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Fase: 2 

Barrio: Esteiro 

Data: 23 de xaneiro – 19 de febreiro 
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2.1   Actuacións sobre as demandas de augas:  

As demandas atendidas nesta área no barrio de Esteiro  representan o 11,58%  do total 

das actuacións feitas durante o período de entre o 23 de xaneiro de 19 de febreiro. Neste 

sentido as principais demandas atendidas foron cun 32,5% as actuacións referidas a  

mellora na rede e reparacións. 

 Falamos fundamentalmente de reparación de roturas na rede de canalizacións ou 

colocacións de válvulas para a mellora xeral da sectorización da rede. 

                                                                            

 

Rúa Españoleto colocación de nova válvula                                              Prza. do Himno Galego, reparación canalización 

 

Neste barrio tamén foron significativas as actuacións referidas as fugas de augas en 

canto a que significaron un total do 29%. Falamos da detección das mesmas a través do 

Permalog/ Xeófono) e de existir  proceder a súa reparación.   

 

Cunha porcentaxe algo menor un 28% fai referencia ás actuacións realizadas dentro da 

campaña de acondicionamento de sumidoiros, centrados sobre todo en aspectos de 

inspección e limpeza da rede de saneamento. 
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      Inspección e limpeza de sumidoiros                                                                    Detección de fugas 

 

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

limpeza de arquetas pluviais  que representaron o  12,50%  das actuacións.  

                                                                                    Figura 2.1.a 

 

               Fonte: Informes EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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2.2 Instalacións eléctricas 

Os traballos realizados comprenden as instalacións eléctricas dentro do ámbito do 

barrio de Esteiro , no cal hai 826  puntos de luz e 19  cadros de manobra, 7 dependencias, 

con 2 412 lámpadas. As medidas que se tomaron foron de dous tipos:  

1 Mantemento correctivo (71,42 %)  

2 Mantemento preventivo (28,56 %). 

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 50 lámpadas e 24 arrincadores que son as actuacións 

máis destacas en número de entre un total de 119 actuacións no ámbito preventivo. 

 

                                                                  Figura 2.2.a 

 

            Fonte: Informe SICE. Elaboración: propia. 

 

44,64%

21,42%

3,57%

3,57%

4,46%

8,92%

13,39%

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

LÁMPADAS REPOSTAS

ARRANCADORES REPOSTAS

CONDENSADORES REPOSTOS

REACTANCIAS REPOSTAS

FUSIBLES REPOSTOS

PORTALÁMPADAS REPOSTOS

ARRANXOS AVARÍAS

Medidas de tipo correctivo no barrio de Esteiro



                     

 5 

 

 

       Reposición lámpadas Parque Pablo Iglesias 

 

Como 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. Actuouse sobre os centros de mando (36%), luminarias ( 42%) e revisión 

nocturna de puntos de luz (22%). 

 

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 tomas a terra onde 

sexa posible. 

 

 

 



                     

 6 

                                                                   Figura 2.2 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 

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 todos os 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. 
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                                                                                 Limpeza de Báculos 

2. 3  Actuacións de parques e xardíns 

Os labores desenvoltos dentro da área de xardíns estiveron centradas en tres tarefas 

fundamentais no barrio de Esteiro, que foron limpeza de áreas de xogos, revisión e 

reparación dos xogos e a mellora do acondicionamento dos parques infantís. 

                                                                            Gráfico 2.3.a 

 

                Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 
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De feito os labores máis importantes foron a limpeza das áreas de xogo que representou 

unha porcentaxe de 58,33%, revisión e reparación dos xogos cun 33,33 % do total, e a 

mellora e acondicionamento das áreas de xogo cun 8,3%. 

 

Estas actuacións de revisión e reparación de xogos, limpeza das áreas de xogo e a 

mellora e acondicionamento das devanditas zonas estiveron centradas en tres espazos 

do barrio como son o Parque biosaudable de Esteiro, o Parque infantil de Esteiro e o 

Parque infantil Pablo Iglesias. 

No parque biosaudable de Esteiro as acción estiveron destinadas a revisión de aparatos 

biosaudables, centrando un 30% das actuacións totais desta actividade no barrio.  

 

                                                                           Gráfico 2.3b 

 

            Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 
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así como a reparación e substitución daqueles aparatos que estiveran en mal estado (40%). 

Finalmente o Parque infantil de Pablo Iglesias no que se procedeu a limpeza das tres áreas de 

xogos, ademais da revisión e reparación dos xogos. 

 

Táboa 2.3. c 

 Limpeza da 

área 

Revisión e 

reparación dos xogos 

Mellora e 

acondicionamento das 

áreas de xogo 

Parque biosaudable de 

Esteiro 

✓  ✓   

Parque infantil de Esteiro 
✓  ✓  ✓  

Parque infantil Pablo 

Iglesias 

✓  ✓   

 Fonte: Jardincelas. Elaboración: Propia. 

 

2. 4 Actuación de limpeza viaria 

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

foron principalmente foron o lavado e baldeo (32,14 %) e o chapeo e o desbroce 

(25,00%).  Xa en porcentaxes menores  temos o acondicionamento de sumidoiros 

(10,71%), contedores e papeleiras (7,14 %) e barrido mecánico (2 %). 
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Figura 2.4. a

 

            Fonte: Urbaser. Elaboración: Propia. 

 

 

     

 

                                                       Praza de San Amaro, tarefas de lavado e baldeo 

 

Os labores de lavado e baldeo tiveron lugar en todas as beirrarúas do barrio, aínda que 

de xeito especial na Praza de San Amaro que presentaba unha maior necesidade de 

limpeza. Así mesmo o barrido mecánico foi reforzado, xa que aínda que é unha tarefa 
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de carácter semanal, neste caso tamén estivo centrado especialmente nas prazas de 

Esteiro.  

 

  

Muro do Parque de San Amaro antes e despois da actuación 

 

Respecto ao resto de actuacións foron realizadas con carácter xeral polo barrio (limpeza 

contedores, acondicionamento sumidoiros, desbroce e chapeo, etc.) 
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2. 5 Datos resumo 

                                                                             Figura 2.5 a  

 

 

              Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 

 

Área: Porcentaxes: 

Augas 11,58 

Parques e xardíns 15,05% 

Alumeado 55,88% 

Limpeza viaria 17,47% 

  

Total de actuacións 190 actuacións 
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