ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA
PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS
2010 - 2013
2014 - 2015

PLAN DE INFRAESTRUTURAS
A Xunta de Galicia asumiu no ano 1995 a provisión de medios materiais e
económicos para o funcionamento da Administración de xustiza, e desde aquela
iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade de actuar na
entón moi necesaria renovación das instalacións xudiciais ou, se fose o caso, de
acometer a construción de nova planta de edificios xudiciais.
A nosa comunidade, en materia de organización territorial xudicial, sofre tamén
dunha gran dispersión. Na actualidade contamos con 45 partidos xudiciais e un
número maior de edificios xudiciais -pois nas capitais de provincia e grandes
cidades existen dous ou máis edificios-, e esta circunstancia motiva que se deban
acometer

por

unha

banda

reformas

físicas

necesarias

(ben

ligadas

ao

mantemento dos edificios, ben por modificacións estruturais da nova oficina
xudicial), e, pola outra, a construción de novos edificios naqueles casos en que o
crecemento da planta xudicial desborde a capacidade física dos actuais.
Logo do traspaso de funcións neste eido, realizáronse un gran número de
actuacións de profunda rehabilitación de edificios antigos ou de construción de
edificios de nova planta, que son, sen dúbida, as que representaron o maior
investimento en termos cuantitativos na área de Xustiza.

Edificio
Ribadavia
Sarria
Ribeira
Ortigueira
Audiencia Provincial da Coruña
Pontevedra
Ordes
Anexo Audiencia Provincial da Coruña
Marín
Redondela
Vilagarcía de Arousa
A Pobra de Trives
Vigo
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Lugo
Santiago de Compostela
Ferrol
Cambados
Caldas de Reis
Monforte de Lemos
O Porriño
Arzúa
Carballo
Pazo de Xustiza de Ourense
Pazo de Xustiza de Pontevedra
Lalín
Negreira
Bande
O Barco de Valdeorras
Total orzamento investido

Ano de inauguración
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2003
2003
2003
2003
2004
2006
2007
2008
-

Orzamento
300.506,05 €
450.759,08 €
781.315,74 €
505.903,63 €
4.097.941,94 €
5.567.055,39 €
510.860,29 €
781.315,74 €
284.278,73 €
540.910,89 €
961.619,37 €
360.607,37 €
4.207.084,73 €
3.652.818,31 €
4.447.489,57 €
1.072.581,07 €
1.081.821,79 €
1.003.690,21 €
312.526,29 €
378.637,63 €
901.518,73 €
252.425,00 €
1.226.000,00 €
1.651.368,00 €
1.398.095,00 €
1.623.849,00 €
493.728,90 €
627.304,23 €
2.254.254,27 €
41.728.266,95 €

Partindo da realidade anterior, a Xunta de Galicia debe elaborar un plan de
infraestruturas co horizonte dos vindeiros anos, un plan que abranga o inicio das
actuacións ou a súa planificación e que, coas correspondentes proxeccións de
crecemento da planta xudicial, comprenda os próximos seis anos.
Marcar unha proxección cara ao futuro sempre resulta complicado, dado que hai
factores non previsibles, polo que o informe realizado parte do recoñecemento das
limitacións existentes á hora de realizar unha aproximación rigorosa ás que
poden ser as necesidades dos órganos xudiciais nos vindeiros 6 anos (é dicir,
nesta e mais en parte na seguinte lexislatura).
Partindo da premisa de que o Ministerio de Xustiza lle asignase unha media de
8/10 novos órganos xudiciais á nosa comunidade cada ano, acadariamos no ano
2015 unha ratio por cada 100.000 habitantes máis próxima á media europea.
Tamén debemos ter en conta a carga de traballo de asuntos de entrada por
órgano xudicial e mais a súa evolución e proxección, o que, confrontado coas
memorias de necesidade do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos indica
as actuais demandas de infraestruturas e as futuras demandas probables que
xurdirán co paso do tempo.
Na medida do posible a planificación ten en conta o deseño da futura oficina
xudicial, que demandará pequenas obras de adaptación dos espazos físicos
(buscando a maior diafanidade para albergar os servizos comúns), pero sobre
todo adaptarse no deseño dos futuros edificios.
Cumpriría, pois, acometer distintas obras que distinguimos por etapas temporais,
a saber: necesidades a curto prazo nunha primeira fase (2010-2013) e
necesidades a medio prazo (2014-2015) na segunda fase.

Obras de rehabilitación ou nova construción (Primeira fase )
Partido Xudicial da
Coruña
Rehabilitación edificios dos xulgados
Novo edificio xudicial

Orzamento
3.000.000,00 €
15.000.000,00 €

Partido Xudicial de
Betanzos
Acondicionamento para futuro xulgado

180.000,00 €

Novo edificio para sede do xulgado

650.000,00 €

Partido Xudicial de
Muros
Partido Xudicial de
Santiago
Novo edificio xudicial

3.000.000,00 €

Rehabilitación edificio antigo

2.224.000,00 €

Partido Xudicial de
Ferrol
Partido Xudicial de
Lugo
Habilitación de espazos diáfanos na Audiencia Provincial e
Xulgados

300.000,00 €

Partido Xudicial de
Ourense
Novo edificio de xulgados:proxecto básico e de execución
Novo edificio para sede dos xulgados

430.000,00 €
15.000.000,00 €

Partido Xudicial de
Celanova
Obras de ampliación do xulgado

300.000,00 €

Rehabilitación do edificio xudicial: 1ª fase
Rehabilitación do edificio xudicial: 2ª fase

124.600,00 €
220.400,00 €

Novo edificio para reagrupar os xulgados

2.300.000,00 €

Novo edificio para reagrupar os xulgados

3.000.000,00 €

Partido Xudicial de
O Carballiño

Partido Xudicial de
A Estrada
Partido Xudicial de
Tui
Partido Xudicial de
Pontevedra
Novo edificio xudicial

15.000.000,00 €

Novo edificio xudicial

15.000.000,00 €

Partido Xudicial de
Vigo

Total orzamento estimado

75.729.000,00 €

Obras de rehabilitación ou nova construción (Segunda fase)
Partido Xudicial da
Coruña
Novo edificio para sede Fiscalía Superior de Galicia

Orzam. estimado
4.000.000,00 €

Partido Xudicial de
Ferrol
Novo edificio xudicial

3.000.000,00 €

Novo edificio xudicial

1.700.000,00 €

Novo edificio xudicial

1.700.000,00 €

Novo edificio xudicial

3.000.000,00 €

Novo edificio xudicial

3.000.000,00 €

Partido Xudicial de
Padrón
Partido Xudicial de
Sarria
Partido Xudicial de
Cambados
Partido Xudicial de
Vilagarcía
Total orzamento estimado

16.400.000,00 €

OBRAS DE REHABILITACIÓN E MANTEMENTO
PROVINCIA DA CORUÑA
Partido Xudicial da Coruña

Tribunal superior de Xustiza de Galicia
Mellora iluminación en oficinas
Revisar, e reprogramar detectores e centraliña incendios
Instalación de plástico protexe solos

Orzamento
23.628,27 €
5.000,00 €
4.611,00 €

Partido Xudicial da Coruña

Audiencia Provincial
Reparacións en solo e pintura plantas
Reparación calefacción vestíbulo

Orzamento
2.000,00 €
15.000,00 €

Partido Xudicial da Coruña

Edificio anexo Audiencia Provincial
Redución despachos xuíces
Pintura vestíbulo

Orzamento
18.673,59 €

Partido Xudicial da Coruña

Edificio subdirección territorial do IMELGA
División despacho subdirectora

Orzamento
6.971,21 €

Partido Xudicial da Coruña

Edificio Proa
Colocación persianas en fachada suroeste
Reforma planta oitava

Orzamento
5.505,36 €
18.000,00 €

Fachada posterior: impermeabilización, zócalos e telladiños
Eliminación humidades en baños planta baixa
Baranda e bandas antiesvarantes en escaleira
Revisión detectores alarma antiincendios
Instalación alarma intrusión

Orzamento
18.000,00 €
2.000,00 €
1.350,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

Partido xudicial de Arzúa

Partido xudicial de Betanzos
Acondicionamento para futuro xulgado
Rehabilitación total da fachada
Acondicionamento local 3º andar

Orzamento
180.000,00 €
15.000,00 €

Reparación solados
Reparacións pintura
Saneamento e pintura humidades
Partido xudicial de Carballo
Reforma local vixilancia edificio
Solado e pintura do arquivo do soto
Insonorización salas de vistas
Partido xudicial de Corcubión

Partido Xudicial de Ferrol

1.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
Orzamento
2.500,00 €
15.000,00 €

Pintura fachada e reixas
Impermeabilización e reparación humidades
Acondicionamento local de vixilancia
Instalación alarma instrusión
Reparación alarma anti-incendios
Sinalización evacuación emerxencia

Orzamento
7.017,00 €
90.537,25 €
2.800,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €

Edificio Novo
Remate obra dependencia xulgado Instancia 5

Orzamento
18.294,04 €

Reparación de humidades e saneamento en cámara bufa
Instalación cristal en rexistro civil
Reubicación local vixilancia
Revisión sistema detección incendios
Instalación alarma intrusión

Orzamento
72.487,47 €
1.482,57 €
3.500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

Reparacións en carpintería exterior de madeira
Reparacións filtracións cuberta
Escaleiras: instalación protección ocos laterais
Ventilación forzada en sala forense
Ampliación iluminación arquivo
Instalación sinalización evacuación
Instalación detector incendios
Pintura fachada

Orzamento
18.000,00 €
5.000,00 €
750,00 €
500,00 €
707,60 €
500,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €

Partido xudicial de Negreira

Partido xudicial de Noia

Partido xudicial de Ordes
Escaleiras: bandas antiesvarantes
Sinalización emerxencia evacuación
Climatización edificio

Orzamento
600,00 €
500,00 €

Partido Xudicial de Ortigueira
Reparación estrutura, albanelería e instalacións

Orzamento
90.000,00 €

Escaleiras: bandas antiesvarantes
Alarma intrusión
Sinalización emerxencia evacuación
Detección incendios

Orzamento
600,00 €
1.000,00 €
500,00 €
15.000,00 €

Pintura despachos
Repaso fisuras e albanelería
reparación filtración de auga en lucernario
Instalación varanda perimetral lucernario sala de vistas
Instalación puntos de luz en arquivo
Instalación puntos de luz en escaleiras
Sinalización emerxencia evacuación

Orzamento
2.500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.376,69 €
500,00 €
500,00 €

Partido xudicial de Padrón

Partido xudicial de Ribeira

PROVINCIA DE LUGO
Partido Xudicial de Lugo

Edificio da Audiencia Provincial
Habilitación espazos diáfanos para futuros usos xudicias

Orzamento
150.000 €

Partido Xudicial de Lugo

Edificio dos xulgados
Instalacións pivotes elevación automática de acceso a parking
Repaso pintura varias zonas
Habilitación espazos diáfanos na plantas inferiores

Orzamento
3.500,00 €
6.000,00 €
150.000 €

Reparación reixas metálicas ventanas
Escorrentador de pombas

Orzamento
7.000,00 €
1.500,00 €

Repaso pintura varias zonas e eliminación goteiras

Orzamento
7.000,00 €

Partido Xudicial da Fonsagrada

Partido Xudicial de Becerreá

Partido Xudicial de Chantada
Repaso pintura varias zonas
Partido Xudicial de Monforte

Orzamento
3.000,00 €
Orzamento

Reparación canalóns
Reparación pintura

Partido Xudicial de Mondoñedo

7.000,00 €
3.000,00 €

Reparación solo caldeiras e acondicionado paramentos

Orzamento
2.500,00 €

Iluminación sala vistas
Substitución da caldeira de calefacción

Orzamento
1.000,00 €
10.000,00 €

Solución humidades xeralizadas
Reparación alicatado baños entresolo

Orzamento
10.000,00 €
1.000,00 €

Partido Xudicial de Sarria

Partido Xudicial de Viveiro

PROVINCIA DE OURENSE
Partido Xudicial de Ourense

Pazo de xustiza
Reparación pintura en xeral
Reparación canalización pluviais
Reparación humidades planta soto
Climatización salas de vistas
Reparación aceiras exteriores
Reparación canalizacións exteriores calefacción/climatización

Orzamento
10.000,00 €
4.500,00 €
3.500,00 €
25.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €

Partido Xudicial de Ourense

Edificio Anexo
Reparación pintura xulgado do Contencioso-Administrativo

Orzamento
6.000,00 €

Reparación ventanas exteriores madeira

Orzamento
10.000,00 €

Selado lucernario
Reparación acristalamento ventanas

Orzamento
3.000,00 €
2.000,00 €

Reparación paramentos exteriores
Reparación humidades en soto
Reparación sistema calefacción
Reparación ventanais

Orzamento
2.500,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €

Partido Xudicial da Pobra de
Trives

Partido Xudicial de Bande

Partido Xudicial do Carballiño

Reparación persianas

Partido Xudicial de Ribadavia

3.500,00 €

Reparación humidades en soto
Reparación porta de acceso ao edificio
Reparación sistema de calefacción

Orzamento
6.000,00 €
1.200,00 €
10.000,00 €

Reparación pintura en xeral
Reparación ventanas
Instalación persianas
Recolocación de tuberías
Reparación sistema calefacción
Subsanación malos olores xeralizados

Orzamento
6.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

Partido Xudicial de Verín

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Partido Xudicial de Pontevedra

Audiencia Provincial
Reubicar sistema climatización (antes Benito Corbal)
Acondicionamento despacho fiscal xefe
Remodelación fiscalía para crear tres despachos
Remodelación zona de vixilancia

Orzamento
30.000,00 €
5.000,00 €
35.000,00 €
9.000,00 €

Partido Xudicial de Pontevedra

Edificio dos xulgados
Remodelación da zona de notificacións

Orzamento
60.000,00 €

Pintado interior e cortinas zona de vixilancia

Orzamento
30.000,00 €

Cortinas zona vixilancia

Orzamento
4.000,00 €

Partido xudicial da Estrada

Sede do Xulgado mixto nº 1
Reparación profunda ou substitución cuberta
Climatización edificio (o edificio non dispón de calefacción)
Barandilla pasamanos

Orzamento
15.000,00 €
60.000,00 €
2.000,00 €

Partido xudicial da Estrada

Sede do Xulgado mixto nº 2
Reparación profunda ou substitución cuberta

Orzamento
24.000,00 €

Partido xudicial de Caldas de Reis

Partido xudicial de Cangas

Climatización edificio (frío-calor)
Acondicionamento local vixilancia
Partido xudicial de Lalín
Remodelación Rexistro Civil

Orzamento
18.000,00 €

Reforzo iluminación despachos

Orzamento
6.000,00 €

Pintado interior
Acondicionamento de zona exterior para aparcadoiro
Reparación cuberta – canalóns

Orzamento
30.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €

Colocación de falso teito e reforzo iluminación
Pintado interior

Orzamento
40.000,00 €
6.000,00 €

Partido xudicial de Ponteareas

Partido xudicial do Porriño

Partido xudicial de Tui

Partido xudicial de Vigo

Edificio Antigo
Construción zona vixilancia e información en planta baixa
Pintado interior e reforzo iluminación zonas comúns
Acondicionamento dependencias fiscalía
Remodelación zona notificacións en planta baixa
Construción de almacéns tipo gaiola en planta baixo cuberta

Partido xudicial de Vilagarcía

Orzamento
25.000,00 €
70.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
42.000,00 €
Orzamento

Pintado interior e acondicionamento zona avogados e
procuradores

Total investimentos

2.000,00 €

40.000,00 €

3.199.173,71 €

TOTAL OBRAS PRIMEIRA FASE (2010-2013)

75.729.000,00 €

TOTAL OBRAS SEGUNDA FASE (2014-2015)

16.400.000,00 €

Obras menores de mantemento

3.199.173,00 €

Obras estimadas para a implantación
da nova oficina xudicial

2.350.000,00 €

TOTAL PLAN INFRAESTRUTURAS

97.678.173,00 €

