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Fase: 1 

Barrio: Caranza 

Data: 2 ao 22 de xaneiro de 2017 
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1.1   Actuacións sobre as demandas de augas:  

As demandas atendidas nesta área no barrio de Caranza representan o 10,85 % do total 

das actuacións feitas durante o período antes xa subliñado. Neste sentido as principais 

demandas atendidas foron a das substitución ou arranxo das reixas e sumidoiros que 

son case un 41,66% da actuacións totais sobre augas  feitas neste barrio. 

 

 

         Reixa sumidoiro arranxado na rúa Masaia  número 2. 

 

Neste barrio tamén foron significativas as actuacións  en canto a anulación de bocas de 

augas, e a reparacións e substitucións de canalizacións que significaron un total dun 

16,66%. 

 Falamos de reparacións e substitucións de canalizacións de saneamento e coa 

reposición posterior do pavimento. Tamén foi importante a anulación das bocas ou 

regas de augas antigas. 
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  Rúa 5, vivendas de Bazán                                                  Rúa San Paulo, nº 20 

Por último outros dos traballos realizados no Barrio de Caranza estiveron centradas na 

deteccións de fugas e en corrixir o recrecido das tapas dos sumidoiros que 

representaron o 8, 33% das actuacións.  

   

  Inspección xeral den todo o barrio                                                         Glorieta Avd. De Mar 
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No caso das fugas a devandita detección foi feita mediante un equipo 

geófofo/correlador e inspeccións visuais. 

 

                                                                               Figura 1.1.a 

 

         Fonte: Informes EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

1. 2 Instalacións eléctricas 

Os traballos realizados neste eido comprenden as instalacións eléctricas dentro do 

ámbito do barrio de Caranza , no cal hai 1872 puntos de luz e 35 cadros de manobra. As 

medidas que se tomaron foron de dous tipos:  

1 Mantemento correctivo (51,61%)  

2 Mantemento preventivo (48,38%). 

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

solucionar incidencias que afectan ao bo funcionamento das instalacións. Dentro destas 
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actuacións foron repostas 89 lámpadas, repostas 20 que foron arrincadas, fusibles 

repostos (18) entre outras actuacións dun total de 148. 

 

                                                                  Figura 1.2.a 

 

                Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

      

Dentro das outras actuacións están o arranxo deste tipo de incidencias. 
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Como actuacións dentro das medidas preventivas que teñen coma finalidade a 

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

vida útil, ctuouse sobre os centros de mando (32,80%), luminarias (40,10%) e revisión 

nocturna de puntos de luz (27,10%). 

 

                                                                   Figura 1 2.b 

 

                Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

1.3  Actuacións de parques e xardíns 

Os labores desenvoltos dentro da área de xardíns foron un total de 53 actuacións. Nos 

que destacan aquelas tarefas de mantemento cun total de 43 actuacións, entre as que 

destacan traballos de mantemento de praderas e macizos, así como a sega, limpeza de 

alcorques, traballo de macizo, poda de arbustos, e poda da arboreda. 

 

Centros de 
mando ; 
32,80%

Luminarias; 
40,10%

Revisión 
nocturna 

puntos de luz; 
27,10%

ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO PREVENTIVO
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    Traballo de sega no Parque Fontelonga 

 

Traballos de arboricultura en total 11  traballos, nas que destacan traballos de poda de 

mantemento ou refaldado de exemplares, e os apeos. 

 

 

           Poda rúa Alcalde Quintanilla                                   Poda rúa Marques de Requesens 
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Figura 1 3.a 

 

Fonte: Parques e xardíns. Elaboración: Propia. 

 

Finalmente falamos da plantación de flor de estación que estivo centrada na Glorieta do 

Auditorio coa plantación de 400 exemplares que permitiron o acondicionamentos da 

devandita zona.  

 

Acondicionamento da Glorieta do Auditorio 
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1.4 Actuación de limpeza viaria 

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

foron principalmente de chapeo e desbroce (42,85%) e o lavado e baldeo (25,00%). Xa 

en porcentaxes menores  temos o acondicionamento de sumidoiros (17,85%), 

contendores e papeleiras (10,71%) e barrido mecánico (3,57%). 

 

                                                                   Figura 1 4..a 

 

 

Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

Os labores de chapeo e desbroce tiveron lugar na meirande parte na saída cara As Pías, 

pero si é certo que se fixo unha pasada por todo o barrio.  O lavado e baldeo manual 

en todo o barrio das beirrarúas e prazas, en especial naquelas máis transitadas e as 

que  presentaban unha maior necesidade de limpeza. 
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No ámbito dos sumidoiros fíxose unha comprobación do seu funcionamento así como o 

seu acondicionamento. No caso do barrido mecánico que xa de xeito usual ten lugar no 

barrio de Caranza, foi reforzado facendo o devandito en todas as rúas do barrio tal e 

como foi solicitado polas demandas dos veciños. 

 Respecto dos contendores foi preciso o seu acondicionamento  ( exterior e interior) así 

como a limpeza das papeleiras e a substitución ou labores de arranxo naqueles casos 

nos que foi preciso. 

 

Limpeza  de contendores e de sumidoiros no Barrio de Caranza 
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1.5 Datos resumo 

                                                                             Figura 1. 5. .a  

 

              Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 

 

Área: Porcentaxes: 

Augas 10,85% 

Parques e xardíns 25,42% 

Alumeado 50,16% 

Limpeza viaria 13,56% 

  

Total de actuacións 295 
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Gráfico resumo das actuación no barrio de 
Caranza

Augas Parques e xardíns Alumeado Limpeza viaria


