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MEMORIA 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES ANO 2018 

 

A presente memoria inclúe de maneira resumida, os investimentos, as subvencións e as 

actividades realizadas ou promovidas polo Departamento Municipal de Deportes do Concello 

de Santiago, durante o ano 2018. 

 
 

I. INVESTIMENTOS 

 

a. Obras 

 

 Renovación e ampliación do sistema de céspede sintético e do sistema de rega do 

campo de fútbol municipal de Santa Isabel (XOB/158/2017) 

 

 

No que ten que ver co céspede realizouse un importante investimento, renovándoo por 

completo para mellorar o confort das persoas usuarias, que contan a partir de agora cun 

terreo de xogo coas condicións óptimas para adestrar e competir. O campo de Santa Isabel 

equipouse cun sistema de céspede artificial Dual Pro de 45 milímetros de altura, con 

subbase elástica prefabricada e recheos técnicos Natural Mix, que conta co nivel máximo 
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de certificación de calidade de céspede artificial da FIFA, que se denomina FIFA Quality 

Pro. Tan só este campo e catro máis no Estado contan con esta certificación. 

Ademais do céspede, renovouse completamente o equipamento con novas porterías de 

fútbol 11 e fútbol 8, bancos novos e parabalóns perimetrais. A nova zona de adestramento 

para porteiros e porteiras, conta con idénticas calidades que o terreo principal, ao que se lle 

instalou un sistema de iluminación LED de baixo consumo enerxético. 

Tamén se renovou completamente o sistema de rego, mediante execución de canóns 

emerxentes ocultos para evitar interaccións non desexadas cos xogadores e xogadoras 

durante os partidos e evitar lesións. 

Investimento: 492.610,41 euros 

 

 

 

 “Mellora de pavimentos perimetrais ao terreo de xogo no campo de fútbol de Santa 

Isabel” (XOB/436/2018) 

Consecuencia da obra de mellora e substitución do terreo de xogo foi necesario levantar a 

cota das aceras perimetrais no campo de fútbol de Santa Isabel para axustala á altura da 

canaleta de borde, dándoselle un acabo deportivo-decorativo mediante a instalación dun 

sintético de cor azul, sen base elástica pero con laste con área de sílice. Este remate de 

carácter deportivo evita que os deportistas poidan esvarar durante os partidos por cambio 

de tipo de superficie. 

Investimento: 28.648,28 euros 
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 Mellora das condicións de accesibilidade no campo de Fútbol de Santa Isabel 

(XOB/260/2017) 

A intervención realizada centrouse na mellora das condicións de accesibilidade e uso da 

bancada do campo de fútbol de Santa Isabel. Realizouse a construción dunha nova rampla 

e escaleira adaptada a normativa de accesibilidade, incorporouse un baño adaptado, a 

bancada redistribuíuse en sectores e engadíronse pasamáns e novos asentos de plástico, 

realizouse a limpeza de peches e paredes e pintáronse as estruturas metálicas existentes. 

Investimento: 99.579,59 euros 

 

  

 

 “Obras de reforma do pavillón municipal de Apóstolo Santiago” (XOB/327/2016) 

Este investimento supuxo unha intervención global no edificio, 

mellorando considerablemente as súas prestacións tanto a nivel de espazos interiores 

como as súas fachadas e accesos desde o exterior. 

A remodelación afectou especialmente a zona de vestiarios mediante a substitución dos 

parámetros verticais e horizontais, aparatos sanitarios, a instalación dun sistema de 

renovación de aire e a mellora da zona de duchas. Dentro desta zona habilitáronse dous 
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novos espazos, concretamente, un vestiario específico para árbitros e un módulo de aseos 

adaptados para o público en xeral. 

Outra mellora significativa foi o sistema de iluminación da pista de xogo mediante o cambio 

das luminarias existentes por un sistema leds, así como, a construción sobre a cuberta 

existente dun lucernario central con maior entrada de luz natural. 

Finalmente, saneáronse as paredes exteriores e interiores do edificio e mellorouse o 

sistema de accesibilidade ao recinto. 

Investimento: 235.000 euros  

  

 

 

 “Acondicionamento campo de Fútbol Lamas de Abade” (XOB/402/2018) 

Os traballos consistiron na reposición e mantemento de todos os elementos danados, así 

como o acondicionamento do terreo de xogo para a boa práctica do deporte. No terreo de 

xogo, realizouse unha nivelación por medios mecánicos e recebado completo con area 

silícea, mesturada na capa final con terra batida nun espesor de 10-20 mm. Instalación de 

peche recolle balóns, valos mecánicos nas bandas, equipamento deportivo e control da 

vexetación. 

Investimento: 29.631,05 euros 
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 Obras de instalación de electricidade para campo deportivo e vestiarios no campo de 

fútbol de Lamas de Abade” (XOB/434/2016) 

Investimento que actuou sobre a totalidade da instalación de electricidade do recinto ao 

efecto de cumprir coa regulamentación vixente e poder aumentar a potencia necesaria para 

atender a demanda actual segundo o seu uso e funcionamento. Esta actuación supuxo a 

dotación dun novo sistema de iluminación do terreo de xogo (4 novas torres con luminarias 

leds), conseguindo unha uniformidade completa da zona de competición, mellorando de 

forma manifesta as prestacións para uso deportivo. 

Investimento: 70.395,05 euros 

 

 Aplicación de medidas correctoras para o Estadio de San Lázaro segundo o Estudio 

Integral de Patoloxías. Fases I e II  (XOB/102/2016-CON/41/2016) 

As actuacións desenvolvidas no proxecto, encádranse dentro das cualificadas no estudo 

como urxentes e moi urxentes, por un risco de avance exponencial do deterioro dos 

elementos afectados ou polo risco de utilización do edificio que conlevase a non reparación 

destes aspectos. Añádese á urxencia curativa, a necesidade inherente a calquera 

actuación de reparación de procurar asegurar unha razoable durabilidade no tempo.  

Fase 1: 

- Colocación da liña de vida permanente na cuberta 

- Corrosión en elementos de protección fronte a caídas 

- Escaleira de gato e plataforma de descanso das torres de iluminación 

Fase 2: 

- Colocación de goterón en dinteles de fachada 

- Desprendemento de material nos Pilares Exteriores 

- Desprendemento de material en Vigas anulares de fachada 

- Humidades procedentes de canalón 

- Reparación de xuntas lonxitudinais de taboleiros 

- Reparación de xuntas transversais de taboleiros 

A estes puntos, úneselles pola súa escasa contía respecto á enorme repercusión en 

medios auxiliares que suporía a súa reparación por separado, os seguintes puntos da fase 

3: 
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- Fisuración en Pilares Externos 

- Fisuración en Vigas Anulares de Fachada 

- A reparación de toda a estrutura en fachada permite a aplicación dunha protección 

que faga duradeira a actuación e evite a reaparición das patoloxías na estrutura de 

formigón durante un tempo razoable, aproveitando a dispoñibilidade dos medios 

auxiliares na obra. 

Investimento: 501.567,36 euros 

 

 Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a USC para o 

a acondicionamento do campo de Fútbol - Rugby do Campus Vida. 

Este convenio permite a consecución de fins comúns, optimizando os recursos da cidade. As 

obras acometidas nas instalacións permitiron  dotalas dunha nova superficie de herba artificial, 

de novas porterías para fútbol 7 e 11 e para rugby, e dunha zona cuberta na parte central da 

bancada. Tamén se mellorou a iluminación, empregando a tecnoloxía led. 

Investimento: 200.000 euros. 

 

 

TOTAL INVESTIMENTOS: 1.657.431,74 euros 
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b. Proxectos contratados para futuros investimentos 

 

 “Redacción da memoria valorada de colocación de redes parabalóns nos campos de 

fútbol de Cancelas, Villestro e Conxo” (XOB/210/2018). Orzamento: 907,50 euros 

 

 “Redacción do proxecto básico e de execución de renovación do céspede sintético do 

campo de fútbol do Sergas” (XOB/678 /2018). Orzamento: 17.500 euros 

 

 “Substitución da rede de fontanería do Estadio de San Lázaro” (XOB/211/2018). 

Orzamento: 423,50 euros 

 

 “Redacción do proxecto básico e de execución para a instalación de almacén e cantina 

nos campos de fútbol das Cancelas e do Sergas” (XOB/216 /2018). Orzamento: 3.267 

euros 

 

 “Redacción do proxecto básico e de execución para a reparación da cuberta do pavillón 

municipal Quiroga Palacios” (XOB/208/2018). Orzamento: 8.167,50 euros 

 

 “Redacción do proxecto básico e de execución para a reparación da cuberta dos 

vestiarios do campo de fútbol de Santa Isabel”( XOB/209 /2018). Orzamento: 4.598 

euros 

 

 “Redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa da obra de 

accesibilidade do Pavillón Municipal de Santa Isabel” (XOB/430/2016).En fase de 

licitación. Orzamento: 65.736,71 euros 

 

 Convenio de colaboración (Pendente de desenvolvemento). Adaptación das pistas de 

Atletismo da USC. Orzamento: 150.000 euros. 

 

 

TOTAL ORZAMENTO PROXECTOS: 250.600,21 euros 
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c. Mantemento instalacións deportivas 

Durante o ano 2018, viñéronse facendo numerosas actuacións de mantemento nas instalacións 

deportivas de xestión municipal. Nas que se inclúen, entre outras, as seguintes: 

- Mantemento dos terreos de xogo dos campos de fútbol 

- Reparación e mantemento de edificios 

- Tratamento para a prevención da lexionella  

- Dotación de produtos farmacéuticos e material sanitario 

 

 

TOTAL ORZAMENTO  MANTEMENTO: 299.901,95 euros 
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II. SUBVENCIÓNS 

 

a. Nominativas 

 

No ano 2018, tramitáronse un total de 16 subvencións nominativas cuxo obxecto foi o de 

colaborar no desenvolvemento de eventos especiais de ámbito autonómico, nacional ou 

mundial, así como, facilitar a participación de entidades relevantes da cidade en ligas e 

competicións de carácter singular durante a presente anualidade.   

  

16 entidades beneficiarias 

Orzamento: 530.000 € 

 

 

b. Concorrencia 

 

Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinada ao fomento do 

deporte federado ano 2018.   

Estas subvencións teñen por finalidade a promoción das Entidades Deportivas locais de 

carácter federado, non mercantís, non profesionais, e consecuentemente sen ánimo de lucro. 

 

58 entidades beneficiarias.  

Orzamento: 250.000 euros 

 

 

 

TOTAL ORZAMENTO SUBVENCIÓNS: 780.000 euros 
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III. ACTIVIDADES 

 

a. Actividades de Xestión Directa 

 

Promoción de Deportes Populares 

 

Esta campaña de promoción conta con máis de 40 anos de historia, sendo un referente 

deportivo nas tradicionais festas da Ascensión e o Apóstolo. Máis de cen competidores 

participan, previa clasificación, na instalación montada ao efecto no Parque da Alameda, 

grazas a organización e bo traballo realizado pola Asociación de Xogadores da Chave de 

Santiago de Compostela. 

 

 XLII Torneo da Chave Festas da Ascensión: 11 e 12 de maio 
 

 XL Torneo de Chave Festas do Apóstolo: 26, 27 e 28 de xullo 
 

 
 
Orzamento: 3.100 euros. 

 

II Copa Gallaecia Futfem Infantil e I Copa Gallaecia Futfem Alevín (17 de maio) 

 

Proposta xa iniciada o ano pasado e mellorada para esta edición coa participación da categoría 

alevín (10 e 11 anos), ao entender que supón impulso fútbol feminino, dándolle continuidade e 

presenza, especialmente en idades temperas.  

Orzamento: 2.100 euros. 
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Festa do Deporte (28-29 de setembro) 

 

A Festa do Deporte, tivo como principal obxectivo conseguir que os composteláns e as 

compostelás coñeceran de preto a gran variedade de modalidades deportivas que lle ofrece a 

nosa cidade, aumentando a dúas xornadas a Festa debido a boa acollida desta actividade o 

pasado ano. 

Nesta última edición participaron: 

 47 entidades deportivas 

 43 modalidades deportivas 

 11 centros escolares, achegándose a Festa un total de 1.200 alumnos 

 Participación de máis de 2.000 persoas 

Orzamento: 69.464,91euros. 
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Programa de Carreiras Saudables “Corresan” (15 de setembro, 13 de outubro, 3 de 

novembro e 1 de decembro) 

 
Neste 2018, realizouse a  sétima edición deste circuíto de carreiras, formado por 4 probas 

que se disputaron nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro. 

Contou cun percorrido para escolares das categorías Sub 10 (benxamín) e sub 12 (alevín), 

un percorrido para as categorías sub 14 (infantil) e sub 16 (cadete), e outro para adultos a 

partir da categoría sub 18 (xuvenil). 

O número de inscricións aumentou con respecto o pasado ano (Nocturna Cidade Vella: 

1031, Ruta da Prata-Angrois: 717, Ruta dos Parques: 835, Barrio de San Pedro: 850), 

chegando os 3.433 corredores. 

 

Esta é unha actividade realizada mediante convenio coa Federación Galega de Atletismo e 

tivo un orzamento de 48.025 euros. 

 
 

 
  

 
 
Campañas de dinamización e divulgación 

 

O Concello de Santiago, desenvolveu na Cidade campañas formativas de dinamización e 

divulgación de especialidades deportivas concretas que pola súas características singulares 

precisan dun respaldo institucional. 
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 Campaña promoción Loita Olímpica 

 

A Federación Galega de Loita e D.A. en colaboración co Departamento de Deportes levou a 

cabo a campaña de promoción das loitas olímpicas, na que se achega este deporte aos 

centros educativos.  

Inscribíronse un total de 1035 alumnos dos seguintes centros educativos da cidade: CEIP 

Ramón Cabanillas, IES Lamas de Abade, CPR Plurilingue San José de Cluny, CEIP Lamas de 

Abade, IES A Pontepedriña, CEIP Mestre Rodríguez Xixirei e IES Sar. 

Orzamento: 1.800 euros. 

 

  
 
 

 Campaña promoción do Squash  
 
Co obxectivo de dar a coñecer e popularizar un deporte de fácil integración como o squash, o 

cal ten na nosa cidade un referente tan significativo a nivel mundial como é a figura de Borja 

Golán, realizouse por segundo ano unha campaña específica nos centros educativos da 

cidade, nos que se impartiron os conceptos básicos e fundamentais desta especialidade.  

Nesta actividade, que percorreu un total de 9 centros educativos dende o pasado mes de 

outubro ata o mes de decembro, participaron case 1500 alumnos e alumnas dos colexios e 

entidades San Jorge, IES Lamas de Abadade, CEIP Quiroga, Casa do Neno, CEIP López 

Ferreiro, CEIP Vite, CEIP Monte do Postes, CEIP RaiñaFabiola, Down Compostela. 

Orzamento: 5.250 euros. 
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 Campaña de promoción do Xadrez 

Co obxectivo de promocionar esta disciplina, o cal tivo na nosa cidade un referente tan 

significativo a nivel internacional como o Campionato Mundial de Xadrez Categorías Sub-8, 

Sub-10 e Sub-12 (Open e Feminino), desenvolveuse unha campaña de dinamización deste 

deporte. Realizáronse un total de 6 proxectos, nos que se impartan os conceptos básicos e 

fundamentais desta especialidade, aumentando a visibilidade e a divulgación desta disciplina 

entre os escolares e o público en xeral. 

 Proxecto “Muller e Deporte Santiago 2018”  

 Proxecto “Promoción con mestres internacionais de Xadrez” 

 Proxecto “Os galegos campións de España” 

 Proxecto “Simultáneas e partidas en prazas” 

 Proxecto “Torneo entre centros escolares Xadrez 2018” 

 Proxecto “Festa do Deporte SCQ” 

Orzamento: 12.000 euros. 
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 Copa Galicia de Baloncesto Adaptado (5 de decembro) 
 

Con motivo da celebración o 3 de decembro do Día Internacional de las persoas con 

discapacidade, a Federación Galega de deporte adaptado (FGDA) en colaboración co Concello 

de Santiago, desenvolveu unha serie de actividades encamiñadas á promoción e visualización 

do deporte adaptado. Nesta campaña participou o IES Antón Fraguas e desenvolvéronse 

varios campionatos autonómicos de diversas modalidades. 

Orzamento: 2.200 euros 
 

 
 
 

San Silvestre (31 de decembro) 
 
 

Carreira popular eminentemente recreativa co motivo do día de fin de ano e incluída no 

programa de Nadal. Esta proba transcorreu polas principais rúas da cidade, en especial, polo 

casco histórico, tendo o seu inicio e remate na Praza do Obradoiro. Esta proposta deportiva ten 

a característica especial de que se desenvolve o día de fin de ano, sendo de marcado carácter 

festivo. Nesta edición  contamos con máis de 2.200 participantes, alcanzando o “récord” de 

participación. 

Orzamento: 13.787 euros 
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TOTAL ORZAMENTO ACTIVIDADES DIRECTAS: 157.726,91 euros 
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b. Actividades e eventos por Convenio de Colaboración (Subvención 

nominativa) 

 

1. Copa de España Infantil de Judo, Masculina e Feminina.  

Federación Galega de Judo e Disciplinas Asociadas.  

3 de febreiro de 2018. 

 

2. Campionato de Galicia de milla e 1km en ruta 2018.  

Federación Galega de Atletismo. 

8 de abril de 2018. 

 

3. IV Edición da Carreira Nocturna “SantYaGo 10K”. 

Club Atletismo Fontes do Sar. 

28 de abril de 2018. 

 

4. XX Maratón Autonómico Urbano Special Olympics Galicia e Marcha Ciclista 

Unificada Special Olympics Galicia. 

Asociación de Padres, profesionales y amigos de personas con discapacidad 

intelectual “Special Olympics Galicia”. 

Maratón: 9 de xuño de 2018 

Marcha: 6 de outubro de 2018 

 

5. V Jamboreee de Clubs minibasquet Galicia 2018. 

Federación Galega de Baloncesto. 

27-30 de xuño de 2018. 

 

6. Campionato de España de Seleccións autonómicas de Escalada Deportiva en 

Idade Escolar (Categoría cadete). 

Federación Galega de Montaña. 

7-8 de xullo de 2018. 
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7. 41ª Edición da Carreira Pedestre Popular de Santiago. 

AD El Correo Gallego 

28 de outubro de 2018 

 

 

8. World Cadet Chess Championships (U08, U10, U12 boys/open & girls) 

Federación Española de Ajedrez 

4-16 de novembro de 2018 
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Máis de 800 xadrecistas cadetes de todo o mundo déronse cita na nosa cidade para disputar o 

Mundial sub-8, sub-10 e sub-12 de xadrez, que se celebrou do 4-16 de novembro na Cidade da 

Cultura. Inscribíronse no Campionato Mundial máis de 800 nenos e nenas de 85 países, que 

competirán nas catro categorías do torneo (sub-8, sub-10, sub-12, absoluto e feminino).  

Santiago de Compostela foi elixida sede destes campionatos no Congreso da Federación 

Internacional de Xadrez (FIDE) que tivo lugar en setembro de 2016 en Baku (Acerbaixán), 

sendo a final con Turquía. As anteriores edicións destes mundiais téñense celebrado en Grecia 

(2015), Xeorxia (2016) e Brasil (2017).  

 

 

 

9. VIII Campus Vero Boquete 

Asociación deportiva Hermes 

26-28 de decembro 
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c. Actividades de colaboración 
 

 ACTIVIDADE ENTIDADE 
ORGANIZADORA 

DATA 

1 CAMPUS DE NADAL SD Compostela 2-5 xaneiro 
2 NADAL SOBRE RODAS Hockey Compostela 3-5 xaneiro 
3 CAMPIONATO GALEGO LOITA OLÍMPICA Federación Galega de Loita 27 xaneiro 
4 XII OPEN COMPOS DE ESPADA Asoc. Compostela Esgrima 3-4 febreiro 
5 CPTO. GALEGO GRUPOS SHOW CD Fontiñas 17-18 febreiro 
6 XVI DUATLÓN CIDADE DE SANTIAGO Tríatlon Arcade Inforhouse 

Santiago. 
3 marzo 

7 CONCENTRACIÓN ESCOLAS RUGBY DE 
GALICIA 

Santiago Rugby Club 17 marzo 

8 TROFEO DEPUTACIÓN PATINAXE 
ARTÍSTICO 

Patinaxe Compostela 25 marzo 

9 CAMPUS SEMANA SANTA Santiago Futsal 26-28 marzo 
10 CAMPUS POLIDEPORTIVO SEMANA SANTA E.D. Santiago 26-28 marzo 
11 CAMPIONATO INFANTIL JUDO ANPA CEIP Vite 14 abril 
12 DÍA EDUCACIÓN FÍSCA NA RÚA IES Rosalía de Castro 25 abril 
13 CAMPIONATO GALEGO XIMNASIA 

ACROBÁTICA 
Ximnasia Rítmica 

Compostela 
28 abril 

14 CAMPIONATO DO MUNDO DE ENDURO Móvete na Moto 26-29 abril 
15 MEMORIAL JOSÉ MANUEL GÁNDARA VILA Veteranos USC Rugby 

Santiago Rugby Club 
26 maio 

16 TORNEO COPA CAMIÑOS DE COMPOSTELA Asoc. Futbol Base Santiago 
e Comarca 

4-23 xuño 

17 4º DÍA DEPORTE SOLIDARIO Área Central e Centro 
Deportivo. A favor de 

ACEM 

9 xuño 

18 TORNEO VIRAVOLTA-JAEL DE XIM. RÍTMICA Xim. Rítm. Viravolta 10 xuño 
19 CAMPUS FUNDACIÓN CELTA DE VIGO ADE Compañía de María 25-29 xuño 
20 III CAMPUS DE VERÁN SD COMPOSTELA Sd Compostela 25-29 xuño 
21 CAMPUS DE VERÁN DO SANTIAGO FUTSAL Santiago Futsal 25-29 xuño 
22 CAMPUS DE VERANO CLUB WATERPOLO Club Waterpolo Santiago 25-29 xuño 
23 VII CAMPUS MULTIDEP. TRIATLÓN STIAGO. Club Triatlón Stiago. 25-29 xuño 
24 URBAN SUMMER CAMP SANTIAGO Fedesa 25 xuño-31 

xullo 
25 CAMPAMENTO VERÁN (PROGRAMA DE 

CONCILIACIÓN) 
CD CP Lamas de Abade 21-31xuño e 

3-11 setembro 
26 CAMPUS TECNIF. VERÁN ATLÉTICO 

MADRID 
CD Conxo 2-7 xullo 

27 III TORNEO DO CAMIÑO AD Quidditch Lumus 
Compostela 

21-22 xullo 

28 CAMPUS DE TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL Escola Deportiva Santiago 25-30 xullo 
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“ETC” 
29 VI CLINIC “DESMONTANDO AO 

ADESTRADOR AXUDANTE” 
Obradoiro CAB 28-29 xullo 

30 TORNEO FÚTBOL INFANTIL CARBALLIÑO Eixo Atlántico 1-2 setembro 
31 CAMPUS ATLETISMO Atletismo Fontes do Sar 3-7 setembro 
32 CAMPUS POLIDEP. VOLTA AO COLE Escola Deportiva Santiago 3-7 setembro 
33 I FESTIVAL INTERNAC. XADREZ CID. 

COMPOST. 
Trivium 4-14 setembro 

34 II TORNEO CIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Hockey Raxoi 7-9 setembro 

35 III EDICIÓN MEMORIAL ANTONIO 
BERMUDEZ 

SD Compostela 31 de outubro 

36 CAMPIONATO DE ESPAÑA DE SELECCIÓN 
AUTONÓMICAS DE FÚTBOL FEMININO, 
CATEGORÍAS SUB 15 E SUB 17 (1ª fase) 

Federación Galega de 
Fútbol 

14-16 de 
decembro 

37 XII TORNEO SOLIDARIO DE NADAL 
“OPERACIÓN QUILO” 

Don Bosco, a Asociación de 
Deportistas Veteranos de 

Santiago e o Santiago 
Futsal 

26-29 
decembro 

38 CAMPIONATO GALEGO DE NATACIÓN Club Natación Santiago 28-30 
decembro 

 
 

d. Outras actividades 
 

 ACTIVIDADE ENTIDADE ORGANIZADORA DATA 

1 BTT DESCENSO MONTE PEDROSO Club Ciclista Compostelano 3-4 marzo 
2 CONCENTRACIÓN FEMININA 

AUTONÓMICA FLAG FÚTBOL 
Black-Ravens FA 4 marzo 

3 CAMP. INTERCLUBS ABSOLUTO Tenis Compostela Abril-xuño 
4 CAMPUS NA NUBE USC 19 abril 
5 CAMPIONATO GALEGO ORIENTACIÓN 

ESCOLAR E UNIVERSITARIO 
USC 21 abril 

6 FASE SEMIFINAL A E FINAL B DA V COPA 
GALICIA FÚTBOL GAÉLICO 

Estrela Vermelha 5 maio 

7 XIV ANDAINA 50 KM CD Fontiñas 5 maio 
8 V CARREIRA CAMIÑO DAS LETRAS Xurdir S.L. 17 maio 
9 IV CARREIRA- ANDAINA SOLIDARIA POLA 

ESCLEROSE MÚLTIPLE 
Asoc. Esclerose Múltiple 20 maio 

10 FESTIVAL FIN DE CURSO Federación de ANPAS 
Compostela 

26 maio 

11 CAMPIONATO DE JUDO Colexio “Vilas Alborada” 1 xuño 
12 TRAIL GALAICA DE SANTIAGO Federación Galega de 

Atletismo 
10 xuño 



 

23 | P á x i n a  

 

13 GALA E FESTIVAL RÍTMICA COMPOSTELA CD Ximnasia Rítmica 
Compostela 

16 xuño 

14 
 

TROFEO E CLAUSURA TEMPADA 2017-18 
DE HOCKEY E PATINAXE 

Diver Patín Club Deportivo 16-17 xuño 

15 TORNEO BLACK RAVENS CD Black Ravens F.A. 16, 23 xuño 
16 V GALA JUDO BATSUGUN Compostela Judo Club 23 xuño 
17 EXHIBICIÓN FIN DE CURSO Ximnasia Rítmica Viravolta 23 xuño 
18 CLAUSURAS DEPORTIVAS TEMPADA 

2017-18 
CD Fontiñas 23 xuño 

19 2º CAMPUS QUINO SALVO Campus Quino Salvo 24-29 xuño 
20 9ª GALA STELLAE DE PATINAXE ARTÍSTICA Club Patinaxe Campus 

Stellae 
30 xuño 

21 TRIANGULAR COA SELEC. GALEGA E 
SPORTING PORTUGAL 

SD A Gaiola 30 xuño 

22 ROMARÍA DE FÚTBOL Asoc. Cultural Barrio de San 
Pedro 

1 xullo 

23 XI CAMPIONATO FINAL DE BALOMPÉ A 
NIVEL AUTONÓMICO “TODOS POLO 
FÚTBOL” 

Saúde mental FEAFES Galicia 7 xullo 

24 PROBAS FÍSICAS Comité Galego de Árbitros Agosto 
25 TORNEO DE VERÁN CD Conxo 25-26 agosto 
26 II ANDAINA E CARREIRA SOLIDARIA TRAS-

RIL-SAN 
Asociación Tras-Ril-San 6 setembro 

27 SUMMERCAMP DE ROLLER DERBY As Brigantias Roller Derby 8 setembro 
28 FESTIVAL ROCK IS DEAD Aso. Cultural MAD GHOST 15setemb. 
29 TORNEO INTERNAC. FEMIN. FÚTBOL 

GAÉLICO 
Estrela Vermelha 15 setembro 

 
 
 
 

  

NUMERO TOTAL ACTIVIDADES: 85 actividades 
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RESUMO DO ANO 2018 EN CIFRAS 
 

 
 

  TOTAL INVESTIMENTOS:  

1.657.431,74 euros 

 

TOTAL ORZAMENTO PROXECTOS:  

250.600,21 euros 

 

TOTAL ORZAMENTO MANTEMENTO: 

299.901,95 euros  

 

TOTAL ORZAMENTO SUBVENCIÓNS:  

780.000 euros 

 

TOTAL ORZAMENTO ACTIVIDADES DIRECTAS:  

157.726,91 euros 

 

NUMERO TOTAL ACTIVIDADES:  
85 actividades 

 

21 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS  
BAIXO A XESTIÓN DIRECTA DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

 

UNHA MEDIA DE 1 MILLÓN USOS ANUAIS  NAS INSTALACIÓNS  
DEPORTIVAS DE XESTIÓN DIRECTA 
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