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3.1   Actuacións sobre as demandas de augas 
As demandas atendidas nesta área no barrio de Recimil  representan  o 24,06%   do total 

das actuacións feitas durante o período que vai dende o 12 de febreiro ao 25 de febreiro 

de 2018 dentro do Programa Barrio a Barrio + Cidade. 

 

Respecto das actuacións de augas neste barrio foron de 4 tipos: se falamos das máis 

numerosas temos as carácter preventivo que representaron o 65% das actuacións e as 

de carácter correctivo cun 17% sobre o total dos labores na área de augas. En 

porcentaxes menores están as actuacións referidas a tarefas de diagnose na rede de 

saneamento (12%) e as de control calidade do servizo (6%).  

Gráfico3.1.a 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

As actuacións de mantemento preventivo estiveron centradas na detección de fugas 

visibles sen ou con dispositivo xeófono/correlador, detección de filtracións e tamén en 

achar as fugas da rede de saneamento en todo o barrio (36,66%). Coa mesma 

porcentaxe están os labores de inspección de bocas de rego e hidrantes, tapas e pozos  
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de rexistro ademais dos sumidoiros; actuacións que de xeito especial tiveron lugar na 

rúa Fene, rúa Betanzos, rúa Ortigueira, rúa Carballo Calero e rúa Neda. 

Imaxe 3.1.a 

 

Detección de fugas mediante o equipo Permalog/Xeófono e inspeccións visuais na rúa de Ortigueira. 

(Fonte: EMAFESA) 

 

Gráfico 3.1.b 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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En segundo lugar dentro das actuacións de carácter preventivo, está os labores de 

limpeza de finais de rede, en especial nos traballos de purgas, que se realizaron nas rúas 

Mugardos e Pontedeume, en especial. 

Imaxe 3.1.b 

 

Campaña de inspección e limpeza a rede de saneamento, rúa 10 de Marzal (Fonte: EMAFESA) 

 

Finalmente dentro das actuacións de carácter preventivo cun 9,09% das actuación na 

área de augas, temos a revisión de válvulas e arquetas nas rúas Fene, Betanzos, 

Ortigueira, Carballo Calero e Neda. 

 

No eido dos labores de carácter correctivo que representan o 17%  do total das 

actuacións de augas no barrio de Recimil, estiveron centrados fundamentalmente nas 

reparacións de fugas e acometidas nas rúas Neda 4, Valdoviño 6 e Euskadi 6. 

 

 

 



 

 5 

 

Dentro dos labores de diagnose (12%)  os traballos que se realizaron foron por un banda, 

o estudo da falta de capacidade hidráulica da rede detectada na zona da Estrada de 

Castela – 10 de marzal, e por outra a análise dos finais da rede ademais de completar o 

mallado. 

Imaxe 3.1.c 

 

Reparación de acometida na rúa Euskadi 6 (Fonte: EMAFESA) 

 

En relación ás tarefas de control da calidade do servizo, representaron o 6% das 

actuacións realizadas en todo o barrio de Recimil, no período sinalado dentro do 

Programa Barrio a Barrio + Cidade. 

 

3.2 Instalacións eléctricas 

 

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

barrio de Recimil, representaron o   34,75%  das actuacións totais realizadas nesta área, 
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durante o período sinalado con anterioridade. Neste barrio hai 286 puntos de luz  

dependentes de 3 cadros de manobra, 953 puntos de luz en 4 dependencia municipais.  

 

As actuacións totais realizadas foron 45 diferenciando entre elas: 

1 Mantemento correctivo ( 55,55 %)  

2 Mantemento preventivo (44,44 %) 

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

ou solucionar incidencias que afectan ao bo funcionamento das instalacións.  Entre estas 

medidas  están a reposición de lámpadas que representaron o 46,66% das actuacións 

deste tipo realizadas neste barrio durante o Programa Barrio a Barrio + Cidade.  

Imaxe 3.2.a 

    

Reloxos astronómico colocados (Fonte: SICE. Elaboración: Propia) 

 

Tamén foi importante a colocacións de tres reloxos astronómicos (6,66%) e  os labores 

diversos entre os que destacan as actuacións realizadas no Mercado de Recimil, en 

relación ao illamento de cables soltos (4,44%). 
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Imaxe 3.2.b 

  

21 lámpadas repostadas no barrio de Recimil entre elas aquelas dos tuneis que non funcionaban (Fonte: 

SICE) 

No caso das medidas preventivas as actuacións tiveron 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 (38,10 %), luminarias (48,43 %) e revisión nocturna de puntos de 

luz (13,47 %). 

Gráfico 3.2.a 

 

                Fonte: SICE. Elaboración: Propia. 
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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. 

Ademais do comentado, fíxose unha revisión nocturna de todos os puntos de luz do 

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

e báculos metálicos para comproba-lo estado das súas bases.                                               

 

3. 3  Actuacións de parques e xardíns 

As actuacións de parques e xardíns representan unha porcentaxe do 39,57 % sobre os 

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

+ Cidade.  

Respecto destas actuacións as máis importantes foron as de limpeza das áreas verdes 

do devandito barrio representando o 44,68% que acumula a maior parte das actuacións. 

En segundo lugar están e a moita distancia as tarefas de mantemento (23,40%) que de 

xeito especial tiveron lugar na Praza de Sevilla e na rúa 10 do Marzal. 
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Gráfico 3.3.a 

 

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

 

Seguidamente en importancia por número de actuacións están a sega ou recortes 

arbustivos (19,15%) xunto a poda e limpeza de alcorques (12,77%) especialmente nas 

rúas Valdoviño e Somozas, atendendo as demandas veciñais neste sentido (e que se 

seguirán a facer de xeito progresivo nas vindeiras semanas). 

 
 
                                                             Imaxe 3.3.a 
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No barrio de Recimil as actuacións realizada na área de parques foron os traballos de 

mantemento das áreas de xogos que significaron o 53, 14% dos traballos neste eido e 

que tiveron lugar tanto no Parque infantil como no parque biosaudable ambos situados 

na Praza de Sevilla (traballos de limpeza e mellora). 

 

Figura 3.3. b 

 

           Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 

 

En segundo lugar cun 46,86% estiveron os labores de reparación centrados na súa 

totalidade no Parque Infantil da Praza de Sevilla, traballando na mellora da base de 

multixogos e na reparación dos chans de xogos e do da caseta do parque infantil. 
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3.4 Actuación de limpeza viaria 

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

foron por orde de importancia os de roza e chapeo (40%) e os limpeza e arranxo de 

papeleiras (30 %). Seguidas e xa en porcentaxes menores os de lavado e baldeo cun 20%   

e de limpeza e acondicionamento de sumidoiros e reixas cun 10%. 

Figura 3.4. a 

 

                   Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

Imaxe 3.4.a 

   

Traballos de roza e chapeo no barrio de Recimil (Fonte: URBASER) 
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Os traballos de chapeo e roza tiveron lugar por todo o barrio de Recimil, aínda que se 

fixo un traballo especial na Praza de Sevilla dando resposta as demandas achegadas por 

diferentes veciños do Barrio.  

As papeleiras e contedores tamén foron os que centraron unha parte importante do 

traballo realizado en Recimil, un 30% das actuacións nesta área. Procedeuse a limpeza 

e arranxo de todos aqueles/as que presentaban algún tipo de dano. 

Imaxe 3.4.b 

   

Traballo de baldeo e lavado e baldeo a presión na Praza de Sevilla e limpeza de sumidorios Mercado 

de Recimil (Fonte:URBASER) 

 

 O lavado e baldeo tamén foi importante (20%) que a pesar de que se realizou un repaso 

por todo o barrio, en especial nos pasos entre rúas e Praza de Sevilla. Cun 10% temos o 

traballo de limpeza  e comprobación de funcionamento dos sumidoiros e reixas na 

totalidade do barrio. 
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3.5 Datos resumo 

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

o período do 12 de febreiro ao 22 de febreiro de 2018 no barrio de Recimil. Nese barrio 

as actuacións maioritarias  son as de parques e xardíns (39,57%) e alumeado( 34,75%) . 

O total de actuacións son 195 en distintas áreas. 

                                                                                Táboa 3.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 24,06% 

Parques e xardíns 39,57% 

Alumeado 34,75% 

Limpeza viaria 16,04% 

  

Total de actuacións 195 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.          

     

Gráfico 3.5.a 

 

          Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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