de grao medio-groso (5-10mm). O material procederá de machíqueo e trituración de 
pedra de canteira ou grava natural. O árido comporase de elementos limpos e sólidos, exentos 
de po, sucidade, arxila e outras materias estrañas.  
 
Usarase cemento gris subministrado en sacos. Conservación baixo cuberta ou baixo protección 
plástica. Normativa de calidade vixente. 
  
A Dirección de Obra poderá inspeccionar os materiais en calquera momento, e sempre antes 
da súa utilización, facendo as probas que considere, podendo rexeitalos se non son adecuados 
ó seu criterio, a custe do Contratista.  
 
 
2.4.4- Mobiliario 
 
Antes da súa colocación serán protexidos das inclemencias meteorolóxicas, zonas de paso de 
vehículos e traballos con maquinaria.  
 
O Contratista tomará as medidas necesarias para protexer o mobiliario de danos, sendo 
responsable dos posibles danos acaecidos.  
 
A Dirección de Obra poderá revisar e inspeccionar o mobiliario en calquera momento.  
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CAPÍTULO 3. EXECUCIÓN DAS OBRAS 
 
 
Prescricións xerais 
 
As obras executaranse con da cordo coas normas do presente Prego, de forma rigorosa. Será 
obriga do Contratista executar todo canto sexa necesario para iso.  
 
O Contratista aprovisionará os materiais que deba empregar na obra, nos puntos e na forma 
que aprobe o Director de Obra, quedando obrigado a retirar pola súa conta, os que non 
reúnan as debidas condicións.  
 
 
Acta de replanteo 
 
O Director de Obra, verificará o replanteo en presencia do Contratista, entendéndose unha 
acta que será firmada pola Dirección de Obra e o Contratista.  
O Contratista ou representante farase cargo de tódalas marcas ou sinais que se coloquen con 
motivo do replanteo, sendo responsable da súa vixilancia e conservación.  
 
 
Recoñecemento 
 
O Contratista realizará cantos recoñecementos estime necesarios para a perfecta execución 
das obras.  
 
Tamén a Dirección de Obra poderá efectuar recoñecemento cantas veces estime necesario.  
 
 
Medios auxiliares  
 
O Contratista está na obriga de dotar á obra da maquinaria, sinalización e demais medios 
auxiliares necesarios para a súa completa execución de acordo có programa de traballos.  
 
Os gastos que deles se orixinen, serán a conta do Contratista.  
 
 
Obras mal executadas 
 
Será obriga do Contratista a demolición e volver a facer toda obra non realizada con base ás 
prescricións deste Prego.  
 
O Contratista quedará exento de toda responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal 
executada sexa resultado inmediato e directo dunha orde da Administración, ou vicios do 
proxecto.   
 
 
 
  



11 
 

CAPÍTULO 4. ORGANIZACIÓN DAS OBRAS  
 
 
Replanteo previo  
 
Consiste en levar ó terreo os datos expresados na Documentación Técnica das obras que se 
pretenden realizar, fixando as zonas que se pretenden pavimentar e as zonas dedicadas a 
outros usos, de forma que poidan acometerse as labores previas, que permitan realizar 
posteriormente o replanteo definitivo.  
 
 
Replanteo definitivo  
 
Consiste nun conxunto de operacións que é preciso efectuar para trasladar ó terreo os datos 
expresados na Documentación Técnica da obra a realizar.  
 
O replanteo definitivo farase unha ou varias veces de acordo coas instrucións do Facultativo.  
 
 
4.1- Roza e limpeza do terreo  
 
Este traballo consiste en retirar das zonas previstas para o deseño, as especies vexetais non 
desexadas, maleza, escombros ou calquera outro material existente.  
 
As operacións de roza deberán ser efectuadas coas debidas medidas de seguridade, a fin de 
evitar danos nas construcións existentes, propiedades lindeiras, vías ou servizos públicos e 
accidentes de calquera tipo.   
 
Os restos vexetais que sexan susceptibles de trituración, trituraranse e incorporarase ó solo 
como abono orgánico coas posteriores labores, nas zonas axeitadas.  
 
 
4.2- Labranza do solo  
 
Suspenderanse as labores do solo con condicións climáticas adversas como neve, chuvia, 
fortes ventos, etc.  
 
Previo a estas labores estudiarase as condicións de humidade do terreo para un correcto 
resultado, podendo demorarse ata a idoneidade das condicións.  
 
 
4.3 - Escavación de gabias  
 
Entendese por gabias toda escavación lonxitudinal na superficie.  
 
Calquera traballo deberá emprenderse nas mellores condicións posibles. En particular, as 
condicións climáticas do momento deberán terse en conta ó emprender cada fase.  
 
Consiste nun conxunto de operacións que é preciso efectuar para conseguir as gabias para as 
tubarias principais de rega e sistema eléctrico necesario.  
 
 



12 
 

Execución 
 
As gabias serán replanteadas con todo esmero, empregándose o sistema máis exacto e de fácil 
rectificación durante a marcha dos traballos.  
 
Terán unha anchura superior ou igual a 2,5 veces o diámetro da tubaria, sendo como mínimo 
de 20 centímetros. Nas gabias para o sistema de rega, a profundidade será de suficiente para 
garantir a correcta instalación do sistema de rega mediante difusores con unha profundidade 
de 30cm. 
No caso das gabias destinadas ó sistema eléctrico, a profundidade será de 40cm.   
 
Pode servir de recheo o material da escavación, almacenándose a un lado da escavación, 
extraéndose o produto groso e residuos vexetais antes de usarse como recheo.  
 
Unha vez aberta a gabia, alisarase e apisoarase o fondo, colocándose nel o material necesario , 
a modo de cama, para recibir as tubarias.  
 
O recheo e apisoado de gabias levarase a cabo con moito coidado para evitar calquera 
afundimento posterior.  
 
 
4.4 - Instalación de tubarias 
 
Emprenderase nas mellores condicións posibles, téndose en conta as condicións climáticas á 
hora da execución dos traballos.  
 
O contratista deberá tomar as medidas necesarias para protexer as tubarias dos efectos da 
calor, do sol e contra o contacto de pezas metálicas punzantes.  
 
Os rolos desenvolveranse facéndoos rodar, comezando polo exterior e sen retorcer a tubaria.  
 
Evitarase dobrar e retorcer as tubarias durante as operacións de colocación. Unha vez 
introducidas nas gabias, o Contratista aliñará correctamente as tubarias unhas con outras 
empregando cuñas temporais de madeira, nunca pedras.  
 
Cada vez que se pare o traballo, o final da tubaria en curso de instalación cerrarase cun tapón 
para evitar a entrada de animais ou corpos estraños.  
 
No momento da colocación, o interior de tódalas tubarias deberá inspeccionarse e retirarase 
calquera corpo estraño que estea no interior.  
 
O Contratista farase enteiramente responsable de dita comprobación, e de calquera corpo 
estraño que quede nas tubarias antes da súa posta en servicio.  
 
Tódolos requisitos anteriores aplícanse tamén tanto ós accesorios para acoplar como ás 
conexións.  
 
Os cortes se realizaran perpendicularmente ó eixo da tubaria, usando serra ou ferramenta 
especial para cortar tubarias, e se desbarbarán posteriormente.  
 
Nas conexións das tubarias primará a limpeza nas zonas a unir, o coidado de non danar as 
xuntas e un correcto apertado das roscas.  
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As conexións, cóbados e tódolos aparatos instalados e sometidos a forzas con tendencia a 
desconectar as tubarias ou a deformalas, deberán bloquearse con elementos resistentes a 
ditas forzas, sen apoiarse nas demais instalacións.  
 
As cuñas serán de materiais imputrescibles ou bloques macizos de mampostería ou formigón.  
 
Calquera tubaria golpeada ou caída por accidente desde certa altura será desbotada.  
 
Deberase limpar a rede enteira con auga limpa antes de instalar os difusores. A este efecto, o 
Cliente subministrará o caudal necesario cando o instalador o solicite.  
 
 
4.5 - Instalación do material de rega  
 
Estes traballos emprenderanse nas mellores condicións posibles, en particular as condicións 
climáticas teranse en conta en cada fase da execución dos traballos.  
Solo se conectarán a unha mesma canalización aparellos con pluviometrías semellantes.  
 
O radio de alcance los difusores será 4,5m (salvo excepcións que por necesidades de 
funcionamento poidan darse) e sempre se moverán dentro do rango de funcionamento e 
acorde as disposicións do técnico especialista. Estarán colocados buscando o solape máximo 
dentro de ese valor e con disposición preferible en cadrado.  
 
Os aparatos para acoplar ás tubarias secundarias serán mediante un sistema flexible de 
montaxe composto de unha toma sobre a tubaria secundaria, de un tubo de polietileno, rectos 
ou con cóbados.  
 
Conforme ás instrucións dos fabricantes, instalaranse zonas de drenaxe arredor dos aparatos 
para evitar que a auga se estanque na súa base. A tapa do aparato se situará 1 centímetro por 
riba da superficie do terreo.  
 
As electroválvulas instalaranse para regular o paso da auga en cada sector de rega.  
 
 
Comprobación da instalación:  
 
A instalación entregarase en perfecto estado de funcionamento.  
 
 
4.6 - Instalación de cables eléctricos 
 
Terase en conta a idoneidade das condicións para a execución destes traballos, tanto 
meteorolóxicas como de calquera outro tipo, con obrigado cumprimento da normativa de 
seguridade vixente.  
 
Os carretes de cable manipularanse sempre con coidado.  
Os cables se desenvolverán, estirarán e instalarán co maior coidado posible, evitando torsións, 
bucles, etc.  
 
A instalación dos tubos de canalización eléctrica será no fondo da gabia, a un ou outro lado das 
tubarias da auga se seguen o mesmo traxecto.  
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Os cables se enterrarán a unha profundidade mínima de 40 centímetros.  
Os cables se identificarán en cada extremidade e en cada conexión.  
 
 
4.7 - Compactación do terreo e pavimentación 
 
Terase en conta a idoneidade das condicións para facer estes traballos  
 
As zonas de recheo e a compactar serán feitas con esmero, para afectar o mínimo posible ás 
zonas verdes. Os materiais non estenderanse as zonas asignadas a outros usos.  
 
Despois de engadir os materiais de recheo onde foran necesarios en capas de 25 centímetros 
como máximo, procederase á apisoado mecánico.  
 
O Contratista garantirá a correcta nivelación do pavimento, que en todo momento evacuará as 
augas do entorno da vivenda para o exterior.  
 
 
4.8 - Colocación de lousas 
 
Os camiños de lousa faranse coas lousas integradas no terreo, quedando a mesma altura que o 
céspede e crecendo o mesmo entre elas. Farase un buraco no chan da forma de cada pedra e 
asentaranse sobre unha base de area de grao medio-groso de entre 5-10mm de espesor. Non 
sobresairán en ningún punto máis de 1 centímetro da superficie do solo para non ocasionar 
problemas na sega do céspede.  
 
Estarán ben asentadas, sen oscilacións.  
 
Para facer estas tarefas terase en conta a idoneidade das condicións meteorolóxicas e de outro 
tipo que puideran afectar a correcta execución do traballo.  
 
 
4.9 - Preparación de ocos para plantación de especies vexetais   
 
A apertura de ocos ou buratos para plantación consiste na escavación do terreo mediante 
cavidades de forma prismática cunha profundidade derivada das esixencias da plantación a 
realizar, a fin de poder situar de modo conveniente as raíces e os pans de terra.  
 
Suspenderanse os traballos en condición de chuvia intensa, neve ou calquera condición 
atmosférica que poida perturbar o correcto desenrolo dos traballos. 
 
Terán unhas dimensións acordes ó sistema radicular da planta, sen curvaturas das raíces, 
quedando estas amplamente estendidas.  
 
O tamaño depende do tipo de planta. De forma aproximada atenderemos as seguintes 
dimensións:  
 

 Árbores grandes: 0.8x0.8x0.8m 

 Arbustos grandes: 0.6x0.6x0.6m 

 Arbustos pequenos: 0.4x0.4x0.4m 

 Plantas de tempada e vivaces: 0.2x0.2x0.2m 
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Nas plantas en contedor ou pan de terra, a superficie da terra quedará o mesmo nivel. Para 
plantas que veñan a raíz núa, identificarase a marca de terra na cortiza, mantendo ese nivel 
como definitivo.  
 
O recheo do buraco farase en definitivas capas de menos de 30cm, compactándoas con 
medios manuais e asegurando o contacto entre raíces e terra. Evitaranse as bolsas de aire 
provocadas por mala compactación.  
 
No fondo do buraco colocarase unha capa de terra abonada ata chegar ó nivel de plantación 
previsto onde asentarase as raíces da árbore. A planta irá aplomada na posición prevista.  
 
 
Entitorado  
 
A colocación dos titores ás árbores farase posterior a plantación. Manterase unha distancia 
axeitada ó sistema radicular, sen danalo en ningún momento.  
As estacas introduciranse aproximadamente 50cm para que queden suficientemente estables 
e a un mínimo de 20cm respecto a este. Normalmente utilizaranse dúas fixacións, unha no 
extremo do titor e outra a dous térceos deste. 
A suxeición do tronco á estaca farase con materiais adecuados, nunca arames.  
 
 
4.10 - Sementeira de herbáceas 
 
Emprenderanse estes traballos nas mellores condicións posibles, podendo demorarse ou 
suspenderse ata a idoneidade das condicións meteorolóxicas.  
 
Prepararase a superficie cun pase de anciño para deixar a capa superior do terreo preparada 
para sementar.  
 
Sementarase a mestura que se indique no proxecto, anciñado para envolver as sementes e 
dúas pasadas de rodete para compactar a capa superior.  
Igualmente inclúese nesta operación as regas necesarias ata o nacemento total da pradaría.  
 
A semente deberá quedar regularmente estendida, e as herbáceas, unha vez nadas, cubriran 
de forma regular, a totalidade do solo.  
En caso contrario a Dirección de Obra, poderá desbotar a operación e ordenar a labranza e 
unha nova sementeira.  
 
 
Volver a sementar 
 
Consiste en realizar unha labor superficial de preparación sobre a pradaría existente que haxa 
que mellorar e proceder a sementar, estendendo máis cantidade de semente nos puntos nos 
que se observen claros.  
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4.11 - Estendido de cortiza de piñeiro 
 
Nas zonas onde se fixeron parterres para plantación e nos arredores do tronco das especies 
arbóreas ornamentais onde se realicen alcorques, colocarase cubrindo a superficie do solo 
cortiza de piñeiro para evitar o crecemento de adventicias.  
 
Unha vez instaladas as plantas arbustivas, plantas herbáceas e o sistema de rega localizada 
correspondente, cubrirase cunha capa de cortiza de piñeiro de 3-5 centímetros de espesor, 
que para evitar o crecemento de outras especies alleas. 
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