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DATAS NOVO AUDITORIO DE LUGO 

 

Historia da súa construción ata a súa recepción: 

 

 Maio do 1997: primeiro convenio asinado coa Xunta de Galicia para que 

Lugo dispoña dun novo Auditorio (hai xa 24 anos). Entón, a previsión 

era que se ubicaría no Cuartel de San Fernando. 

 2008- Actívase de novo o proxecto co bipartito da Xunta, e asínase un 

convenio para construílo en Magoi. O Concello contribúe con 1.202.000 

euros. 

 2011. A Xunta adxudica a obra do edificio por 17 millóns de euros. 

 Abril 2016. Finalizouse o edificio, pero non ten equipamento. 

 2017- O Concello presiona á Xunta e asina un convenio para o 

equipamento, que financia o Concello (adianta o pago a Xunta e, a 

cambio, o Concello a exonera do pago do IBI polo Hula e 4 centros de 

titularidade pública autonómica). 

 Setembro 2018. A Xunta adxudica o equipamento pola cantidade de 2,1 

millóns. 

 Febreiro 2019. Comeza a instalarse o equipamento. 

 Outubro de 2019: O Concello pide activar a Comisión de Seguimento 

do edificio e debe insistirlle á Xunta en varias ocasións que lle 

presentase o reformado do edificio, logo de que a infraestrutura 

orixinalmente prevista sufrira varias modificacións, e de que o delegado 

da Xunta o negase en varias ocasións. 

 A Xunta intentou abrir o Auditorio ata en dúas ocasións na precampaña 

electoral autonómica, sen que o mesmo estivese recepcionado nin 

preparado para recibir ao público con todas as garantías de seguridade 

(por ter, non tiña nin activado o sistema antilume). O Concello consegue 

paralizar eses desatinos. 

 Finais Xuño 2020. Recepción do edificio polo Concello, que advirte á 

Xunta de que os primeiros informes municipais cifraban en 300.000 

euros o investimento para a posta en marcha do edificio. Intenta 

entregarlle os informes técnicos no momento da recepción, pero a Xunta 

négase a recollelos. 
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Unha vez recepcionado o edificio: 

 

- O Concello activa as labores de mantemento para que non se deteriore 

máis á espera de poder licitar as obras que permitan a súa apertura. 

- Contrata o acondicionamento mínimo da instalación eléctrica (a mesma 

que o anterior delegado da Xunta anunciou que estaba desbloqueda e 

solucionada, cando resultou non ser así), que permitise solicitar o 

subministro definitivo e o reglaxe das instalacións de protección de dita 

instalación para a súa posta en marcha.  

- Unha vez que a instalación contou con enerxía eléctrica (traballos que 

costaron 31.117€), o Concello poido facer as probas de funcionamento 

das distintas instalacións técnicas, traballos necesarios e obrigados 

para realizar o informe definitivo da situación do inmoble e o seu 

equipamento.  

- A Xunta non realizou as probas de funcionamento das instalacións e 

equipamento, e moitas das garantía xa estaban caducadas no momento 

da súa entrega. 

- Os traballos centráronse en todas as instalacións así como nos danos 

de carácter construtivo que ten o Auditorio. Estes traballos foron o punto 

de partida para a redacción dun proxecto que recollese as actuacións 

necesarias para a posta en marcha das distintas instalacións, as 

reparacións que precisa o edificio, así como a súa contorna. 

- Na primeira evaluación do proxecto se recollían máis de 220 

deficiencias que atinxen a cuestións relacionadas tanto a problemas 

estruturais na construción do edificio como á falta de mantemento desde 

que finalizou a obra, 

 


