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5.1   Actuacións sobre as demandas de augas 
As demandas atendidas nesta área representan o 13,79% do total das actuacións feitas 

durante o período que vai dende o 12 de marzo ao 25 de marzo de 2018 dentro do 

Programa Barrio a Barrio + Cidade, no Barrio da Magdalena – Centro. 

 

Respecto das actuacións de augas neste barrio son 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  cun 18,75%. Finalmente coa mesma porcentaxe temos aquelas tarefas que 

tiñan coma obxecto o control da calidade do servizo e a diagnose cun 6,25% 

 

Gráfico 5.1.a 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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As tarefas desenvoltas no barrio da Magdalena – Centro  neste período dende o punto 

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

aquelas outras que precisan do emprego para a súa detección os dispositivos 

xeófonos/correlador, así como das filtracións e fugas na rede de saneamento, 

significando o 41,66% do total. 

Imaxe 5.1.a 

 

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

 

Estes labores de inspección estiveron localizados de xeito especial na rúa Igrexa entre 

os números 31, 50 e 56 e na rúa Real no número 90 nos que foi empregado o 

xeófono/correlador e no que se detectaron 4 fugas, que pasaron a ser arranxadas 

mediante actuación de mantemento correctivo dentro das actuacións do Programa 

Barrio a Barrio + Cidade. 

 

Seguindo coas tarefas de mantemento preventivo temos que destacar en segundo lugar 

o traballo de inspeccións varias que se fixeron en toda a zona de traballo dentro deste 

período e que representaron o 18,75% da actuacións deste tipo. Dentro destas temos 

que destacar as bocas de rego e hidrantes, as tapas e pozos de rexistro e sumidoiros, 

traballos que tiveron lugar nas rúas Real, Magdalena, Igrexa, María e Dolores. 
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Imaxe 5.1.b 

 

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

 

As tarefas de limpeza tamén ocuparon unha grande parte dos labores dentro das 

actuacións preventivas da área de augas cun 16,66%. Nestas tarefas podemos 

diferenciar  a limpeza dos sumidoiros (rúa da Igrexa, Magdalena e Lugo) e de finais de 

rede(rúa Gravina e contorno do Teatro Jofre).  

 

Gráfico 5.1.b 

 

             Fonte: EMAFESA. Elaboración: Propia. 
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Xa por último dentro dos labores de carácter preventivo está a revisión de válvulas e 

arquetas que significou a porcentaxe menor das actuacións deste tipo realizadas no 

barrio da Magdalena – Centro (8,33%). 

 

Imaxe 5.1.c 

 

Reparación canalización de fibrocemento na rúa da Igrexa, 30 (Fonte: EMAFESA) 

 

Pasando xa ás actuacións de carácter correctivo cun 18,75% temos como labores 

principais numerosas reparacións entre as que podemos destacar as que foron 

realizadas na rúa da Igrexa número 30 nas que foi controlada unha fuga FC-100. Na 

mesma altura no número 11 foi reparada unha canalización (FC-100).  Ademais entre 

outras actuacións podemos subliñar a reparación da tapa de pozo de rexistro na rúa 

María (coa rúa da Terra). 

 

Finalmente coas mesma porcentaxes temos as actividades vinculadas ao control do 

servizo (6,25%) que tiñan como obxectivo verificar a correcta circulación da rede de 

saneamento así como as tarefas de diagnose (6,25%) realizadas principalmente entre a 
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rúa da Igrexa e rúa Rubalcava e a rúa San Diego, que teñen unha rede de saneamento 

antiga de FC  e fundición gris. 

Imaxe 5.1.d 

 

Reparación tapa de pozo de saneamento, rúa María coa Rúa da Terra (Fonte: EMAFESA) 

 

5.2 Instalacións eléctricas 

 

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

barrio da Magdalena, representaron o  44,45%  dos traballos totais realizados nesta 

área, durante as 2 semanas de actuación. Nesta zona observamos 804 puntos de luz 

dependentes de 23 cadros de manobra, e 6745 puntos de luz en 14 dependencias 

municipais. 

As tarefas totais realizadas foron 116 actuacións de mantemento diferenciando: 

1 Mantemento correctivo (91,93 %)  

2 Mantemento preventivo ( 8,06 %) 
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                                                                              Figura 5.2.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 ao bo funcionamento das instalacións.  

 

Dentro de estas actuacións de mantemento correctivo destacamos de xeito importante 

as lámpadas repostas que foron 91 en todo o barrio da Magdalena -Centro e que 

representaron as actuacións maioritarias deste tipo cun 79,82%. 
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Figura 5.2.b 

 

               Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

En porcentaxes menores estiveron os traballos acostumados sobre cebadores (12,28%),  

arrincadores (0,87%) e reactancias (1,75%). Foi importante o grupo de traballos que 

denominamos outras actuacións que significaron o 5,26%. Entre as que destacan a 

colocación de columna e luminarias ou diversas reparación de puntos de luz en todo o 

barrio. 

 

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 (37,89%), revisión de liñas (22,67%) e luminarias (39,44%). 

 

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 5.2.c 

 

            Elaboración: Propia. Fonte: SICE. 

 

Cando falamos de revisión de liñas e caixas de derivación,  son tarefas centradas 

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 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. 

 

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. 
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5. 3  Actuacións de parques e xardíns 

As actuación de parques e xardíns representan unha porcentaxe do 32,56 % sobre os 

labores totais desenvoltos no barrio da Magdalena – Centro durante o período entre o 

12 de marzo e 25 de marzo de 2018. 

                                                                                 Gráfico 5.3.a 

 

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

 

Dentro da área de xardíns os labores máis importantes son os de limpeza que se levou 

o 38,00% das actuacións realizadas na zonas verdes deste barrio. Podemos destacar os 

xardíns de San Xiao, praza de Galicia, xardíns do Teatro Jofre e glorieta de Heroes de 

África ou Avenida do Rei entre outras actuacións. 

 

Seguidamente en importancia están os labores de sega/recorte (29,25%) destacando a 

rúa Irmandiños ou a Praza de Amboaxe.  Outros dos traballos importantes na área de 

xardíns foron principalmente tarefas de mantemento e acondicionamento cun 21,76 %, 

que foi de carácter xeral en todas as áreas verdes. 
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Imaxe 5.3.a 

 

   

                        Barrio da Magdalena- Centro (Fonte: Propia)   

 

Dentro deste grupo  falamos da plantación de flor de tempada na Praza de Amboaxe, 

rúa Dolores, Praza de Armas e Praza de Galicia, e no monumento aos Heroes de África. 

Respecto do acondicionamento e recuperación arbustiva temos a actuación na rúa Real, 

María e Magdalena. No que toca ás árbores temos a reposición e acondicionamento de 

exemplares na rúa Real e Praza do Callao. 

 

Finalmente os traballos de poda representaron a menor porcentaxe dos traballos 

realizados na área de xardíns representando o 10,88 % e localizados de xeito principal 

na Praza do Carbón, cunha poda de mantemento e control de altura. 

 

Respecto dos traballo realizados en parques, foron os traballos de reparacións os 

maioritarios. Estes estiveron centrados no Parque infantil da Praza de Amboaxe  de do 

Cantón de Molíns que concentraron o 60,49% das actuacións. Principalmente falamos 

de actuacións de mellora nos aparellos así como o comezo da reparación da valla que 

rodea o parque de xogos na Praza de Amboaxe que xa se fixo o correspondente pedido 

de material para a súa reposición.  
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                                                                                    Figura 5.3.b 

 

              Elaboración: Propia. Fonte: JARDINCELAS. 

 

 

Por outra banda temos as tarefas de limpeza xeral (39,51%). realizada en ambas áreas 

de xogos con especial atención ao Parque infantil do Cantón de Molíns onde foi realizada 

unha limpeza específica dos xogos e do chan. 

 

5.4 Actuación de limpeza viaria 

 

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

– Centro dentro do Programa Barrio a Barrio, +Cidade, foron os traballos de chapeo 

que representaron o 35,71% que estiveron localizados de xeito especial na Praza de 

Amboaxe, Praza de Armas, Mercado da Magdalena, Praza de España e Costa de Mella, 

aínda que tivo atención en todo o barrio. 
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Figura 5.4. a 

 

               Fonte: URBASER. Elaboración: Propia. 

 

Tamén foron importantes os traballos de lavado e baldeo dos que destacamos os 

traballos realizados na rúa Dolores, Cantón e Praza de Amboaxe (branqueo do acceso a 

esta praza). En xeral recibiron unha especial atención as rúas peonís. 

Imaxe 5.4.a 
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Con igual porcentaxe aparecen os traballos de limpeza de sumidoiros e a súa 

comprobación do correcto funcionamento e o acondicionamento e arranxo en 

contedores e papeleiras (14,28%). As tarefas de sumidoiros tiveron unha especial 

atención a rúa Real e  Praza de Armas, no caso da limpeza de contedores foi un traballo 

xeral en todo o barrio. Finalmente podemos destacar os traballos de eliminación de 

graffitis cun 7,14% que estiveron centrados na Praza da Constitución. 

 

Imaxe 5.4.b 

 

Traballos de limpeza de sumidoiros e acondicionamento de contedores (Fonte: Urbaser) 

 

 

          

 

 

 



 

 15 

   

 5.5 Datos resumo 

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

o período sinalado no barrio da Magdalena - Centro. Nese barrio as actuacións 

maioritarias  son as de alumeado (44,45% ) e  parques e xardíns ( 32,56% ) . O total de 

actuacións son  en distintas áreas. 

                                                                                Táboa 5.5.a 

Área: Porcentaxes: 

Augas 13,79% 

Parques e xardíns 32,56% 

Alumeado 44,45% 

Limpeza viaria 9,18% 

  

Total de actuacións 246 
 Fonte: Informes actuación. Elaboración: Propia.          

     

Gráfico 5.5.a 

 

               Fonte: Informes actuacións. Elaboración: Propia. 
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