
 

 

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA DOTAR A SANTIAGO DE                       

INSTALACIÓNS DE ATLETISMO HOMOLOGADAS PARA A REALIZACIÓN DE COMPETICIÓNS                 

OFICIAIS. 

 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno, co obxectivo de dotar a Santiago                 

dunhas instalacións deportivas homologadas para a práctica do atletismo e a realización de competicións              

oficiais desta disciplina. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Santiago de Compostela carece na actualidade dunha pista de atletismo homologada pola Real Federación              

de Atletismo que permita o desenvolvemento de competicións oficiais e a correspondente acreditación e              

recoñecemento de marcas. A pista do estadio municipal Verónica Boquete nunca chegou a estar homologada               

por causa dos erros cometidos no seu deseño e construción e por outra parte, a pista do estadio universitario                   

do Campus Sur perdeu a homologación no 2016 ao non executarse as necesarias obras de reforma e                 

adecuación. 

O 10 de decembro de 2019, aproveitando a celebración da última CorreSan dese ano, o conxunto dos clubs                  

de atletismo da comarca realizaron unha marcha reividicando unha pista de atletismo en condicións e               

homologada na capital galega. Esta iniciativa foi apoiada por clubs locais e da comarca como o Atletismo                 

Santiago, SD Compostela, Noitebra, Fontes Do Sar, USC, Sar Petroni, Millaraio, O Pino, 3& Run, Atlética A                 

Silva, Negreira, Tambre Bike, Ames Atletismo, Atletismo Brión, CA Deza, Atletismo Carballo, Cerne Melide,              

CAO de Outes, Atletismo A Estrada, Arcade y Santa Uxia Atletismo. 

Case un millar de persoas teñen licenza federativa para a práctica do Atletismo en Santiago de Compostela o                  

que demostra unha elevada demanda de equipamentos propios para esta disciplina deportiva. A isto únese a                

puxante actividade dos clubs da cidade e comarca que precisan urxentemente unhas instalacións dignas nas               

que desenvolver con garantías a práctica deportiva. Alén de que a disponibilidade destes novos              

equipamentos posibilitaria a realización de competicións oficiais nas que Santiago, como capital de Galicia,              
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debera ser a referencia no país. Para conseguir este obxectivo, existen varias posibilidades que pasan               

sempre polo desenvolvemento de fórmulas de colaboración institucional ben sexa coa Secretaría Xeral do              

Deporte da Xunta de Galicia -que está acometendo na actualidade investimentos nesta liña como o módulo                

cuberto no IFEVI de Vigo ou un módulo cuberto en Ribeira- ben sexa coa Deputación da Coruña ou coa USC,                    

tal e como se realizou no anterior mandato no caso da renovación do Campo de Futbol/Rúgbi do propio                  

Campus. 

O pasado mes de novembro, a raiz dunha xuntanza mantida entre a Federación Galega de Atletismo e clubes                  

de atletismo da comarca, a propia FGA remitiu un escrito ao Concello, na que solicitan a urxente acometida                  

das obras precisas no Estadio Verónica Boquete de San Lázaro para conseguir a homologación das súa pista                 

e ponse a disposición do Concello para colaborar. A día de hoxe non nos consta que tiveran resposta. O                   

volume de actividade do atletismo na nosa comarca e as súas previsións de crecemento tamén aconsellan                

diversificar as instalacións, polo que as actuacións a realizar sobre o estadio de San Lázaro son compatibles                 

coa colaboración institucional no arranxo, tamén, do estadio de atletismo da USC. 

Por este motivo, no mandato anterior o Goberno local preveu nos orzamentos municipais unha partida de                

150.000 euros como achega para a reforma da pista de atletismo da USC, a través dun convenio que lle                   

permitira aos clubs da cidade usar as instalacións. Unha partida que ainda está sen excutar mais que ao estar                   

financiada con prestámo,é de obrigada incorporación en remanentes cada ano, atopándose, hoxe en día              

ainda dispoñible. A suspensión da Lei de Estabilidade Orzamentaria por parte do Goberno central abre un                

panorama inédito na xestión económica dos concellos, xa que permite o emprego dos remanentes sen               

limitacións e amplía a capacidade de endebedamento, permitindo a máxima liberdade na confección dos              

investimentos precisos. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte: 

 

ACORDO:  

   

1. Que o correpondente órgano de goberno impulse a sinatura dun convenio coa Secretaría Xeral              

do Deporte e a Deputación da Coruña para afrontar urxentemente as obras precisas na pista               

de atletismo do Estadio municipal Verónica Boquete de San Lázaro para poder tramitar a súa               

homologación diante da RFEA. 

2. Que as actuacións contemplen as accións necesarias para crear un complexo deportivo que             

permita compatibilizar o seu uso para a práctica do atletismo e as actividades da SD               

Compostela e outros clubes que actualmente fan uso e disposición deste equipamento. 

3. Que o goberno municipal colabore coa USC e as administracións que a entidade universitaria              

considere, mediante a fórmula administrativa máis acaida, na execución das obras precisas            

para acometer a mellora e renovación do estadio de atletismo do Campus Universitario que              

faciliten a súa homologación. 
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4. Que os citados convenios contemplen o uso por parte dos clubs de Compostela da pista de                

atletismo sen máis condicionantes que os propios de calquera instalación compartida por            

distintas entidades 

 

Santiago de Compostela, 16  de febreiro do 2021 

Xan Duro Fernández  

 

Concelleiro do Grupo Municipal de Compostela Aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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