
 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ORANIZATIVA 

 GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL 

 Constitúese no ano 2003, como sociedade matriz 
dun conxunto de empresas  

 Máis de 2000 clientes 

 10 empresas 

 51 centros de traballo 

 Máis de 1600 proveedores 

 Máis de 400 Empleados 

 Obxectivos: 

 Compromiso Social 

 Competitividade 

 Respeto polo medio ambiente 

 Sostenibilidade 

 

 

 



DIXARDÍN – QUEN SOMOS 

 

Coregal Parques e Xardins S.L., coñecido como Dixardín, 

somos unha empresa que ofrece servizos integrais de 

xardinería e paisaxismo. O noso obxectivo é convertir 

as zonas verdes e axardinadas dos nosos clientes –

particulares, corporativos e públicos- en lugares para o 

desfrute dos usuarios. 

 

 



DIXARDÍN – QUEN SOMOS 
 

A consideración como C.E.E garante 
que alomenos un 70% dos seus 
empregados está en posesión do 
certificado de minusvalía 

 

Os nosos principais obxectivos son a 
integración de persoas con 
discapacidade, e crear postos de 
traballo sostibles para as persoas 
con discapacidade coa finalidade de 
que obteñan unha experiencia que 
os capacite para poder optar a un 
posto de traballo na empresa 
ordinaria. 

 

 



SERVIZOS 

 Deseño e Paisaxismo de Espazos Verdes 

 Construción de Xardíns 

 Conservación de Áreas Verdes 

 Mantemento de Campos Deportivos 

 Hortos urbáns 

 Eco-reformas 

 Deseño e instalación de sistemas de rega 

 Deseño e creación de estanques e piscinas naturais 

 Proxectos de iluminación 

 Poda de Árbores, Arbustos, Froiteiras… 

 Servizo de limpeza 

 



 

 

 

DESEÑO E PAISAXISMO 

 
 Planificamos cada proxecto para que máis que un 

lugar bonito sexa un lugar que manteña un equilibrio 

entre utilidade e beleza 

 Temos en conta as persoas que farán uso e desfrute da 

zona para obter o maior rendemento do teu xardín. 

 Os nosos profesionais terán en conta as liñas 

arquitectónicas da túa vivenda para conseguir un 

conxunto armónico e integrado, para maximizar o 

disfrute da estancia máis aberta do teu fogar. 

 



CONSTRUCCIÓN 

En Dixardín contamos con un equipo 
especializado en pequenas obras 
exteriores que realizará as 
instalacións pertinentes para 
mellorar o teu xardín. 
 
Dentro da nosa actividade, 
ofrecémosche unha ampla 
variedade de servizos: 
 

 Accesorios e moblaxe de xardín: 
bancos, mesas, pérgolas, macetas 
de barro, etc. 

 Iluminación. 

 Sistemas de rego automático. 

 Camiños de pedra. 
 Etc. 

 



CONSERVACIÓN 

Tanto a creación como a conservación das zonas verdes xa existentes 

é o primeiro paso cara conseguir cidades máis limpas. 

Unha conservación axeitada, ademáis de mellorar a interese visual e 

a apariencia do lugar, repercute positivamente na salubridade da 

mesma e aumenta o atractivo da zona en cuestión. 

Realizamos servizos de mantemento de grandes espazos abertos como 

campos deportivos e xardíns corporativos, poda de árbores e 

matogueiras e limpeza de piscinas. 

 



ECO-REFORMAS 

 

En Dixardín somos conscientes 
da crecente inquedanza pola 
sostibilidade dos fogares, por 
iso ofrecemos o servizo de eco-
reformas, no que englobamos 
toda pequena obra civil que 
precise a túa vivenda para 
convertirse nunha eco-vivenda. 

 

Podes solicitar un estudo de 
viabilidade e orzamento para 
as reformas necesarias de cara 
a aproveitar ao máximo as 
posibilidades que a enerxía 
solar e a xeotérmica ofrecen ao 
teu fogar a través do noso 
formulario de contacto. 

 



HORTOS URBÁNS 

 Deseñamos, construimos e conservamos hortos convencionais e ecolóxicos de 

fácil xestión. Con estos hortos poderán conseguirse froitas, verduras e 

hortalizas frescas  

 

Para maximizar o rendemento do teu horto darémosche asesoramento 

personalizado para que o poidas manter nas mellores condicións de 

produción posibles: 

 Control de pragas e enfermidades e principias preparados en agricultura 

ecolóxica. 

 Fertilización: tipos e principias abonos orgánicos saudables empregados 

en agricultura. 

 Rotacións e asociacións de cultivos para  máximo aproveitamento do teu 

horto. 

 Control de adventicias (malas herbas). 



ENDEREZOS DA EMPRESA 

Domicilio Social: 
 
Rúa República Checa, Nº 17. Polígono Ind. Costa Vella. 
15707 – Santiago de Compostela. A Coruña. 

 

Domilicio dos Centros de Traballo: 
 
Oficinas Centrais:  
Polígono de Costa Vella. R/ Rep. Checa,  17. Santiago de 
Compostela. A Coruña 
 
Centro  de Ames – Milladoiro: 
Rúa da Xesta, Nave industrial 73 B – Polígono industrial 
Novo Milladoiro – Milladoiro – 15895 – Ames A Coruña 
 
Centro de Arzúa:  
Lugar ponte do Gato s/n, Rendal Arzúa, 15819 – A Coruña 

 



 

 

dixardín 

SEDE CENTRAL 

Rúa da Xesta-Nave Industrial 73B 

Polígono Industrial Novo Milladoiro 

15895 – Ames. A Coruña 

Tel./Fax: 981. 891.908 

dixardin@dixardin.es 

 

SEDE ARZÚA 

Lugar Ponte do Gato, s/n. Rendal 

Estrada Santiago-Lugo. N-547, 

Km. 60 

15819 Arzúa. A Coruña 

Tel. 981.500.120.  

Fax. 981 501 224 

arzua@dixardin.es 

 GRUPO:  


