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Fase: 13 

Barrio: San Xoán – Sta. Icía 

Data: 8 de outubro ao 28 de outubro de 

2018 
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12.1   Actuacións sobre as demandas de augas 
As demandas atendidas nesta área nos barrios de San Xoán e Sta. Icía representan o 

6,99% do total das actuacións feitas durante o período que vai dende o 8 de outubro  ao 

28 de outubro 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 68,75% 

das actuacións. En porcentaxes menores  están as actuacións de mantemento 

correctivo e diagnose cun 12,50 % respectivo das actuacións na área de augas. 

Finalmente temos aquelas tarefas que tiñan coma obxecto o control da calidade do 

servizo que representaron un 6,25% do total de labores desenvoltos nesta área. 

 

Gráfico 12.1.a 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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As tarefas desenvoltas nos barrios de San Xoán e Sta Icía  neste período dende o punto 

de vista preventivo, estiveron principalmente na detección de fugas visibles, así como 

aquelas outras que precisan os dispositivos xeófonos/correlador, así como das filtracións 

e fugas na rede de saneamento significando o 68,75 % do total.  

                        Imaxe 12.1.a

 

Campaña de inspección e limpeza do servizo de sumidoiro (Fonte: EMAFESA) 

 

Coa mesma porcentaxe temos as inspeccións varias que de xeito especial traballaron no 

Bertón, estrada de Sta. Icía, estrada de San Pedro, Refertas e rúa Cadaval. Estes traballos 

consistiron na inspección de bocas de rego e hidrantes e finalmente tapas e pozos de 

rexistro. 

Seguindo coas tarefas de mantemento preventivo temos que subliñar de xeito 

importante os labores de limpeza (18,1%) de finais de rede que tiveron lugar no Polígono 

da Gándara e da rede de sumidoiros na Estrada de Castela, rúa Caballo Blanco, estrada 

de Santa Icía entre outras zonas. 
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Imaxe 12.1.b 

 

Campaña de inspección e limpeza do servizo da rede de saneamento (Fonte: EMAFESA) 

 

Finalmente podemos falar da revisión de válvulas e arquetas que representou o 9,19% 

das actuacións de carácter preventivos, que entre outras zonas estiveron centradas rúa 

Cadaval, Refertas, estrada de San Pedro e de Sta. Icía e o Bertón. 

Gráfico 13.1.b 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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Xa pasando a outro grupo de actuacións na área de augas temos as actuacións de 

mantemento correctivo, que representaron un total do 12,5% das actuacións realizadas. 

Na súa totalidade foron labores de reparacións de fugas, como foi o caso da canalización 

PE- 75 (Estrada de Sta. Icía, 55), arranxo na fuga na acometida na Praza de San Xoán, 7 

ou na rúa Cadaval 10-12, entre outras actuacións. 

Imaxe 13.1.c 

 

Reparación de canalización de distribución PUV -90, na Estrada de Santa Icía, 55 (Fonte: EMAFESA) 

 

Coa mesma porcentaxe temos os labores de diagnose (12,5%),  estiveron centradas de 

xeito especial na zona da igrexa de San Xoán, e na zona da rúa Pomar con Carricoa. 

Finalmente temos as actuación de control de calidade do servizo que representaron o 

6,25% e que teñen como obxectivo comprobar a circulación da rede de saneamento. 
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Imaxe 13.1.d 

 

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

 

13.2 Instalacións eléctricas 

 

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

barrios de San Xoán e Sta. Icía, representaron o  69,43%   dos traballos totais realizados 

nesta área, durante as 3 semanas de actuación. Nesta zona observamos 2 126 puntos 

de luz dependentes de 40 cadros de manobra, 6 dependencias con 2 119 lámpadas e 10 

cruces regulamentados. 

As tarefas totais realizadas foron 159 actuacións de mantemento diferenciando: 

1 Mantemento correctivo (67,29 %)  

2 Mantemento preventivo ( 32,70 %) 
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                                                                              Figura 13.2.a 

 

                 Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

Dentro das actuacións de mantemento correctivo están englobadas todos aqueles 

traballos que teñen como finalidade arranxar avarías ou solucionar incidencias que 

afectan o bo funcionamento das instalacións e que suman 107 actuacións. 

Figura 13.2.b 

 

               Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 
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As actuacións en maiores porcentaxes son as dedicadas na reposición de lámpadas 

(65,42%) e arraxo de fusibles (20,56 %). En porcentaxes menores estiveron os traballos 

acostumados sobre arrincadores (10,28 %) e reactancias (3,73 %).  

Imaxe 13.2.a 

 

Reposición de lámpadas e puntos de luz (Fonte: SICE) 

 

Son actuacións de mantemento preventivo as 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 nos centros de mando 

(25,00%), revisión de liñas (34,45%) e luminarias (40,55%). 

 

Nos centros de mando, como de costume fixéronse comprobación do estado do cadro, 

revisións de conexións e terminais (presións, quecemento, etc.). Ademais da limpeza 

interior e exterior. Verificación das postas a terra onde sexa posible.  
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Figura 13.2.c 

 

            Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

Revisión de liñas e caixas de derivación, especialmente na ancoraxe de liñas 

desprendidas e reposición de tapas e arquetas e columnas. Fixéronse actuacións neste 

sentido fundamentalmente no Mercado Municipal da Magdalena,  en especial nas 

dependencias de peixería, aparcadoiro público e alumeado exterior deste. 

 

As luminarias tamén foron obxecto de traballos neste período tamén actuando sobre as 

ancoraxes, revisión do funcionamento de tubos e lámpadas, e do estado das luminarias 

(acendido, pintura, etc) Limpeza exterior e interior das luminarias onde foi preciso. 

Comprobación dos portalámpadas, fusibles, bornas, caixas de derivación, cables de 

alimentación entre outros aspectos. 
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Dentro destas medidas de tipo preventivo tamén fíxose unha revisión nocturna de 

tódolos 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. 

Os lugares principais nos que tiveron lugar estas actuacións de carácter preventivo 

(especialmente no cadros de alumeado e puntos de luz) foron no Polígono da Gándara, 

Bertón, Río Xuvia , Praza Rosalía de Castro ou Vicente Risco. 

 

Imaxe 13.2.b 

 

Limpeza interior e exterior de cadros de mando. (Fonte: SICE) 
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13. 3  Actuacións de parques e xardíns 

As actuación de parques e xardíns representan unha porcentaxe do 18,34% sobre os 

labores totais desenvoltos nos barrios de San Xoán e Sta. Icía durante o período entre o 

8 de outbro e o 28 de outubro  de 2018. 

Os traballos máis importantes na área de xardíns foron principalmente tarefas de 

limpeza  e acondicionamento cun 55,81 %, que se fixo xeral en todas as áreas verdes, 

entre elas destacamos os traballos realizados en San Xoán nas rúas Cadaval, Pedro 

Padón, Venezuela, Escorial ou Praza Rosalía de Castro. No caso de Santa Icía, falamos da 

Urbanización Albatros ou Río Inxerto. 

 

                                                                                 Gráfico 13.3.a 

 

               Fonte: San José – El Ejidillo. Elaboración: Propia. 
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(poda de refaldado dos exemplares da praza e liberar varios puntos de luz), rúa 

Venezuela (poda exemplares de Lagunaria pattersonii en alcorque) ou Praza Toxos e 

Froles (poda de refaldado de exemplar de Tilia spp e poda de control de volumen dos 

exemplares de Citrus spp).  

 

En Sta Icía, entre outras zonas no Río Inxerto (apeo de dos exemplares de Alnus glutinosa 

secos e poda de refaldado de varios exemplares de Alnus spp y Salis spp ou Sta Icía – 

Urbanización Albatros (poda de varios exemplares de Laurus spp ou do seto Thuja plicata 

pegado á beirrarúa). 

 

Gráfico 13.3.b 

 

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

 

 

Respecto da limpeza e acondicionamento dos alcorques estiveron centrados na súa 

maioría no barrio de San Xoán, foi o caso na rúa Cadaval, Venezuela e Praza Toxos e 

Froles. Finalmente o traballo de escardas realizado na Praza de Jorge Borrow en San 

Xoán.  

 

50%

30%

20%

Traballos de 
Podas/Escardas/Alcorques 

Podas

Alcorques

Escardas



 

 13 

Finalmente temos os traballos de roza que significaron o 20,93% dos traballos realizados 

na área de xardíns e que tiveron lugar tanto no barrio de San Xoán como en Sta. Icía. 

Localización como a Praza de Rosalía, rúa Pedro Padón ou Praza Toxos e Froles, no Río 

Inxerto e Urbanización Albatros 

 
                                     Imaxe 13.3.a 
 

  
 
 

Na área de parques as tarefas realizadas nas tres áreas de xogos foron de mantemento 

e  limpeza d xogos de chan continuo ou areneo (no seu caso). Os traballos foron 

realizados tanto nos Parques Infantís de San Xoán de Filqueira, e Santa Icía (tamén neste 

caso a actuación tivo lugar no Parque Biosaudable). 

 

13.4 Actuación de limpeza viaria 

As principais tarefas na área de limpeza viaria que tiveron lugar nos barrios de San Xoán 

e Sta. Icía, foron principalmente de roza e chapeo (41,66 %) e lavado e baldeo (25 %). 

En porcentaxes iguais temos deseguido a limpeza de sumidoiros e os traballos especiais 

cun 16,66% cada unha. 

 

Praza de Rosalía de Castro onde se realizaron 

os traballos de roza, limpeza e poda (UTE SAN 

JOSE- EL EJIDILLO) 
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Gráfico 13.4. a 

 

             Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

 

Por barrios temos que diferenciar distintos labores; en Sta Icía os traballos maioritarios 

foron de roza e chapeo (45%) e traballos especiais (45%). De entre estes traballos 

especiais falamos da limpeza dunha serie de vertedoiros incontrolados nas zonas 

próximas coa estrada que vai ao Porto Exterior. 

 

Pola súa banda as tarefas de roza e chapeo estiveron centradas de xeito especial na 

Estrada da Pallota, na zona da Residencia e na zona do local social. Finalmente cun 10% 

destacamos a limpeza de sumidoiros con especial atención aos localizados na zona da 

Pallota. 
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Gráfico 13.4.b 

 

              Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

 

No caso do barrio de San Xoán tamén foron maioritarios os traballos de roza e chapeo 

(45%) ademais dos de lavado e baldeo (45%) e acondicionamento e limpeza dos 

sumidoiros para comprobar o seu correcto funcionamento (10%). 

                                                                                  Imaxes 13.4.a 
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Imaxe 13.4.a 

  

 

Traballos de limpeza de vertedoiros incontrolados nas zonas próximas á estrada do Porto Exterior 

(Fonte: Urbaser). 
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Gráfico 13.4.b 

 

                Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

 

Os traballos de lavado e baldeo foron realizados en todo o barrio, en especial na Praza 

de Rosalía de Castro e en todas aquelas rúas e zonas do barrio de maior tránsito. Os 

labores de roza e chapeo e sumidoiros foron realizados en todo o barrio así como as 

zonas que foron obxectos das demandas recollidas no barrio. 

 

   13.5 Datos resumo 

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

o período sinalado nos barrios de San Xoán e Sta. Icía. Nestes barrios as actuacións 

maioritarias  son as de alumeado (69,43%) e parques e xardíns ( 18,34%%) . O total de 

actuacións son 229 en distintas áreas. 
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                                                                                Táboa 13.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 6,99% 

Parques e xardíns 18,34% 

Alumeado 69,43% 

Limpeza viaria 5,24% 

  

Total de actuacións 229 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.          

     

Gráfico 13.5.a 

 

               Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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