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7.1   Actuacións sobre as demandas de augas 

As demandas na área de augas atendidas no barrio do Ensanche A  representan o  7,23%  

do total das actuacións feitas durante o período que vai dende o 16 de abril ao 29 de 

abril de 2018 dentro do Programa Barrio a Barrio + Cidade. 

 

Respecto das actuacións de augas neste barrio foron de 2 tipos: se falamos das máis 

numerosas temos as carácter/mantemento preventivo que representaron o 91,66% das 

actuacións. En porcentaxes menores  están as actuacións de control do servizo cun 

7,34%  e as tarefas de diagnose que se sitúan nun 1% . 

Gráfico 7.1.a 

 

    Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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Dentro destas tarefas de mantemento preventivo observamos que as máis numerosas 

cun 41,66% son as inspeccións varias, nas que falamos de traballos sobre as bocas de 

rego e hidrantes, tapas e pozos de rexistro, e sumidoiros. Estes traballos estiveron 

centrados nas rúas Fontaíña, Fontemoura, Bello Piñeiro, Cervantes, Pontevedra, 

Cataluña, na rúa do Instituto. 

Imaxe 7.1.a 

Inspeccións varias. Na fotografía inspección de tapas e pozos de rexistro (Fonte: EMAFESA) 

 

En segundo lugar en número temos que falar das tarefas de detección de fugas na rede 

de saneamento (xa sexan visibles, ou con dispositivos xeófonos/correladores) ou de 

filtracións. A porcentaxe destas actuacións sumou un 33,33% das tarefas de 

mantemento preventivo nas que foi detectada unha fuga na rúa Río Lérez que foi 

arranxada neste momento; pero ademais foron desenvoltas tarefas na rúa Río Xuvia, 

Fontemoura, Fontaíña e Hernán Cortés (a través do xeófono/correlador principalmente). 
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Tamén son de subliñar as tarefas de limpeza de sumidoiros e finais de rede, que sumaron 

un 16,71% das tarefas totais, centradas principalmente na rúa Monfero, Illas Gabeiras, 

Río Lambre, Fontemoura, e Faxardo. 

Gráfico 7.1.b 

 Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

Finalmente e dentro destas tarefas de mantemento preventivo están a revisión de 

válvulas e arquetas e que supuxeron o 8,3% do total deste tipo de actuacións que se 

centraron principalmente na Avenida de Viveiro, Praza do Inferniño, rúa Deporte, Río 

Mera, Forcadas e Cuntis. 

Fóra das actuacións de mantemento preventivo, está o control de calidade do servizo 

(7,34%)  no que se realizaron probas en todo o barrio vinculadas coa circulación da rede 

de sumidoiros. Por outra banda, e xa cunha porcentaxe dun 1%, temos as tarefas de  
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diagnose especialmente na Avenida de Compostela e na rede de FC na que se observan 

cambios de presión que levan consigo subidas de presión de 0,5 bar que pode ocasionar 

rupturas na canalización da rede. Como actuacións pendentes a realizar están a 

substitución do tramo de rede do Edificio Ferrolterra, a renovación da rede de FC e o 

mallado de rede, actuacións previstas no Plan Director segundo o informe achegado por 

EMAFESA. 

Imaxe 7.2.a 

Detección fugas mediante equipo xeófono/correlador e inspeccións visuais (Fonte: EMAFESA) 

 

7.2 Instalacións eléctricas 

Os traballos totais realizados que comprenden as instalacións eléctricas dentro do barrio 

do Ensanche A, durante as 2 semanas de actuación foron 123. Nesta zona observamos 

1039 puntos de luz dependentes de 8 cadros de manobra, e 3286 puntos de luz en 9 

dependencias municipais, ademais de 3 cruces semafóricos.  
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Dentro das tarefas realizadas diferenciamos entre: 

1 Mantemento correctivo (60,97 %) 

2 Mantemento preventivo ( 39,02 %) 

 

Cando falamos de actuacións de mantemento correctivo, facemos referencia a todos 

aqueles traballos que teñen coma finalidade arranxar avarías ou solucionar incidencias 

que afectan ao bo funcionamento das instalacións. 

    

    Figura 7.2.a 

   

 Fonte: SICE. Elaboración: Propia 

 

Dentro deste tipo de labores destacamos de xeito importante as lámpadas repostas que  

representaron as actuacións maioritarias deste tipo cun 72% da tarefas correctivas que  
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se desenvolveron neste barrio entre o período que vai dende o 16 de abril ata o 29 de 

abril de 2018, dentro do Programa Barrio a Barrio + Cidade. 

En segundo lugar a moita distancia están os traballos realizados en arrincadores (9,30%), 

reactancias (2,60%), fusibles (5,30%) e condensadores (2,60%). Merece un apartado 

diferente o de outras actuacións que sumou un 8% e que se dividiu entre o pintado de 

3 cadros de luz, 1 reparación dunha avaría dun punto de luz, e 1 mudanza de tarxeta 

avariada no cruce entre a Estrada de Castela e a rúa Pontevedra. 

Figura 7.2.b 

 

               Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

Xa noutro apartado están as actuacións de mantemento preventivo que son aquelas 

que teñen como finalidade a conservacións das instalacións co fin de optimizar o seu 

funcionamento e alarga-la súa vida útil.  Foron un total de 48 intervencións nas que  

fundamentalmente atopamos  os labores centrados nos centros de mando e cadros de  
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alumeado (36,89%), luminarias ( 34,48%) e revisión de liñas (28,63%). Traballos todos 

eles realizados na Avenida da Paz, Río Xubia, Fontaíña, Praza do Inferniño entre outras 

localizacións. 

Imaxe 7.2 a  

 

Actuacións de melloras no alumeado no Barrio do Ensanche A (Fonte: SICE) 

 

Máis polo miúdo as actuación feitas en cada un destes apartados é o seguinte: 

- Centros de mando: comprobación do estado do cadro: pechadura, ancoraxe e envol-

vente. Revisión de conexións e terminais (presión, quecemento, etc.). Limpeza xeral in-

terior e exterior. Verificación das postas a terra onde sexa posible. 

 - Revisión de liñas e caixas de derivación: ancoraxe de liñas desprendidas e reposición 

de tapas de arquetas e columnas. 
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 - Luminarias: Comprobación de fixacións. Revisión do correcto funcionamento de tubos 

e lámpadas. Revisión do estado das luminarias (acendido, pintura, suxeición do meca-

nismo, etc.). Limpeza exterior e interior de luminarias onde foi preciso. Comprobación  

de cables e conexións. Estado rexistro da base. Comprobacións dos portalámpadas, fu-

sibles, bornas, caixas de derivación, cables de alimentación.  

Figura 7.2.b

 

Mellora e acondicionamento dos centros de mando e cadros (Fonte: SICE) 

 

Ademais do comentado, fíxose unha revisión nocturna de tódolos puntos de luz do ba-

rrio para a detección de lámpadas apagadas, así como una inspección das columnas e 

báculos metálicos para comproba-lo estado das súas bases.  
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7.3 Actuacións de limpeza viaria 

As tarefas de limpeza viaria que tiveron lugar no barrio do Ensanche A representaron o 

14,47% do total das actuacións. Desta porcentaxe as principais actuacións de limpeza 

viaria foron as de lavado e baldeo (35,29%), desbroce e chapeo, así como a limpeza de 

graffitis (17,6%). As actuacións maioritarias de lavado e baldeo centráronse en 

beirarrúas e prazas, con especial atención ás Prazas da Ilustración e do Inferniño. 

Figura 7.3 a 

 

              Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

En segundo lugar e coa mesma porcentaxe temos o desbroce e chapeo así como a 

limpeza de graffitis  que significou un 17,6%. No primeiro caso, os traballos foron 

realizados en todo o barrio, con especial atención aos solares da rúa Seselle e a Praza do 

Río do Tronco. No caso da limpeza de graffitis prestouse especial atención aos localizados  
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na Praza do Inferniño, entre outros e que ao igual que ao anterior significaron algo 

menos co 18%. 

Figura 7.3a 

  

Limpeza de graffitis na Praza do Inferniño (Fonte: Urbaser) 

 

Por outra banda, temos entre outras actuacións realizadas neste barrio durante o 

período que van entre o 16 ao 29 de abril de 2018, as de limpeza de sumidoiros e 

contedores e papeleiras coa mesma porcentaxe (11,76%). A limpeza de sumidoiros foi 

realizada en todo o barrio ademais de que se realizou a súa correspondente 

comprobación de funcionamento e circulación. 

No que ten que ver coa limpeza de contedores e papeleiras  foron eliminadas as pintadas 

e graffitis, ademais de procederse ao mantemento e substitución daqueles en mal 

estado. Finalmente temos o barrido mecánico traballo realizado como reforzo das 

tarefas que se realizan semanalmente polas rúas e prazas do barrio e que significaron un 

5,8% do total dos labores realizados en limpeza viaria. 
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Figura 7.3b 

   

Tarefas de limpeza de sumidoiros e chapeo realizados no barrio (Fonte: Urbaser) 

 

7.4 Actuacións de parques e xardíns 

Na área de parques e xardíns as actuacións significaron o 22,62% sobre o total dos 

labores realizados neste barrio durante as dúas semanas de actuacións dentro do 

Programa do Barrio a Barrio + Cidade. 

No referente a parques, xardíns e zonas verdes temos que distinguir 4 tipos de tarefas: 

mantemento (28,20%), sega e recortes (15,38%), limpeza (38,46%) e 

escardas/poda/recorte e acondicionamento de alcorques (17,94%). 
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As tarefas de limpeza a acondicionamento de zonas verdes estiveran centradas 

especialmente na Estrada de Castela (medianas) e alcobes, Praza Ricardo Segura Torrella, 

Praza do Río do Tronco, Praza do Inferniño , Praza Bello Piñeiro, Rúa Mosteiro de Monfero 

ou Parque Palco das Ánimas entre outras. 

Figura 7.4a 

 

Fonte: UTE San José – El Ejidillo . Elaboración: Propia.  

 

En segundo lugar están as tarefas de mantemento que aínda que se desenvolveron por 

todas as zonas verdes do barrio, tiveron especial atención Rúa Alcalde Usero, Avenida da 

Paz, Estrada de Castela (mediana), Rúa Río Mera, Praza Bello Piñeiro ou Praza do Río do 

Tronco. 

En porcentaxes importantes tamén é de subliñar os labores de limpeza e 

acondicionamento de alcorques, recortes, poda e escardas que tiveron lugar de xeito 

importante na Praza do Inferniño (rúas colindantes), na Praza Bello Piñeiro, Praza Río do 
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 Tronco, ou Praza Ricardo Segura Torrella.  

                                                                                     Figura 7.5b 

 

                Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia.  

 

No referente ao mantemento e conservación de zonas infantiles e parques biosaudables 

no Concello de Ferrol, vemos que a metade das actuacións nesta área estiveron adicadas 

a revisión dos xogos (50%) e arranxo daqueles que presentaban un estado de maior 

deterioro, foi o caso das áreas de xogos de Pérez Villamil, do praza da Ilustración, praza 

Río do Tronco ademais dos parques infantís e biosaudables do Inferniño que tamén foron 

revisados. 

Nunha porcentaxe tamén importante pero algo menor, está a limpeza con hidro 

(48,45%) naquelas zonas nas que foi necesario reforzar o servizo de limpeza e 

mantemento que  
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se realiza de xeito habitual. Así foron as áreas de xogos e biosabudables (onde así sea) 

da praza da Ilustración, praza do Inferniño, e praza do Río do Tronco. 

Cadro 7.4a 

 Revisión de 

xogos 
Limpeza con Hidro Rastrillado de areneos 

Parque Infantil Pérez 

Villamil 
✓   ✓  

Parque infantil praza da 

Ilustración 
✓  ✓   

Parque infantil Praza do 

Inferniño 
✓  ✓   

Parque biosaudable  

praza do Inferniño 
✓  ✓   

Parque infantil  praza do 

Río do Tronco 
✓  ✓   

Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia.  

No último lugar cunha porcentaxe dun 1,34% temos as tarefas de rastrillado do areneo 

que só foi realizado no Parque infantil da rúa Pérez Villamil. Ademais e fóra das tarefas 

xerais temos que destacar na praza da Ilustración a colocación dun novo tobogán. 
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   7.5 Datos resumo 

De seguido achegamos o gráfico e os datos de resumo das actuacións realizadas durante 

o período sinalado no barrio do Ensanche A. Nese barrio as actuacións maioritarias  son 

as de alumeado (55,65%) e parques e xardíns ( 22,62%) . O total de actuacións son 221 

en distintas áreas. 

                                                                                Táboa 7.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 7,23% 

Parques e xardíns 22,62% 

Alumeado 55,65% 

Limpeza viaria 14,47% 

  

Total de actuacións 244 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.          

     

Gráfico 7.5.a 

 

          Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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