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REDE DE ABASTECEMENTO EN SABARIZ
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 “Rede de
abastecemento en Sabariz, 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.
A rede de abastecemento do núcleo de Sabariz de Lobeira é moi antiga e necesita a
renovación xa que está en pésimas condicións de construción. Continuamente están a
producirse explosións que só se resolverán substituíndo a rede actual pola actual outra
nova.
A FINALIDADE DESTA ACTUACIÓN.
Decidiuse substituír a rede actual por outra nova na que as presións, as velocidades
circulación, diámetros e materiais serán os mesmos. Con esta actuación conseguirase
solucionar os graves problemas que teñen os veciños de Sabariz co abastecemento de
auga. Contribuíndo así a mellorar a calidade de vida local, dando resposta ás necesidades
dos veciños deste núcleo e cumprindo o seguintes premisas recollidas:
Esta actuación tamén conseguirá a mitigación do cambio climático, xa que
producirá a importantes aforros de recursos.
-A Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, dispón que o os
concellos deben proporcionar aos seus cidadáns servizos públicos que contribúan a
satisfacer as necesidades e aspiracións da veciñanza.
- Os veciños de Sabariz teñen dereito a ter unhas condicións de vida óptimas,
independentemente do seu lugar de residencia. Trátase de empoderar e apoiar prestación
de servizos por parte dos concellos, como Administración próxima aos administrados e
como motor do desenvolvemento económico rexional.

ZONA DE ACTUACIÓN. Concello de Lobeira.

CONCELLO DE LOBEIRA
Travesía Toural, núm. 4
32850 – LOBEIRA (Ourense)
Teléfono: 988.458.513 – Fax: 988.45.90.03
lobeira.lobeira@eidolocal.es

CARTEL DA OBRA.

