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CONCLUSIÓNS  DA CONFERENCIA ESTRATEXICA  

1. A recuperación da vitalidade residencial na Cidade Histórica apoiarase na mellora do calidade de 
vida como argumento básico para atracción de novos residentes. Este compoñente do benestar 
inclúe tanto as condicións de habitabilidade dos edificios, as redes e prestacións de servizos de 
todo tipo, públicos e privados e as mellores condicións no uso do espazo público. 

2. Poñer en marcha políticas de vivenda e aloxamentos colectivos que favorezan a captación de 
novos residentes permanentes ou de estadías de varias semanas ou meses. Incorporar políticas de 
vivenda e de locais de propiedade ou tutela Pública como un dos instrumentos de esta política. 

Tanto para a planificación da función residencial como para o resto dos temas clave, 
débese recoñecer e formular solucións específicas para as diferentes realidades no 
interior da Cidade Histórica. 

CONCLUSIÓNS TALLER HABITAR A CIDADE HISTÓRICA 

As conclusións da conferencia estratéxica consideran este bloque de Habitar como 
tema-clave central e básico do Plan de Xestión. Así como se considera que o tema-clave 
Innovación e Coñecemento é a panca de cambio cara o novo modelo de cidade. As 
orientacións estratéxicas correspondentes a Habitar a Cidade Histórica parten de dúas 
premisas dun orde superior que se incorporarán á visión e obxectivos do Plan de 
Xestión. A primeira é “Recuperar poboación residente sacando o máximo partido dos 
diferentes atractivos e capacidades de acollida na Cidade Histórica” e a segunda é 
“Consolidar Santiago de Compostela como gran foco xerador, produtor e difusor de 
cultura en todas as súas vertentes”. 



PLAN DE XESTIÓN DA CIDADE HISTORICA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

3. Fomentar as actividades comerciais e servizos privados de proximidade. 

4. Dotar á Cidade Histórica de equipamentos públicos e servizos ás persoas, igualando os niveis de 
prestacións co resto da cidade e incluso empregando este reforzamento das dotacións como instrumento 
de captación de novos residentes. 

5. Ordenar a convivencia entre función básica residencial e outras funcións presentes na cidade: función 
turística, residencial universitaria, actividades produtivas, servizos…), dando especial importancia á 
defensa do dereito dos residentes a non estar expostos á contaminación acústica.  

6. Reforzar e modernizar as redes de subministracións e servizos: enerxía, redes de datos, ciclo da auga e 
xestión de residuos. 

7. Establecer as condicións para que as vivendas e os locais comerciais gocen de mellores condicións de 
adecuación funcional ás necesidades actuais. 

8. Deseñar un novo esquema de mobilidade e accesibilidade, específico para a Cidade Histórica, tanto para 
o seu espazo libre transitable como para os edificios, axeitado á sensibilidade da contorna patrimonial e 
as condicións particulares do conxunto de residentes. 

9. Recuperar e actualizar formas de gobernanza que melloren substancialmente a resposta ás necesidades 
específicas da cidade histórica, que inclúan aos diferentes grupos de interese, que axilicen os 
procedementos de xestión e que respondan aos principios de participación e transparencia. 

10. Definir un modelo de uso do espazo público que de prioridade á función residencial e que resolva a súa 
compatibilidade con outras funcións básicas da Cidade Histórica. Sinálanse como cuestións particulares a 
resolver as molestias derivadas da saturación  que se produce puntualmente en determinados 
momentos y lugares, a regulación do uso da bicicleta e as molestias relacionadas co ruído. 
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CONCLUSIÓNS TALLER INNOVACION E COÑECEMENTO 

A conferencia estratéxica considera este tema-clave como principal panca do cambio cara o 
novo modelo de cidade. 

1. Potenciar unha nova relación entre a Universidade e a Cidade Histórica, mutuamente beneficiosa para 
ambas, nun contexto de interacción mutua, con distintos axentes do coñecemento que impriman unha 
dinámica innovadora que aspire aos maiores niveis de calidade. Crear un espazo de relación institucional 
permanente: Univerciudad. 

2. O novo concepto de Cidade Histórica innovadora que se propugna debe apoiarse nun “Sistema Urbano 
de Innovación de Santiago de Compostela” (SUISC) que incorpore distintos axentes do coñecemento, 
públicos e privados, onde se recoñezan un forte peso as relacións entre as partes (ecosistema), así como 
con  outros sistemas de innovación internacionais. Entre estes axentes recoñécense nun primeiro 
momento: universidade e os seus institutos de innovación, os centros de investigación singulares, 
ensinanzas artísticas, gastronomía... 

3. Aplicar á Cidade Histórica a integración entre os principios do coñecemento tradicional e as mellores 
tecnoloxías contemporáneas dispoñibles para que Santiago de Compostela se converta en referente 
dunha cidade ben axustada ao seu territorio e descarbonizada, cunha relación equilibrada co seu medio 
natural e social, altamente innovadora na relación das persoas coa saúde e cos espazos habitables 
públicos e privados. 

4. Identificar e concentrar esforzos en promover ámbitos de innovación e desenvolvemento de actividade 
económica de especial interese como: 

• saúde e biotecnoloxía,  
• medio ambiente,  
• humanidades e cultura,  
• construción sostible e habitabilidade.   
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5. A identidade básica do SUISC conecta coa aspiración da humanidade a xerar novas contornas saudables, 
sostibles e equitativas, para o cal requírese mobilizar un alto nivel de innovación apoiado nas tecnoloxías mais 
avanzadas (TIC’s, materiais, saúde, biotecnoloxía), na historia como fonte de coñecemento e nunha nova 
relación contemporánea a cidade e os ciclos naturais do territorio. 

6. Fomentar a realización de proxectos exemplares que desenvolven a condición innovadora e punteira en 
Santiago de Compostela ( SUISC). As liñas de innovación seleccionadas para o modelo de cidade deben estar 
sometidas a un alto nivel de esixencia nas distintas accións que se poñan en marcha. 

7. Outorgar prioridade na acción pública e na sociedade civil a medidas orientadas á retención e captación de 
talento.  

8. Identificar e promover os atractivos da Cidade Histórica para novos residentes relacionados coa innovación e 
coñecemento, asegurar a súa boa xestión e promover a captación.  

9. É preciso desenvolver novas fórmulas para adecuar contornas físicas e organizativas que faciliten a plasmación 
de creatividade innovadora entre emprendedores, tecnólogos, creativos e distintos axentes de coñecemento e 
as súas aplicacións. Para executar esta liña débese contar coa excelente dotación existente de espazos físicos e 
entidades, recursos que están, en moitos casos, infrautilizados. 

10. A consecución de unha cidade histórica innovadora non será posible sen un significativo cambio de 
mentalidade que priorice a colaboración e a acción conxunta sobre os intereses particulares e sobre a mera 
acumulación de dotacións físicas e institucións. O cambio de mentalidade, ou reforzamento de capital social, 
debe ir acompañado dun espazo-foro concreto onde se explicite a complexa rede de iteraccións existentes ou 
posibles. 

11. Fortalecer atributos da marca Santiago, integrando o coñecemento tradicional con novos atributos que 
incrementen o seu valor a partir da aplicación de coñecemento innovador e excelencia científica.  
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CONCLUSIÓNS TALLER ACTIVIDADES CULTURAIS E CREATIVAS 

A Conferencia Estratéxica considera que  “Consolidar Santiago de Compostela como gran foco 
xerador, produtor e difusor de cultura en todas as súas vertentes” es parte da visión e 
obxectivos do plan.  

1. Potenciar todos os elementos perceptivos e vivenciais de Santiago de Compostela e o seu territorio en 
relación con todo o que significa os seus catro elementos básicos de identidade: a pedra, a madeira, o 
verde e a auga.  

2. Propiciar un amplo coñecemento da cidade (patrimonio material e inmaterial do Camiño integrado 
coa historia da cidade, e os seus elementos perceptivos e vivenciais), achegalo aos seus habitantes 
(currículo escolar, asociacionismo veciñal…) e mostralo aos visitantes.  

3. Apoiar a actividade de artistas e persoas creadoras atraendo talento e habilitando espazos 
colaborativos de carácter transversal onde se desenvolvan este tipo de actividades (como poden ser 
os de edificios en desuso e os claustros da cidade) fomentando as condicións de interacción entre 
elas.  

4. Adoptar as medidas axeitadas para responder ás necesidades dunha cidade que é un referente 
mundial para a peregrinación e a súa dimensión espiritual. 
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5. Mellorar a acollida ao peregrino e a toda a comunidade de peregrinos mundial; a cidade ao completo, 
especialmente o centro histórico, como lugar de acollida á comunidade de peregrinos.  

6. Propiciar a creación dun espazo de encontro entre entidades para coordinar as distintas iniciativas 
que conflúen na xestión da cultura e o talento creativo da cidade, que conte con competencias e se 
desenvolva con profesionalidade.  

7. Revisar a normativa para favorecer a práctica de actividades culturais e permitir a instalación de 
talleres para artesáns e oficios, deseñadores e makers. 

8. Habilitar unha nova forma de intervención sobre o “espazo cultural de proximidade” que sexa 
obxecto de medidas de apoio ás melloras de infraestrutura, rehabilitación e modernización 
tecnolóxica e á realización de actividades. 
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CONCLUSIÓNS TALLER TURISMO 

1. Desestacionalizar a afluencia para xestionar adecuadamente a Cidade Histórica, seleccionando os 
segmentos cunha maior propensión á demanda distribuída durante o ano.  

2. Desconcentrar espacialmente os fluxos, expandindo o espazo da visita básica, mediante a activación 
de recursos, edificios visitables e actividades que resulten atractivas aos visitantes.  

3. O modelo turístico da Cidade Histórica adopta como segmentos prioritarios: cultura, reunións 
(especialmente congresos e convencións) e formación en estancias curtas. En cultura débese 
reorientar a actividade cara  visitas de experiencia densa, con maior participación de produtos 
experienciais. 

4. Fomentar as industrias creativas, a artesanía e a innovación, como compoñente de interese para a 
imaxe e o reforzamento da singularidade da Cidade Histórica.  

O modelo de actividade turística para a cidade histórica parte de potenciar o valor da cidade 
patrimonial, viva e activa, que acolle a visitantes e peregrinos con gusto e interese, e en 
lograr un predominio de visitas motivadas polo mellor coñecemento de Santiago, a súa 
historia , a súa cultura e a súa comunidade, distribuídas de maneira equilibrada espacial e 
temporalmente e que contribúen ao mellor sostemento do benestar dos residentes e á 
conservación do patrimonio.  
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5. Incentivar un maior uso de espazos para usos colectivos en edificios baleiros da cidade, 
especialmente apropiados para o segmento de educación-formación con estancias curtas e medias 
na Cidade Histórica de Santiago, reforzando a condición universitaria de Santiago de Compostela.  

6. Elaborar un protocolo de actuación ante as situacións de saturación que se rexistran puntualmente 
para ter en conta as necesidades das persoas residentes, contar coa mellor información posible e 
combinar as medidas de regulación con medidas de fomento de patróns de uso alternativos por 
parte dos visitantes.  

7. Implantar instrumentos de xestión dos fluxos excursionistas que reequilibren o balance entre os 
esforzos da comunidade de residentes (tanto de gasto público como de molestias) e o desfrute dos 
visitantes.  

8. Regulación das vivendas de uso turístico atendendo ás diferentes singularidades e situacións tanto 
en relación coa convivencia como a súa posible contribución ao mantemento de colectivos 
poboacións de interese na política de vitalización da Cidade Histórica. En canto aos ámbitos da 
normativa, débese ser rigoroso na aplicación dos mecanismos de inspección e sanción. 

9. Fortalecer a gobernanza en turismo e seguimento dos principios de participación e transparencia.  

10. Garantir a sostibilidade da actividade turística limitando os excesos que afectan á vida dos veciños.  
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CONCLUSIÓNS TALLER ACTIVIDADES PRODUTIVAS URBANAS 

1. Definición dun modelo de función produtiva diversificada para a Cidade Histórica que considere e 
optimice todas as oportunidades contemporáneas e tradicionais que este espazo ofrece, con 
criterios de máxima xeración de renda e emprego, nunha contorna patrimonial singular. 

2. Redactar e aprobar unha ordenanza que regule o uso e ocupación do espazo público (en terrazas de 
hostalería, venda ambulante, cartelería publicitaria diversa, etc.) priorizando o valor singular da 
Cidade Histórica e a súa identidade sobre outros intereses lexítimos.  

3. Actualizar un catálogo de usos en locais, establecementos e edificios baleiros cun criterio amplo, 
que inclúa os comercios que desenvolveron a mesma actividade durante o últimos cincuenta anos e 
deseñar medidas para protexelos e axudalos a manter a súa actividade e boas condicións de 
funcionalidade. 

4. Desenvolver un programa de dotación e mantemento de infraestrutura de redes de 
subministracións, especialmente en materia de fibra óptica, enerxía e auga, que responda a 
criterios suficientemente acordados entre todos os axentes públicos, privados e sociais.  
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5. Resolver a regulación da xestión de mercadorías mediante un sistema propio que inclúa vehículos 
eléctricos, regulación de horarios e lugares, e valorar a conveniencia dunha microplataforma 
loxística urbana, xestionada en réxime dunha actuación de colaboración público-privada.  

6. Ordenar a mobilidade para mellorar e reforzar de maneira significativa a vinculación da Cidade 
Histórica co conxunto que conforma Santiago e a súa área de influencia, incluíndo no mesmo o uso 
da bici vinculado aos usos económicos (repartición e peregrinación).  

7. Desenvolver novas formas de gobernanza específicas para este ámbito, que conte con medios 
técnicos e espazo de participación, para dar resposta ás necesidades de axilidade administrativa en 
locais e espazos públicos, que regule de forma eficaz e operativa a convivencia, os usos e actividades 
da Cidade Histórica e que fomente a diversificación económica da CH.  

8. Xunto coas actividades produtivas urbanas convencionais, debe ser considerada a universidade 
como xeradora de actividades económicas.  
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CONCLUSIÓNS TALLER METABOLISMO URBANO 

Para enfocar axeitadamente as orientacións estratéxicas neste tema-clave consideráronse 
dous grupos: catro orientacións transversais e catro por subsistemas. 

Transversais 

T1. Recoñecer a urbe como unha matriz na que o espazo rural e urbano conviven de maneira 
relacional, resulta esencial na abordaxe dos requirimentos metabólicos da cidade.  

T2. Recuperar e aplicar o coñecemento tradicional de manexo do territorio nos procesos que 
rexen o metabolismo “urbano”, aplicando as mellores tecnoloxías dispoñibles ás solucións. 

T3. Cambiar o patrón de uso dos distintos recursos, apoiado nunha maior 
concienciación/educación cidadá, orientada a unha redución do consumo de auga, enerxía e 
xeración de residuos. 

T4. Favorecer a implantación de solucións colectivas que racionalicen o mellor uso e eficiencia 
dos distintos compoñentes do metabolismo: auga, enerxía, residuos e mobilidade. 



PLAN DE XESTIÓN DA CIDADE HISTORICA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Subsistemas 

S1. Recuperar o funcionamento básico do ciclo integral da auga na Cidade Histórica. 

S2. Implantar modelos de funcionamento enerxético baseados na máxima eficiencia e no      
aprovisionamento de fontes renovables.  

S3. Favorecemento da posta en cultivo de espazos aptos para iso en zonas libres, en patios de 
conventos e espazos comunitarios e apoio para o seu bo uso e aproveitamento saudable dos 
produtos. 

S4. Analizar as posibilidades existentes de recuperación da maior fracción posible de residuos 
para a súa reutilización, poñendo en marcha os sistemas de recollida e valorización nos fluxos que 
resulte viable facelo.  




