
Inversiones de la 
Xunta en Vigo 

•1 

 
 



•2 

Presidencia da Xunta de Galicia 
 

 

Obras en materia de deportes 50.000,00 
Desenvolvemento da sociedade da información 9.067,06 
Modernización da administración de xustiza adg 2020 341.251,00 
 Programa de dinamización deportiva 20.000,00 
Actuacións de apoio á comunicación social 307.120,00 
Actuacións de infraestrutura para servizos de tv e 
radiodifusión 32.675,82 
Plan para o fomento da educación dixital 701.078,00 
Desenvolvemento da sociedade da información 1.507,67 



•3 

Videpresidencia da Xunta de Galicia 
 

 

Cidade da Xustiza 4.000.000,00 
infraestrutura tecnolóxica, equipamento e instalación do novo 
edificio de atención ás emerxencias de galicia 

539.794,82 

Contrato do servizo de atención telefonica do cae 112 786.726,99 
Medidas de aforro e eficiencia enerxética nos edificios  
administrativos de galicia 

479.348,50 

mantemento das infraestruturas tegnolóxicas do cae 112 155.231,77 
grupo de apoio loxistico na xestión das emerxencias 29.100,00 
Estudos para a identificación e análise de riscos 24.250,00 
Adquisición de equipos informáticos para xestión de emerxencias 5.820,00 
Adquisición de aplicacións informáticas e software para o centro de 
emerxencias de galicia- plataforma seneca- 

42.437,50 

Adquisición equipamento para emerxencias 18.022,60 
Elaboración e mantemento do plan estratexico de emerxencias de 
galicia 

13.337,50 

Xestión de emerxencias transfronterizas 18.110,92 
Funcionamento operativo  protección civil e atención de 
emerxencias. 

902,88 

Outras actuacións en materia de p.Civil 3.196,41 
Plan infraestruturas xudiciais obras menores 80.900,00 



•4 

Consellería de Facenda 
 

 

Outros sistemas de información económico financeiros 4.752,08 
Campaña de sensibilización sobre a necesidade do 
pagamentode impostos para o mantemento do estado 
do benestar 

40.000,00 

Sistemas de información analítica e estatística 10.734,42 
Sistemas de información estruturais 18.937,54 
Sistemas DE INFORMACIÓN HORIZONTAIS 220.965,81 
Sistemas de información xestion presupostaria e 
contable 

37.619,03 

Sistemas de información xestión tributaria 99.651,91 
Sistemas de información de recursos humanos 17.012,03 
Carpeta electrónica do cidadán 13.736,91 
Facenda dixital 116.157,54 



•5 

Consellería de Medio Ambiente 
 

 

Convenio Depuradora de Vigo 7.358.000,00 
Restauración de espazos degradados 97.862,00 
Impulso da prevención e a reciclaxe dos residuos 
industriais 

111.130,00 

Impulso da prevención e a reciclaxe de residuos 
domésticos 

25.000,00 

Mantemento redes ambientais 20.132,00 



•6 

Consellería de Infraestructuras 
 

 

   Corredor do morrazo 22.036.086,00 
   Plisán 8.948.370,00 
   Vial Tui-A Guarda 1.000.00,00 
   Convenio supresión de peaxes 4.500.000,00 

Solo residencial. San paio de navia 5.500.000,00 
Construcion de vivendas 1.200.000,00 
Solo residencial 83.000,00 
Reparacion de vivendas 338.190,32 
Investimentos Consorcio Casco Vello de Vigo 2.637.202,00 
Estación intermodal en Vigo (integración estación 
autobuses) 

350.000,00 

Medidas destinadas á rehabiliitación para eficiencia 
enerxética 

664.249,60 



•7 

 
 

Consellería de Economía e Industria 

Investimento no recinto feiral de Vigo - ifevi 3.200.000,00 
Servizos para programas innovadores 5.658.400,00 
Investimentos da secretaria xeral tecnica para o 
funcionamento operativo dos servicios 

53.632,83 

Equipamentos e instalacións 19.861,20 



•8 

Consellería de Cultura e Educación 
 

 

Ampliación do IES TEIS 733.998,00 
CEIP Navia 1.500.000,00 
Fundación MARCO 100.000,00 
Museo do Mar de Galicia 180.000,00 
Plan Galego de Financiación de Universidades (Vigo) 15.061.518,00 
Construción edificio institucional e de i+d+i no casco vello 
de Vigo 

496.967,00 

Campus científico - tecnolóxico cidade do mar 1.140.248,00 



•9 

Consellería de Sanidade - SERGAS 
 

 

Novo hospital Vigo 41.936.087,00 
Equipamento novo hospital de Vigo 9.400.000,00 
Programas poboacionais de cribado 661.500,00 
Proxectos tics 4.888.515,45 
Programa galego de vacinacion 2.520.000,00 
Programa de prevención de drogodependencias 3.856,50 
Plans directores e outras actuacións 228.485,00 
Actuacións de aforro e eficiencia enerxética 525.000,00 



•10 

Consellería de Política Social 
 

 

Programa de atención á dependencia 1.353,56 
Obras en materia de aforro e eficiencia enerxética 49.392,60 
Actuación de dinamización demográfica de galicia 98.000,00 
Equipamentos e instalacións 249.940,00 
Feder po 2014-2020 adaptacion infraestructuras as 
novas tecnoloxias 

96.470,13 
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Consellería do Mar 

Operatividade do servizo de gardacostas de galicia 2.091.588,45 
Xestion centros formación ensinanzas familia 
marítimo-pesqueira 

132.940,25 

Funcionamento dos servizos da área do mar da 
consellería 

18.000,00 

Apoio á formación marítimo-pesqueira 385.000,00 
Consultorías, estudos e proxectos 84.166,00 


