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1.1   Actuacións sobre as demandas de augas 

As demandas atendidas nesta área no barrio de Caranza  representan case o 5,71% do 

total das actuacións feitas durante o período de entre o 2 de xaneiro ao 21 de xaneiro 

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

Respecto das actuacións de augas neste barrio temos que diferenciar aquelas que foron 

de mantemento preventivo (73,33%), daquelas que foron de tipo de control de calidade 

de servizo (6,66%) e de actuacións de diagnóstico (13,33%). 

 

Gráfico 1.1.a 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

As actuacións de mantemento preventivo son as maioritarias en canto os labores na 

área das augas, xa que que representaron un 73,33% das actuacións totais neste eido. 

Estiveron destinadas en especial a mellorar distintos aspectos da rede de 

abastecemento para evitar avarías ou danos. Teñen como finalidade principal a 

conservación das instalacións co fin de optimizar o seu funcionamento. 
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 Dentro deste tipo de actuacións temos que destacar de xeito moi importante a 

detección de fugas e filtracións (40 %). Falamos tanto de fugas visibles como aquelas 

detectadas a través do Permalog/ Xeófono e de filtracións nas canalizacións que poden 

causar danos estruturais non só na instalación senón no subsolo. Este tipo de campañas 

serven para localizar aqueles lugares nas que haxa que levar a cabo actuación de 

reparación, é dicir correctivas. 

 

Imaxe 1.1.a 

 

Detección de fugas mediante o equipo Permalog/Xeófono e inspeccións visuais nas rúas Xoan de 

Austria, Cuco Ruíz Cortázar, Masaia, Cádiz e Exército Español. (Fonte: EMAFESA) 

 

 

Coa mesma porcentaxe están toda unha serie de inspeccións varias referidas a bocas de 

rego e hidrantes, tapas e pozos de rexistro, sumidoiros. Algunhas destas inspeccións 

foron feitas con cámara TV. 
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Gráfico 1.1.b 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

Xa cun 10%  están as actuación referidas á limpeza de sumidoiros e finais de rede que 

se fixeron en todo o barrio de Caranza e as  revisións de válvulas e arquetas, para  a 

detección de funcionamento irregular. 

Imaxe 1.2.a 

 

Inspección e limpeza da rede de sumidoiros no Barrio de Caranza (Fonte: EMAFESA) 
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En segundo lugar están as actuacións respecto á diagnose sobre a rede de saneamento 

centrados no estudo do estado dos tubos de formigón, así como a análise respecto o 

exceso de avarías en certas zonas do saneamento no Barrio de Caranza (13,33%).  

Finalmente están as actuacións en augas que están referidas ao control da calidade do 

servizo a maior parte destas o 6,66% sobre a circulación da rede de saneamento. 

 

1.2 Instalacións eléctricas 

 

Os traballos realizados que comprenden as instalacións eléctricas dentro do ámbito do 

barrio de Caranza  representaron o 75,00% dos traballos totais realizados nesta área, 

durante o período sinalado con anterioridade. Neste barrio hai 1 872 puntos de luz 

dependentes e 35 cadros de manobra. Neste barrio as 120 actuacións foron de dous 

tipos:   

1 Mantemento correctivo (36,66 %)  

2 Mantemento preventivo (63,33 %) 

 

Entre as medidas de mantemento correctivo estiveron os labores de arranxar avarías ou 

solucionar incidencias que afectan ao bo funcionamento das instalacións.  
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Figura 1.2.a 

 

      Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

Imaxe 1.2.a 

 

Colocación de reloxos astronómicos 
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De entre as actuacións de tipo correctivo temos que destacar de xeito especial a 

colocación de 6 reloxos astronómicos que favorecerán ao bo funcionamento das 

instalacións. Ademais disto foron repostas 61 lámpadas que se corresponden co 80,22% 

dos labores de carácter correctivo, en segundo lugar en importancia están os fusibles 

repostos (7,59%), condensadores repostos (5,89%) e finalmente a reposición  dos 

arrincadores (4,59%). 

 

                                                                   Figura 1.2. b 

 

               Fonte: SICE. Elaboración: Propia. 

 

Son actuacións dentro das medidas preventivas as que teñen coma finalidade a 

conservación das instalacións co fin de optimizar o seu funcionamento ou alarga -la súa 

vida útil. Actuouse sobre as luminarias (42,10 %), centros de mando ( 33,95 %) e revisión 

nocturna de puntos de luz (23,95 %). 
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Dentro das actuacións nos centros de mando falamos de comprobación do estado do 

cadro: pechadura, ancoraxe, e envolvente. Revisión de conexións e terminais (presión, 

quecemento) así como a limpeza exterior e interior. Verificación das postas a terra onde 

sexa posible. 

 

No ámbito das luminarias as medidas estiveron centradas na comprobación das 

fixacións, así como a revisión do correcto funcionamento de tubos e lámpadas. 

Importante a ter en conta entre as actuacións realizadas a limpeza exterior e interior de 

báculos e lámpadas. Tamén houbo actuación relacionadas coa comprobación dos cables 

e conexións e o estado do rexistro da base e outros elementos. 

 

Finalmente temos en conta a revisión nocturna de tódolos puntos de luz do barrio para 

a detección de lámpadas apagadas, así como a inspección das columnas e báculos 

metálicos para comprobar o estado das súas bases. 

 

1. 3  Actuacións de parques e xardíns 

A actuación de parques e xardíns representan unha porcentaxe do 17,85% sobre os 

labores totais desenvoltos no barrio de Caranza dentro deste programa de Barrio a 

Barrio + Cidade. 

Respecto as actuacións de xardíns foron fundamentalmente labores de poda (62,50%), 

en segundo lugar mantemento de zonas verdes (25,00%) e reposición de mobiliario 

urbano cun (12,5%). 
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Gráfico 1.3.a 

 

               Fonte: San José. Elaboración: Propia. 

 
 

No barrio de Caranza nas actuacións encadradas dentro desta primeira fase do 

Programa Barrio a Barrio + Cidade, as máis numerosas foron os traballos de poda tanto 

de arboreda (75,82%) como de arbustos (24,18%).   

 
Imaxe 1.3.a 

 
 

 
Traballos de poda no Barrio de Caranza (Fonte: San José) 
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Dentro das actuacións de poda debemos diferenciar as podas de mantemento, as de 

refaldado, e con formación de valona (incluímos tamén os apeos). 

 

En segundo lugar teremos en conta os traballos de mantemento de zonas verdes, que 

se centran nas pradeiras, macizos e alcorques. Dentro destes traballos estiveron aqueles 

de carácter ordinario no mantemento de zonas verdes (limpezas, conservación de 

alcorques e rozas de zonas verdes).  Tamén rozas de noiros con tractor. 

 
 
 

Imaxe 1.3.b 

 

 

            Roza de noiros  con  tractor (Fonte: San José) 

 

Cun 12,5% temos as actuacións referidas á reparación de mobiliario urbano que 

estiveron centradas no Paseo marítimo de Caranza (reposición de 6 taboleiros), na Praza 

Igrexia nas Vivendas de Bazán (reposición de 18 taboleiros), e tamén no Parque García 

Sabell. Houbo unha actuación centrada na reposición de taboleiros dos bancos na zona 

do Paseo Marítimo dende o Auditorio ata o Parque Cartaxena. 
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Gráfico 1.3.b 

 

               Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 
 

 

A maior parte das tarefas realizadas na área de Parques foron os labores de mantemento 

de xardíns nas diversas prazas do barrio de Caranza (Praza Fontelonga, Praza Veciñal 3, 

Praza Pedro Carvajal, Paseo de Caranza, ou Avenida Castelao), representando un 61,53% 

 

As actuacións sobre limpeza con hidro (15,38%) estiveron centradas case na súa 

totalidade na Praza Telleiras, mentres que as de reparación e reposición de aparatos 

(2,30%) na Praza de Pablo Iglesias. 
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1.4 Actuación de limpeza viaria 

As principais tarefas  na área de limpeza viaria que tiveron lugar no Barrio de Caranza, 

foron principalmente de chapeo e roza (53,84 %) e barrido mecánico (30,76%). Xa en 

porcentaxes menores  temos o acondicionamento e limpeza de sumidoiros cun 15,38% 

 

Figura 1.4. a 

 

       Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

Os traballos de roza estiveron centrados fundamentalmente na saída cara As Pías, e as 

de chapeo en toda a zona pero especialmente nas prazas e parques do barrio de 

Caranza. 

En segundo lugar temos as tarefas de barrido mecánico e baldeo que tivo un 

reforzamento dos traballos deste tipo que se realizan semanalmente no barrio de 

Caranza, centrado de xeito especial en  As Telleiras. 
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                                                     Tarefas de desbroce e chapeo na saída cara As Pías 

 

 

Finalmente foi realizada unha campaña de limpeza e saneamento dos sumidoiros en 

todo o barrio de Caranza  cunha porcentaxe do 15,38% sobre o total das actividades de 

limpeza viaria realizadas neste período. 

    1.5 Datos resumo 

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

o período sinalado no barrio de Caranza. Nese barrio as actuacións maioritarias  son as 

de alumeado e parques e xardíns. O total de actuacións son 280 en distintas áreas. 

                                                                                Táboa 1.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 5,71% 

Parques e xardíns 17,85% 

Alumeado 75,00% 

Limpeza viaria 4,64% 

  

Total de actuacións 280 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.              

 



 

 14 

            

Gráfico 1.5.b 

 

 

          Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,00%

17,85%

5,71%

4,64%

10,35%

Gráfico resumo das actuacións no Barrio de 
Caranza

Alumeado Parques e xardíns Augas Limpeza viaria


