
 

 1 

 

 

Fase: 2 

Barrio: Esteiro 

Data: 22 de xaneiro – 11 de febreiro 

2018 

 

 

 



 

 2 

 

2.1   Actuacións sobre as demandas de augas 
As demandas atendidas nesta área no barrio de Esteiro  representan case o 10,24% do 

total das actuacións feitas durante o período que vai dende o 22 de xaneiro ao 11 de 

febreiro 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 (66,6 %), daquelas que foron de tipo de control de calidade 

de servizo (20 %) das de actuacións de diagnóstico (2 %). 

 

Gráfico 2.1.a 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

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

área das augas, xa que que representaron a maior porcentaxe das actuacións totais 

neste eido. Estiveron destinadas en especial a detección de fugas e filtracións nas 
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canalizacións tanto visibles como aquelas detectadas contando con dispositivos 

xeofónos/ correladores. Estas fugas 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. E 

representaron o 40% das actuacións de mantemento preventivo levadas a cabo neste 

barrio. 

 

Imaxe 2.1.a 

 

Detección de fugas mediante o equipo Permalog/Xeófono e inspeccións visuais no barrio de Esteiro. 

(Fonte: EMAFESA) 

 

 

Seguindo cos labores preventivos temo cunha porcentaxe do 30% as tarefas de 

inspección de bocas de rego e hidrantes, tapas e pozos de rexistro  e sumidoiros. Estas 

inspeccións teñen o obxectivo de avaliar o estados das instalacións de subministro e no 

caso preciso aplicar actuacións de carácter preventivo ou correctivo segundo o caso. 

 

Nunha porcentaxe algo menor (20%) atopamos as tarefas de limpeza daqueles 

sumidoiros atascados así como de canalizacións na rede de saneamento naqueles 

puntos onde se localizou a necesidade. Xa por último atopamos as actuación referidas a 

revisións varias de válvulas e arquetas. 
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Gráfico 2.1.b 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

Imaxe 2.1.b 

 

Inspección e limpeza da rede de sumidoiros no Barrio de Esteiro rúa Fernando VI, rúa Carlos III, rúa 

Velázquez , rúa Soto e Avenida de Vigo (Fonte: EMAFESA) 
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En segundo lugar están as actuacións de mantemento correctivo que estiveron baseadas 

fundamentalmente na reparación de canalizacións (66, 6%). Destas as tarefas máis 

importantes foron na rúa San Andrés – Rúa Pardo Baixo e na rúa San Andrés coa rúa 

Lugo, nas que se actuou sobre canalizacións de fundición gris. Tamén dentro deste tipo 

de medidas estivo a limpeza de sumidoiros (34%), principalmente na Avenida de Esteiro. 

Imaxe 2.1.c 

 

Reparación canalización de fundición gris na rúa San Andrés e rúa Lugo (Fonte: EMAFESA) 

 

Finalmente están as actuacións en augas que están referidas a diagnose (2%) e que 

estiveron centradas nas rúas San Ramón e Naturalista Seoane, nas que se fixeron análise 

do funcionamento do servizo para comprobar a correcta circulación da rede de 

saneamento. 
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2.2 Instalacións eléctricas 

 

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

barrio de Esteiro, representaron o 59,83% dos traballos totais realizados nesta área, 

durante o período sinalado con anterioridade. Neste barrio hai 2412 puntos de luz en 7 

dependencias municipais  e 3 cruces semafóricos. Neste barrio as 146 actuacións foron 

de dous tipos:   

1 Mantemento correctivo (36,49 %)  

2 Mantemento preventivo (63,50 %) 

 

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

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

capítulo temos que destacar a reposición de lámpadas que representa o 70% das 

actuación de tipo correctivo que tiveron lugar no barrio de Esteiro dentro do Programa 

Barrio a Barrio + Cidade.  

 

Seguidamente en importancia de número de actuacións temos cun 10%, os arrincadores 

repostos e o capítulo doutras actuacións (8%). Dentro deste último grupo destacamos 

as instalacións de reloxos astronómicos, substitución do reloxo analóxico por un reloxo 

astronómico, localizar derivacións do punto de luz número 38 e endereitar o punto de 

luz número 8, repoñer anclaxes rotas na zona de vestiarios do Polideportivo do Ensanche  

e reparación do aplique neste. 

 

Xa en último caso  dentro das actuación correctivas temos as actuacións sobre as 

reactancias (6%), reposición de condensadores (4%) e reposición de fusibles repostos 

(2%). 
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                                                            Figura 2.2.a 

 

      Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

Imaxe 2.2.a 

 

              Reparación de elementos en mal  estado na Avenida de Esteiro. Fonte: SICE 

  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

LAMPADAS REPOSTAS

ARRINCADORES REPOSTOS

REACTANCIAS

CONDENSADORES REPOSTOS

FUSIBLES REPOSTOS

OUTRAS ACTUACIÓNS

70,00%

10,00%

6,00%

4,00%

2,00%

8,00%

Actuacións de mantemento correctivo



 

 8 

 

                                                                   Figura 2.2. b 

 

               Fonte: SICE. Elaboración: Propia. 

 

Son actuacións dentro das medidas preventivas que teñen coma finalidade a 

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

vida útil. Fundamentalmente  os labores deste tipo estiveron centrados na revisión de 

liñas e caixas de derivación (42,10 %), luminarias ( 38,43 %) e revisión nocturna de 

puntos de luz (20,00 %). 

 

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. 
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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. 

 

Imaxe 2.2.b 

 

Limpeza de báculos no barrio de Esteiro (Fonte: SICE) 
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2. 3  Actuacións de parques e xardíns 

A actuación de parques e xardíns representan unha porcentaxe do 17,21% sobre os 

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

+ Cidade.  

 

Respecto as actuacións de xardíns foron fundamentalmente labores de poda (52,94%), 

en segundo lugar reposición de arborado e flor (35,29%) e reposición de mobiliario 

urbano cun (11,76%). 

 

Gráfico 2.3.a 

 

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

 

Os traballos de poda foron realizados cun carácter de mantemento. Quedaron 

pendentes de realizar (no período sinalado) e que se  realizaron de xeito progresivo a 

posteriori,  as podas nas rúas Taxoneras, Avda. Mac – Mahon e Praza Álvaro Cunqueiro. 
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Imaxe 2.3.a 

 
 

     
 

Os labores que tiveron lugar no barrio de Esteiro  na Avenida de Esteiro,  rúa Antelo, rúa Naturalista 
Seoane, rúa Antelo, praza Diapasón. (Fonte: UTE San José – El Ejidillo) 

 

 

En segundo lugar estiveron as tarefas de reposición de flores e árbores/arbustos que 

representaron o 35,29% dos traballos. Foron repostas flores de tempada en praza 

Concepción Arenal,  praza 11 de marzo, praza do Himno de Galego, e na mediana da 

Avenida de Esteiro. 

 

                                                 Imaxe 2.3.b 

         

 

 

Traballo de reposición de exemplares 

de tempada na Avenida de Esteiro. 

(Fonte: San José- El Ejidillo). 
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Respecto a reposición de arborado tiveron lugar na praza do Himno Galego no que se 

repuxeron exemplares de Camellia Japonica, xa que algunhas foron arrincadas. Na 

Avenida de Esteiro foron repostos exemplares de Platanus x Hispanica nos alcorques 

que estaban baleiros. 

 

Finalmente no que ten que ver coa reposición de mobiliario os labores estiveron 

centradas na reposición de táboas en bancos, así como a instalación de bancos que foron 

solicitadas pola AVV de Esteiro. 

 

Imaxe 2.3.c 

 

Instalación dun banco na parte traseira do Polideportivo de Esteiro  

(Fonte: San José – El Ejidillo) 

 

 

No barrio de Esteiro as actuacións realizada na área de parques foron os traballos de 

mantemento das áreas de xogos ( nos parques infantís de Esteiro e Pablo Iglesias) que 

significaron o 57, 14% dos traballos no eido de parques. 
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En segundo lugar tivemos reparacións varias (28,57%) tanto nos aparatos de xogos 

(Parque Pablo Iglesias), así como a reparación do valado exterior ( Parque de Esteiro) e 

a substitución daqueles elementos danados. Finalmente falamos doutras actuacións 

que inclúen  labores destinadas a evitar a entrada de grava ou terra no interior da área 

de xogos (14,28%). 

 

Gráfico 2.3.b 

 

               Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 
 

 

 

2.4 Actuación de limpeza viaria 

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

foron principalmente de lavado e baldeo (38,46 %) e roza e chapeo ( 20,76 %). Xa en 

porcentaxes menores  temos a limpeza de sumidoiros cun 23,07%  , o barrido mecánico 

que representou o  10,02% , e a limpeza de contedores e papeleiras que tan só foi un 

7,69% do total dos labores nesta área. 
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Figura 2.4. a 

 

              Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

 

Os traballos de lavado e baldeo (38,46%) foron complementados co barrido mecánico 

(10,02%), e tiveron como obxecto todo o barrio, e en especial as prazas e beirarrúas de 

maior tránsito, sendo estes traballos os que representaron unha maior porcentaxe 

dentro dos labores de limpeza viaria (38,46%).        

Imaxe 2.4.a 

 

Antes e despois do traballo de baldeo e lavado a presión en Esteiro (Fonte: URBASER) 
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En segundo lugar e cunha porcentaxe menor están as tarefas dedicadas ao 

acondicionamento dos sumidoiros. Ademais de atender as demandas veciñais dalgúns 

sumidoiros en concreto, fíxose unha limpeza xeral  e comprobación posterior do seu 

funcionamento no barrio de Esteiro. Estes traballos representaron o 23,07% das 

actuacións de limpeza viaria que se realizaron dentro do Programa Barrio a Barrio + 

Cidade. 

 

 Cunha porcentaxe de 20,76% temos as actuacións en limpeza viaria de roza e chapeo  

realizado en todo o barrio de Esteiro. Ademais tamén tivo lugar unha limpeza de 

papeleiras e contedores, así como a substitución dos que estiveran en mal estado 

(7,69%). 

Imaxe 2.4. b 

          

Tarefas de  chapeo que se realizaron en todo o Barrio de Esteiro 
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   1.5 Datos resumo 

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

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

de alumeado (59,83%) e augas ( 29,91%) . O total de actuacións son 244 en distintas 

áreas. 

                                                                                Táboa 1.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 59,83% 

Parques e xardíns 17,21% 

Alumeado 59,83% 

Limpeza viaria 12,70% 

  

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

     

Gráfico 2.5.a 

 

          Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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