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3.1   Actuacións sobre as demandas de augas:  

As demandas atendidas nesta área no barrio de Recimil  representan o 5,89 % do total 

das actuacións feitas durante o período de entre o 20 de febreiro ao 5 de marzo. Neste 

sentido as principais demandas atendidas foron a inspección e limpeza de sumidoiros 

25, 78 %  e os axustes e mudanza das tapas dos sumidoiros cunha porcentaxe cun 

23,42%. 

                                                                                                                     

 

Campaña de inspección e limpeza dos sumidoiros 

 

Gráfico 2.1.a 

 

           Fonte: Emafesa. Elaboración: Propia. 
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En segundo lugar en importancia das actuacións que se fixeron nesta área e cunha 

porcentaxe do 20% está a detección de fugas, para o que foi empregado o 

Permalog/Xeófono, e realizouse por todo o barrio de Recimil. Así mesmo, tamén cun  

20% atopamos a revisión de válvulas e arquetas e a substitución daquelas que o 

precisaran. 

 

 

 

 

 

Detección de fugas co Permalog/Xeófono                                                                                             

 

Por último outros dos traballos realizados no Programas Barrio a Barrio + Cidade, cunha 

porcentaxe do 10% foron a reparación dos pozos de saneamento, así como a 

reconstrución daqueles que o precisaran por estar en mal estado. 
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Rúa Álvarez de Sotomayor, reconstrución dun pozo de saneamento 

 

3.2 Instalacións eléctricas 

Os traballos realizados neste eido comprenden as instalacións eléctricas dentro do 

ámbito do barrio de Recimil, no cal hai   286 puntos de luz,  3 cadros de manobra, e 4 

dependencias, con 953  lámpadas. As medidas que se tomaron foron de dous tipos:  

1 Mantemento correctivo ( 27,14 %)  

2 Mantemento preventivo ( 72,85 %). 

 

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

solucionar incidencias que afectan ao bo funcionamento das instalacións. Dentro destas 

medidas correctivas foron repostas lámpadas, condensadores e fusibles que melloraron 

o funcionamento xeral do alumeado. 
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                                                                  Figura 3.2.a 

 

            Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

  

 

 

 

Saneamento do cadro do alumeado 
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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. Actuouse sobre os centros de mando (25,80 %), luminarias ( 39,10 %) e revisión 

nocturna de puntos de luz (35,10 %). 

 

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. 

 

                                                                   Figura 3.2 b 

 

                Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

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

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

 

Limpeza de báculos rúa 10 de marzo 

 

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. 

                                                                                  

3. 3  Actuacións de parques e xardíns 

Os labores desenvoltos dentro da área de xardíns que representaron un total dun 

47,19% das actuacións que se fixeron no Barrio de Recimil, dentro do Programa Barrio 

a Barrio + Cidade.  
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                                                           Gráfico 3.3. a 

 

               Fonte: Informes Xardíns. Elaboración: Propia. 

 

 A maior parte das tarefas de mantemento estiveron centradas en actuación en macizos 

e alcorques (94,37 %). Realizouse a sega e limpeza e entrecavado dos alcorques, 

quitando as herbas dos macizos, poda da arboreda. Aporte de acolchado nos alcorques 

e macizo de boj da Praza de Sevilla. 

 

O segundo grupo de actuacións (aínda que a moita distancia) foron os traballos de obras 

centradas nas tarefas de reparación e acondicionamento dos alcorques da Praza de 

España (na saída da praza de Sevilla), realizando arranxos e substitución daqueles que 

non estaban en bo estado. 

 

No último lugar están os traballos realizados no campo da arboricultura (1,87%) que 

foron actuacións de poda de distintas especies que existen no barrio. Finalmente os 

traballos de flor de estación no acondicionamento coa plantación da tempada de 

inverno no macizo do 10 de marzo. 
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Gráfico 3.3. b 

 

               Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 

 

Respecto a área de Parques  as actuacións estiveron centradas na Praza de Sevilla, onde 

se realizaron limpeza da área, en especial acondicionamento do chan mediante a hidro- 

lavadora. Tamén importante a revisión dos xogos, en especial a limpeza xeral e o 

reaxuste dos parafuxos. 

 

3. 4 Actuación de limpeza viaria 

 

Os labores de limpeza viaria que tiveron lugar no barrio de Recimil representan o 5,60% 

do total das actuacións que se realizaron dentro do Programa Barrio a Barrio + Cidade. 

As principais tarefas neste ámbito foron principalmente de chapeo de desbroce (52,63 

%) e o lavado e baldeo (26,31 %). Xa en porcentaxes menores  temos o 
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acondicionamento de sumidoiros (10,52 %), contendores e papeleiras (5,26 %) e barrido 

mecánico (5,26 %). 

 

                                                                   Figura 3.4. a 

 

 

               Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

Os labores de chapeo e desbroce tivo unha especial atención na praza de Sevilla onde 

tamén foron realizadas actuacións de lavado e baldeo manual con especial atención a 

área do parque biosaudable. Estas tarefas de baldeo e lavado manual ademais de 

nesta praza, foron realizadas en todas as beirrarúas do barrio, especialmente naquelas 

especialmente transitadas ou en peor estado. 
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Tarefas de chapeo na rúa Ortigueira e Praza de Sevilla 

 

Respecto aos sumidoiros e reixas as actuacións principais estiveron centradas na súa 

limpeza e eliminación de elementos depositados como follas e sedimentos no caso das 

reixas e canalizacións. No caso dos sumidoiros fíxose un traballo profundo de 

acondicionamento así como un programa de comprobación e funcionamento. 

 

 

Limpeza de reixas dos sumidoiros e limpeza de contedores na rúa Valdoviño e Narón 
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Finalmente fíxose unha limpeza dos contendores, baleirado e reparacións das papeleiras 

do barrio, procedendo a substitución e reparación daqueles elementos que presentaban 

un mal estado de conservación ou unha falla nas súas condicións hixiénicas. 

 

3.5 Datos resumo 

 

De seguido presentamos o gráfico resumo das actuacións realizadas no barrio de 

Recimil. 

 

                                                                             Figura 5.a  

 

              Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 

 

Área: Porcentaxes: 

Augas 5,89 % 

Parques e xardíns 47,19% 

Alumeado 41,29 % 

Limpeza viaria 5,60 % 



                                                                                                                                            

                      

 13 

  

Total de actuacións 239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


