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8.1   Actuacións sobre as demandas de augas 

As demandas na área de augas atendidas no barrio de Ferrol Vello  representan o  12,98%  

do total das actuacións feitas durante o período que vai dende o 30 de abril ao 13 de 

maio 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/mantemento preventivo que representaron o 59,65% das 

actuacións. En porcentaxes menores  están as de diagnose cun 20%, actuacións de 

mantemento correctivo cun 13,33 %, e de control de calidade do servizo un 6,6%. 

 

Gráfico 8.1.a 

 

               Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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Dentro destas tarefas de mantemento preventivo observamos que as máis numerosas 

cun 40,00 % son as inspeccións varias, nas que falamos de traballos sobre as bocas de 

rego e hidrantes, tapas e pozos de rexistro, e sumidoiros. Estes traballos estiveron 

centrados nas rúas Cristo, Benito Vicetto, Carmen Curuxeiras e Espartero. 

                 Imaxe 8.1.a

 

Inspeccións varias. Na fotografía campaña de inspeccion e limpeza do servizo de sumidoiros (Fonte: 

EMAFESA) 

 

En segundo lugar en número temos que falar das tarefas de detección de fugas na rede 

de saneamento (xa sexan visibles, ou con dispositivos xeófonos/correladores) ou de 

filtracións. A porcentaxe destas actuacións sumou un 30,00 % das tarefas de 

mantemento preventivo nas que non foron detectadas fugas. 
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Tamén son de subliñar as tarefas de limpeza de sumidoiros, que sumaron un 20,00 % 

das tarefas totais, centradas principalmente na rúa Castro, Merced, Santos, e Rueiro do 

Cuco. 

Gráfico 8.1.b 

 

               Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 

 

Finalmente e dentro destas tarefas de mantemento preventivo están a revisión de 

válvulas e arquetas e que supuxeron o 10,00 % do total deste tipo de actuacións que se 

centraron principalmente na rúa Cristo, Benito Vicetto, Carmen Curuxeiras e Espartero. 

Fóra das actuacións de mantemento preventivo, temos en porcentaxes significativas os 

labores de diagnose (20%) e de  mantemento correctivo (13,33 %). No primeiro caso 

falamos de traballos realizados na rúa Espartero, San Francisco e Alonso López entre 

outras. No segundo caso da anulación dunha acometida de auga antiga e sen servizo e  
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foron realizadas diversas reparacións entre as que destaca a da canalización FC -200 nas 

rúas Baterías e Alonso López. 

 Finalmente cunha porcentaxe de 6,60% foron realizadas tarefas de control da calidade 

do servizo, no que ten que ver coa circulación da rede de sumidoiros, na que foi analizada 

toda a rede de sumidoiros do barrio. 

 

Imaxe 8.2.a

 

          Detección fugas mediante equipo xeófono/correlador e inspeccións visuais (Fonte: EMAFESA) 

 

8.2 Instalacións eléctricas 

Os traballos totais realizados que comprenden as instalacións eléctricas dentro do barrio 

do Ferrol Vello, durante as 2 semanas de actuación foron 59.  
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Dentro desas tarefas realizadas diferenciamos entre: 

1 Mantemento correctivo (39,00 %) 

2 Mantemento preventivo ( 61,00 %) 

 

Cando falamos de actuacións de mantemento correctivo, facemos referencia a todos 

aqueles traballos que teñen coma finalidade arranxar avarías ou solucionar incidencias 

que afectan ao bo funcionamento das instalacións.   

    Figura 8.2.a 

 

                     Fonte: SICE. Elaboración: Propia 

 

Dentro deste tipo de labores destacamos de xeito importante as lámpadas repostas que  

representaron as actuacións maioritarias deste tipo cun 52,17% da tarefas correctivas  
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que 

tiveron lugar neste barrio entre o período que vai dende o 30 de abril ata o 13 de maio 

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

Imaxe 8.2.a  

 

Ancoraxe de condutores (Fonte: SICE) 

 

En segundo lugar a moita distancia están os traballos que denominamos outras 

actuacións onde englobamos reparacións de diversa índole, ancoraxes, reposicións e 

reparacións e que neste caso representaron o 26,08% das tarefas de mantemento 

correctivo. Por últimos temos os traballos en arrincadores (4,34%), reactancias (8,69%), 

fusibles e condensadores (4,34%).  
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Figura 8.2.b 

 

               Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

Xa noutro apartado están as actuacións de mantemento preventivo que son aquelas 

que teñen como finalidade a conservacións das instalacións co fin de optimizar o seu 

funcionamento e alarga-la súa vida útil.  Foron un total de 48 intervencións nas que  

fundamentalmente atopamos  os labores centrados nos centros de mando e cadros de  

alumeado (37,89%), luminarias ( 32,58%) e revisión de liñas (29,53%). Traballos todos 

eles realizados no Baluarte de San Xoán, ou as rúas Espartero, Breogán ou San Francisco 

entre outras localizacións. 
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Imaxe 8.2 b   

 

Actuacións de melloras no alumeado no Barrio de Ferrol Vello (Fonte: SICE) 

 

Máis polo miúdo as actuación feitas en cada un destes apartados é o seguinte: 

- Centros de mando: comprobación do estado do cadro: pechadura, ancoraxe e envol-

vente. Revisión de conexións e terminais (presión, quecemento, etc.). Limpeza xeral in-

terior e exterior. Verificación das postas a terra onde sexa posible. 

 - Revisión de liñas e caixas de derivación: ancoraxe de liñas desprendidas e reposición 

de tapas de arquetas e columnas. 

 - Luminarias: Comprobación de fixacións. Revisión do correcto funcionamento de tubos 

e lámpadas. Revisión do estado das luminarias (acendido, pintura, suxeición do meca-

nismo, etc.). Limpeza exterior e interior de luminarias onde foi preciso. Comprobación   
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de cables e conexións. Estado rexistro da base. Comprobacións dos portalámpadas, fu-

sibles, bornas, caixas de derivación, cables de alimentación.  

Ademais do comentado, fíxose unha revisión nocturna de tódolos puntos de luz do ba-

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

báculos metálicos para comproba-lo estado das súas bases.  

 

8.3 Actuacións de parques e xardíns 

A área de parques e xardíns representou unha porcentaxe do 27,92%, das tarefas 

realizadas dentro do Programa no Barrio a Barrio + Cidade, que tivo o seu 

desenvolvemento no barrio de Ferrol Vello entre o 30 de abril e o 13 de maio de 2018. 

Na área de coidado de xardíns e zonas verdes do barrio falamos basicamente de catro 

tipos de actuacións: nivel de mantemento (22,95%), roza e recortes (14,75%), limpeza 

(49,18%) e poda e traballo nos alcorques (13,11%). 

Dos traballos desenvoltos que rexistran maiores porcentaxes están os de limpeza e os de 

mantemento que tiveron lugar  no Baluarte de San Xoán, Praza Vella e as rúas Rastro, 

San Antonio, San Francisco, Espartero, ou Estrella, entre outras. 
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Figura 8.3.a 

 

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

Xa en porcentaxes menores, temos os traballos de roza e poda. Os de roza estiveron 

centrados de xeito especial rúa San Franciso, San Antonio, Espartero, rúa Real (frente a 

Capitanía), xardíns de San Roque e Praza Vella,  e Baluarte de San Xoán, sen esquecer os 

traballos de normal mantemento que teñen lugar no Parque Raíña Sofía. 

                                           Imaxe 8.3.a 

 

22,95%

14,75%

49,18%

13,11%

Tipos de tarefas na áres de xardíns

Nivel de mantemento

Rozas e recortes

Limpeza

Poda/recorte/alcorques

Zona de traballo no Baluarte 
de San Xoán. (Fonte: Propia) 
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Os traballos de poda e recorte, que tamén estiveron centrados nos alcorques centraron 

o 13,11% dos traballos, que tiveron lugar de xeito especial no Baluarte de San Xoán, 

praza Vella, rúa San Francisco, San Antonio, xardíns de San Francisco, Parque Raíña Sofía 

e rúa Estrella. 

No que ten que ver coas actuacións na área de parques que representaron un 10,29% 

dos traballos realizados en parques e xardíns, temos que falar principalmente de tarefas 

de revisión de xogos e acondicionamento das áreas para o seu correcto funcionamento 

e que representaron o 60% destas. Estas actuacións estiveron localizadas na Praza Vella, 

Parque do Raíña Sofía e Praza de Amboaxe. 

Cun 40% temos a limpeza con hidro naquelas áreas nas que foi necesaria, especialmente 

no Parque Raíña Sofía e na Praza de Ambaoxe. 

 

8.4 Actuacións de limpeza viaria 

As tarefas de limpeza viaria que tiveron lugar no barrio de Ferrol Vello que  representaron 

o 20,77% do total das actuacións. Desta porcentaxe as principais actuacións de limpeza 

viaria foron as de lavado e baldeo (30,76%), barrido mecánico e limpeza de sumidoiros 

(23,07%), así como o desbroce e chapeo (15,38%) e o acondicionamento dos 

contendores e papeleiras (7,69%).  
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Figura 8.4 a 

 

              Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

As actuacións maioritarias de lavado e baldeo centráronse en beirarrúas e prazas, con 

especial atención a Praza Vella.  

Imaxe 8.4a 

Actuacións realizadas na área de limpeza viara (Fonte: Urbaser) 

15,38%

30,76%

23,07%

23,07%

7,69%
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Barrido mecánico

Sumidoiros

Contendores e papeleiras

Actuación na área de limpeza viara
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O resto de actuacións foron realizadas por todo o barrio con especial aquelas zonas 

solicitadas pola AVV que precisaban especialmente Barrido mecánico, roza e chapeo ou 

limpeza de sumidoiros. 

 

   8.5 Datos resumo 

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

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

as de alumeado (38,31%) e parques e xardíns ( 27,92%) . O total de actuacións son 154 

en distintas áreas. 

                                                                                Táboa 8.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 12,98 % 

Parques e xardíns 27,92 % 

Alumeado 38,31 % 

Limpeza viaria 20,77% 

  

Total de actuacións 154 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.          
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Gráfico 8.5.a 

 

          Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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