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CONSTRUCCIÓN DE NOVA DEPURADORA EN A VILA
CONCELLO DE LOBEIRA
Ao abeiro da RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia
competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración,
financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento AU300A) (DOG, núm. 56 do
mércores, 24 de marzo de 2.021), o Concello de Lobeira realizou a obra “Construción de
nova depuradora en A Vila, Concello de Lobeira”.Esta actuación cun investimento aprobado de 50.000,00 € recibiu unha axuda de
39.950,00 € e, foi financiada no marco do eixe REACT-UE do programa operativo feder
Galicia 2014-2020.Por un lado observaremos:
PROBLEMÁTICA EXISTENTE.
Na depuración do núcleo de Lobeira existe un acuciante problema en relación coa
rede de depuración de augas fecais provocado pola unión de varios importantes factores:
‐A depuradora existente é moi antiga e necesita unha renovación xa que se atopa en
pésimas condicións construtivas.
- Non ten suficiente capacidade para depurar os residuos. Fai uns poucos anos que
está en funcionamento una Residencia de maiores e o importante incremento de usuarios
provocou que a instalación quedara obsoleta e non cumpre adecuadamente coas
condicións necesarias para depurar adecuadamente esta importante zona do núcleo.
A FINALIDADE DESTA ACTUACIÓN.
Contribuír á mellorar a calidade da vida local, dando resposta ás necesidades dos
veciños deste núcleo e cumprindo coas seguintes premisas recollidas:
Conseguirase ademais con esta actuación mitigar o cambio climático, dado que se
colocará unha depuradora que non necesita ningún aporte enerxético para o seu
funcionamento.
- A Lei 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, dispón que os
Concellos deberán prestar a súa cidadanía os servizos públicos que contribúan a satisfacer
as necesidades e aspiracións da veciñanza.
- Os veciños de A Vila ten dereito a dispor dunhas óptimas condicións de vida, con
independencia do seu lugar de residencia. Trátase de potenciar e apoiar a prestación de
servizos por parte de los Concellos, como Administracións máis próximas aos
administrados e como motor do desenrolo económico rexional.
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