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I.- MEMORIA 
 

1.- OBXECTO DO DOCUMENTO. 
 
 
O obxecto deste documento é desenvolver o estudio das variables que 
determinen a viabilidade do contrato administrativo de concesión de SERVIZOS 
DE XESTIÓN INTEGRAL DOS COMPLEXOS DEPORTIVOS DE ELVIÑA, 
SARDIÑEIRA E AGRA NO CONCELLO DE A CORUÑA, ao amparo do artigo 285 
da lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do sector público (en diante 
LCSP). 
 
De acordo co artigo 285: 
 
“(…) 
 
Nos contratos de concesión de servizos a tramitación do expediente irá precedida da 
realización e aprobación dun estudo de viabilidade dos mesmos ou no seu caso, dun 
estudo de viabilidade económico-financeira, que terán carácter vinculante nos supostos 
en que conclúan na inviabilidade do proxecto. Nos casos en que os contratos de 
concesión de servizos comprendan a execución de obras, a tramitación daquel irá 
precedida, ademais, cando cumpra de conformidade co disposto no artigo 248.1, da 
elaboración e aprobación administrativa do Anteproxecto de construción e explotación 
das obras que resulten precisas, con especificación das prescricións técnicas relativas á 
súa realización; e, ademais, da redacción, supervisión, aprobación e reformulo do 
correspondente proxecto das obras. 
 
(…)” 
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2.- MARCO NORMATIVO. 
 
 
En decembro do ano 2001, a Administración autonómica de Galicia constitúe a 
Fundación Deporte Galego como unha organización de natureza fundacional e 
de interese galego no ámbito deportivo para o impulso e fomento do deporte e 
a práctica deportiva e a súa difusión entre a cidadanía. 
 
A Fundación, que adquiriu personalidade xurídica propia, desenvolve a súa 
actividade na comunidade autónoma galega sen prexuízo de poder acometer 
actuacións fóra de Galicia cando estas teñan por obxecto a consecución de fins 
de interese galego relacionados co seu obxecto fundacional. 
 
Entre os seus fins atópanse a promoción e o incentivo do deporte e a práctica 
deportiva na comunidade autónoma galega. Para isto, a Fundación Deporte 
Galego poderá, entre outras cousas, colaborar con Administracións e empresas 
públicas e privadas e con federacións deportivas. Así mesmo, poderá construír e 
xestionar directa ou indirectamente instalacións deportivas propias e alleas, e 
levar a cabo calquera outra actuación que dun xeito directo ou indirecto 
contribúa á mellora do deporte e a práctica deportiva na comunidade autónoma 
de Galicia. 
 
A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público co seu artigo 3 
di: 
 
“(…) 
 
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las 
siguientes entidades: 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 
Administración Local. 
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes. 
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d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de 
régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. 
e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones 
públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 
1º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban 
dicha aportación con posterioridad a su constitución. 
2º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por 
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con 
carácter permanente. 
3º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes 
del sector público. 
 
(…)” 
 
Segundo o artigo 15: 
 
“(…) 
 
1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o 
jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, 
y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
 
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario 
del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo 
anterior. 
 
(…)” 
 
E no artigo 285 se indican as actuacións preparativas do contrato onde se 
indica a necesidade da tramitación dun estudo de viabilidade económico-
financeiro que terá carácter vinculante nos supostos en que conclúan na 
inviabilidade do proxecto. 
  



 ESTUDO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DOS SERVIZOS DA 
XESTIÓN INTEGRAL DOS COMPLEXOS DE ELVIÑA, SARDIÑEIRA E AGRA NO 

CONCELLO DE A CORUÑA 

 

 

    Páxina 5 de 97 

3.- FINALIDADE E XUSTIFICACIÓN DA OBRA E DEFINICIÓN 
DAS SÚAS CARACTERÍSTICAS. 

 
 
3.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DO ESTUDO. 
 
O Deporte como fonte de saúde, unha responsabilidade pública. 
 
O deporte e a práctica de actividades físicas son, desde sempre, uns 
importantes alicerces na calidade de vida das persoas, converténdose, nos 
últimos tempos, nuns auténticos fenómenos de masas. Tendo moito que ver as 
políticas deportivas desenvolvidas ao longo do últimas tres décadas polas 
distintas administracións públicas, moi especialmente as administracións locais. 
 
Desde a promulgación e aprobación da nosa Carta Magna, a Constitución de 
1978, o fenómeno deportivo alcanzou unha consagración definitiva pois, por 
aqueles anos, os pais da Constitución xa entenderon e consideraron o deporte 
como un dos principios reitores da política social e económica. Así, no seu 
artigo 43.3, enmarcado no título primeiro dos dereitos e deberes dos cidadáns e 
no capítulo II dos principios reitores da política social e económica, determínase 
que: “Os poderes públicos fomentarán a educación física e o deporte...”. 
 
Aínda que o camiño percorrido polas distintas administracións, no tocante á 
promoción do deporte e á práctica de actividade física, é longo, nin moito 
menos pódese afirmar que se está preto do final. 
 
“La sociedad española tiene ante sí un gran reto. La difusión de hábitos y 
comportamientos sedentarios plantea uno de los más serios problemas para los 
españoles en las próximas décadas. La falta de ejercicio físico, en parte debido a la 
disminución del uso de la fuerza física en las actividades laborales, la propagación de 
las dietas altas en calorías, el incremento de ingesta de sustancias tóxicas y el 
predominio de lo que se denomina “ocio pasivo” (vinculado a ciertas prácticas de 
consumo y al uso de nuevas tecnologías) están relacionados con la primera de las 
causas de mortalidad en los países desarrollados. Enfermedades cardio y cerebro 
vasculares, que, en el caso de España, provocan alrededor de 130.000 muertes al año 
(datos INE 2006)”. Así dá comezo a introdución do Estudo “Deporte, saúde e 
calidade de vida”, que analiza e examina ata que punto os estilos de vida 
sedentarios son dominantes entre a poboación de España, e en que medida a 
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realización de actividade física e deportiva contribúe a que as persoas noten 
que a súa saúde mellora, que o seu benestar crece e, en definitiva, que a súa 
calidade de vida é máis elevada. 
 
Datos oficiais de distintas entidades sitúan a España por baixo da media 
europea na práctica de actividade física e deporte, sendo o país europeo con 
maior índice de obesidade e sobrepeso infantil, chegando a cifras consideradas 
como epidemia (35%) en nenas e nenos de 13 anos. Estes estudos consideran 
o sedentarismo e a inactividade física como o 4º factor de risco de mortalidade; 
responsable do 6% das mortes no mundo, é unha das principais causas de 
cancro de mama e colon (25%), diabetes (27%) e cardiopatías isquémicas 
(30%). Entre a poboación española menor de 24 anos, España ten a taxa máis 
alta de obesidade de Europa (ao redor de catro de cada dez nenos ou mozos 
padecen obesidade ou sobrepeso). 
 
Por tanto, pódese concluír que, cada vez máis, o mandato constitucional de 
fomento da actividade física e a práctica de deporte polas administracións 
públicas ten maior significado e importancia. Os demoledores datos 
desprendidos das últimas enquisas de hábitos de vida a nivel nacional e 
europeo, datos de saúde da poboación e recomendacións da OMS e da EU 
aválano. 
 

1.2 ANTECEDENTES. 
 

A Fundación Deporte Galego considera as obras de reforma e mellora dos tres 
complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra na cidade da Coruña 
prioritarias para seguir garantindo o desenvolvemento de actividades físicas e 
deportivas directamente orientadas á cidadanía. 
 
Este concurso ven motivado principalmente polas seguintes cuestións: 
 
• A búsqueda dunha mellora na eficiencia enerxética dos edificios. 
• O fin da vida útil de varios dos equipamentos e instalacións técnicas. 
• A modernización dos espazos e equipamentos deportivos para dar 
 resposta ás novas tendencias e prácticas deportivas actuais. 
• A revisión da adecuación das infraestruturas á actual normativa de 
 edificación. 
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Para dar solución a estas cuestións, a Fundación Deporte Galego considera o 
modelo de xestión indirecta como o máis eficaz e eficiente, dando cumprimento 
á normativa estatal e europea e reducindo o risco económico de explotación 
das instalacións para a administración autonómica. A empresa adxudicataria 
será a responsable do proxecto de obra, da proposta de modificación das 
instalacións e equipamentos técnicos así como da propia explotación posterior 
do servizo, incidindo dito modelo positivamente na conseguinte viabilidade do 
proxecto. 
 
Os beneficiarios do proxecto que se expón serán os cidadáns do municipio de A 
Coruña. Desta maneira, faise unha proposta que aumenta e mellora 
considerablemente á existente na cidade, para a ocupación do tempo libre en 
xeral, o lecer en particular, durante todos os días do ano cunha ampla franxa 
horaria, tanto para nenos como para adultos e maiores. 
 
A proposta será a de prestar a maior e mellor calidade de servizos, coa máis 
variada oferta de actividades e equipamentos, mellorando a actual oferta 
municipal existente, creando un espazo onde convivirán o deporte, o lecer e a 
saúde. 
 
Actualmente, a Fundación Deporte Galego concentra a práctica deportiva con 
obxectivos principais orientados á mellora da calidade de vida (saudable, lúdica 
e aprendizaxe) nas instalacións deportivas de Elviña, Sardiñeira e Agra. Que, 
dende a súa inauguración, concentraron a actividade dunha gran porcentaxe da 
poboación do Concello de A Coruña e a súa área metropolitana. 
 
Tras máis de dúas décadas de pleno funcionamento, faise necesario unha 
reforma integral dos Complexos Deportivos que volvan situalos como referente 
da actividade físico - deportiva da cidadanía. 
  
As administracións tiveron que evolucionar, desenvolvendo ao máximo a súa 
capacidade de estratexia, orientación e dirección, buscando o maior grao de 
colaboración público - privada en beneficio dos seus cidadáns.  
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Entre moitas das medidas adoptadas polas administracións para cubrir esta 
adaptación aos novos hábitos das persoas, está a construción de instalacións 
deportivas. 
  
A pretensión é a de dar resposta a unha demanda social, buscando os 
principios reitores da administración municipal de eficiencia e eficacia na xestión 
dos servizos. 
 
En resposta ao mandato constitucional recollido no artigo 135, de que todas as 
Administracións Públicas adecúen as súas actuacións ao principio de 
estabilidade orzamentaria e, por conseguinte, á distinta lexislación de 
desenvolvemento do citado mandato, a xestión das Administracións Públicas, 
debe estar presidida polos principios reitores de eficiencia, estabilidade 
orzamentaria e sustentabilidade financeira, entre outros, no uso dos recursos 
públicos locais. As Administracións procurarán utilizar fórmulas de xestión dos 
servizos públicos da súa competencia que sexan as máis sustentables e 
eficientes. 
 
As instalacións deportivas especializadas que prestan servizos deportivos moi 
diversos, coma as aquí mencionadas, responden a unha demanda de práctica 
de actividade físico - deportiva que está en constante evolución, e teñen unha 
gran especificidade técnica. A súa xestión require dunha resposta activa e 
dinámica á demanda da sociedade para que esta non se descolgue, ou ben 
decida, directamente, non acceder á práctica de actividade físico - deportiva, 
mantendo, ou incrementando, os preocupantes niveis de vida sedentaria actual. 
 
Aínda que a promoción da actividade física e prestación do servizo de 
instalacións deportivas desenvólvese en moitos casos mediante a fórmula de 
xestión directa pola propia administración, para o desenvolvemento de 
programas concretos e específicos, así como para facer fronte a importantes 
investimentos en infraestruturas deportivas, a prudencia aconsella acollerse a 
fórmulas de contratación máis adecuadas, sen perder de vista os citados 
principios reitores, para conseguir o fin perseguido: contratos de servizos, 
concesións de xestión e concesións de obra pública, entre outras, que implican, 
necesariamente, a participación de empresas especializadas no sector que 
fagan posible a consecución dos obxectivos municipais. 
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Os contratos de concesión de servizos, teñen como obxectivo primordial 
promover a eficacia dos servizos públicos a través da distribución de riscos e do 
aproveitamento dos coñecementos e a experiencia do sector privado. Tamén 
poden aliviar as presións indicadas sobre as finanzas públicas ao ofrecer unha 
fonte de capital adicional. 
 
Conforme ao disposto na lexislación e xurisprudencia, para a construción de 
grandes infraestruturas deportivas e a súa posterior xestión e explotación, 
pódese recorrer ao contrato de concesión de servizos. E, en concreto, para a 
reforma, mellora, ampliación e explotación dos complexos deportivos de Elviña, 
Sardiñeira e Agra, o contrato de concesión de servizos é a cualificación 
adecuada do contrato. 
 
O desenvolvemento do proxecto directamente pola propia administración ten 
unha serie de debilidades que o desaconsellan. Entre outros se pode citar: 
 
a.- Complexidade da coordinación de contratos de obra de gran envergadura 
que, normalmente, levan consigo atrasos importante no desenvolvemento dos 
mesmos e sobre - custos innecesarios. 
 
b.- Restricións lexislativas, especialmente orzamentarias, de contratación e 
xestión de recursos humanos, que limitan a incorporación de novo persoal, a 
creación de novos entes públicos e sociedades mercantís nas administracións 
locais. Os efectivos dos que dispón a Fundación Deporte Galego, son 
claramente insuficientes para a xestión e explotación pretendida. Así como a 
especialización de determinado persoal necesario. 
 
c.- Limitacións impostas pola distinta lexislación que rexe o funcionamento das 
Administracións Públicas. Que dificulta a inmediatez de resposta requirida para 
a xestión e explotación dunha instalación deportiva como as proxectadas. 
 
A necesidade concreta a satisfacer mediante o contrato de servizos que se está 
tramitando, consiste en executar unha obra de reforma e mellora dos 
complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra, e a súa explotación. 
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O contido do contrato debe de ser o propio do contrato de concesión de 
servizos: a execución por parte do contratista das obras definidas nos 
anteproxectos e concretadas polo adxudicatario no correspondente proxecto. 
Iso sen prexuízo das melloras que se consideren que deben rexer como criterio 
de adxudicación, que estarán relacionadas co obxecto do contrato e que 
formarán parte del, así como a explotación destas durante un prazo máximo. 
 
No estudo detállanse estas prestacións e, sobre todo, concretaranse nos pregos 
de prescricións técnicas e no de cláusulas administrativas que rexerán o 
contrato. En todo caso, o contido debe de ser o propio da concesión de 
servizos, execución de obras e explotación destas, como se revela no estudo, 
así como realizar os proxectos e estudos necesarios para a correcta prestación 
dos servizos. Deben establecerse prestacións que garantan a correcta finalidade 
do contrato: mellorar infraestruturas deportivas de primeira orde e explotalas 
para ofrecer un servizo de calidade aos cidadáns. A explotación da obra require 
un seguimento continuo por parte da administración e a imposición de 
obrigacións de información e de correcta execución das prestacións para 
garantir a prestación dos servizos aos cidadáns. 
 
De forma resumida enuméranse os obxectivos que se pretenden conseguir coa 
fórmula de contratación escollida como a máis eficaz e eficiente para a 
administración: 
 

 Maximizar a rendibilidade social do servizo público a prestar nas 
instalacións deportivas, ofrecendo unha resposta directa, especializada e 
inmediata  ás demandas sociais na área da actividade física e deportes 
que, por tratarse dun servizo moi vivo, son moi cambiantes. 

 Maximizar a rendibilidade económica do contrato, así como a eficiencia 
económica e orzamentaria. 

 Mellorar o rendemento dos recursos públicos, grazas á eficiencia que 
supón o aproveitamento do sector privado no desenvolvemento, 
construción e xestión de infraestruturas deportivas a longo prazo, e nas 
relacións co mercado financeiro. 

 Diferir o custo da infraestrutura ao longo do prazo concesional, 
optimizando a equidade integral dos contribuíntes. 
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 Optimizar a prestación do servizo para ofrecer á cidadanía aproveitando 
a especialización do sector privado. 

 Transferir de forma adecuada os riscos de construción e explotación á 
iniciativa privada. 

 Acelerar a obra nunha das instalacións máis emblemáticas e dun alto 
impacto social, laboral, económico e deportivo no Concello de A Coruña. 

 Condicionar a retribución do concesionario para os efectos da adecuada 
xestión do contrato, incentivando a adecuada conservación das 
infraestruturas e a calidade no servizo para ofrecer aos cidadáns. 

 
Así pois, enténdese amplamente xustificado, no presente documento, que a 
formula escollida pola Fundación Deporte Galego para as obras nas instalación 
deportivas de forma mais sustentable, eficiente e eficaz de construción e 
xestión das instalacións é o contrato de concesión de servizos. Non 
comprometendo a sustentabilidade financeira da propia fundación contratante e 
dando cumprimento á actual lexislación Estatal e Europea. 
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4.- XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ELIXIDA. 
 
 
A obra de reforma e mellora dos tres complexos deportivos de Elviña, 
Sardiñeira e Agra supón unhas obras, atendendo aos informes e auditorías do 
inmoble e das súas instalacións técnicas, inaprazables e prioritarias para manter 
as liñas de actuación de fomento do deporte e a práctica de actividade física 
saudable. E en especial polos seguintes motivos: 
 

 Esgotamento da vida útil das actuais instalacións técnicas. 
 Adecuación da infraestrutura á actual normativa de edificación. 
 Modernización da infraestrutura para poder dar resposta ás tendencias e 

demandas actuais de práctica de actividade física. 
 Mellorar a eficiencia enerxética do edificio municipal. 
 Redefinir e redimensionar a instalación e os espazos deportivos á 

demanda actual e ao, seguro, incremento da mesma nos  próximos 
anos. 
 

En base aos fundamentos citados anteriormente, e de maneira moi especial aos 
principios de sustentabilidade e eficiencia que teñen que primar nas 
administracións á hora de determinar as fórmulas de xestión (Lei 7/1985, Lei 
27/2013 e, principalmente, Lei Orgánica 2/2012), o cumprimento de diversa 
normativa europea (SEC2010), a necesidade de contar con operadores 
especializados e de solvencia técnica para a construción e posterior xestión de 
infraestruturas públicas con alto grao de especialización e en constante 
evolución, considérase que a fórmula de xestión indirecta mediante o contrato 
de concesión de servizos é o mais idóneo xa que o volume dos custes das obras 
corresponde a unha parte menor do contrato para a xestión dos centros. 
Ademais, e a única fórmula admisible para desenvolver xestión prevista, non 
comprometendo a sustentabilidade financeira da administración contratante e 
dando cumprimento á actual lexislación estatal e europea. 
 
Sen lugar a dúbida algunha, a concesión de servizos, neste caso, é a mais 
eficiente e a única fórmula viable para garantir a realidade de dispoñer dunha 
infraestrutura deportiva de primeira orde. Sendo, tamén, a máis sostible, xa 
que non compromete á Administración economicamente para un futuro, xa que 
o risco de execución das obras e posterior explotación das instalacións 
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deportivas é do concesionario. Calquera outra fórmula que pretendese a xestión 
- explotación directamente desde a propia administración implicaría un gasto. 
O motivo de recorrer a que sexa a propia empresa adxudicataria a responsable 
da definición definitiva do proxecto da obra, partindo dos parámetros e 
características básicas da obra e o servizo que fixará a administración no 
anteproxecto e os pregos que rexerán o concurso, fundaméntase en que o 
deseño da instalación e a definición exacta das  instalacións técnicas, 
condicionan ao 100% a eficacia e eficiencia da futura xestión, e por 
conseguinte a viabilidade do proxecto. 
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5.- INCIDENCIA ECONÓMICA E SOCIAL DA OBRA NA SÚA 
ÁREA DE INFLUENCIA E SOBRE A RENTABILIDADE DA 

CONCESIÓN. 
 
 
Neste punto preséntase unha análise sobre a demanda potencial de uso dos 
Centros Deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra atendendo a criterios de 
localización e poboación, á propia oferta da instalación, e á competencia tanto 
do sector público como do privado. 
 
 5.1.- LOCALIZACIÓN E ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
A Coruña é unha cidade e concello de España e da Comunidade autónoma de 
Galicia, así como a capital da provincia co mesmo nome. É un importante porto 
histórico que se sitúa na costa noroeste da Península Ibérica, nas Rías Altas 
galegas. O centro da cidade esténdese sobre unha península unida a terra firme 
por un estreito istmo, polo que presenta dúas fachadas marítimas distintas: a 
portuaria (cara a ría da Coruña) e outra de mar aberto, cara a ensenada do 
Orzán, sobre a que se estenden as principais praias urbanas (Orzán e Riazor). 
 
O Concello da Coruña ten unha poboación de 244.850  habitantes segundo o 
censo INE 2018. É o segundo de Galicia despois de Vigo. Non obstante, a 
cidade con 215.227 habitantes, constitúe o núcleo urbano máis poboado de 
Galicia. Arredor da cidade desenvólvese a área metropolitana homónima cos 
oito concellos veciños que suman un total de 398.730 habitantes, e que xunto á 
cercana área metropolitana de Ferrol, forma unha conurbación de 655.251 
habitantes que aglutina a algo máis da metade da poboación total da provincia. 
 
A densidade de poboación é a maior de Galicia e das máis altas de España 
(6.375,10 hab/km²), xa que o termo municipal conta cunha extensión de 37,83 
km². Unha boa parte da superficie adicada á actividade industrial ubícase no 
limítrofe Concello de Arteixo, un dos máis industrializados de Galicia. Dese 
xeito, está centrada maioritariamente no sector servizos. O seu sector 
secundario concéntrase fundamentalmente no Porto da Coruña e a refinería de 
petróleo de Repsol. O clima é de tipo oceánico na súa variedade meriodional, 
con temperaturas suaves todo o ano. 
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O Concello da Coruña limita ao norte co océano Atlántico, ao leste coa ría da 
Coruña e co Concello de Oleiros, ao sur co Concello de Culleredo e ao oeste co 
Concello de Arteixo. 
 
Os datos demográficos do Concello da Coruña e dos concellos da súa área 
metropolitana son os seguintes: 
 

POBOACIÓN EN NÚMERO DE HABITANTES POR SEXO 2017 A CORUÑA E ÁREA METROPOLITANA 

CONCELLO ABEGONDO ARTEIXO BERGONDO CAMBRE CARRAL 
A 

CORUÑA 
CULLEREDO OLEIROS SADA TOTAIS 

HOMES 2.698 15.686 3.235 11.902 3.064 113.336 14.556 17.012 7.470 188.959 

MULLERES 2.769 15.848 3.388 12.446 3.173 130.763 15.426 18.186 7.772 209.771 

TOTAIS 5.467 31.534 6.623 24.348 6.237 244.099 29.982 35.198 15.242 398.730 

 
POBOACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE IDADE  2017 A CORUÑA E ÁREA METROPOLITANA 

CONCELLO ABEGONDO ARTEIXO BERGONDO CAMBRE CARRAL 
A 

CORUÑA 
CULLEREDO OLEIROS SADA TOTAIS 

<16 anos 636 5.170 778 3.769 871 31.610 4.884 5.597 2.136 55.451 

16-64 anos 3.222 21.602 4.024 16.606 3.855 153.828 20.028 22.702 9.603 255.470 

Máis de 64 1.609 4.762 1.821 3.973 1.511 58.661 5.070 6.899 3.503 87.809 

TOTAIS 5.467 31.534 6.623 24.348 6.237 244.099 29.982 35.198 15.242 398.730 

 
INDICADORES DE POBOACIÓN 2017 A CORUÑA E ÁREA METROPOLITANA 

 
Concello 

Porcentaxe 
de 

poboación 
segundo 
ámbito 

xeográfico 

 
Densidade 

de 
poboación 

 
Idade 
media 

no 1 de 
xaneiro 

Porcentaxe 
de 

poboación 
menor de 
20 anos 

Porcentaxe 
de 

poboación 
entre 20 e 
64 anos 

Porcentaxe 
de 

poboación 
de 65 e 

máis anos 

 
Índice de 

envellecemento 

 
Índice de 

sobreenvellecemento 

ABEGONDO 1,38 65,1 50,38 13,32 56,77 29,91 224,55 19,51 

ARTEIXO 8,05 340,0 41,69 19,44 65,37 15,20 78,18 13,20 

BERGONDO 1,69 205,0 49,53 14,28 57,40 28,32 198,33 18,28 

CAMBRE 6,16 599,4 43,06 19,24 64,16 16,60 86,29 15,08 

CARRAL 1,56 128,6 45,98 17,04 58,45 24,50 143,79 17,39 

A CORUÑA 60,87 6375,1 46,09 16,27 59,96 23,77 146,10 15,16 

CULLEREDO 7,49 480,7 42,07 20,66 63,02 16,32 79,01 12,92 

OLEIROS 8,86 803,0 43,41 19,99 61,10 18,91 94,62 12,15 

SADA 3,93 565,6 46,11 17,16 59,45 23,39 136,32 16,51 

 
Atendendo á subdivisión tradicional dos concellos galegos, aínda que sen 
efectos prácticos, o Concello da Coruña estaría dividido en cinco parroquias. 
Segundo o nomenclátor de 2010, o termo municipal comprende 46 entidades 
de poboación, sendo a máis poboada a capital do concello, A Coruña, coa 
categoría histórica de cidade. O resto de entidades repártense nas parroquias 
do concello: 
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PARROQUIA 

N.º HABITANTES 
EMPADROADOS 

A CORUÑA 220.581 na cidade 

SAN VICENTE DE ELVIÑA 13.181 en 14 entidades 

SANTA MARÍA DE OZA 5.556 en 12 entidades 

SAN CRISTOVO DAS VIÑAS 4.045 en 11 entidades 

SAN PEDRO DE VISMA 2.684 en 8 entidades 

 
O actual Grupo de Goberno do Concello da Coruña está a deseñar unha 
proposta de reorganización co concello en distritos.que implican unha aposta 
clara pola simetría territorial e a asimetría demográfica, por darlle a mesma 
lexitimidade a todos os problemas e realidades do territorio de forma 
desvinculada do parámetro cuantitativo máis empregado (o demográfico) na 
maioría das delimitacións urbanas existentes. Tendo polo tanto como obxectivo 
aportar o posible para fomentar a desaparición da dualidade centroperiferia, 
decídese que esta diferenza non se reflicta na formalización e tamaño dos 
distritos. 
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Os distritos a través dos seus datos básicos. 
 
A continuación detállanse os datos básicos (poboación, superficie e densidade 
de poboación) dos dez distritos e do distrito común: 
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No cadro anterior pódese observar perfectamente o modelo formulado: distritos 
bastante homoxéneos en canto ao superficial e moi heteroxéneos en canto ao 
demográfico. Esta heteroxeneidade demográfica implica, por exemplo, que tres 
distritos que só representan pouco máis do 20% do termo municipal en termos 
de superficie concentran algo máis do 70% da poboación, ou que cinco distritos 
(o 35% do territorio) concentran case o 90% da poboación municipal. Esta 
situación non é máis que un reflexo da estrutura e a forma de urbanización da 
cidade da Coruña en relación á ocupación do territorio do termo municipal, é 
dicir, é simplemente un reflexo da realidade. 
 
No caso que nos ocupa, interésannos prioritariamente os distritos nos que se 
atopan os complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra, en concreto: 
 
• C.D. Elviña:  Distrito 7: 19.100 habitantes 
• C.D. Sardiñeira: Distrito 8: 63.000 habitantes 
• C.D. Agra:  Distrito 9: 67.000 habitantes 
 
Como podemos comprobar, os tres complexos deportivos atópanse en tres dos 
cinco distritos con maior poboación total. O complexo deportivo de Elviña, o 
máis grande e con maior dotación de equipamentos e espazos deportivos, 
ubícase no quinto distrito máis poboado da cidade. Pero debemos destacar que 
son os complexos deportivos de Sardiñeira e Agra os que se atopan nos dous 
distritos máis poboados con diferenza da cidade, polo cal é fácil de entender a 
potencialidade que teñen en canto á ubicación xeográfica  e tendo en conta as 
posibilidades de crecemento que ambas instalacións posúen en canto a 
dotación de espazos. 
 
O feito de que a cidade da Coruña conte cunha ampla oferta de servizos 
deportivos públicos e privados fainos entender que a principal área de 
influencia neste caso é o da isocrona I (2.000 m-10 minutos camiñando), polo 
que a poboación dos barrios/distritos é a principal potencial usuaria dos tres 
centros. Non nos estenderemos por tanto no estudo poboacional da comarca 
nin dos distritos máis alonxados dos tres centros por terse comprobado a través 
da base de datos dos tres complexos 
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Como podemos comprobar na imaxe aérea anterior, as isocronas a 500 m e 
1.000 m (5 e 10 minutos camiñando) marcadas para cada un dos tres 
complexos deportivos solápanse entre si, polo que podemos comprobar que a 
distancia entre as instalacións facilita a posibilidade ás persoas usuarias de 
poder acceder a calquera dos servizos que se presten, con independencia do 
distrito ou barrio no que se viva.  
 
Incidencia económica e social. 
 
Os estudos de institucións e organismos públicos e privados españois, europeos 
e mundiais, ou as innumerables conclusións e evidencias científicas tanto 
nacionais como internacionais, veñen advertindo dunha moi preocupante 
carencia de actividade física nas nosas sociedades, tan preocupante como 
suficiente para afectar a nosa calidade e esperanza de vida. Coñecer a 
realidade da práctica do deporte e da actividade física da poboación leva a un 
mellor establecemento das actuacións estratéxicas para o seu fomento, así 
como á propia valoración das medidas a poñer en marcha, entre as que se 
atopan a planificación dos investimentos en instalacións e equipamentos 
deportivos dende as administracións públicas. 
 
A través da publicación “Hábitos de actividade física e deportiva da 
poboación galega” do investigador Constantino Arce (Universidade de 
Santiago de Compostela e Xunta de Galicia 2015), constátase que en 
Galicia o 70,75 % dos maiores de 18 anos realizan algún tipo de actividade 
física ou deportivo de xeito regular ao longo da semana no seu tempo libre, 
porcentaxe que supón ademais un avance de más de 15 puntos respecto ao 
nivel de práctica do ano 2007 que se situaba no 55,10 %, polo que podemos 
detectar unha tendencia á alza na práctica físico-deportiva dos/as cidadáns, á 
que teñen contribuído sen dúbida a incidencia dos poderes públicos na 
concienciación social do binomio deporte-saúde así como á accesibilidade de 
medios e contornos que contribúan a apuntalar esta idea.   
 
Actividades físicas e deportivas máis practicadas polos galegos/as 
 
Con moita diferenza sobre as demais, a actividade física máis practicada polos 
galegos/as é camiñar. Un 57,13% dos que practican algunha actividade física 
ou deportiva en Galicia o que fan é camiñar; na maioría dos casos como única 
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actividade (51,83%) e noutros simultaneamente con outras actividades físicas 
ou deportivas (5,30%). A estimación do número de persoas de máis de 18 anos 
que teñen o hábito de camiñar en Galicia ascende a 966.517, preto do millón. 
 
Logo de camiñar, por orde de práctica, están varias actividades físicas tales 
como o acondicionamento físico en ximnasio, que ocupa o segundo posto 
cun 11,78%, correr (3º posto, cun 11,19%), ximnasia de mantemento (4º, 
7,66%), actividades aeróbicas con soporte musical (5º, 7,66%), nadar 
(6º, 7,07%), pilates (9º, 4,24%), actividade física na casa (11º, 2,83%), e o 
ioga (14º, 1,06%). Tamén están entre os quince máis practicados xogos ou 
deportes coma o fútbol (8º, 5,65%), o pádel (10º, 3,42%), o fútbol sala 
(12º, 2,59%), o tenis (13º, 1,30%) e a caza (15º, 0,94%). 
 

 

Posto 

 

Actividade 

 

Porcentaxe 

Número estimado de persoas 
maiores de 18  anos que 

practican en Galicia 
1 Camiñar 57,13 966.517 

2 Acondiconamento físico en ximnasio 11,78 199.292 

3 Correr 11,19 189.311 

4 Ximnasia de mantemento 7,66 129.591 

5 Actividades aeróbicas con soporte musical 7,66 129.591 

6 Nadar 7,07 119.609 

7 Andar en bicicleta 5,65 95.586 

8 Fútbol 5,65 95.586 

9 Pilates 4,24 71.732 

10 Pádel 3,42 57.860 

11 Actividade física na casa 2,83 47.878 

12 Fútbol sala 2,59 43.817 

13 Tenis 1,30 21.993 

14 Ioga 1,06 17.933 

15 Caza 0,94 15.903 

 
Outras actividades tamén destacadas pola súa práctica son o taichí, o 
sendeirismo, as actividades rítmicas expresivas, as actividades subacuáticas, o 
atletismo, o baloncesto, o balonmán, o boxeo, o ciclismo, o judo, o 
montañismo, o motociclismo, a patinaxe, o pentatlón, o rugby, o taekwondo, o 
tiro con arco, a vela, a ximnasia, o golf, a hípica, a petanca, o squash, o 
voleibol, os deportes de inverno, a natación, e o surf, entre outras. 
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Se temos en conta o sexo das persoas para analizar o tipo de actividade 
practicada e a frecuencia de práctica, obsérvanse as seguintes diferenzas e 
semellanzas: 
 
 A actividade física máis practicada polos homes e mulleres de Galicia é 

camiñar, pero hai un número considerablemente maior de mulleres que 
camiñan (556.298) que de homes (410.219). 

 Hai cinco actividades (acondicionamento físico en ximnasio, nadar, correr, 
andar en bicicleta, e pádel) que se sitúan entre as dez máis practicadas 
tanto no caso dos homes coma no caso das mulleres. 

 Catro actividades (fútbol, fútbol sala, acondicionamento físico na casa, e a 
caza) están entre as dez máis practicadas no caso dos homes e non no das 
mulleres. 

 E outras catro actividades (actividades aeróbicas con soporte musical, 
ximnasia de mantemento, pilates e ioga) están entre as dez máis 
practicadas polas mulleres pero non polos homes. 

 
Frecuencia e duración das sesións de actividade física e deportiva 
 
Como medida da frecuencia da práctica de actividade física e deportiva 
rexistrouse o número de sesións semanais realizadas, sendo a media igual a 
4,15, e o número de sesións semanais máis frecuente 7 (moda). A media 
galega supera á media de España, que se sitúa en 3,7. 
 
Existe unha porcentaxe do 6,7% que realiza unha soa sesión semanal e unha 
porcentaxe moi pequena (do 0,6%) que realiza 20 ou máis de 20 sesións 
semanais. Estes últimos casos corresponden a persoas que teñen o hábito de ir 
ao traballo andando. 
 
Lugares de práctica 
 
En Galicia o lugar onde máis se practica actividade física é no medio natural 
(mar, praias, montes, vales, ríos, camiños, carreiros, etc.) cun 40,4%, seguido 
das instalacións deportivas (30,7%) e do entorno urbano (23,8%). Tan 
só un 5,1% practica noutros lugares tales como as asociacións de veciños/as 
(2,8%), a casa (1,9%), os parques saudables (0,1), ou semellantes (0,2%). 
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Ningún encuestado/a manifestou que realizara actividade física no entorno 
laboral durante o tempo libre (0,0%). 
 

 

 
O coidado da saúde é o motivo principal da práctica de actividade física dos 
galegos/as. Así o manifesta un 35,7% dos encuestados/as. Se a esta 
porcentaxe lle engadimos un 7,1% que realiza actividade física por prescrición 
médica, teríamos que a dia de hoxe en Galicia o 42,8% dos que practican 
algún tipo de actividade física ou deportiva de xeito regular fano para manter 
ou mellorar o seu estado de saúde. O segundo gran motivo de práctica é  
lúdico, practicar simplemente como modo de divertirse ou pasalo ben. Case 
tres de cada dez galegos/as practican por este motivo (un 29,3%).  Os 
seguintes dous motivos de práctica son estar en forma (15,7%) e perder 
peso (4,6%). Motivos menos frecuentes son practicar por competir (1,2%), ou 
por estar cos amigos/as (3,5%) ou coa familia (0,9%). 
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Percepción da importancia da práctica de actividade física ou deportiva 
 
Un 71,3% dos galegos/as considera de alto interese ou de moi alto 
interese a práctica de actividade física ou deportiva, un 3,3% non ten claro o 
grao de interese que poida ter, e un 25,6%  a considera de baixo ou moi baixo 
interese. 
 
Entre os que lle interesa, o caso máis común é o de aquel que lle interesa a 
actividade física ou deportiva, pero que non practica tanto como quixera 
(35,9%), no segundo lugar está o de aquel que lle interesa a actividade física e 
deportiva, e practica suficientemente (29,8%), no terceiro lugar sitúase aquel 
que lle interesa, practicou con anterioridade pero agora non o fai (13,1%), e no 
cuarto lugar aquel ao que lle interesa e a practica moito (5,6%). 
  



 ESTUDO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DOS SERVIZOS DA 
XESTIÓN INTEGRAL DOS COMPLEXOS DE ELVIÑA, SARDIÑEIRA E AGRA NO 

CONCELLO DE A CORUÑA 

 

 

    Páxina 26 de 97 

 
Intención de práctica de actividade física e deportiva 
 
Un 54,3% dos galegos/as mostra bastante ou moita intención de práctica de 
actividade física de cara o futuro, un 29% moderada, un 9.6% pouca e un 
7,1% ningunha. Nunha escala que vai de 1 a 5, onde 1 significa ningunha 
intención de práctica e 5 moita, a media sitúase en 3,56 (desviación típica = 
1,17). 
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Modelo explicativo da práctica de actividade física ou deportiva 
 
 

 
 

 
CONCLUSIÓNS A TER EN CONTA PARA A PROGRAMACIÓN DEPORTIVA NOS 
TRES COMPLEXOS 
 
• En Galicia hai, na data de realización do citado estudo de Constantino 
Arce, unha porcentaxe do 70,75% de persoas maiores de 18 anos que realiza 
algún tipo de actividade física ou deportiva de xeito regular ao longo da semana 
no seu tempo libre. Esta porcentaxe supón un avance de 13,15 puntos respecto 
ao nivel de práctica rexistrado no ano 2007, que se situaba no 57,6%. A 
estimación do número de galegos/as maiores de 18 anos que realizan 
actividade física ou deportiva de xeito regular é de 1.691.786. 
• Entre os/as que realizan actividade física de xeito regular hai unha 
porcentaxe maior de homes (73,7%) que de mulleres (68%). Sen embargo, 
dado que na poboación total galega hai máis mulleres que homes, o número 
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total de mulleres que realiza actividade física ou deportiva (846.889) supera ao 
número de homes (844.897). 
• A práctica de actividade física en Galicia deixou de ser exclusiva dos máis 
xoves ou dos/das que viven en contornos urbanos, e está a dia de hoxe 
estendida por todas as idades (xoves, adultos, maiores) e por todas as 
demarcacións territoriais galegas: provincias, concellos de distintos tamaños 
poboacionais, rural, urbano, costa e interior da xeografía galega. 
• A actividade física máis practicada polos galegos/as é camiñar. A 
estimación do número de persoas de máis de 18 anos que teñen o hábito de 
camiñar en Galicia ascende a 966.517. Entre as dez actividades máis 
practicadas polos galegos/as hai actividades máis modernas coma o 
acondicionamento físico no ximnasio, a ximnasia de mantemento, as 
actividades aeróbicas con soporte musical, os pilates ou o pádel, e outras máis 
tradicionais coma correr, nadar, andar en bicicleta, ou o fútbol. Se descontamos 
os que só camiñan, para podernos comparar coa media española de práctica 
deportiva, a porcentaxe de práctica deportiva en Galicia no ano 2013 é do 
43,08%, situándose lixeiramente por enriba da media española que é do 
41,8%. 
• Atendendo ao sexo das persoas, obsérvanse as seguintes diferenzas e 
semellanzas: 

o A actividade física máis practicada polos homes e mulleres de Galicia é 
camiñar, pero hai un número considerablemente maior de mulleres que 
camiñan (556.298) que de homes (410.219). 

o Hai cinco actividades (acondicionamento físico en ximnasio, nadar, 
correr, andar en bicicleta, e pádel) que se sitúan entre as dez máis 
practicadas tanto no caso dos homes coma no caso das mulleres. 

o Catro actividades (fútbol, fútbol sala, acondicionamento físico na casa, e 
a caza) están entre as dez máis practicadas no caso dos homes e non no 
das mulleres. 

o E outras catro actividades (actividades aeróbicas con soporte musical, 
ximnasia de mantemento, pilates e ioga) están entre as dez máis 
practicadas polas mulleres pero non polos homes. 

• Os galegos/as que practican algunha modalidade de actividade física ou 
deportiva realizan unha media de 4,15 sesións semanais, cunha duración media 
de 78,25 minutos cada sesión, o que supón una media diaria de 46,39 minutos 
de práctica, que se sitúa por enriba do tempo mínimo de práctica por día 
recomendado pola Organización Mundial da Saúde (30 minutos). 
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• O lugar preferido polos galegos/a para a práctica de actividade física ou 
deportiva é o medio natural (a beira dos ríos, as praias, o mar, os montes, os 
camiños, os sendeiros, as rutas, etc.). O segundo e o terceiro lugar o ocupan as 
instalacións deportivas e o entorno urbano, respectivamente. Canto maior é o 
tamaño do concello, máis se practica en instalacións deportivas ou no entorno 
urbano, e canto menor é o tamaño do concello máis se practica no medio 
natural. As persoas con niveis educativos máis altos son as que máis usan as 
instalacións deportivas. Lugares de práctica menos habituais son os locais ou 
recintos das asociacións de veciños/as, a propia casa ou os parques saudables. 
Non se observaron casos de persoas que practiquen no entorno laboral. 
• O primeiro motivo de práctica dos galegos/as é o coidado da súa saúde. 
Máis de 4 de cada 10 galegos/as practican por esta razón. O segundo motivo, 
por orde de frecuencia, é o gozo que produce a propia práctica da actividade 
física ou deportiva. Case 3 de cada 10 galegos/as practican porque gozan 
practicando. Os seguintes dous motivos de práctica máis frecuentes son estar 
en forma e perder peso. Motivos moi minoritaios son competir e estar cos 
amigos/as ou coa familia. Homes e mulleres se diferencian na orde dos dous 
primeiros motivos. Para a muller o primeiro motivo de práctica é a saúde, 
mentres para o home é o gozo da actividade. A medida que aumenta a idade 
das persoas vólvese máis importante o coidade da saúde e perde importancia o 
disfrute da actividade e todos os demais motivos. 
• Tres de cada dez galegos/as de máis de 18 anos non teñen o hábito de 
practicar actividade física ou deportiva. Entre eles, máis da metade practicou 
actividade física ou deportiva con anterioridade e abandonou. En Galicia 
actualmente hai uns 410.006 casos de abandono. A maioría dos abandonos se 
produciron a partires dos 18 anos, pero tamén hai casos de abandono na 
adolescencia (14-17 anos) e incluso na infancia (13 ou menos anos). A etapa 
de adulto onde máis abandonos se producen e a que vai dos 19 aos 32 anos. 
Aos 32 anos xa se produciron a metade dos abandonos que teñen lugar na 
adultez. O motivo percibido de abandono máis frecuente en todas as etapas da 
vida é a percepción de falta de tempo para practicar. 
• En Galicia hai unha porcentaxe do 12% de persoas de máis de 18 anos 
de idade (uns 289.425 galegos/as) que nunca practicou actividade física ou 
deportiva con regularidade, dos cales un 61,8% son mulleres (unhas 178.865) 
e un 38,2% homes (uns 110.560). A pesares de non practicar actividade física 
ou deportiva con regularidade ao longo da semana durante o seu tempo libre,  
máis da metade (un 52,1%) declara que realiza actividade física de xeito 
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regular a través do seu traballo ou ocupación principal diaria. Que non 
practicaran nunca actividade física ou deportiva no seu tempo libre de xeito 
regular, e que o seu traballo ou ocupación principal diaria lle require pouca ou 
moi pouca actividade física, é dicir que se poderían considerar sedentarios/as, 
teríamos en Galicia unhas  100.720 persoas de máis de 18 anos de idade. A 
maioría delas son persoas xubiladas, persoas residentes en contornos urbanos, 
ou persoas con niveis educativos baixos. 
• Os/as galegos/as, na súa maioría, valoran positivamente a práctica de 
actividade física ou deportiva, a consideran de interese e son conscientes dos 
beneficios que pode ter para a súa saúde. Esta tendencia se mantén en todas 
as etapas da vida cunha lixeira devaluación a partires dos 75 anos. Tamén a 
valoran máis as persoas con niveis educativos altos, e algo máis os homes que 
as mulleres. 
• Independentemente de se realizan ou non algún tipo de actividade física 
ou deportiva no seu tempo libre, unha grande maioría dos galegos/as (un 
74,1%) mantén o costume de desprazarse a pé diariamente para realizar as 
súas actividades cotiás e unha porcentaxe do 6,1% ten o costume de facelo en 
bicicleta. A estimación do número de galegos/a maiores de 18 anos que teñen 
o costume de desprazarse a pé diariamente é de 1.771.892 e en bicicleta 
145.864. Hai máis mulleres que homes que se desprazan a pé e máis homes 
que mulleres que o fan en bicicleta. Tamén hai unha porcentaxe do 44,58% 
dos galegos/as que realiza actividade física como parte do seu traballo ou 
ocupación principal diaria, sendo neste caso maior o número de mulleres que 
de homes. Tamén realizan máis actividade física no seu traballo ou ocupación 
principal diaria as persoas con niveis educativos máis baixos. 
• A práctica de actividade física ou deportiva non só produce beneficios 
para a saúde física das persoas senón tamén para a saúde mental. Os 
galegos/as que practican actividade física ou deportiva se perciben en mellor 
forma física que os/as que non practican, cren que teñen un mellor estado de 
saúde que os/as que non practican, e se senten máis felices e satisfeitos/as que 
os/as que non practican.  
• A variable que máis influencia ten sobre a práctica de actividade física ou 
deportiva dos galegos/as é o interese que amosan pola propia práctica. A maior 
interese maior posibilidades de práctica. E o interese pola práctica está 
determinado en grande medida polo valor que se concede á práctica de 
actividade física ou deportiva e tamén, aínda que en menor grao, polo sexo das 
persoas (amosan algo máis de interese os homes que as mulleres), polo seu 
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nivel educativo (a maior nivel educativo máis interese) e polos beneficios 
percibidos para a saúde (a maior beneficios percibidos maior interese). 
 
RECOMENDACIÓNS A TER EN CONTA PARA A PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
NOS 3 COMPLEXOS 
 
• Seguir traballando na igualdade de xénero. Reducíronse 
considerablemente nos últimos anos as diferenzas entre homes e mulleres nas 
porcentaxes de práctica de actividade física e deportiva, pero segue existindo a 
dia de hoxe unha maior porcentaxe de homes que practica que de mulleres. 
• Transmitir a importancia da práctica de actividade física e deportiva 
desde a infancia, nas primeiras etapas educativas e nas primeiras experiencias 
de actividade física e deportiva. Do estudo se deduce que hai casos de 
abandono desde as primeiras idades e tamén que as persoas con niveis 
educativos altos valoran a actividade física máis que as persoas con niveis 
educativos baixos. Una boa parte dos nenos/as non chegará aos niveis 
educativos superiores e se debería por tanto tomar conciencia da importancia 
da actividade física e deportiva desde as primeiras etapas educativas. Os 
profesores/as de educación física, os monitores/as e adestradores/as deportivos 
e os médicos de familia e pediatras poden desempeñar un grande rol na 
transmisión dos valores da actividade física e deportiva. Para monitores/as e 
adestradores/as sen titulación universitaria sería conveniente deseñar unha 
oferta formativa específica que lles permitira incrementar os seus niveis de 
coñecemento sobre psicoloxía, educación e saúde para que a través da súa 
acción deportiva facilitaran e transmitiran a importancia da adherencia a 
actividade física e deportiva para toda a vida. 
• A actividade física preferida dos galegos/as é camiñar. Probablemente se 
dean en Galicia as condicións climáticas e medio ambientais idóneas para 
desenvolver esta actividade. Lonxe de concibir camiñar como unha actividade 
física de entidade menor ao contrario deberíase converter na actividade física 
característica dos galegos/as e, en consecuencia, tratar de mantela sempre e 
potenciala en todos as demarcacións territoriais pero sobre todo habilitando 
máis espazos naturais nos contornos urbanos que é onde vive a maioría da 
poboación galega. 
• Unha porcentaxe moi alta de abandonos se produce na franxa que vai 
dos 19 aos 32 anos, na primeira etapa da adultez. O inicio desta etapa coincide 
aproximadamente coa finalización do nivel de ensino medio. Se deberían facer 
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esforzos por facilitar a transición dos niveis medios de ensino aos niveis 
superiores ou dos niveis medios de ensino ao entorno laboral. Hai unha perda 
de hábitos de actividade física ou deportiva coincidindo con este cambio de 
etapa. 
• Tan importante como tratar de incrementar as porcentaxes de práctica 
pode ser tratar de mellorar os hábitos de vida e combater o sedentarismo. 
Facer exercicio físico na vida cotiá pode ser tan beneficioso coma facer exercicio 
físico no tempo libre. Ademais ambas accións son compatibles e 
complementarias. Desprazarse a pé sempre que se poda ou en bicicleta se hai 
condicións de seguridade vial, subir e baixar escaleiras andando, tratar de non 
pasar moitas horas seguidas sentados/as,  colaborar nos labores do fogar, facer 
as compras, levar o lixo aos contedores, realizar tarefas agrícolas, de gandería, 
de pesca, de xardinería, de bricolaxe ou simplemente pasear son exemplos de 
actividades físicas (motrices) típicas da vida cotiá galega que de se incorporar 
ao repertorio conductual poderían beneficiar a saúde das persoas de xeito 
semellante a realización de exercicio físico regular durante o seu tempo libre.  
• Tratar de elaborar un plan de promoción da actividade física no entorno 
laboral, en particular naqueles contornos en que a actividade laboral se realiza 
sentado/a. Neste caso a transmisión dos valores da actividade física habería 
que facela en primeira instancia ás organizacións laborais tanto públicas como 
privadas para que tomaran conciencia da importancia que poden ter os 
descansos activos na saúde dos seus traballadores/as. 
• Loitar contra as atribucións causais e os prexuízos das persoas en 
relación coa non práctica de actividade física e deportiva. A maioría das causas 
de non práctica ou de abandono da práctica son de natureza subxectiva; é dicir 
non son insalvables. Insalvables serían a falta de recursos económicos, non ter 
instalacións onde practicar ou ter as instalacións moi alonxadas da vivenda 
habitual. Pero estes non son os motivos habituais que alegan os galegos/as 
para non practicar. A grande maioría non practica por falta de tempo ou porque 
se fixo maior para practicar ou porque ten cousas máis importantes que facer 
na vida. Os argumentos teñen algo de verdade, pero tamén poden ser 
erróneos. A crenza de falta de tempo pode non ser verdade, a crenza de que 
un/unha se fixo maior para practicar nunca é verdade e a crenza de que hai 
cousas máis importantes que facer na vida depende de se pensa no corto ou no 
longo prazo. Incluso non practicar por sufrir enfermidades, lesións ou 
accidentes pode en moitos casos non ser unha causa insuperable senón incluso 
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ao contrario ser de axuda practicar para loitar contra a enfermidade, a lesión ou 
as secuelas dos accidentes. 
• Ata o de agora se ten asociada a práctica de actividade física e deportiva 
coa saúde física das persoas. Sería conveniente ensanchar esta idea e 
relacionar tamén a práctica de actividade física e deportiva coa saúde mental 
das persoas. As persoas que practican se senten máis felices e cren que gozan 
de un mellor estado de saúde que as que non practican. Este concepto é moi 
importante dalo a coñecer porque o beneficio percibido sobre a saúde inflúe 
sobre a práctica e cantos máis sexan os beneficios percibidos maiores deberían 
ser as porcentaxes de práctica. 
• Aínda que os hábitos alimentarios non foron contemplados no presente 
estudo, se sabe que os mellores niveis de mellora da saúde se acadarían 
combinando niveis axeitados de actividade física cotiá con pautas alimentarias 
axeitadas ao consumo enerxético das persoas. A saúde moi probablemente 
dependa en certo grao da interacción destes dous factores. Polo tanto, calquera 
plan de mellora deberían contemplar medidas nos dous sectores, no da 
actividade física (incrementando os niveis de práctica, mellorando a calidade da 
práctica, incorporando a práctica na vida cotiá, etc.) e no da alimentación 
(promovendo a inxecta de máis froita, máis verdura, máis cereais, máis auga, 
menos graxa, menos sal, menos azucre, etc.). 
• Por último, sería conveniente establecer canles oficiais de comunicación 
coa poboación xeral galega onde se puideran dar directrices e orientacións en 
linguaxe moi sinxelo e asequible para todos os niveis educativos sobre práctica 
de actividade física e deportiva, modos de levar unha vida máis activa e 
consellos alimentarios de moi fácil comprensión. O deseño dun sitio Web oficial 
con este único obxectivo podería ser un instrumento moi valioso para favorecer 
a toma de conciencia dos cidadáns e ao mesmo tempo mellorar o seu nivel de 
coñecemento sobre a relación da actividade física e deportiva coa súa saúde. 
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Relación de espazos deportivos e non deportivos. 
 
A continuación relacionamos os principais espazos cos que conta cada un dos 
tres complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra. 
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A continuación detállanse os prezos para o ano 2018. 
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“moito ou bastante” interese polo deporte, mentres que o 46,2% practica de 
maneira habitual, sendo a saúde o principal motivo para facelo. 
 
Un dato que se desprende do estudo e que ten unha dobre lectura é o de que 
Galicia, xunto  Estremadura e Andalucía son as que presentan un valor máis 
baixo do Índice de Saúde Físico - Deportiva (ISFD) que combina a práctica do 
deporte, a frecuencia e os hábitos deportivos. Aínda que se trata dun dato 
negativo, que sumado a que en España, segundo datos do Eurobarómetro da 
Comisión Europea, existe un 44% de poboación que nunca practica actividade 
físico deportiva fronte á media Europea do 42% e fronte a aqueles países 
europeos cunha maior práctica de actividade física deportiva como Suecia, 
Dinamarca e Finlandia que se atopan por baixo do 20% de poboación inactiva, 
e que máis do 60% da poboación española manifesta bastante interese polo 
deporte (segundo enquisa de hábitos saudable do CSD), podemos asegurar que 
nos atopamos ante un escenario cunha gran potencialidade de crecemento de 
práctica de actividade físico deportiva con políticas públicas de promoción do 
deporte acertadas. 
 
5.2.1.- Incidencia social. 
 
Unha formulación destas características, como é a remodelación das 
instalacións deportivas de Elviña, Sardiñeira e Agra, con tantos e tan variados 
espazos deportivos, sempre é ben acollida pola sociedade en xeral, pero neste 
caso, A Coruña, ademais, ten unha gran necesidade de remodelar unha das 
instalacións máis antigas e máis emblemáticas da cidade. 
 
Son moitos e moi diversos os factores que fan que día a día se estea 
incrementando notablemente a porcentaxe de poboación que practica algún 
tipo de actividade física e deporte: A influencia dos medios de comunicación, 
que dedican cada día máis tempo e espazo a falar de, por unha banda o éxito 
español no deporte de competición, factor este que dun modo ou outro tamén 
anima á poboación en xeral a practicar deporte. Neste caso os máis receptivos 
son a poboación nova e, doutra banda, tamén resaltan cada día máis os 
beneficios do exercicio físico na saúde. 
 
Desde os centros de saúde, tamén se está contribuíndo a que a poboación cada 
día practique máis deporte. Poucos son xa os médicos que a día de hoxe non 
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recomendan aos seus pacientes que fagan algún tipo de práctica deportiva, 
dados os importantes beneficios que ten para a saúde a realización regular de 
exercicio físico. 
 
A concienciación da clase política da necesidade da práctica deportiva, tamén é 
un factor importante, ao dotar ás cidades cada vez de máis e mellores 
infraestruturas para que a poboación poida realizar exercicio físico. 
 
E por suposto, a propia sociedade, que tamén se dá conta da importancia que 
ten, para as súas vidas, a práctica dalgún tipo de exercicio físico, o cal leva a 
que tamén a propia sociedade demande cada vez máis lugares onde realizar as 
súas prácticas deportivas.  
 
Todos estes factores, entre outros, indican que este proxecto é moi demandado 
entre os distintos estamentos da poboación de A Coruña. 
 
As actuacións nas instalacións deportivas de Elviña, Sardiñeira e Agra van 
permitir a realización de moi diversas actividades, que darán cabida a todo o 
rango de poboación: 
 

 Natación, ao longo de todo o ano, para nenos, novos e adultos.  
 Clases colectivas relacionadas co fitness de moi diversas disciplinas: 

ximnasia de mantemento, aeróbic, ioga, pilates, ciclo indoor, etc., cunha 
ampla oferta para todas as idades. 

 Relaxarse na zona SPA, fundamentalmente para poboación adulta e 
maior.  
 

En definitiva, serán un elemento máis da dinamización da vida social dos 
cidadáns da Coruña e contorna, que dará resposta ás necesidades de toda a 
poboación, sexa cal sexan as súas preferencias deportivas. 
 
5.2.2.- Incidencia económica. 
 
Os centros destas características son un elemento xerador de emprego: por 
unha banda durante a fase de reformas dos mesmos, na que se emprega a un 
importante número de persoas e que en ocasións son da contorna máis 
próxima ao lugar de construción; e, doutra banda, unha vez posto en 
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funcionamento, uns centros deportivos destas dimensións, é unha fonte de 
emprego estable, capaz de manter os postos de traballo xa existentes (e 
mesmo incrementalos notablemente) e xerar outros novos coa ampliación dos 
espazos deportivos e, por conseguinte, os servizos. Chegando a dar traballo a 
máis de 70 persoas. 
 
5.2.3.- Análise D.A.F.O. 
 
Para poder centrar un pouco máis a realidade que rodea a este proxecto, 
realizaremos un análise D.A.F.O. do potencial que teñen estes centros 
deportivos obxecto do estudo, metodoloxía de estudo da situación competitiva, 
desde o punto de vista deportivo da instalación e a súa contorna. 
 
5.2.3.1.- Matriz D.A.F.O. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Alta taxa de paro Prezos públicos moi asequibles 
Situación económica aínda en recuperación Ampla e moderna oferta de actividades 
Idade dos equipamentos e instalacións 
deportivas (27 anos dende a súa apertura) 

Ubicación xeográfica estratéxica nos distritos 
máis poboados 

Estado dalgúns espazos e equipamentos 
deportivos 

Posibilidade de utilizar tres centros polo mesmo 
prezo nun radio de 3.000 m 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Centros low cost próximos en funcionamento  Alta densidade de poboación 
Centros deportivos municipais con prezos e 
servizos similares 

Alta demanda de servizos deportivos da 
sociedade actual en xeral e da cidade da 
Coruña en particular 

Apertura de novas instalacións deportivas 
públicas ou privadas con servizos deportivos 
similares 

Fomento actual por parte dos poderes públicos 
da cultura de hábitos de coidado da saúde 

 
5.2.3.2.- Estratexias. 
 
Concrétanse a continuación as estratexias que permitan fortalecer o proxecto 
fronte as adversidades e a competencia. 
  



 ESTUDO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DOS SERVIZOS DA 
XESTIÓN INTEGRAL DOS COMPLEXOS DE ELVIÑA, SARDIÑEIRA E AGRA NO 

CONCELLO DE A CORUÑA 

 

 

    Páxina 42 de 97 

MATRIZ DE ESTRATEXIAS DAFO. 
 

Estratexia de supervivencia 
(debilidades + ameazas) 

Estratexias Adaptativas (debilidades 
+ oportunidades) 

- Apoio institucional. 

- Control da explotación.  

- Aproveitar a fortaleza da xestión 
pública actual do deporte no 
Concello. 

- Política de comunicación. 

- Concentración da xestión do 
deporte dende as nova instalacións. 

Estratexias defensivas (fortalezas  
+  ameazas) 

Estratexias Ofensivas (fortalezas + 
oportunidades) 

- Promover actividades 
complementarias. 

- Incentivar na licitación, a 
participación de operadores de 
recoñecido prestixio, na xestión de 
estas instalacións. 

- Promoción agresiva de actividades. 

- Política de prezos. 

 
5.2.3.3.- Resultados 
 
Do análise precedente dedúcese que as estratexias por orden de importancia e a súa 
prioridade son as seguintes: 
 

1. Incentivar na licitación a participación de operadores con recoñecido prestixio 
na xestión de estas instalacións. 

2. Control da explotación. 
3. Promoción agresiva da actividade. 
4. Política de comunicación. 
5. Promoción de actividades complementarias. 
6. Concentración de xestión do deporte dende as novas instalacións. 
7. Apoio institucional. 
8. Aproveitar a fortaleza na xestión pública actual do deporte no Concello. 
9. Política de prezos. 
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6.- PREVISIÓN SOBRE A DEMANDA DE USO. 

 
 
Para analizar a previsión sobre a demanda de uso, basearémonos, 
fundamentalmente, en catro aspectos: 
 

 Por unha banda, e como xa vimos esbozando, na poboación real sobre a 
que a instalación deportiva terá influencia, pola cantidade e variedade de 
servizos, así como o feito de que os prestará durante todo o ano. 

 Doutra banda, nos resultados dos estudos de García Ferrando sobre os 
hábitos deportivos da poboación española, a enquisa de hábitos 
deportivos en España 2015 realizada pola Subdirección Xeral de Estudos 
e Estatística da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte xunto ao Consello Superior de Deportes e o estudo 
realizado pola  Comisión Europea Eurobarómetro sobre o deporte e a 
actividade física 2017. 

 Oferta no entorno. 
 E por último, á análise dos datos de participación e usos deportivos 

doutros centros e poboacións similares. 
 

Entendemos como poboación de influencia directa ou isocrona 1 a toda aquela 
que ten un desprazamento ata a instalación de non máis de 10 minutos en 
coche, en condicións de tráfico normal, ou menos de 20 minutos camiñando, a 
unha distancia de 2.000 metros do Complexo Deportivo. 
 
A continuación detallamos as instalacións deportivas públicas e privadas que 
podemos considerar competencia directa dos servizos prestados nos tres 
complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra. 
 
Dous deles dependen da administración local e atópanse na propia cidade da 
Coruña (Termaria e CD San Diego). Como se pode comprobar, os servizos son 
similares en ambos casos, os prezos do CD San Diego tamén son similares pero 
debemos ter en conta que se atopa en outro distrito da cidade máis alonxado 
dos tres complexos, polo que non entraría en competencia directa por ubicación 
ao atoparse fora da área de influencia directa da isócrona l. A ter en conta que 
os prezos de Termaria son lixeiramente superiores; trátase esta tamén dunha 
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instalación deportiva pública de máis recente construción, moi próxima ao CD 
Agra (na isócrona 1 área de influencia directa, a 20 minutos camiñando), pero 
orientada a persoas usuarias de perfil socioeconómico diferente, cunha oferta 
de servizos físico deportivos más ampla que a oferta do CD Agra. A outra 
instalación pública que podería ser competencia directa polos servizos 
prestados e as propias características da instalación é o Parque Acuático de 
Acea de Ama, de titularidade autonómica (con encomenda de xestión pola 
Fundación Deporte Galego, igual que os tres complexos obxecto deste 
concurso), pero que ao atoparse fora das isócronas 1-2-3 supón unha 
competencia por tipo de servizo e prezo, máis que por ubicación xeográfica. 
Como se pode comprobar, os prezos dos servizos básicos deste parque acuático 
son os mesmos que os dos tres complexos. 
 
Tamén temos en conta dúas instalacións privadas que se atopan na isócrona 1 
do CD Elviña, que por tratarse de centros low cost (teñen os prezos máis baixos 
da comparativa), sí teñen unha incidencia directa como competencia. De xeito 
tense comprobado que a súa apertura, xunto cos efectos da crise económica 
destes últimos anos, foron dos principais motivos para o descenso no número 
de usuarios que se produciu como vimos no apartado anterior. 
 
Como xa se indicou en apartados anteriores, os distritos (área de influencia dos 
tres complexos se solapan permitindo en algúns casos a equidistancia dos tres 
centros de un grupo de poboación que pode escoller o complexo deportivo 
indistintamente dos tres. 
 
A dispersión da oferta deportiva dentro do termo municipal de A Coruña 
permite determinar que os tres complexos deportivos, dentro da súa área de 
influencia non teñen competencia directa. 
 
Dunha poboación na área de influencia de 92.000 persoas, as expectativas, 
comprobadas por outro lado coa experiencia existente destes últimos anos, 
alcanzan un total de aboados para o conxunto dos tres centros de 9.000. 
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7.- VALORACIÓN DE DATOS E INFORMES URBANÍSTICOS. 
 
 
7.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
O planeamento vixente no Concello de A Coruña correspondese co Plan Xeral 
de Ordenación Urbano 1985 aprobado definitivamente na data do 25 de xaneiro 
de 1985. 
 
7.1.1.- Complexo deportivo de Elviña. 
 
A parcela sobre a que se expón a citada instalación localízase dentro da 
delimitación de solo clasificado como SOLO URBANO CONSOLIDADO do PXOU, 
séndolle de aplicación o réxime de solo urbano consolidado segundo o 
establecido na actual lei do solo de Galicia. 
 
Figura no planeamento vixente a seguinte descrición: 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 2.013. COMPLEJO DEPORTIVO DE ELVIÑA. CUADRO RESUMEN 

REF. CATASTRAL: 7791402NH4989S0001XW 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO        
SUELO URBANO CONSOLIDADO        

CALIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN 

ZONA - SUBZONA DENOMINACIÓN USO CARACTERÍSTICO    
NZ_1_3 EDIFICACIÓN SINGULAR RES    

CALIFICACIÓN. EQUIPAMIENTOS 

TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 

EQ SL EXISTENTE Pb COMPLEJO DEPORTIVO ELVIÑA 

CALIFICACIÓN. INFRAESTRUCTURAS 

TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 

IN SL EXISTENTE Pb PLAZA AGUSTÍN DÍAZ 
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Plano usos pormenorizados 
 

 
 Copia de la documentación del PXOM 2.013 Zonificación. Leyenda. 
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7.1.2.- Complexo deportivo de Sardiñeira. 
 
A parcela sobre a que se expón a citada instalación localízase dentro da 
delimitación de solo clasificado como SOLO URBANO CONSOLIDADO e 
parcialmente como en SOLO NON URBANO CONSOLIDADO. 
 
Reflíctese no planeamento vixente: 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 2.013. COMPLEJO DEPORTIVO DE SARDIÑEIRA. CUADRO RESUMEN 

REF. CATASTRAL: 7501001NJ4070S0001BF 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO        

SUELO NO URBANO 
CONSOLIDADO        

SUELO URBANO CONSOLIDADO        

CALIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN 

ZONA - SUBZONA DENOMINACIÓN USO CARACTERÍSTICO    

NZ_3_1 
EXTENSIÓN EDIFICATORIA EN 

TIPOLOGÍA DE BLOQUES RES    

CALIFICACIÓN. EQUIPAMIENTOS 

TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINA
CIÓN 

EQ SL EXISTENTE Pb C. D. FERNÁNDEZ BREMON PÉREZ 

EQ SL PROPUESTO Pb EQUIPAMIENTO SARDIÑEIRA 

CALIFICACIÓN. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 

SV SL   Pb  

 
ÁMBITOS DE GESTIÓN 

CÓDIGO DENOMINACIÓ
N SUP. ÁMBITO AP. LUCRATIVO TITULARIDAD 

S. DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO 
DESARROLL

O 

ÁREA DE 
REPARTO SUP. AR 

SUP. SUELO 
PUBLICO A. TIPO 

POL 029 A SARDIÑEIRA 32.524,76m2 12.919,26m2 Pb COOPERATI
VA 4 AR POL 029 32.524,76m2 

6.686,25 
m2 0,390909 
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Plano usos pormenorizado. 
 

 
 Copia de la documentación del PXOM 2.013 Zonificación. Leyenda 
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7.1.3.- Complexo deportivo de Agra. 
 
A parcela sobre a que se expón a citada instalación localízase dentro da 
delimitación de SOLO URBANO CONSOLIDADO. 
 
Reflíctese a descrición no planeamento vixente: 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 2.013. COMPLEJO DEPORTIVO DE AGRA. CUADRO RESUMEN 

REF. CATASTRAL: 6716003NJ4061N0001ML/ 6716004NJ4061N0001OL 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO        
SUELO URBANO CONSOLIDADO        

CALIFICACIÓN. EQUIPAMIENTOS 

TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 

EQ SL EXISTENTE Pb COMPLEJO DEPORTIVO ELVIÑA 
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Plano usos pormenorizados 
 

 
 Copia de la documentación del PXOM 2.013 Zonificación. Leyenda 
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7.2.- CONCLUSIÓNS. 
 
Do antedito se determina que as obras a realizar nos anteproxectos de mellora 
e reformas dos tres centros deportivos son compatibles coas normas 
urbanísticas en vigor como así figura nos documentos elaborados polo 
arquitecto Cristóbal Ocariz Meana e o enxeñeiro técnico industrial Carmelo 
Freire. 
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8.- ANÁLISE AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS E AS 
CORRESPONDENTES MEDIDAS CORRECTORAS E 

PROTECTORAS. 
 
 
O forte compromiso polo respecto ao medio ambiente e a protección do mesmo 
mediante accións que minoren ou elimine o impacto ambiental, implica que na 
pretendidas obras de reforma, e mellora para os complexos deportivos de 
Elviña, Sardiñeira e Agra fíxense pautas de máximo respecto e analícense todas 
e cada unha das fases: construción e posterior explotación. Aínda que, para a 
obra en cuestión e atendendo ao normativa marco en materia de impacto 
ambiental na lexislación europea, nacional e galega non é obrigatorio o 
desenvolvemento do correspondente estudo de impacto ambiental, si se fixarán 
unhas liñas fundamentais a seguir para a redución máxima de impacto 
ambiental. 
 
ANÁLISE DE ALTERNATIVAS AMBIENTAIS EN FASE DE CONSTRUCIÓN. 
 
En canto á análise de alternativas na fase de reforma das infraestruturas que se 
proxecte, a súa xustificación ven motivada polo programa de necesidades 
descrito no presente informe, que será definido en base ao Prego de Concurso, 
e ao fallo do concurso por parte da Fundación Deporte Galego. O Proxecto 
definitivo recollerá as modificacións na distribución dos usos que se acorden 
coa adxudicación do concurso e tomando en conta as normas urbanísticas que 
se atopen vixentes no Plan Xeral de Ordenación Urbana de A Coruña.  
 
MEDIDAS CORRECTORAS E PROTECTORAS. 
 
Hanse de ter en conta unha serie de medidas destinadas á minimización dos 
efectos negativos que puidesen ter orixe nesta obra e na súa actividade. 
Deberán introducirse unha serie de medidas para contrarrestar os problemas 
que xurdan e que, no seu caso, retarden a recuperación do medio. A execución 
das obras de reforma deben levar implícitas unha serie de condicións que 
supoñan a menor agresión posible ao medio e deben evitar que leven un 
prexuízo evitable cara á contorna. Terán prioridade todas as medidas e 
procedementos de seguridade necesarios mentres se realicen os traballos, así 
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como as medidas necesarias para evitar posibles danos ás instalacións, 
edificacións e/ou servizos, que pola súa proximidade puidesen verse afectados 
durante a execución das obras. (Evitarase en todo momento que se dea un 
destino incorrecto aos residuos desde o punto de vista ambiental, e 
especificaranse as medidas de seguridade a ter en conta durante os traballos 
para garantir a seguridade das persoas.)  
 
BOAS PRÁCTICAS XERAIS DA OBRA. 
 
En fase de obras deberá aplicarse unha serie de medidas e boas prácticas 
organizativas, co fin de limitar posibles afeccións á calidade do aire e do 
chan/auga. Basicamente se consideran as seguintes: 
 

 Realizar un mantemento preventivo en relación á maquinaria de obra 
con obxecto de evitar derrames de sustancias contaminantes ao chan, 
que por efecto da escorrentía da choiva poidan contaminar áreas 
adxacentes.  

 Evitar a realización das operacións de limpeza e mantemento de 
vehículos e maquinaria en obra. Estas operacións deberán ser realizadas 
en talleres ou lugares convenientemente acondicionados (superficie 
impermeabilizada) onde os residuos ou verteduras xerados sexan 
convenientemente xestionados.  

 Limitar as operacións de carga/descarga de materiais, execución de 
escavacións, e en xeral todas aquelas actividades que poidan dar lugar á 
emisión/mobilización de po ou partículas en períodos nos que o rango de 
velocidade do vento sexa inferior a 10 Km/h. Como norma xeral 
tentarase evitar a realización destas actividades durante os días ou 
períodos de forte inestabilidade ou nos días que se prevexa a entrada de 
frontes.  

 Para mitigar a dispersión de po, especialmente en operacións de 
carga/descarga, pódese dar unha lixeira rega aos materiais, sempre que 
non de lugar á xeración de verteduras líquidas.  

 En canto ás emisións de vehículos e maquinaria pesada, estas poden ser 
reducidas mediante un adecuado mantemento técnico das mesmas e ao 
emprego de material novo ou recente.  
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 A maquinaria de obra sempre quedará estacionada nunha zona 
acondicionada e balizada, dotada de drenaxe perimetral.  

 En canto ao ruído xerado durante a fase de obras, con medidas 
preventivas de toda a maquinaria pode evitar a xeración de ruído 
innecesario como consecuencia da existencia de pezas en mal estado.  

 Durante a fase de obras deberase nomear un responsable ambiental que 
se encargue de vixiar e rexistrar as incidencias durante o 
desenvolvemento das mesmas.  

 Colocación de armaduras e elementos metálicos sobre soportes de 
madeira, evitando o contacto directo co chan. Montar as armaduras en 
zonas específicas para evitar a aparición incontrolada de arames en 
estruturas e sobre o chan.  

 Redución da velocidade dos vehículos de obra co obxecto de diminuír a 
produción de pos e a emisión de contaminantes gasosos.  

 
RESPONSABILIDADES. 
 

 Coordinación da responsabilidade dos diferentes axente da obra en 
materias de medio ambiente.  

 Observación dun estrito cumprimento das indicacións dos encargados e 
das instrucións de traballo da empresa.  

 
RESIDUOS. 
 

 Durante a fase de construción, deberá contemplarse un plan de 
minimización de residuos, que fomente a formación dos traballadores 
para evitar o uso indebido de materiais e equipos e a reutilización de 
materiais na medida do posible.  

 Planificar debidamente e con suficiente antelación a contratación do 
xestor autorizado para a recollida de residuos, de forma que os primeiros 
residuos póidanse segregar, almacenar e xestionar adecuadamente.  
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VEXETACIÓN. 
 

 Planificar as zonas accesibles a vehículos e maquinaria das obras para 
evitar a destrución de posibles zonas vexetais, compactación de chans, 
exceso de ruídos, molestias á poboación, etc. 

 
CONSUMOS. 
 

 Realizar seguimentos do consumo enerxético da obra. Definir un 
programa de inspeccións e lecturas periódicas do consumo en obra para 
detectar posibles excesos e expor obxectivos de aforro enerxético.  

 Aforro de auga nos distintos procesos da obra. Evitar o consumo 
excesivo e inadecuado de auga.  

 Utilización de vehículos e máquinas de baixo consumo de combustible.  

 Definir políticas e procedementos que obriguen a utilizar máquinas de 
consumo mínimo. Asegurar o adecuado mantemento técnico das 
mesmas e emprego de vehículos novos ou recentes.  

 Control e almacenamento correcto das pezas para a montaxe dos 
encofrados. Gardar estes elementos en caixas ou similar para evitar 
perdas, custos e afeccións innecesarias.  

 
PREVENCIÓN DE IMPACTOS DERIVADOS DA PRODUCIÓN DE 
INCIDENTES OU ACCIDENTES. 
 
Durante a execución das obras estableceranse os medios e condicións precisos 
para a prevención de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, os 
elementos necesarios para a correcta utilización de maquinaria e medios 
auxiliares, así como os derivados dos traballos que se desenvolvan. Deberán 
incluírse os elementos e instalacións preceptivos para a hixiene e benestar dos 
traballadores no transcurso da obra e os servizos de asistencia médica e 
primeiros auxilios marcados pola normativa en vigor. Deberase efectuar un 
rigoroso seguimento do cumprimento das normas de seguridade especificadas 
no Estudo de Seguridade e Saúde.  
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ANÁLISE DE ALTERNATIVAS AMBIENTAIS EN FASE DE EXPLOTACIÓN. 
 
Unha vez construído o edificio, exporanse medidas encamiñadas a mellorar o 
coidado ambiental durante a súa explotación, tales como: 
 

 Aforro no consumo de enerxía.  
 Aforro e optimización no consumo, reutilización e reciclaxe de 

materiais.  
 Minimización na xeración de residuos e óptima xestión dos mesmos. 
 Aforro e optimización no consumo de auga.  

 
A solución arquitectónica que salga adiante unha vez resolto o concurso 
responderá a unhas necesidades peculiares, debido ao tipo de edificio público 
de que se trata (dotacional deportivo). Tanto os materiais escollidos como as 
instalacións seleccionadas perseguirán, en último termo, servir da mellor 
maneira ao fin último do edificio. Na fase de explotación e mantemento do 
edificio deben facerse un bo uso das instalacións, procurando na medida do 
posible responder os requirimentos ambientais que se expoñen a continuación.  
 
RESIDUOS. 
 

Deberase implantar un sistema eficaz de redución e clasificación de 
residuos. Dotarase ao edificio de espazos reservados para colectores, que 
albergarán de forma separativa os distintos tipos de residuos, co fin de 
garantir a súa reutilización e/ou reciclaxe.  

 
SINALIZACIÓN EXTERIOR. 
 

Proponse como medida preventiva a sinalización correcta dos viais que 
linden cos Centros proxectados, de maneira que non se exceda a velocidade 
permitida, mesmo mediante a colocación de elementos disuasorios, como 
bandas rugosas, semáforos, pasos de peóns, etc.  

 
PAISAXE. 
 
Dentro deste Proxecto, o paisaxe/contorna será contemplado como un recurso 
adicional e adquirirá unha consideración crecente en total consonancia co 
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conxunto dos valores ambientais que demanda a sociedade hoxe en día. A 
integración da paisaxe, como variable do medio, pasou a ser unha necesidade 
previa ao desenvolvemento de calquera proxecto de construción. Neste sentido, 
a tendencia actual dos desenvolvementos urbanísticos é a creación de espazos 
agradables, tratando de integrarse na paisaxe e dando ás edificacións unha 
imaxe de valor engadido económico e social importante, aspecto de relevancia 
que serán tomados en consideración na formulación do proxecto definitivo.  
 
SANEAMENTO, FECAIS E PLUVIAIS. 
 
A rede de saneamento do edificio deberase deseñar como un sistema que se 
adapte totalmente ás características de usos do edificio proxectado. Tomarase 
en consideración todo un sistema de rede de tubaxes para a auga corrente.  
 
Consideraranse a recollida de augas pluviais e a recollida das augas usadas 
provenientes de todas as infraestruturas, incluíndo piscinas, desaugadoiros dos 
aparellos sanitarios e sumidoiros das distintas instalacións húmidas. Isto 
podería diminuír o volume de líquidos a tratar en depuradora, e por tanto 
baixará o custo de mantemento das instalacións. 
 
A rede de evacuación de augas residuais estará ventilada mediante válvulas de 
aireación, para evitar calquera xeración de malos cheiros. 
 
CONSUMO ENERXÉTICO DAS INSTALACIÓNS. 
 
Os obxectivos básicos que se han de perseguir durante a explotación do edificio 
son: 

 Diminución das necesidades enerxéticas.  
 Incremento da eficiencia enerxética dos equipos e sistemas  
 Recuperación de enerxía residual doutros equipos e sistemas.  

 
Habemos de considerar que en especial durante o ciclo de vida das instalacións 
proxectadas consumirase unha importante cantidade de enerxía, 
particularmente orixinada polo uso de sistemas de iluminación e climatización 
tanto atmosférica como das instalacións de auga. Proponse realizar un 
mantemento óptimo das instalacións, que dará lugar ao seu máximo 
rendemento, reducindo de modo considerable as perdas de enerxía.  
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ATMOSFERA INTERIOR . 
 
Os factores máis importantes que determinan a calidade da atmosfera interior 
son a calidade do aire, o nivel de iluminación, o nivel de ruídos e o de 
ventilación. (As operacións de mantemento do edificio non deben incluír o uso 
de materiais que poidan prexudicar o benestar social, como son pinturas 
volátiles, vernices, adhesivos, etc. Deberase garantir unha boa ventilación das 
instalacións, así como un nivel sonoro que non exceda os parámetros 
lexislados, e unha óptima iluminación.  
 
SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Recoméndase que en fase de funcionamento dos centros deportivos sexa 
implantado un sistema de Xestión Ambiental (ISO 14001). Así se ofrecerán 
garantías de eficacia e poñerase de manifesto un comportamento ambiental 
demostrable publicamente a través da Certificación dun Organismo Oficial.  
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9.- RISCOS OPERATIVOS E TECNOLÓXICOS NA 
CONSTRUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA OBRA. 

 
 
De todos os riscos tecnolóxicos e operativos que supoñen as obras nun 
importante centro deportivo como os analizados, derívanse unha serie de 
impactos que poden afectar a contorna do emprazamento, pero polos seus 
especiais características destacariamos como fundamentais os que se detallan a 
continuación: 
 
FALLOS NA CIMENTACIÓN. 
 
No caso de actuacións no contornos dos vasos e para evitar a posible aparición 
de asentos ou elevacións dos vasos das piscinas, que poidan xerar 
posteriormente a aparición de fisuras, coas súas consecuentes filtracións de 
auga, é obrigatorio realizar un bo estudo xeotécnico con anterioridade ao 
desenvolvemento dos proxectos.O cemento utilizado para a confección do 
formigón armado será do tipo de cemento CEM IV, para a protección das 
armaduras. 
 
RISCO DE CORROSIÓN. 
 
Risco de corrosión das estruturas, carpintería e elementos metálicos da 
instalación polo efecto do ambiente oxidante do cloro e a humidade en xeral. 
De utilizar elementos metálicos estes serán de aceiro galvanizado termo lacado 
e o tipo de unión realizarase atornillado, no canto de soldadura, aínda que 
haberá que pintar a estrutura cunha frecuencia aproximada de dous anos, para 
evitar o seu oxidación. O cemento utilizado para a confección do formigón 
armado será do tipo de cemento CEM IV, para a protección das armaduras. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DOS VASOS. 
 
A plataforma ou fondo, que soportará o peso da auga como carga repartida 
uniformemente, mediante a execución previa dun muro perimetral de formigón 
armado que conterá terra compactada ao 95% do Próctor Normal. As paredes 
laterais, que soportarán a presión trapezoidal da auga estarán formadas 
formados por un muro (viga de gran canto) de formigón armado HA-30/B/15/IV 
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B400S encaixado sobre os muretes anteriormente mencionados. Tanto na base 
horizontal como nas paredes laterais proxectarase unha capa de 10-15 cm. de 
espesor de formigón impermeabilizante armado mediante mallado para evitar 
formación de fisuras por retracción. No formigón gunitado o tamaño máximo de 
árido non debe ser superior a 10 mm. Admítense variantes tipolóxicas 
estruturais para a formación dos vasos sempre que se trate de solucións 
absolutamente contrastadas. 
 
Deberá dispoñer dunha capacidade suficiente de billas de auga/produtos e aire 
para a limpeza mediante baldeo. 
 
Dispoñerase dun plan de desinsectación para manter as instalacións nas máis 
adecuadas condicións de salubridade e elevar as pendentes para que se 
produza unha correcta recollida das augas residuais. 
 
CUBERTAS. 
 
A frecha que se produza nas vigas das cubertas estará dentro das tolerancias 
admisibles para un correcto funcionamento desta. 
 
HABITABILIDADE DAS PISCINAS E ZONAS ACUÁTICAS EN XERAL. 
 
As instalacións deben dispoñer de espazos necesarios para situar a todos os 
usuarios en función da demanda esixida, sen que se produza ningún tipo de 
discriminación.  
 
Coidarase que a colocación de revestimentos non forme ningún canto vivo. 
Todos os bordos e ángulos serán romos evitando así que puidesen producir 
lesións. Terase precaución de que as zonas destinadas á circulación descalza 
sexan de material hixiénico e libre de obstáculos.  
 
Utilizaranse pavimentos homologados e certificados antiescorregadizos en todas 
aquelas dependencias con risco de escorregamento.  
 
Os bancos, perchas e duchas serán anti-vandálicas, conseguindo así unha maior 
vida útil.  
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As portas, bancos de vestiarios e outros elementos de apoio non deben tocar o 
chan. Deberán collerse á parede a unha altura aproximada de 20 cm. co fin de 
evitar a corrosión e facilitar a limpeza.  
 
Dispoñer de billas de auga/produtos e aire para limpeza mediante baldeo.  
 
Dispoñerase dun Plan de desinsectación para manter as instalacións nas máis 
adecuadas condicións de salubridade.  
 
Dar as pendentes necesarias para que se produza unha correcta recollida das 
augas residuais. 
 
RISCOS AMBIENTAIS. 
 
Un risco xenérico para a contorna da obra que será común a todas as fases da 
mesma é a presenza e circulación de maquinaria pesada na zona (camións, 
formigoneiras, escavadoras, etc.).  
 
Durante todo o proceso de obra, esta ha de estar perfectamente valada para 
evitar o acceso de persoas alleas á mesma cos riscos que iso levaría. 
 
ESTRUTURA. 
 
Na fase de construción e montaxe da estrutura, o risco principal para a 
contorna supoñerao a circulación dos transportes pesados encargados da 
execución dos grandes elementos estruturais, no caso de que o deseño 
arquitectónico que se aprobe definitivamente contempláseos. Así mesmo a 
montaxe destes elementos pesados realizarase minimizando o impacto sobre a 
contorna máis próxima, sendo inevitable de todos os xeitos a presenza de 
guindastres para a colocación de elementos na obra. 
 
XESTIÓN INTEGRAL DA CONSTRUCIÓN. 
 
Na xestión da obra de reforma dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e 
Agra, vai ser moi importante a coordinación dos distintos equipos que 
interveñan na fase de obra para evitar dilatacións e interrupcións que poidan 
afectar os prazos de execución e á calidade final da mesma. Para a execución 
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dos traballos, en especial naqueles equipamentos específicos, será necesario 
contar por parte da empresa construtora con técnicos especialistas que dirixan 
a súa execución. 
 
MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS. 
 
O futuro adxudicatario da explotación dos complexos deportivos de Elviña, 
Sardiñeira e Agra deberá contar cun equipo técnico para o mantemento das 
distintas instalacións e equipamentos con que vai contar o edificio para garantir 
o seu correcto funcionamento, para así obter o máximo rendemento dos 
equipos técnicos previstos. 
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10.- ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE. 
 
 
Atendendo ao disposto polo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro polo 
que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas  obras de 
construción, no marco da Lei 31/1995 do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, e como queira que a obra de reforma e mellora dos complexos 
deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra obxecto deste estudo de viabilidade, 
realizarase mediante a fórmula de concesión de servizos, e que serán, por unha 
banda as empresas licitadores, responsables da redacción de proxecto básico e, 
finalmente, a empresa adxudicataria será a responsable da redacción do 
proxecto de execución, quedando obrigada, na fase de redacción do proxecto, 
á presentación do estudo de seguridade e saúde que deberá formar parte do 
citado proxecto de execución de obra ou, no seu caso, do proxecto de obra. 
 
Estudo de seguridade e saúde que, atendendo ao artigo 5.2 do citado Real 
Decreto 1627/1997, deberá conter a seguinte documentación mínima: 
 
a) Memoria descritiva dos procedementos, equipos técnicos e medios auxiliares 
que haxan de utilizarse ou cuxa utilización poida preverse; identificación dos 
riscos laborais que poidan ser evitados, indicando para ese efecto as medidas 
técnicas necesarias para iso; relación dos riscos laborais que non poidan 
eliminarse conforme ao sinalado anteriormente, especificando as medidas 
preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos 
riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas 
alternativas. 
 
Así mesmo, incluirase a descrición dos servizos sanitarios e comúns de que 
deberá estar dotado o centro de traballo da obra, en función do número de 
traballadores que vaian utilizalos. 
 
Na elaboración da memoria haberán de terse en conta as condicións da 
contorna en que se realice a obra, así como a tipoloxía e características dos 
materiais e elementos que haxan de utilizarse, determinación do proceso 
construtivo e orde de execución dos traballos. 
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b) Prego de condicións particulares no que se terán en conta as normas legais e 
regulamentarias aplicables ás especificacións técnicas propias da obra de que 
se trate, así como as prescricións que se haberán de cumprir en relación coas 
características, a utilización e a conservación das máquinas, útiles, ferramentas, 
sistemas e equipos preventivos. 
 
c) Planos nos que se desenvolverán os gráficos e esquemas necesarios para a 
mellor definición e comprensión das medidas preventivas definidas na memoria, 
con expresión das especificacións técnicas necesarias. 
 
d) Medicións de todas aquelas unidades ou elementos de seguridade e saúde 
no traballo que fosen definidos ou proxectados. 
 
e) Orzamento que cuantifique o conxunto de gastos previstos para a aplicación 
e execución do estudo de seguridade e saúde. 
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11.- CUSTE DA INVERSIÓN A REALIZAR E SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN PROPOSTO PARA A REALIZACIÓN DAS 

REFORMAS. 
 
 
Neste apartado ponse de manifesto a viabilidade económico - financeira do 
proxecto que se está expondo: a reforma e explotación de Elviña, Sardiñeira e 
Agra, segundo as características xa reflectidas. 
 
Para unha mellor comprensión deste estudo, dividímolo nos seguintes 
apartados: 
 

 Estrutura e modelo de xestión.  
 Custo do investimento.  
 Hipótese de partida.  
 Memoria descritiva do proxecto. 
 Proxeccións do plan de viabilidade económico - financeiro.  

 
11.1.- ESTRUTURA E MODELO DE NEGOCIO. 
 
Como xa se comentou en apartados anteriores, a formulación é realizar unha 
actuación para reformar e mellorar os complexos deportivos de Elviña, 
Sardiñeira e Agra, que require unha profunda reforma que responda á 
pluralidade de obxectivos que demanda a poboación para unhas instalacións 
destas características no século XXI. 
Unha vez realizada a obra necesaria, prestaranse servizos e actividades de toda 
índole, en seco e no medio acuático, para todo tipo de idades, para ambos os 
sexos, para colectivos especiais (discapacidades, risco exclusión social, etc.), de 
alto e de baixo impacto. 
 
O modelo de negocio, que non é outro que a explotación dos tres centros 
deportivos, baséase, fundamentalmente na oferta de actividades deportivas de 
diversas categorías onde o obxectivo é fidelizar ó usuario mellorando día a día a 
atención e sobre todo a actualización continua das distintas ofertas de 
actividades deportivas tanto en seco como en húmido. 
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Facendo tamén unha oferta de integración de colectivos especiais onde se 
poden encadrar a maiores, persoas con mobilidade reducida, embarazadas, etc. 
De maneira resumida, enuméranse os servizos e actividades dos que poderá 
gozar o usuario: 
 

 En auga: 
 Natación deportiva. 
 Actividades acuáticas e lúdicas. 
 Actividades combinadas de estiramentos e relaxación acuática. 
 Actividades acuáticas para maiores, especialmente con problemas 

de articulacións. 
 AQUAGYM: Gasto calórico. Execución de exercicios adaptados con 

base musical. 
 

 En seco:. 
 Fitness. 
 Actividades dirixidas: tonificación muscular con pesas, ioga, 

pilates, tai-chi, coreografías. 
 Actividades cardiovasculares: running, step, zumba. 
 Tonificación muscular: training, clases de entrenamento para 

sénior, clases de entrenamento xeral. 
 
11.2.- CUSTOS DE INVESTIMENTO. 
 
Os investimentos previstos se corresponden por un lado aos que figuran nos 
respectivos anteproxectos de reforma de instalacións que se elaboraron a partir 
dos distintos informes técnicos do estado actual e a necesidade de adaptar á 
lexislación vixente. 
 
Así, os custes previstos segundo os anteproxectos se corresponden coas 
seguintes cantidades (execución por contrata). 
 
-Reforma do C.D. de Elviña 1.042.293,07 € 
-Reforma do C.D. de Agra 164.747,74 € 
-Reforma do C.D. de Sardiñeira 694.841,08 € 
  

TOTAL 1.901.881,89 € 
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Por outro lado se fai necesario unha serie de inversións para a actualización e 
mellora do equipamento e mobiliario, que se describen a continuación 
 

- Equipamento deportivo: 
 
Neste apartado inclúese aquel equipamento necesario nas instalacións e que 
non cabe incluír en inversión en renting como son: colchonetas, táboas step, 
pelotas fitball, etc.  
 
E tendo en conta que se tratan de tres centros deportivos se require a lo menos 
un orzamento de 30.000 € que deberán ser repostos cada 5 anos. 
 

- Equipamento botequin: 
 
Esta dotación correspondese coa necesidade de actualizar o mobiliario e 
accesorios do botequin (camilla, desfibrilador, táboa de reanimación 
cardiopulmonar, fonendo, medidor de tensión, etc.). 
 
A inversión se debe realizar nos tres centros deportivos polo que a contía a 
investir é de 15.000 € que se deben repor cada 5 anos. 
 

- Equipamento de vestiarios: 
 
Os vestiarios dos centros deportivos deben proporcionar ao usuario os medios e 
comodidades necesarios para un bo servizo. Así, deberase investir na 
renovación de elementos como son os bancos, taquillas e cabinas sanitarias. 
Ademais, se debe dotar de tarimas de plástico antideslizante para favorecer a 
hixiene e seguridade nestes espazos. 
 
O investimento estimado para estas intalacións nos tres centros deportivos é de 
210.000 € que serán repostos cada 10 anos. 
 

- Equipamento de limpeza e mantemento: 
 
Neste apartado inclúense o material necesario para a realización do 
mantemento das instalacións (ferramentas, medidores analíticos, etc.) así como 
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os equipos de limpeza tanto de espazos de actividades en seco como en como 
húmido (varredora, secadora, limpafondos, carros de limpeza, etc). 
 
A inversión a realizar se estima, tendo en conta este tipo de instalación (tres 
centros deportivos), un total de 20.000 € que se deberán repor cada 5 anos. 
 

- Equipamento mobiliario: 
 
Tendo en conta que as instalación deportivas contan con espazos de atención 
ao público (mostrador, estanterías, etc.) se require unha actualización deste 
mobiliario existente, para o que se presuposta unha cantidade de 70.000 € para 
o conxunto dos tres centros deportivos e que se deberá repor cada 10 anos. 
 

- Software de xestión: 
 
A continua actualización dos distintos software de xestión é necesaria, pois 
destes depende moitas veces o éxito da xestión dos aboados, instrutores e 
medios. 
 
Tendo en conta que se debe facer a lo menos unha renovación cada 10 anos 
nos tres centros, o investimento alcanza 12.000 €. 
 

- Control de acceso: 
 
Os sistemas de control de acceso requiren unha renovación polo que o 
investimento previsto alcanza os 30.000 € que deben renovarse cada 10 anos 
nos tres centros. 
 

- Equipos informáticos: 
 
Os continuos  adiantos en informática requiren que os centros teñan 
comunicacións e procesos áxiles nos equipos de hardware a empregar nos tres 
centros deportivos. 
 
O investimento previsto para cada 10 anos se estima en 18.000 €. 
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En resumo, os investimentos en equipamento tendo en conta os anos de 
amortización son: 
 

Equipamento Investimento (€) Anos de 
amortización 

Equipamento deportivo (varios) 30.000,00 5 
Equipamento de botequin 15.000,00 5 
Equipamento vestiarios 210.000,00 10 
Equipamento limpeza e mantemento 20.000,00 5 
Equipamento mobiliario 70.000,00 10 
Software de xestión 12.000,00 10 
Control de accesos 30.000,00 10 
Equipos informáticos 18.000,00 10 
 

- Resumo investimentos 
 

REFORMA CENTROS DEPORTIVOS 

Concepto Custe Tempo de 
amortización 

ELVIÑA 875.876,53  
SARDIÑEIRA 583.900,07  
AGRA 138.443,48  
Total E.M. 1.598.220,08  
13 % Gastos xerais 207.768,61  
6 % Beneficio Industrial 95.893,20  
Total 1.901.881,90 20 
   

Custes a maiores   
Honorarios de proxecto 160.000,00  
Licenzas e taxas 115.000,00  
Outros gastos 45.000,00  
Total 320.000,00 20 
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Equipamento   

Equipamento deportivo (varios) 30.000,00 5 
Equipamento de botequin 15.000,00 5 
Equipamento vestiarios 210.000,00 10 
Equipamento limpeza e mantemento 20.000,00 5 
Equipamento mobiliario 70.000,00 10 
Software de xestión 12.000,00 10 
Control de accesos 30.000,00 10 
Equipos informáticos 18.000,00 10 
Total 405.000,00  
 
11.3.- HIPÓTESE DE PARTIDA. 
 
A continuación establécese o escenario hipotético no que se desenvolve o 
modelo de explotación do servizo, con todos os seus parámetros económicos e 
coa súa incidencia nas tarifas para cobrar aos usuarios. Barállanse as seguintes 
hipóteses:  
 

 Contrato de concesión de obra pública de 20 anos de duración. 

 Duración das obras: 12 meses. 

 Aplicación de incrementos de tarifas a cobrar aos usuarios e de gastos 
correntes, estimando nun 1% de media ao longo dos 20 anos. No caso 
dos custos de persoal (aplicación dos Convenios), estímase un 1,5% de 
media ao longo dos 20 anos. 

 Calcúlase que o potencial de usuarios do centro deportivo, a medio 
prazo, é de 15.000 usuarios, cunha media de 9.000 aboados ao mes. 
Para o cuarto ano de explotación espérase estar nunha media de 9.400 
aboados pagadores con cota. 

 
En INGRESOS considéranse as seguintes hipóteses:  
 

 Considéranse as seguintes partidas de ingresos: por cotas de abonados, 
por matrículas de inscrición, por venda de entradas, por actividades en 
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seco e acuáticas, por vendas de material deportivo, por ingresos de 
vending hostalería e por publicidade.  

 Os ingresos fundaméntanse nas tarifas para cobrar aos usuarios, 
especialmente as cotas de abonados, que supoñen mais do 70% dos 
ingresos previstos a partir do ano 4.  

 Se considera un canon para pagar á FDG, como titular do contrato. 
Aínda que a posible oferta de canon quedará aberto ás ofertas das 
empresas licitadoras na fase de concurso. Establécese un mínimo do 4 % 
dos ingresos. 
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A formulación de tarifas a cobrar aos usuarios en consonancia coas 
propostas en centros de igual categoría e servizos do entorno, son os 
seguintes: 
 

PROPOSTA DE PREZOS EXPLOTACIÓN ANO I (Ano 2019) 
PREVISION ABONADOS TEMPORADA 

ABONOs % P.BRUTO 
Abono Mini (mañá) 3,50% 21,93 €  
Abono Maxi (día completo) 21,00% 32,03 €  
Aboado Familiar Titular 23,00% 30,21 €  
Cónxuxe 18,00% 5,73 €  
Fillos 6-18 11,00% 5,73 €  
Fillos <6 anos y Fam. Num 3ºfillo 8,00% -   €  

Xcorporate 0,09% 18,10 €  

Club natación Coruña 0,24% 17,69 €  

Cota universitario 2,00% 22,17 €  

Abonado maiores 7,00% 20,40 €  

Invitados 2,00% -   €  
TITULARES 58,83%   

 
PREVISION USOS PUNTUAIS 

ENTRADAS USOS AÑO 100% P.BRUTO 
Entrada Adulto 1.000 5,51 €  
Entrada Xove 500 2,82 €  

Entrada Universitario 1.000 2,82 €  
Entrada Spa eventual 3.500 10,43 €  
Entrada Spa aboado 2.000 5,22 €  
Bono 5 Spa eventual 200 41,73 €  
Bono 5 Spa aboado 40 20,87 €  

Bono 10 Spa eventual 100 73,07 €  

Bono 10 Spa aboado 40 36,58 €  
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ALQUILERES USOS AÑO 
100%  P.BRUTO 

Pavillón polideportivo fede 1.800     14,70 €  

Campo de fútbol fede 1.800     21,23 €  
Rúa de piscina fede 800     33,62 €  
Piscina enteira fede 1   575,55 € 
Sala de actividades fede 10     28,75 €  
Pavillón polideportivo eve 50     29,28 €  

Campo de fútbol eve 50     36,77 €  
Rúa de piscina eve 100     42,77 €  
Piscina enteira eve 0   719,33 € 
Sala de actividades eve 20     28,75 €  
Aluguer pista padel muro abo 100       6,92 €  

Aluguer pista padel muro luz abo 200     10,37 €  
Aluguer pista padel muro finde y fest abo 100       9,15 €  
Aluguer pista padel cristal abo 150       9,15 €  
Aluguer pista padel cristal luz abo 200     11,90 €  
Aluguer pista padel cristal finde y fest abo 150     10,98 €  
Aluguer pista padel muro eve 50       7,68 €  

Aluguer pista padel muro luz eve 300     11,54 €  
Aluguer pista padel muro finde y fest eve 50     10,17 €  
Aluguer pista padel cristal eve 75     10,17 €  
Aluguer pista padel cristal luz eve 100     13,22 €  
Aluguer pista padel cristal finde y fest eve 75     12,20 €  
Bono de 10 padel 20     84,85 €  

Bono de 25 padel 20   195,76 € 
Bono de 50 de padel 10   365,41 € 
Aluguer de raqueta de padel 0       1,27 €  
Aluguer de toalla 0       0,91 €  
TOTAIS 8.601   
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Nos custes considéranse as seguintes hipótese: 
 

Total investimento a 20 anos 2.221.881,90 € 
Total investimento a 10 anos 340.000,00 x 2 = 680.000,00 € 
Total investimento a 5 anos 65.000,00 x 4 = 260.000,00 € 

Total 3.161.881,90 € 
 

As principais partidas de gastos de explotación son: 
 
GASTOS DE PERSOAL 1.510.621,10 €  
SUBMINISTROS 410.880,00 €  
SERVICIOS EXTERNOS ( xestoría, 
extintores, vixilancia, etc) 195.360,00 €  
SEGUROS 11.520,00 €  
ARRENDAMENTOS  52.800,00 €  
CANON ( 4% INGRESOS TOTALES) 125.938,00 €  

SUMA: 2.307.119,10 €  
Gastos Xerais e B.Industrial (10%) 230.711,91 € 
TOTAL 2.537.831,01 € 
 
 
 
 

 
  

1.661.683,21 €
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12.- VIABILIDADE DA CONCESIÓN. 
 

1.- INTRODUCIÓN. 
 
Estamos ante as instalacións de tres piscinas situadas en tres centros 
deportivos e que teñen na actualidade máis de vinte anos de uso, polo que se 
conta cun historial de demanda suficiente para acadar un cálculo de estimación 
de ingresos dabondo. 
 
Unicamente esta demanda pode ser menor se existiran ofertas máis atractivas 
para os usuarios. 
 
Podemos considerar que o número máximo de usuarios en cada unha das 
piscinas permite definir a demanda máxima sen ter en conta as actividades en 
seco. 
 
O factor limitante é a superficie do vaso que se corresponde con 310 m2 de 
cada unha delas. E a maiores  unha piscina de actividades acuáticas de 75 m2. 
 
A normativa reguladora en Galicia é:  
 

- Decreto 103/2005 de 6 de maio Regulamentación técnico - sanitaria  de 
piscinas de uso colectivo. 

- R.D. 742/2013, “por el que se establecen los criterios técnico - sanitarios de 
la piscina”. 

 
De forma resumida establecen: 
 

- CARACTERÍSTICAS DOS VASOS 
 
Profundidades Os cambios de pendente serán moderados e progresivos e estarán 

sinalizados, igual que os puntos de máxima e mínima profundidade. 

Fondo A pendente será a necesaria para facilitar o baleirado, sen que aquela 
poida superar o 30%. 

Rebosadeiros Obrigatorio nas piscinas de nova construción de máis de 250m² de lámina 
de auga. 
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Rebosadeiros Nas novas construcións inferior a 250m² de lámina de auga, e nas xa 
construídas de calquera superficie, un por cada 25m, 

Praia Terá unha anchura mínima de 1,20m con pendente ao exterior. 

Escaleiras Ao menos dúas, sen que exista unha distancia superior entre elas de 20 m 

Aforo Nº de bañista: superficie lámina de auga/Xmin.   
Xmin = 2 m2/ persoa (piscina aire libre) y Xmin = 3 m2/ persoa (piscina 
cuberta). 

 
- VESTIARIOS E LOCAIS 

 
Duchas O número mínimo de duchas que deberán ter tanto os vestiarios 

masculinos como femininos será: 
 
1 ducha por cada 40 m2 de lámina de auga (2 como mínimo) 

Botiquín Todas as piscinas deberán dispor dun botiquín e nas piscinas de máis de 
325m² será obrigatorio a existencia  dun local destinado a primeiros 
auxilios. 

Locais Emprazados en lugares independentes dos destinados ao público. 

 
- TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO DA AUGA 

 

Tempo de 
recirculación 

Vasos infantís:1 hora. 
Vasos recreativos e de competición : 4 horas. 
Vasos exclusivos para saltos/inmersión: 8 horas. 

Transparencia Visibilidade perfecta das marcas do fondo nas zonas mais 
profundas 

PARÁMETRO VALOR LIMITE PARÁMETRO VALOR LIMITE 

PH 7,2 -  8 Cloro libre 0,6 - 1,2 

Amoníaco (mg/l NH )  1,0 Ferro 0,3 mg/l 

Ácido Isocianúrico Valor límite 75 mg/l Aluminio 0,3 mg/l 

Oxidabilidade 9 mg O2/l Amoníaco 1,00 mg/l 

Tensioactivos 
catiónicos  

< 5 ppm Cobre 2 mg/l 
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Ozono (mg/l) 10 Prata 3 

  Bromo total 2 -5 mg/l – Br2 

 
- CONDICIÓNS EN PISCINAS CUBERTAS CLIMATIZADAS 

 
T. auga 25º - 30º*C Volume aire Renovación constante 

T. recinto 2ºC más da auga Humidade relativa < 65 % 

CO2 Menos de 500 mg/m3 A do aire exterior  

 
Máximo aforo segundo lei (piscinas) = 385,0 m² / 3 m² = 128 bañistas. 
 
Aforo máis probable: 
Supoñendo que acudan unha media do 40% (52 bañistas) (30% libre e 70% 
cursos) veces á semana, repartidos en 14 quendas de unha hora ao longo do 
día, resultaría: 
 

bañistas
veces

semana

semana

dias

dia

quendas
quendas
bañistas 366.2

2

1
5,61452   

 
Para cada un dos tres complexos deportivos. 
 
Esta cifra é limitante respecto do uso da área mollada, polo que o resto dos 
usuarios terán que ser atraídos polas actividades en seco. 
 
As estimacións que se fan, son aproximadamente de 9.000 abonados ao mes 
en conxunto, é dicir, aqueles que demandan actividades en seco e actividades 
de piscina. 
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2.- CUSTOS. 
 
 
2.1.- CUSTO DE AMORTIZACIÓN. 
 
As inversións a realizar, como reformas das instalacións aparecen definidas no 
apartado 11.2 do estudio, e veñen motivadas pola necesidade de realizar 
reformas de adecuación e reparación das instalacións. Contémplase que as 
inversións totais son de 3.161.881,90 euros, o que supón uns custes de 
financiamento externo, de ser o caso de: 
 

 Amortización 
a 20 anos 

Amortización 
a 10 anos 

Amortización 
a 5 anos Total 

Interese 5,0 % 5,0 % 5,0 %  
Anos 20 10 5  
Inversión 
inicial 2.221.881,90 € 340.000,00 € 65.000,00 € 2.626.881,90 € 

Custe 
anual 178.289,55 € 44.031,56 € 15.013,36 € 237.334,47 € 

 
Este estudio se fai coa hipótese de que as inversións son con capital propio da 
concesionaria (sen custes de financiamento). 
 
2.2.- CUSTOS DE EXPLOTACIÓN. 
 
2.2.1.- Persoal. 
 
Proponse un horario  semellante ó actual e o de outras instalacións próximas, 
co obxectivo de responder a demanda potencial. 
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Para realizar os servizos de apertura e mantemento das instalacións da piscina 
e ximnasio requirirase persoal, tendo en conta que o horario mínimo de 
apertura será: 
 
HORARIO APERTURA T. INVERNO  HORAS/SEMANA 
HORARIO LUNS A VENRES 7,30 - 23,30 80,00 
HORARIO SÁBADO 8,30 - 21,00 13,00 
HORARIO DOMINGO 9,00 - 15,00 6,00 

TOTAL   99,00 
 

- SERVIZO DE DIRECCIÓN E CONTROL. 
 
En toda instalación debe existir un responsable encargado de dirixila e  de 
coordinar o persoal nas súas funcións. Segundo o volume da explotación  o seu 
perfil pode ser máis técnico - deportivo ou administrativo pero en calquera  
caso debe liderar a instalación.   
 
Entre as principais funcións e responsabilidades deste posto atópanse  :  
 

 Dirixir e controlar permanentemente ao persoal, instalación, actividades ao  
seu cargo.  

 Realizar o control administrativo da instalación.  
 Elaborar Informes técnicos e analizar a marcha da instalación. 
 Planificar e coordinar cursos e actividades que se realicen na instalación, e 

se as circunstancias esixíseno impartir mesmo directa e persoalmente 
algún curso ou clase. 

 Desenrolar a labor comercial de captación de novos clientes en colexios,  
asociacións, empresas e concellos próximos, baixo as directrices da 
dirección.  

 Deseño de presupostos e ofertas. 
  
Este servizo de dirección estará auxiliado polo coordinador deportivo, así como 
os de recepción, persoal, actividades e limpeza. 
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- SERVIZO DE ATENCIÓN O CLIENTE (RECEPCIÓN). 
 
Ademais de ofrecer un servizo de recepción e administración das  instalacións 
deberá ter un perfil comercial  este posto, por ser a  primeira persoa coa que se 
atopa quen desexa información para  inscribirse ou calquera usuario xa inscrito.  
 
Entre as principais funcións e responsabilidades deste posto atópanse:  
 

 Realizar traballos de atención ao público.  
 Controlar o acceso ás instalacións. 
 Realizar os cobros de cotas e actividades.  
 Realizar traballos elementais de oficina, administración, contabilidade e 

arquivo; mecanografía e taquigrafía, atención ao teléfono,  todo iso con 
pulcritude e esmero.    

 
- SERVIZO DE MANTEMENTO.  

 
Debido á complexidade técnica das instalacións e maquinaria das piscinas 
cubertas adóitase contar con operarios que realicen o mantemento preventivo e 
correctivo, e con empresas especializadas homologadas para traballos puntuais 
de mantemento técnico - legal (Ascensores, extintores, sistemas de alarma, 
climatización …)  
 
Entre as principais funcións e responsabilidades deste posto atópanse:  
 

 Executar os procesos, métodos e operacións de mantemento, reparación, 
reposición, aceso, apagado, vixilancia e control na totalidade de 
instalacións técnicas, sistemas e equipos do complexo durante as horas e 
datas que se determinen.  

 Cumprir estritamente a lexislación vixente de piscinas de uso público que 
se relacionen directamente co labor do seu servizo.  

 Detectar malas condicións, danos e/ou avarías para proceder á súa 
inmediata reparación.  

 Controlar e planificar o aprovisionamento de produtos e aditivos 
necesarios, elaborando as solicitudes de pedido. Realizar actuacións 
básicas de mantemento correctivo efectuando arranxos de electricidade, 
cerraxería, carpintería, na totalidade da instalación.  
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- SERVIZO DE LIMPEZA.  

 
A limpeza e hixiene é un dos aspectos máis valorados polos usuarios de 
instalacións deportivas. Para lograr un servizo eficiente debese deseñalo 
adecuando o persoal e as quendas ás esixencias do funcionamento ordinario do 
centro (Horarios, actividades e cursos,...)  
 
Entre as principais funcións e responsabilidades deste posto atópanse:  
 

 Realizar os labores de limpeza e aseo dos centros de traballo, na 
totalidade de instalacións de piscinas, edificios e dependencias, 
comprendendo chans, vasos natatorios, praias, pavimentos verticais e 
horizontais, portas, xanelas, mobiliario e demais aveños e servizos 
hixiénicos, escaleiras, calquera outras análogas existentes ou que se 
constrúan ou instalen.   

 
- SERVIZO DE SOCORRISMO.  

 
É o único servizo obrigatorio por normativa durante todo o horario de apertura. 
A súa importancia é vital xa que garante a seguridade dos bañistas, ademais, 
do mesmo xeito que sucede no caso de atención ao cliente, mantén un 
contacto directo cos usuarios e do seu trato vai depender en certa medida o 
grao de satisfacción destes. 
  

 Vixiar, controlar e atender a todo bañista que requira os seus servizos, 
aplicando os primeiros auxilios e colaborando cos servizos médicos se son 
requiridos.  

 Permanecer no posto de vixilancia excepto en caso de atender a un 
accidentado ou sendo relevado por outro técnico en salvamento, pero 
sempre comunicándoo ao superior responsable.  

 Controlar da calidade da auga, e realizar operacións básicas de tratamento 
físico e químico da auga para os vasos de baño.   
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- SERVIZO DE ENSINANZA DEPORTIVA.  

 
As piscinas cubertas adoitan funcionar como complexos deportivos que 
aglutinan unha serie de servizos adicionais como salas de actividades ou zonas 
de relaxación (Spa). Ademais dos monitores de natación é necesario contar con 
monitores deportivos para os devanditos espazos.  
 
Entre as principais funcións e responsabilidades deste posto atópanse:  
 

 Impartir as clases seguindo as directrices marcadas na programación.  
 Coordinar o uso de espazos e materiais da instalación con outros 

monitores e profesionais.  
 Valorar as necesidades deportivas de oferta de actividades baseándose na 

recollida de información proveniente do contacto cos usuarios.  
 Realizar o control de asistencia, estatísticas e rexistros escritos da 

evolución dos alumnos ao seu cargo.  
 Preparación, distribución, recollida e correcto almacenamento de material 

didáctico, instrumental ou auxiliar para as actividades. 
 
A continuación se expón o persoal proposto para a atención duns niveis de 
9.000 aboados ao mes. 
 
Os custes se calculan partindo dos salarios que figuran no convenio do sector 
para o ano 2.019 incrementando os que figuran en 2.018 como custe real dos 
actuais traballadores. 
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A CORUÑA 2019 

Posto Nº 
POSTOS 

Nº 
meses Bruto 1,5% 

INCREMENTO 
Bruto 
total 

SS 
empre 

Custe 
total 

      2018 2019       

DIRECTOR  INSTALACION - 1,00 12 29.174 29.612 29.612 10.364 39.976 
COORDINADOR DEPORTIVO 4,00 12 29.174 29.612 118.448 41.457 159.905 
COORDINACION(Recepción,persoal, actividades 
e limpeza) 4,00 12 19.915 20.214 80.855 28.299 109.155 

XEFE DE MANTEMENTO 1,00 12 20.703 21.013 21.013 7.355 28.368 
OPERARIO DE MANTEMENTO 5,00 13 18.586 18.865 102.186 35.765 137.951 
RECEPCIONISTAS - 9,00 13 18.956 19.241 187.596 65.659 253.255 
SOCORRISTAS - 7,00 13 19.462 19.754 149.801 52.430 202.231 
MONITORES MULTIDISCIPLINAR 9,00 13 19.915 20.214 197.084 68.979 266.063 
XEFE ADMINISTRATIVOS 1,00 13 24.943 25.317 27.426 9.599 37.026 
ADMINISTRATIVO 1,00 13 19.164 19.451 21.072 7.375 28.447 
OPERARIOS DE LIMPEZA 9,00 13 18.581 18.860 183.885 64.360 248.244 

TOTAL Nº JORNADAS TRABAJO 51,00             
          1.118.979 391.643 1.510.621 
              1.510.621 
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2.2.2.- Subministros. 
 
Neste apartado integramos todos aqueles materiais e subministros que se 
requiran para una perfecta explotación dos servizos. Estímase por similitude con 
instalacións en funcionamento, e en base a características das instalacións e 
tamén tendo en conta os custes actuais dos complexos. 
 
Estes serían: 
 

SUBMINISTROS 

AUGA 86.400 € 12,9% 
ELECTRICIDADE 167.040 € 24,9% 
COMBUSTIBLE 115.200 € 17,2% 
TELEFONO 10.560 € 1,6% 
MATERIAL de oficina, public, etc 9.600 € 1,4% 
PRODUCTOS QUIMICOS 4.800 € 0,7% 
PRODUCTOS DE LIMPEZA 17.280 € 2,6% 
    

    

TOTAIS 410.880,00 €  61,3% 
 
2.2.3.- Servizos externos. 
 
Ademais do servizo de limpeza inclúense os servizos técnicos previos para 
caldeira, instalación eléctrica, ascensor, sistemas de protección contraincendios, 
climatización, analíticas, xestoría, etc. Todos eles considerados servizos 
externos. 
 

SERVICIOS EXTERNOS 

Limpeza instalacións 27.840 € 4,2% 
Xestoria 19.200 € 2,9% 
Mantemento externo 38.400 € 5,7% 
Servizos bancarios 33.600 € 5,0% 
Reparaciones  y Conservación 42.720 € 6,4% 
Publicidad y Propaganda 16.320 € 2,4% 
Outros tributos 7.680 € 1,1% 
Outros gastos 9.600 € 1,4% 

TOTAIS 195.360,00 € 29,1% 
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2.2.4.- Arrendamentos e canons. 
 
Será necesario incorporar máquinas adquiridas mediante renting, así como 
canons de licencias para plataformas on line, etc. 
 
Estímase un custe anual de 52.800,00 euros. 
 
2.2.5.- Outros custes de explotación. 
 
Considérase as primas de R.C e multirrisco por un importe anual de 11.520 
euros. 
 
2.2.6.- Canon. 
 
Establecese un canon mínimo do 4 % dos ingresos ao obxecto de contribuír aos 
gastos indirectos que a propia Fundación ten respecto das actividades dos 
complexos deportivos. 
 
Dito canon supón, tendo en conta as previsións de ingresos unha cantidade de 
125.938,00 €/ano (sen ive). 
 
2.3.- RESUMO DE CUSTOS ANUAIS. 
 
O total de custes anuais onde quedan incluídos os gastos xerais e beneficio 
industrial son os seguintes: 
 

CONCEPTO CUSTE €/ANO 
CUSTE €/ANO + 

G.X e B.I. 
GASTOS DE PERSOAL 1.510.621,10  1.661.683,21   
SUBMINISTROS 410.880,00  451.968,00  
SERVICIOS EXTERNOS ( xestoría, extintores, 
vixilancia, etc) 195.360,00  214.896,00  
SEGUROS 11.520,00  12.672,00  
ARRENDAMENTOS 52.800,00  58.080,00  
CANON (4% DOS INGRESOS TOTAIS) 125.938,00  138.531,80  

 TOTAL  2.307.119,10  2.537.831,01   
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3.- INGRESOS. 
 
 
Para o cálculo dos ingresos a percibir por concepto de entradas, matrículas, 
pártese dos datos existentes na actividade do ano 2017 e 2018 que podemos 
considerar como medios ao longo do contrato. 
 
Os ingresos están xerados principalmente polas cotas dos usuarios das 
instalacións e de forma complementaria polos ingresos atípicos (venda de 
material deportivo, comisións por vendas das máquinas expendedoras ou 
aluguer de espazos).  
 
Son o resultado do binomio prezo - usuarios. A maior prezo menor número de 
usuarios e viceversa. As cotas están limitadas pola vertente social das 
instalacións públicas e pola competencia na área de influencia polo que a 
fórmula para incrementar os ingresos soamente pode estar baseada no 
incremento do número de usuarios, ata a capacidade máxima da instalación sen 
perder confort, ou no incremento do consumo de servizos por usuario.   
 
Os usuarios de cada tipo de cota son estimados tendo en conta entre outros os 
seguintes indicadores: 
 
Número total de habitantes na área de influencia. 
Pirámide de poboación. 
Densidade de poboación.  
Renda per cápita. 
Análise dos sectores produtivos. 
 
A información doutras instalacións similares que estean xa funcionando en 
poboacións similares na área de influencia é o indicador máis fiable. 
  



 ESTUDO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DOS SERVIZOS DA 
XESTIÓN INTEGRAL DOS COMPLEXOS DE ELVIÑA, SARDIÑEIRA E AGRA NO 

CONCELLO DE A CORUÑA 

 

 

    Páxina 88 de 97 

 
HIPÓTESES. 
 
Os principais datos para acadar os ingresos previstos son: 
 

Aboados mensuais medios ao longo do ano 9.000 
Rotación aboados (pago matrículas / ano) 3.150 (35 %) 
Rotación aboados cursillos (pago matrículas / ano) 3.600 (40 %) 
Adulto 1.000 
Xove 1.500 

 
A continuación reflíctese a obtención dos ingresos previstos segundo as 
hipóteses formuladas. 
 

PREVISION ABONADOS 
TEMPORADA 

    ABONADOS 

ABONOs % P.BRUTO P.NETO  15.000 

Abono Mini (mañá) 3,50% 21,93 € 18,12 € 525,00 114.180,99 

Abono Maxi (día completo) 21,00% 32,03 € 26,47 € 3.150,00 1.000.606,61 

Abonado Familiar Titular 23,00% 30,21 € 24,97 € 3.450,00 1.033.631,40 

Cónxuxe 18,00% 5,73 € 4,74 € 2.700,00 153.431,40 

Fillos 6-18 11,00% 5,73 € 4,74 € 1.650,00 93.763,64 
Fillos <6 años y Fam. Num 3º 
fillo 8,00% -   € -   € 1.200,00 - 

Xcorporate 0,09% 18,10 € 14,96 € 13,50 2.423,31 

Club natación Coruña 0,24% 17,69 € 14,62 € 36,00 6.315,77 

Cota universitario 2,00% 22,17 € 18,32 € 300,00 65.960,33 

Abonado maiores 7,00% 20,40 € 16,86 € 1.050,00 212.429,75 

Invitados 2,00% -   € -   € 300,00 - 

TITULARES 58,83% 8.824,50 2.682.743 
  1º año 2.682.743,21€ 
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MATRICULAS Rotación abonados/ 

año Precio ABONADOS   

Matrícula  aboado 35% 37,79 3.150 119.038,50 € 

Matrícula cursillista 40% 37,79 3.600 136.044,00 € 

  255.083,00 € 
 

PREVISIÓN USOS 
PUNTUALES 

      % 
OCUPACIÓN 

ENTRADAS USOS AÑO 100% P.BRUTO P.NETO 75% 
Entrada Adulto 1.000 5,51 € 4,55 € 3.415,29 € 

Entrada Xove 500 2,82 € 2,33 € 873,97 € 

Entrada Universitario 1.000 2,82 € 2,33 € 1.747,93 € 

Entrada Spa eventual 3.500 10,43 € 8,62 € 22.627,07 € 

Entrada Spa aboado 2.000 5,22 € 4,31 € 6.471,07 € 

Bono 5 Spa eventual 200 41,73 € 34,49 € 5.173,14 € 

Bono 5 Spa aboado 40 20,87 € 17,25 € 517,44 € 

Bono 10 Spa eventual 100 73,07 € 60,39 € 4.529,13 € 

Bono 10 Spa abonado 40 36,58 € 30,23 € 906,94 € 

TOTALES 46.262,73 € 
 

PREVISIÓN RESERVAS ESPACIOS    
% 

OCUPACIÓN 
ALQUILERES USOS AÑO 100% P.BRUTO P.NETO 100% 

Pavillón polideportivo fede 1.800 14,70 € 12,15 € 21.867,77 € 

Campo de fútbol fede 1.800 21,23 € 17,55 € 31.581,82 € 

Calle de piscina fede 800 33,62 € 27,79 € 22.228,10 € 

Piscina enteira fede 1 575,55 € 475,66 € 475,66 € 

Sala de actividades fede 10 28,75 € 23,76 € 237,60 € 

Pavillón polideportivo eve 50 29,28 € 24,20 € 1.209,92 € 

Campo de fútbol eve 50 36,77 € 30,39 € 1.519,42 € 

Calle de piscina eve 100 42,77 € 35,35 € 3.534,71 € 

Piscina enteira eve 0 719,33 € 594,49 € -   € 

Sala de actividades eve 20 28,75 € 23,76 € 475,21 € 

Aluguer pista padel muro abo 100 6,92 € 5,72 € 571,90 € 

Aluguer pista padel muro luz abo 200 10,37 € 8,57 € 1.714,05 € 
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Aluguer pista padel muro finde y 
fest abo 100 9,15 € 7,56 € 756,20 € 

Aluguer pista padel cristal abo 150 9,15 € 7,56 € 1.134,30 € 

Aluguer pista padel cristal luz abo 200 11,90 € 9,83 € 1.966,94 € 
Aluguer pista padel cristal finde y 
fest abo 150 10,98 € 9,07 € 1.361,16 € 

Aluguer pista padel muro eve 50 7,68 € 6,35 € 317,36 € 

Aluguer pista padel muro luz eve 300 11,54 € 9,54 € 2.861,16 € 
Aluguer pista padel muro finde y 
fest eve 50 10,17 € 8,40 € 420,25 € 

Aluguer pista padel cristal eve 75 10,17 € 8,40 € 630,37 € 

Aluguer pista padel cristal luz eve 100 13,22 € 10,93 € 1.092,56 € 
Aluguer pista padel cristal finde y 
fest eve 75 12,20 € 10,08 € 756,20 € 

Bono de 10 padel 20 84,85 € 70,12 € 1.402,48 € 

Bono de 25 padel 20 195,76 € 161,79 € 3.235,70 € 

Bono de 50 de padel 10 365,41 € 301,99 € 3.019,92 € 

Aluguer de raqueta de padel 0 1,27 € 1,05 € -   € 

Aluguer de toalla 0 0,91 € 0,75 € -   € 

TOTALES 8.601 1º año 104.371,74€ 
 
3.2.- RESUMO DE INGRESOS 
 

CONCEPTO TOTAIS 
ABONADOS 2.682.743,21 €  
MATRICULAS 255.082,50 €  
USOS PUNTUALES ( ACCESO LIBRE ) 46.262,73 €  
RESERVA DE ESPACIOS 104.371,74 €  
OUTROS INGRESOS 60.000,00 €  

 TOTAL 3.148.460,18 €  
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4.- CADRO RESUMO. 
 
 
4.1.- HIPÓTESES DO ESTUDO. 
 
A continuación exponse a hipótese sobre a evolución da explotación da piscina, 
incremento de custes de explotación e previsión de ingresos. Correspondendo a 
cada licitador facer as súas propias previsións, segundo os seus coñecementos 
e experiencia destes servizos: 
 

- Os custos en xeral estímanse cun incremento de media do 1,5 % 
anual, tendo en conta as tendencias dos últimos anos. 

- Os ingresos de media, ao longo dos vinte anos, cun incremento de 
1,5 % tendo en conta as altas de novos aboados e os aumentos de 
tarifas. 
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Co que ata aquí amosouse, se xustifica, a viabilidade económica da contratación 
que se pretende realizar para a contratación de Servizos de Xestión Integral dos 
Complexos Deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra no Concello de A Coruña. 
 
Unha vez realizado o estudio de viabilidade, no cal se introduciron tanto os 
ingresos como os custos expostos en epígrafes anteriores deste documento e 
avaliadas as posibilidades económicas do servizo, obtendo con iso a previsión 
da conta de explotación ao longo dos 20 anos da concesión, pódese estimar 
que se poden acadar as inversións de mellora e reformas a cargo da 
explotación das instalacións durante un período de 20 anos, tendo en conta 
tamén o canon do 4 % que se establece para contribuír aos custes indirectos e 
soportados pola Fundación na xestión dos Complexos Deportivos. 
 
Da análise económica realizada despréndese que a taxa interna de retorno ou 
taxa interna de rendibilidade (TIR) obtida a partir de resultados anuais da 
explotación e considerando as inversións iniciais resulta en valor, ó redor, do 
13,8 %, o que asegura a viabilidade da inversión, que o futuro concesionario 
haberá de realizar nos termos económicos formulados, cabendo mesmo a 
posibilidade de que os licitadores puidesen mellorar nas súas proposicións. 
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5.- ANÁLISE DE SENSIBILIDADE. 
 
 
A continuación realízase unha análise da sensibilidade do modelo, en diferentes 
escenarios (desviacións das variables respecto ao “caso base”), co obxecto de 
identificar os escenarios de estres da explotación por desviacións en variables 
tales como diminución de ingresos, incremento de custes de explotación. 
 
Análises de sensibilidade propostas: se considera a marxe das hipóteses cando 
o TIR baixa ata un 4%, similar ou que podería ser o custo de financiamento. 
 

 Desviación nos custos de explotación. 
 Desviación dos ingresos. 

 
5.1.- DESVIACIÓN NOS CUSTOS DE EXPLOTACIÓN. 
 
Dos cálculos realizados, dedúcese a seguinte táboa de sensibilidade dos custos 
de explotación, indicándose individualmente cal sería o incremento máximo por 
cada epígrafe que xeraría un valor do TIR baixo para este tipo de inversións. 
 

CONCEPTO MARXE TIR 
Aumento dos custos laborais 12,4 % 4,0 % 

Aumento dos custos dos 
subministros 

58,0 % 4,0 % 

 
5.2.- DESVIACIÓN NOS INGRESOS 
 

CONCEPTO MARXE TIR 
Diminución ingresos por diminución de aboados 8,8 % 4,0 % 
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6.- CONCLUSIÓNS. 
 
 
A esencia da concesión de servizo radica en depositar sobre o concesionario a 
aleatoriedade da explotación, a cal se fai ao seu risco e ventura. Se a xestión é 
deficitaria, as consecuencias negativas recaerían exclusivamente sobre o 
concesionario, mentres que se é exitosa, as consecuencias positivas 
redundarían igualmente sobre el. Esta posibilidade de lucro industrial é a que 
fai posible recorrer ao mercado para a realización de actividades, o que 
presupón, evidentemente, que estas actividades sexan de tal natureza que 
permitan, polo menos potencialmente, un enriquecemento do empresario como 
froito da súa xestión. De aí, en suma, que se trate de actividades ou servizos 
industriais ou comerciais. 
 
No marco definido polo escenario descrito para o obxecto de estudio, e partindo 
do cumprimento das hipóteses fundamentais que foron adoptadas, a análise de 
viabilidade permitiunos alcanzar unha serie de conclusións, que quedan 
soportadas polas magnitudes expresadas na táboa que segue: 
 

MAGNITUDES VALOR 

TIR 13,8 % 

VAN 2.782.780,06 € 

TIR: Taxa Interna de Retorno 
VAN: Valor actualizado neto (para diferentes rendibilidades) 

 
Baseándose nestes datos, o estudio de viabilidade ten por conclusións as 
seguintes: 
 
1º). O concesionario gozará da capacidade financeira necesaria para 
acometer con garantías o proxecto de investimento, toda vez que os recursos 
que xeraría o mesmo, en contía e tempo, ademais de lograr unha retribución 
razoable, permite recuperar a inversión no período de tempo de duración da 
concesión tendo en conta as peculiaridades deste sector de actividade. 
2º). Os recursos xerados polos pagos dos usuarios das tarifas propostas, 
resultarían suficientes para garantir, razoablemente, a continuidade no tempo 
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da prestación dos servizos de xestión das instalacións dos complexos deportivos 
de Elviña, Sardiñeira e Agra. 
 
3º). Resultaría factible recuperar a inversión realizada dentro do prazo de 
tempo coincidente coa duración do período concesional. 
 
4º). En comparación coa información agregada correspondente ás empresas 
que operan no sector, a rendibilidade esperada e o prazo previsto de 
recuperación da inversión, poden catalogarse de similares aos obtidos, en 
termo medio, por estas. 
 
En todo caso, o concesionario deberá achegar na súa oferta un estudio 
económico- financeiro da concesión, particularizado para o seu caso concreto e 
que ha de considerar, polo menos, os custes derivados dos medios materiais e 
persoais e os labores de explotación previstos no anteproxecto para a 
realización do servizo. 
 
Co obxecto de analizar a viabilidade económico- financeira da concesión, 
consideráronse no ano base e nos 20 anos previstos de concesión, os seguintes 
conceptos: 
 

 Custos fixos e variables en cada anualidade. 
 Custos xerais e beneficio industrial do concesionario (estimados nun 10% 

sobre o total de custos) 
 Investimentos necesarios. 
 Custos financeiros e amortizacións 
 Imposto de transmisións patrimoniais e IVE repercutido e soportado 
 Ingresos derivados do cobro aos usuarios. 

 
Para a estimación da evolución destes custos, considerouse que algúns deles se 
incrementarán de acordo coa evolución dos prezos, e ademais, coa evolución 
do número de usuarios. 
 
Estimouse un crecemento interanual do 1,5 %, e un crecemento anual dos 
ingresos do 1,5 % (novos aboados, revisión de prezos, etc.). 
Ademais dos custos de explotación anteriores, na análise económica- financeiro 
consideráronse incluídos, uns custos xerais do 4 %. 
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O estudio de viabilidade da concesión, baseándose nos supostos 
considerados no presente documento,  conclúese, baseándose nestas, que 
a concesión resulta viable, cun VAN (Valor Actualizado Neto) duns 
2.782.780,06 € para unha taxa de desconto do 4% e un TIR (Taxa 
Interna de Retorno) do 13,8%.  
 
Os licitadores deberán analizar a viabilidade da concesión nas súas ofertas, 
particularizando a análise á súa estrutura, investimentos e melloras que 
ofrezan, dentro dos límites considerados. 
 
 
 
 
 
En Santiago de Compostela, a 14 de maio de 2.019 
 
 
 
 

do. Jose Antonio González 
Ferreira. 
 

r Ingen. Industrial, Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero T. Mecánico, Máster en 

Medioambiente Urbano 
LAGARES OCA, S.L.) 

 

Fdo. F. Javier Centeno       
Ameijeiras 

 
(Ingeniero T. Agrícola, Máster en 

Gestión Ambiental. 
LAGARES OCA, S.L.) 

José Ferreira Marquina 
Licenciado en económia 

  



 

 

 
 

 
II.- ANEXOS. 

 



 

 

ANEXO Nº 1.- FICHAS DATOS OFERTAS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. 

 



 ANEXO Nº 1. 

TERMARIA CASA DEL AGUA 

  

 

LOCALIZACIÓN Rúa Manuel Murguía, S/N, 15011, A Coruña 

TELÉFONO 981 148 486// 981 262 068 

TIPOLOXÍA PRIVADO 

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 60 ou 40 € 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS SI 

BONOS E DESCONTOS  SI 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA SI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Talasoterapia, piscina olímpica, sala fitness e de actividades (Zumba, 

Bodypump, Bodycombat, Taichi, Ioga...). Circuíto termal. Zona relax. 

Tratamentos, sala de estiradas. 

HORARIO DE APERTURA TERMAS XIMNASIOS 

LUNS-VENRES  7:30 a 22:30 h.  7:30 a 22:30 h. 

SÁBADOS-DOMINGOS-FESTIVOS  09:30 a 21:00 h  09:30 a 15:00 h. 

PÁXINA WEB https://termaria.es/ 

 
 

MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS 

60/40 28,06 43,65 28,06 50,86 7,12 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8m-NSqOz2pE


 ANEXO Nº 1. 

COMPLEXO DEPORTIVO SAN DIEGO 

   

 

LOCALIZACIÓN Parque de San Diego, s/n - 15006 - A Coruña (A Coruña) 

TELÉFONO 981 139 255 

TIPOLOXÍA MUNICIPAL 

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 29,48 ou 39,33 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS SI 

BONOS E DESCONTOS  - 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA SI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
spa, piscina, musculación, actividades dirixidas y sala de fitness. 

Servicio persoal, BodyLogic, bádminton,  

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-VENRES 8:00 a 23:00 

SÁBADOS 9:00 a 14:00 

PÁXINA WEB http://www.centrosupera.com/ 

 
MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS 

29,48 32,39 32,89 21,25 32,89 INCLUÍDOS 

 

 
 

 

  

tel:981139255


 ANEXO Nº 1. 

ALTAFIT CORUÑA 

  

 

LOCALIZACIÓN José Pascual López Cortón, 10 SOMESO - 15008 - A Coruña 

TELÉFONO 912 999 013 

TIPOLOXÍA PRIVADO LOW COST 

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 36,18 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS SI 

BONOS E DESCONTOS  SI 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA NON 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Ximnasio, tonificación, esforzo, beleza, Tbc, core, cardiovascular, gap, 

fitness, adestramento. 

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-VENRES 7:30 a 22:30 

SÁBADOS 9:00 a 20:00 

DOMINGO/FESTIVOS 10:00 a 15:00 

PÁXINA WEB https://altafitgymclub.com/ 
MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS 

36.18 24.08 29.90 - - - 

 

 
 

 

  



 ANEXO Nº 1. 

MCFIT-GIMNASIO Y FITNESS. 

  

 

LOCALIZACIÓN Avd. Salvador de Madariaga, s/n, 15008 La Coruña 

TELÉFONO 981 174 685 

TIPOLOXÍA PRIVADO  

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 30 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS NON 

BONOS E DESCONTOS  SI 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA NON 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Clases: relaxación, resistencia, forza, cyberobics, open group workout; 

adestramento: Resistencia, maquinas, box workout, the cage, ... 

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-DOMINGO 06:00-00:00 

PÁXINA WEB https://altafitgymclub.com/ 
MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS 

30 26,90 23,90 - - - 

 

 
 

  

https://www.google.es/search?rlz=1C1QJDB_enES641ES647&ei=ZC4OXJ6sIteL1fAP89qV0Aw&q=MCFT+CORU%C3%91A&oq=MCFT+CORU%C3%91A&gs_l=psy-ab.3..0i13l5j0i13i30.8336.16365..16641...0.0..1.263.1361.9j3j1....2..0....1..gws-wiz.......0j0i71j0i131i67j0i67j0i131j0i10j0i30j0i19j0i22i30i19j0i22i30j0i22i10i30.IBl8wjpucHw


 ANEXO Nº 1. 

CENTRO DEPORTIVO DOS E ACE DE AMA 

  

 

LOCALIZACIÓN: 
DOS 
Centro Deportivo de Acea de Ama 

 
Rúa Condes de Andrade, 6, 15174 Culleredo, A Coruña 
Avenida Rutis, s/n, 15670 Culleredo, A Coruña 

TELÉFONO 981 664 500 

TIPOLOXÍA PRIVADO  

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 37,79 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS SI 

BONOS E DESCONTOS  NON 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA SI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Fitness, natación, bike, zona relax, sauna, padel, tenis, rugby, fútbol, 

baseball, baloncesto e fubito.  

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-VENRES 07:30-23:00 

SÁBADO 09:00-21:00 

DOMINGO 10:00-19:00 

PÁXINA WEB http://www.dosdeporte.es 

 

 

 
 

MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS E 
CÓNXUXE 

37,79 20,40 32,03 20,40 30,21 5,73 

  

https://www.google.es/search?rlz=1C1QJDB_enES641ES647&ei=ZC4OXJ6sIteL1fAP89qV0Aw&q=MCFT+CORU%C3%91A&oq=MCFT+CORU%C3%91A&gs_l=psy-ab.3..0i13l5j0i13i30.8336.16365..16641...0.0..1.263.1361.9j3j1....2..0....1..gws-wiz.......0j0i71j0i131i67j0i67j0i131j0i10j0i30j0i19j0i22i30i19j0i22i30j0i22i10i30.IBl8wjpucHw


 ANEXO Nº 1. 

COMPLEJO DEPORTIVO LA SOLANA - METROPOLITAN 

  

 

LOCALIZACIÓN: Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 21 - 15001 - A Coruña  

TELÉFONO 981 925 507 

TIPOLOXÍA PRIVADO  

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA 150 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS NON 

BONOS E DESCONTOS  SI 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA SI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Fitness, natación, zona relax, sauna, padel, tenis, baloncesto, fubito 

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-DOMINGO 7:30 a 22:30 

PÁXINA WEB https://clubmetropolitan.net/gimnasio/la-solana 

 
 
 
 
 
 

MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR COTA FILLOS E 
CÓNXUXE 

150 - - - 76,84 7.26 

 

  

https://www.google.es/search?rlz=1C1QJDB_enES641ES647&ei=ZC4OXJ6sIteL1fAP89qV0Aw&q=MCFT+CORU%C3%91A&oq=MCFT+CORU%C3%91A&gs_l=psy-ab.3..0i13l5j0i13i30.8336.16365..16641...0.0..1.263.1361.9j3j1....2..0....1..gws-wiz.......0j0i71j0i131i67j0i67j0i131j0i10j0i30j0i19j0i22i30i19j0i22i30j0i22i10i30.IBl8wjpucHw


 ANEXO Nº 1. 

 

CORUÑA SPORT CENTRE A CORUÑA 

+  

 

LOCALIZACIÓN: Enrique Mariñas Romero, 32 C - MATOGRANDE - 15009 - A Coruña  

TELÉFONO 981 100 213 

TIPOLOXÍA PRIVADO  

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA - 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS - 

BONOS E DESCONTOS  - 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  SI 

CAFETERÍA SI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Sala de musculación, 10 pistas de padel, material deportivo, persoal 
cualificado, taichí, sauna, fitness, ciclo, pilates, circuit, bodycombat, 
GAP. Pilates para embarazadas e post parto 

HORARIO DE APERTURA  

LUNS-VENRES 7:30 a 23:30 

SÁBADO-DOMINGO-FESTIVOS 9:00 a 21:00 

PÁXINA WEB http://www.corunasportcentre.com/ 

 
 
 
 
 

 
 

MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR 
COTA FILLOS E 

CÓNXUXE 

- - - - - - 

 

  

https://www.google.es/search?rlz=1C1QJDB_enES641ES647&ei=ZC4OXJ6sIteL1fAP89qV0Aw&q=MCFT+CORU%C3%91A&oq=MCFT+CORU%C3%91A&gs_l=psy-ab.3..0i13l5j0i13i30.8336.16365..16641...0.0..1.263.1361.9j3j1....2..0....1..gws-wiz.......0j0i71j0i131i67j0i67j0i131j0i10j0i30j0i19j0i22i30i19j0i22i30j0i22i10i30.IBl8wjpucHw


 ANEXO Nº 1. 

PISCINA MUNICIPAL DE RIAZOR 

  

 

LOCALIZACIÓN: Calle Manuel Murguía s/n, Bx. 15011 A Coruña  

TELÉFONO 981 189 800 

TIPOLOXÍA MUNICIPAL  

ALTA DE SOCIO/MATRÍCULA NON 

UTILIZACIÓN NON SOCIOS SI 

BONOS E DESCONTOS  SI 

SERVICIOS EXTRAS  

PARKING  NON 

CAFETERÍA - 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZONA RELAX, PISCINA 

HORARIO DE APERTURA  

LUNS, MÉRCORES Y VENRES 7:45 a 9:00  

LUNS, MÉRCORES, XOVES E VENRES 14:30 a 16:00 

MARTES 14:30 a 17:00  

LUNS A XOVES 21:00 a 22:30 

VENRES 20:15 a 22:30  

PÁXINA WEB http://www.coruna.es/deportes 

 

 
 
 
 

 
 

USOS MATRICULA (€) COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA COTA 3ª IDADE COTA FAMILIAR 
COTA FILLOS E 

CÓNXUXE 

PISCINA 29,48 17,69 28,02 - 23,58 4,91- 

 

 

https://www.coruna.gal/sites/Satellite?argSite=CorunaPortal&c=SiteEntry&cid=1435721440022&idioma=es&itemID=1149056028576&itemType=Entidad&pagename=Generico%2FCSElement%2FHacerLogYRedirigirURL&tipoAcceso=mapa&tipoMapa=Google&url=https%253A%252F%252Fmaps.google.com%252F%253Foutput%253Dclassic%2526amp%253Bq%253D43.3692557438%252C-8.4177236116%2528Calle%2BManuel%2BMurgu%25C3%25ADa%2Bs%252Fn%2529
https://www.google.es/search?rlz=1C1QJDB_enES641ES647&ei=ZC4OXJ6sIteL1fAP89qV0Aw&q=MCFT+CORU%C3%91A&oq=MCFT+CORU%C3%91A&gs_l=psy-ab.3..0i13l5j0i13i30.8336.16365..16641...0.0..1.263.1361.9j3j1....2..0....1..gws-wiz.......0j0i71j0i131i67j0i67j0i131j0i10j0i30j0i19j0i22i30i19j0i22i30j0i22i10i30.IBl8wjpucHw
http://www.coruna.es/deportes



