RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA PLAÇA DE LA VERA CREU

L’Ajuntament de Favara a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha finalitzat les obres de
Renovació de la Infraestructura hidràulica de la Plaça de la Vera Creu.
La Xarxa d'abastiment de Favara, és en
la gran majoria del casc urbà una xarxa
antiga que presenta moltes pèrdues,
ocasionat el malbaratament de l'aigua i
problemes de manca de pressió. A la
zona on s'ha intervingut, la xarxa antiga
era de Fibrociment, pel que la renovació
de la mateixa, a més, suposa la
eliminació de la perillositat d'aquest
material nociu per a les persones.
D'altra banda, la zona tenia problemes
de Clavegueram. El Col·lector general
estava pràcticament col·lapsat, és a dir,
estava trencat i aterrat per material
granular, l'aigua bruta provinent de les
cases no circulava, creant problemes
d'olors i de embossaments.

Pel que fa a les obres de Sanejament, l'actuació concreta ha consistit en:
- Instal·lació de 46,5 metres de Colector de Sanejament de Polietilè Corrugat ø315mm
- Construcció de 4 pous de Registre
- Connexió de 10 escomeses noves a la nova xarxa
- Instal·lació de 3 embornals per a recollida d'aigües pluvials.

Pel que fa a la xarxa d'abastiment, l'actuació concreta ha consistit en:
- Instal·lació de 212 metres de Canonada de Polietilè d'alta densitat ø110mm, amb les
peces d'unió necessàries.
- Instal·lació de 3 Vàlvules de comporta ø110 per a la sectorització de la xarxa.
- 27 Escomeses noves de la xarxa als domicilis.
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Les obres han tingut un cost de 62.784,61€, finançades en un 100% per la Diputació de
València.
Des de l’Equip de Govern, treballem per millorar la xarxa d’aigua potable, fer-la més
eficient, a fi de minimitzar les pèrdues i poder, d’una banda millorar el rebut, i d’altra
millorar la sostenibilitat mediambiental del recurs.
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