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ABASTECEMENTO A GONDESENDE, LACEIRA CERNADELA E OUTEIRO 

DE SAN MARTIÑO (VEREA) 

Ao abeiro da Resolución de Augas de Galicia do 12 de marzo de 2021 pola que 

se aprobadas 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 2021)., o Concello de Verea realizou a obra de 

“Abastecemento a Godesende, Laceiras, Cernadela e Outeiro de San Martiño”. 

Esta actuación cun investimento total de 49.495,79 € recibu unha axuda de 

40.000,00 € e foi financiada no marco do REACT-UE do programa operativo 

Feder Galicia 2014-2020. 

O obxectivos con esta actuación foron:  

1) Mellora da rede de abastecemento a Gondesende. 

- Mellora das captacións de auga existentes executando dúas novas gabias de 

drenaxe e unha arqueta de captación. 

- Colocación da nova canalización de P.E. (A.D.) de 63 mm de diámetro nominal 

e presión nominal de 10 atm, dende a arqueta de captación ao depósito de 

distribución existente. 

2) Mellora da captación de auga a Laceiras. 

- Mellora das captacións de auga existentes executando dúas novas gabias de 

drenaxe e unha arqueta de captación. 

- Construción de unha nova arqueta de reunión. 

- Colocación de nova captación de P.E. (A.D.) de 63 mm de diámetro nominal 

e presión nominal de 10 atm, dende a arqueta de captación á nova arqueta de 

reunión. 

3) Mellora da rede de abastecemento a Cernadela 
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- Subministro e colocación de grupo de presión formado por dúas 

electrobombas. 

4) Mellora da captación de auga a Outeiro de San Martiño 

- Mellora das captacións de auga existentes executando dúas novas gabias de 

drenaxe e unha arqueta de captación.   
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