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1. A ESTRUTURA E CONTIDOS DO PLAN ESPECIAL VIXENTE. AVALIACIÓN 

E INDICACIÓNS DA REVISIÓN 

1.1. Recensión da estrutura e documentos do PE-1 vixente. 

O Plan Especial vixente, PE-1, redáctase en primeiro lugar como resposta á necesidade de contar cun marco 

xurídico de protección do Centro Histórico de Santiago, declarado Ben de Interese Cultural por Decreto do 8 de marzo 

de 1940. Esta necesidade ampárase no cumprimento do artigo 20 da Lei de Patrimonio Histórico Español, do 25 de xuño 

de 1985. 

O ámbito no que se desenvolve en Plan Especial foi delimitado polo propio Plan Xeral, coa introdución dalgúns 

axustes derivados da ordenación detallada.  

Na análise da problemática da Cidade Histórica, o Plan Especial identifica dúas situacións: a do Núcleo Central e 

a dos Arrabaldes: 

• Núcleo Central: destacando a súa elevada consolidación e o bo estado das edificacións, do espazo 

urbano, así como da súa paisaxe.  

• Zonas Periféricas: constituídas por crecementos de diferente natureza, que contan con características 

ben distintas.  

De modo xeral sinálanse como problemas estruturais fundamentais: 

• O abandono do centro histórico como lugar de residencia,  

• A  terciarización, a deterioración do patrimonio edificado 

• A degradación do medio urbano, todos eles procesos tendentes ao seu agravamento. 

En canto á intervención no patrimonio construído, destácanse na Memoria do Plan a falta de protección do 

tecido urbano fóra do perímetro do recinto monumental. 

1.1.1. Resumo da ordenación. 

1.1.1.1. Actuacións de edificación. 

O Plan Especial  tipifica as seguintes actuacións na edificación. 

• Actuacións en edificios existentes: conservación, restauración, rehabilitación, reestruturación, ampliación. 

• Actuacións parciais en edificios existentes:  

- Actuacións de demolición: demolición de engadidos desconformes, ou de instalacións ou 

construcións secundarias dos edificios; demolición parcial dun edificio; demolición total dun edificio. 

- Actuacións de nova edificación: de reconstrución, de substitución, de nova planta. 

- Actuacións de reordenación  volumétrica: modificación de aliñacións ou fondos, redución de 

altura, redefinición do volume do edificio. 

1.1.1.2. Regulación do patrimonio arquitectónico. Patrimonio arquitectónico catalogado e non 

catalogado. 

A inclusión dun inmoble dentro do catálogo baséase na análise do seu sistema estrutural, a súa organización 

interna e a súa fachada. Nesta análise determínanse os caracteres  tipológicos do inmoble, co fin de preservalos. 

Atendendo ao seu interese clasifícase o patrimonio catalogado en catro niveles de protección: 

• Nivel 1. Edificios monumentais e de valor excepcional, arquitectónico, histórico- artístico e cultural. 

• Nivel 2. Edificios de características singulares e de elevado valor arquitectónico, histórico ou cultural. 

• Nivel 3. Edificios de características  tipológicas e  compositivas de especial significación arquitectónica. 

• Nivel 4. Edificios de interese no conxunto urbano. 

O patrimonio arquitectónico que non presenta valores de interese, e que quedan sometidos a unha regulación 

xenérica, da seguinte maneira:  

• Edificios conformes coa ordenación. 

• Edificios desconformes coa ordenación. 
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1.1.1.3. Regulación dos usos. 

 

 

 

1.1.1.4. Ordenanzas en Solo Urbano. 

Establécense as seguintes ordenanzas da edificación: 

Recinto Intramuros. 

É de aplicación no recinto da que fose cidade amurallada. É o ámbito de maior valor arquitectónico e no que se 

prevén menores actuacións de nova planta, polo que a ordenación fundaméntase en criterios de conservación.  

Áreas urbanas históricas inmediatas. 

Nesta área mantense a ocupación en planta existente, pero exponse a reforma do tecido en termos de 

corrección de engadidos, acabado puntual de  volumetría e dinámicas de rehabilitación e mellora.  

Lineais históricos periféricos. 

Grupos/ categorías Condiciones Aparcamientos
FAMILIAR

COLECTIVA

< 500 m² Condiciones como v iv iendas

> 500 m² Condiciones como hotelero

CATEGORÍA 1ª > 600 m²/ > 30 plazas

CATEGORÍA 2ª < 600 m²/ < 30 plazas

CATEGORÍA 1ª edificios > 60% sup. comercial

CATEGORÍA 2ª locales en PB, SS ó Sót. 1º.

CATEGORÍA 3ª locales en pasajes o galerías
CLASE I Venta al pormenor

CLASE II Hostelería
CLASE III Serv icios personales En cualquier planta si lo permite la 

ordenanza expresamente

CLASE I Máx. 5 empleados

CLASE II Oficinas

CLASE III Institucional privado, otros usos mín. 20%
SALAS DE REUNIÓN Uso 

comercial y 
Policía de 
Espectáculos

CATEGORÍA 1ª Activ idades industriales y artesanales 
compatibles con la v iv ienda.

Planta baja y primera. < 6,7 kW

    Grupo 1 Construcción

    Grupo 2 Electromecánicas

    Grupo 3 Madera

    Grupo 4 Químicas

    Grupo 5 Textiles

    Grupo 6 Alimentación

    Grupo 7 Gráficas

    Grupo 8 Energía, agua y limpieza

    Grupo 9 Metal No se permiten.

OFICINAS

Se permiten con condiciones

VIVIENDA

HOTELERO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PXOM No se exigen.

Clases I y II posible en planta 1ª

PXOM No se exigen.

PXOM No se exigen.

RESIDENCIAL 
COMUNITARIO

PXOM No se exigen.

No se exigen.

Grupos/ categorías Condiciones Aparcamientos
CATEGORÍA 1ª Uso indiv idual

    Grado 1ª Mismo edificio que las v iv iendas

    Grado 2ª En edificación adosada

    Grado 3ª En edificaciòn exenta dentro de la parcela

CATEGORÍA 2ª Uso colectivo

    Grado 1ª En planta baja o semisótano

    Grado 2ª En planta sótano

    Grado 3ª En parcela interior

CATEGORÍA 3ª En edificio exclusivo

CATEGORÍA 4ª Estaciones de serv icio No se permiten.

CATEGORÍA 5ª Talleres No se permiten.

Agrícola

    Intensiva PXOM

    Extensiva No se permiten.

Forestal No se permiten.

Ganadero No se permiten.

Piscícola

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS No se permiten.

Docente

Universitario

Univ . - residencial Se regulan como residencial universitario

Univ . - investigador Se regulan como industrias

Sanitario

Asistencial

Socio-cultural

Religioso

Deportivo

Recreativo

Serv icios urbanos

Adm. pública e inst.

GARAJE- 
APARCAMIENTO

PXOM

OTROS USOS 
(DOTACIONAL)

Se regulan como activ idad industrial o 
terciaria

AGROPECUARIO
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Esta ordenanza compatibiliza a protección parcelaria e de posición da edificación cos novos desenvolvementos. 

Recoñécese o valor patrimonial dos barrios lineais residenciais construídos sobre os viarios de acceso á cidade, con 

edificacións aliñadas e espazos libres de parcela dedicados a hortas.  

Rueiros. 

Esta ordenanza pretende protexer e permitir o adecuado desenvolvemento dos núcleos rurais de  Toexeira de San 

Lourenzo e Rueiro de  Figueiriñas. , que dada a súa singularidade, establécense condicións particulares para eles. 

Tecidos históricos renovados. 

Esta ordenanza corresponde a tecidos históricos que foron renovados polo plan anterior. Tras detectarse neles 

determinadas disfuncións, redáctase a ordenanza para corrixilas de maneira puntual. 

Implantacións e reformas do plan anterior. 

Redáctase esta ordenanza para concretar as condicións daquelas implantacións desenvoltas en aplicación de 

ordenacións anteriores e que supoñen unha excepción  tipológica dentro do tecido no que se inseren. 

1.1.2. Actuacións programadas. Ordenacións especiais en solo urbano. 

O Plan Especial prevé unha serie de actuacións dentro do ámbito, baixo a denominación de Unidade de 

Intervención ou Unidade de Execución. Nos capítulos II e III do Título VIII da Normativa do Plan Especial especifícanse as 

condicións de cada unha das actuacións propostas. 

1.1.2.1. Unidades de intervención. 

Propóñense un total de 10 Unidades de Intervención dentro do perímetro do Plan. Algunhas delas leváronse a 

cabo e atópanse finalizadas a día de hoxe, mentres que outras non chegaron a desenvolverse. 

   

1.1.2.2. Unidades de execución. 

En Plan Especial expón tamén unha serie de unidades de execución, que se relacionan a continuación: 

 

 

  

CÓDIGO UNIDAD DE INTERVENCIÓN

UI- 1 Unidad de Interv ención del Hospital de San Roque

UI- 2 Unidad de Interv ención sobre el conjunto de Santo Domingo de Bonav al y el aparcamiento en Valle Inclán.

UI- 3 Unidad de Interv ención sobre la zona libre de edificación del conjunto de San Martín Pinario.

UI- 4 Unidad de Interv ención de San Francisco,

UI- 5 Unidad de Interv ención sobre la parcela situada entre A Costa Vella, Av da. Xoán XXIII y Costa Nov a.

UI- 6 Unidad de Interv ención Asilo de Carretas.

UI- 7 Unidad de Interv ención del Colegio de San Clemente y entorno.

UI- 8 Unidad de Interv ención de As Hortas de San Clemente y Galeras.

UI- 9 Unidad de Interv ención del Aparcamiento de Xoán XXIII. 

UI- 10 Unidad de Interv ención Rúa Entregaleras.

CÓDIGO UNIDAD DE EJECUCIÓN

U- 1 Vista Alegre.

U- 2 Loureiros.

U- 3 Corredoira dos Cornos-Costa Nov a.

U- 4 Caramoniña.

U- 5 Costanilla do Monte.

U- 6 Galeras-Fenosa.

U- 7  U- 8 Campo do Forno-Calzada de San Pedro-Ruela das Fontiñas.

U- 9A Matadeiro Tafona.

U- 9B Matadeiro-Belv ís.

U- 10 Rúa da Trisca.

U- 11 Calzada de San Antón.

U- 12 Trompas-Parque Urbano de Belv ís.

U- 13 Apertura Rúa de Belv ís

U- 14 Castrón Douro.

U- 15 No existe.

U- 16 Muíño de Sar.

U- 17A Hortas-Galeras

U- 17B Hortas-Pombal.

U- 18 Tras do Pilar.

U- 19 Rueiro de Figueiriñas.

U- 20 Corredoira das Arrepentidas.

U- 21 Vaquería-Carme de Abaixo.
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1.2. Avaliación e indicacións para a Revisión. 

1.2.1. Inserción no proceso da Revisión da Modificación Puntual en curso, sobre locais de hostalería  

e aloxamentos turísticos. 

Actualmente atópase en proceso de tramitación a modificación puntual do  PE-1, ao obxecto de regular os usos 

hostaleiro e residencial comunitario no ámbito da Cidade Histórica.  

Polo momento, o  Concello suspendeu preventivamente a aprobación de licenzas ao obxecto de estudar a 

devandita reforma. No anuncio publicado no  DOGA o día 3 de decembro de 2015 especifícase que se procede á 

suspensión do proceso de autorización dos usos hostaleiro e residencial  comunitario no ámbito das seguintes ordenanzas 

do vixente Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica ( PE-1), nas que se establece como uso 

global o de vivenda: Recinto intramuros ( RI), Áreas urbanas inmediatas ( AU), Lineais históricos periféricos ( LH), Mazás ( R),  

Tecidos históricos renovados ( THR) e Implantacións e reformas do plan anterior (IR).  

O ámbito territorial de suspensión se  co¬ rresponde co de aplicación das citadas ordenanzas tipo, segundo o 

plano número 2 de ordenación (cualificación) do  PE-1, coas modificacións puntuais en vigor.  

A suspensión afectará non só aos actos suxeitos a licenza, senón tamén aos  sometidos a comunicación previa 

e/ou declaración responsable. 

1.2.2. Avaliación da Normativa e outros documentos de ordenación. 

  A Normativa vixente posúe en xeral unha estrutura e un articulado de determinacións correctas e 

adecuadas respecto a os obxectivos do Plan. Con todo, tendo en conta as circunstancias actuais do conxunto histórico, 

os resultados das moi numerosas e diversas actuacións realizadas desde mediados dos 80 do  XX, a evolución das  

reflexións e as elaboracións  propositivas sobre o plan e a xestión dos centros antigos que foron producíndose desde 

entón, entendemos conveniente a súa revisión. 

Na nosa perspectiva, esta revisión mantería substancialmente a organización e as disposicións da Normativa, pero 

introducindo certas modificacións, cos criterios que se expresan  na recensión e avaliación dos seus contidos do 

documento orixinal e que neste resumo non ten sentido expoñer. 

Por outra banda, considérase conveniente desenvolver e especificar os procedementos de participación cidadá 

e de consulta en ámbitos profesionais, institucionais, axentes sociais e económicos. etc. atendendo non só á 

constatación das súas moi relevantes capacidades para a maior calidade da xestión do Plan, senón atendendo tamén 

ás reiteradas indicacións que expresaron sobre estes aspectos diversas Cartas e instrucións da Unesco, e a súa relación 

co Plan de Xestión cuxa redacción se prevé. 
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2. AVANCE DE CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS DA REVISIÓN 

DO PLAN ESPECIAL 

2.1. Aspectos considerados  

2.1.1. Avaliacións dos antecedentes e marcos da Revisión 

Para a adecuada estruturación deste Título, de importancia   fundamental para a comprensión e avaliación do 

conxunto do Documento no seu contido de resumo do anteproxecto, consideramos varios aspectos en canto ao 

alcance e contidos da exposición: 

a) A avaliación dos criterios, obxectivos e instrumentos do  P.E. vixente, nas súas relacións coas situacións actuais. 

b) Os contidos do Prego de Prescricións Técnicas, que rexe o contrato, relativos aos obxectivos da Revisión. 

c) Os resultados dos traballos de información, diagnósticos e avances desenvoltos por este  equipo redactor. 

d) A consideración de documentos públicos estratéxicos ou sectoriais, directamente vinculantes ou de distintas 

alcances indicativas/operativas, efectuados desde o inicio dos traballos. 

e) As conclusións do proceso de participación pública realizado como acompañamento dos traballos de 

redacción do Plan de Xestión, ofertado como mellora do Contrato. 

f) A consideración dos marcos lexislativos, programas públicos de financiamento e xestión, etc. vixentes (algúns 

deles, e de considerable importancia que foron aprobados despois do inicio dos traballos). 

2.1.2. Consideracións dos criterios e obxectivos do  PE vixente. 

Nunha perspectiva de continuidade substancial e de actualización, en relación a algúns problemas pendentes e 

a aparición de novos fenómenos, a Revisión asume os criterios e obxectivos do  PE vixente, expresados na súa Memoria.  

Loxicamente, a inscrición do presente traballo de Revisión dentro dos horizontes xerais do Plan vixente non implica 

a reprodución mecánica dos seus obxectivos, por varios motivos:  

a) En primeiro lugar, porque a maioría dos obxectivos do  PE foron alcanzados, con resultados satisfactorios.    

b) En segundo lugar, porque, aínda que nunha escala moito menor, seguen manténdose problemas expostos 

como obxectivos prioritarios polo  PE, como son as situacións de deterioración e/ou desocupación de 

edificacións residenciais. Lembramos que segundo as avaliacións efectuadas en 1986, reflectidas na Memoria do  

PE, un 35% das edificacións de vivenda presentaban condicións de deterioración, pero aínda hoxe esa 

proporción sitúase en torno ao 10% (segundo as nosas avaliacións de 2015, reflectidas tamén nas Fichas 

detalladas de Oficina de Plan, desenvoltas por encargo do Consorcio en 2009).  

c) En terceiro lugar, polo desenvolvemento de fenómenos que non puideron ser considerados en todo o seu 

alcance na etapa de redacción do  PE, como a crecente e acelerada expansión dos procesos turísticos. 

d) En cuarto lugar, pola non consecución dos obxectivos do  PE en canto a mantemento ou desexable 

acrecentamento dos contidos residenciais: de feito, a poboación actual achégase a un 85% da existente en 

1986.  

e) Noutros aspectos, tampouco podían avaliarse plenamente  nos anos de redacción do  PE vixente os efectos que 

terían as implantacións administrativas relacionadas coa función de capitalidade de Galicia, a reordenación das 

funcións universitarias no territorio galego, o acrecentamento das relacións entre as principais cidades cos novos 

sistemas de infraestruturas viarias, os novos hábitos sociais de consumo e lecer, etc. E menos aínda, os efectos 

das recentes infraestruturas de transporte (AVE,  proxecto de Estación Intermodal, etc.) ou a incidencia actual –e 

sobre todo futura- das actividades de Cidade  da Cultura, coas súas moi  complexas condicionantes, pero 

tamén coas súas oportunidades, de imprescindible exploración. 

2.1.3. Consideracións sobre os criterios e obxectivos da Revisión, expostos nas condicións 

contractuais. 

Asúmense e desenvolven no presente documento de Anteproxecto/Borrador os obxectivos sinalados no Prego do 

Contrato, entre os que destacan os relativos a: 

• Prioridade aos usos residenciais, co fin de evitar que o centro histórico “convértase nunha paisaxe  

tematizado ou nunha escenografía”  

• Definición dunha estratexia de revitalización “baseada no equilibrio dos usos residenciais, de comercio, 

de oferta cultural e de lecer, de equipamentos”, con particular atención ao comercio polo miúdo e de 

proximidade.  

• Valorización das escenas e paisaxes, en “as súas relacións entre usos, edificios e espazos libres” e nos seus 

aspectos de “imaxe e percepción” configurados por bordos, perfís, vistas, fachadas da cidade, etc 

• Definición apropiada da edificación de nova planta “para conseguir a súa integración ambiental e  

morfológica”. 

• Establecemento de medidas e propostas para a integración dos distintos ámbitos, reforzamento de 

conectividades, etc. 

• Acrecentamento dos valores culturais, tanto dos determinados polas configuracións urbanas e 

edificadas, as paisaxes, etc. e outros aspectos materiais como dos relacionados con elementos 

inmateriais ou intanxibles. 

• Fomento da investigación arqueolóxica e valorización dos bens desa natureza. 
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2.1.4. Consideración dos criterios e obxectivos, así como dos contidos  propositivos, de estudos e 

documentos estratéxicos ou de carácter sectorial. 

Para a elaboración dos criterios e obxectivos deste Anteproxecto/Borrador consideramos as achegas dalgúns 

traballos de especial relevancia, que se expuxeron no Documento de Información e Diagnóstico e   apuntamos  máis  

abreviadamente en, como: “Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable”,  “Estratexia Verde”, “Plan Director de 

Zonas Verdes e Espazos Públicos”, plans estratéxicos  sobre turismo,  diversos plans relacionados con infraestruturas  e a 

sustentabilidade, etc.  Aínda que eses documentos non teñen un carácter vinculante, senón indicativo, tivéronse en 

conta as súas achegas, en razón da súa coherencia, a súa incidencia e a súa oportunidade informativa ou  propositiva 

en relación aos traballos da Revisión. 

2.1.5. Consideración de documentos públicos estratéxicos ou sectoriais, directamente vinculantes 

ou de distintas alcances indicativas/operativas, existentes con afección á Cidade Histórica. 

Consideramos sobre todo os seguintes documentos municipais (uns con incidencia normativa, outros reflectidos a 

niveis de estudos, plataformas ou propostas: 

Plan Estratéxico de Santiago de Compostela (2007) 

Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable ( EIDUS/  DUSI). 

Santiago Urbana Norte 

Plan Especial Director de Ordenación e Rehabilitación do Camiño Francés de Santiago 

Espazo público e sistemas de espazos libres: ”A  pedra  que pisas” 

Espazo público e sistemas de espazos libres: Estratexia verde 

Espazo público e sistemas de espazos libres: Plan Director das Zonas Verdes e Espazos Públicos 

Espazo público e sistemas de espazos libres: Plan Director de Usos do Parque da Alameda 

Espazo público e sistemas de espazos libres: Plan Director de San Domingos de Bonaval 

Plan Especial de Ordenación, Protección, Mellora Ambiental e Acondicionamento de Brañas 

de Sar ( PE-3 R). 

Espazo público e sistemas de espazos libres: Proxecto de restauración de sete fontes históricas. 

Plan  Estratéxico Cidade da Cultura 2012-2018 

Plan Director de Infraestruturas 

Plan de transporte metropolitano 

Plan Especial de Integración da infraestrutura ferroviaria 

Plan Especial de Ordenación de Accesos, Infraestruturas, Servizos Ferroviarios e 

Estación Intermodal, e de Reforma Interior, na Estación de Ferrocarril. 

O Plan de Mobilidade Urbana Sustentable 

Sustentabilidade: Programa  EFFESUS (Eficiencia Enerxética para a Sustentabilidade dos Centros Históricos 

Europeos). 

Sustentabilidade: Programa  FASUDIR 

Sustentabilidade: Proxecto Atlas-  World  Heritage 

Sustentabilidade: Axenda Local 21 

Sustentabilidade: Plan Director en Sustentabilidade e Eficiencia Enerxética 

Sustentabilidade: Plan de Desenvolvemento Sustentable USC 

Smart  cities: Rede Española de Cidades Intelixentes 

Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

Rede  CIVITAS 

Programa  PLEEC ( Planning  for  Energy  Efficient  Cities). 

Estratexia  Smart  IAGO 

Estratexia:  Smart Turismo 

Estratexia:  SmartCamiño 

Plan Estratéxico de Turismo de Santiago de Compostela 

Programa de Información, Estudo e Interpretación da Cidade Histórica 

Modificación Puntual do  PE para limitar os aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial (DOG 231, 

2/12/16).  
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Plan de Mobilización de Vivendas Baleiras (promovido polo  Concello en 2016, entrada en vigor 2017. 

Estudos e informes promovidos polo  Concello sobre turismo, condicións de barrios (San Pedro), comercio 

tradicional, etc. 

Estratexia para os próximos Anos Santos 2021 e 2027 (documento presentado polo Consorcio en marzo 2017) 

Plan de Excelencia Comercial / Mercado de Abastos 

2.1.6. Os contidos e capacidades específicas do Plan de Xestión 

O Plan de Xestión estrutúrase tamén con esa “tripla articulación” entre actuacións sobre estruturas urbanas e 

edificadas/usos e actividades/ valores intanxibles e comunicación.  Pero, de ningún xeito pode asimilarse aos contidos e 

alcances do  PE como marco urbanístico, ao configurarse do modo seguinte: 

• Defínese nun horizonte estratéxico temporal e determinado.  

• Enmárcase en Programas de Actuación, consensuados e sometidos a monitoraxe e verificación.  

• Persegue o establecemento de acordos, medidas de coordinación e compromisos concretos de 

intervención das distintas esferas públicas e institucionais, tanto  relativas ás estruturas urbanas e 

edificadas como aos usos. 

• Incorpora acordos e compromisos de actuación dos distintos axentes económicos privados (en 

coordinación coas administracións, ou en concertos, ou de modo independente). 

• Require procedementos de participación pública continua e  sistematizada (apoiados  en mecanismos 

de consulta, sobre a base de programas acordados, indicadores xerais, etc.)  
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3. PRIMEIRA VERSIÓN DO PLAN DE XESTIÓN 

O Plan Especial vai ter en conta os contidos relevantes do Plan de Xestión que se está elaborando para cumprir 

co compromiso derivado da Declaración UNESCO de Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade. Este 

Plan de Xestión foi elaborado cunha intensa participación de distintos actores locais e atópase nun avanzado estado de 

definición. Inclúese este documento como Anexo. A continuación, resumiranse os puntos básicos do Plan de Xestión, de 

acordo coa documentación elaborada polo equipo da empresa  EXELERIA dirixido por D. Juan Requejo Liberal, de  At 

Clave. 

3.1. Retos da cidade viva 

As análise realizadas han permitida identificar os seguintes retos da Cidade Histórica en relación coa 

conservación do patrimonio, tanto dos seus compoñentes como do conxunto, e en relación coa súa revitalización. 

a) REACOPLAR A CIDADE  HISTORICA CO SEU METABOLISMO TERRITORIAL 

b) ENTENDER O MEDIO E PROPICIAR O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS VITAIS: RESIDENCIA, ACTIVIDADE  

ECONOMICA, RELACIÓNS DE PERSOAS,  MERCANCIAS E  INFORMACION E COÑECEMENTO 

c) CONTROLAR E OPTIMIZAR A  RELACION CO EXTERIOR, MANTER O EQUILIBRIO ENTRE Os SISTEMAS INTERNOS E 

EXTERNOS 

d) MATERIALIZAR OS PRINCIPIOS DO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE A TRAVÉS DA  CONSERVACION DO CAPITAL 

TERRITORIAL 

e) FOCALIZAR O PROTAGONISMO DOS CONTIDOS E DAS ORIENTACIÓNS  ESTRATEGICAS NA  CIUDADANIA 

3.2. Temas-Crave 

A memoria-diagnóstico que acompaña ao Plan de Xestión organizouse ao redor dos seguintes temas-crave: 

• Marco territorial  

• Metabolismo urbano,  

• Patrimonio construído e patrimonio intanxible,  

• Poboación residente, usuaria e visitante,  

• Organización social, imaxe e significados,  

• Usos e actividades,  

• Estruturas  relacionales,  

• Actividade turística,  

• Innovación e coñecemento. 

• Actividades culturais e creativas. 

• Equipamentos e servizos públicos. 

• Mobilidade. 

3.3. O proceso de participación pública no Plan de Xestión 

Para asegurar a participación abordáronse as seguintes actividades:  

CONFERENCIA  ESTRATÉXICA 

Finalmente o día 8 de maio de 2018, celebrouse unha Conferencia Estratéxica, mediante un serie de reunións 

simultáneas dos distintos grupos de traballo e un acto final na que se expuxeron as conclusións finais. 

3.4. Conclusións do  proceso participativo no Plan de Xestión 

As conclusións da conferencia estratéxica, serían as seguintes: 

• Entrevistas con actores crave. 

• Realización de cinco grupos  focales 

• Creación dun espazo de participación veciñal, con inclusión de todas as asociacións veciñais existentes.  

• Celebración da Conferencia Estratéxica o día 8 de abril, con ampla participación e celebración de oito 

talleres. 

• Celebración dun acto público de presentación da proposta e participación aberta. 

A Conferencia Estratéxica formulou as súas conclusións polos oito temas que foron obxecto de talleres. Estas 

conclusións figuran recollidas na Primeira Versión do Plan de Xestión que está no Anexo. Con todo, reflíctense aquí unha 

síntese das devanditas conclusións de interese para este Plan Especial: 

1. Tanto para a planificación da función residencial como para o resto dos temas clave, débese recoñecer e 

expor solucións específicas para as diferentes realidades no interior da Cidade Histórica.  

2. A recuperación da vitalidade residencial na Cidade Histórica apoiarase na mellora do benestar do residente 

actual como argumento básico para atracción de novos residentes. Este 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.  



 14     
 

 
   

 

P l a n   E s p e c i a l   d a   C i d a de   H i s t ó r i c a   d e   S a n t i a g o   d e   C o m p o s t e l a 

 

 
E S T U D I O   T H U B A N , S L 

 
 

3. Posta 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 desta política.  

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

5. Asignar á Cidade Histórica dotacións públicas e servizos ás persoas, igualando os niveis de prestacións co resto 

da cidade e mesmo empregando este reforzamento das dotacións como instrumento de captación de novos residentes. 

6. 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.  

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

de residuos.  

8. Establecer as condicións para que as vivendas e os locais comerciais gocen de mellores condicións de 

adecuación funcional ás necesidades actuais.  

9. Deseñar un novo esquema de mobilidade e accesibilidade, específico para a Cidade Histórica, tanto para o 

seu espazo libre  transitable como para os edificios, acomodado á sensibilidade da contorna patrimonial e as condicións 

particulares do conxunto de residentes. 

10.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 os principios de participación e transparencia. 

11.Definir un modelo de uso do espazo público que de a 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 e lugares, a regulación do 

uso da bicicleta e as molestias relacionadas co ruído. 

3.5. Indicacións do Plan de Xestión para os instrumentos urbanísticos 

A Primeira Versión do Plan de Xestión define oito obxectivos estratéxicos para a Cidade Histórica: 

Os oito obxectivos estratéxicos adoptados para os próximos anos son: 

 

 

 

A. Desenvolver o potencial de acollida residencial da Cidade Histórica, e recuperar as actividades 
comerciais e culturais propias e específicas. 

B. Asegurar a conservación do patrimonio histórico-arqueolóxico, nos seus compoñentes e na súa 
estrutura  relacional, nunha contorna de funcionalidade contemporánea. 

C. Integrar a Cidade Histórica na súa base territorial, recuperando os principios sustentables dos 
sistemas tradicionais de auga, enerxía, residuos e fertilidade, aplicando as tecnoloxías máis 
evolucionadas. 

D. Reorientar o modelo turístico reforzando a conservación e coñecemento do patrimonio e a relación 
amigable cos residentes. 

E. Impulsar a vinculación da Cidade Histórica coa innovación e o coñecemento, xunto co apoio ás 
actividades creativas. 

F. Integrar a Cidade Histórica no seu contexto urbano e comarcal, reforzando a vertebración orgánica 
cos seus bordos e organizando un esquema de mobilidade adaptada ás condicións específicas da 
Cidade Histórica. 

G. Establecer un sistema de gobernanza específico, eficaz, transparente e participativo. 
 

Nesta visión estratéxica a misión dos instrumentos urbanísticos é facer compatible a protección, a rehabilitación e 

salvagarda da Cidade Histórica como ben cultural, Patrimonio da Humanidade, coa súa permanencia como cidade 

viva e habitada. 

Os obxectivos xenerais urbanísticos para conseguir o devandito fin son: 

• Mellorar a calidade de vida dos habitantes.  

• Garantir un apropiado equilibrio dos usos.  

• Protexer o patrimonio construído e o natural. 

• Establecer os elementos de integración co resto da cidade. 

A Primeira Versión do Plan de Xestión expón unhas indicacións para os instrumentos urbanísticas referidas a sete 

dos Obxectivos Estratéxicos. Estas indicacións poden ser asumidas e desenvoltas polo Plan Especial ou ben por outro 

instrumento urbanístico que se considere máis apropiado. 
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OBXECTIVOS  ESTRATEGICOS INDICACIÓNS PARA OS INSTRUMENTOS  URBANISTICOS 

A.  Desenvolver o potencial de 
acollida residencial da Cidade 
Histórica, e recuperar as actividades 
comerciais e culturais propias e 
específicas. 

A1. Establecer criterios para a ordenación do espazo público. 

A2. Identificar os proxectos de maior interese para reforzar o uso dos 
espazos libres.  

A3. Adecuar a regulación da segregación de vivendas para 
posibilitar a súa adaptación aos novos tamaños de fogar. 

A4. Establecer as condicións de reforma e adecuación das vivendas 
ao novo modelo de  autosuficiencia e de condicións saudables do 
habitar.  

A5. Posibilitar a accesibilidade de determinados edificios mediante 
ascensores e outras medidas. 

A6. Catálogo de locais, establecementos e edificios para usos 
comerciais e de servizos, favorecendo os usos de comercio e servizos 
de proximidade e aqueles usos mantidos durante polo menos 
cincuenta anos.  

A7. Definición dos procedementos de obtención de edificios, 
vivendas e locais para desenvolver políticas públicas activas de 
instalación de residentes e actividades. 

A8. Cualificar edificios para acoller equipamentos de servizo público 
aos residentes.  

A9. Ordenanza da contaminación acústica. 

B. Asegurar a conservación do 
patrimonio histórico-arqueolóxico, 
nos seus compoñentes e na súa 
estrutura  relacional, nunha 
contorna de funcionalidade 
contemporánea. 

B1. Revisar o catálogo de edificios e revisión dos usos adecuados. 

B2. Revisión do espazo protexido polos BIC dos Camiños de Santiago. 

B3. Ordenación do espazo público e rede de zonas verdes baixo o 
criterio de prioridade ás necesidades dos usuarios residentes. 

B4. Seleccionar no catálogo de locais aqueles que teñen interese 
pola súa contribución ao  VUC. 

B5. Definición de áreas de interese e fertilidade arqueolóxica.  

B6. Ordenación do uso público do espazo rural e as contornas do Sar 
e o  Sarela. 

C. Integrar a Cidade Histórica na 
súa base territorial, recuperando os 
principios sustentables dos sistemas 
tradicionais de auga, enerxía, 
residuos e fertilidade, aplicando as 
tecnoloxías máis evolucionadas. 

C1. Redeseñar os sistemas ligados ao metabolismo urbano da Cidade 
Histórica para vinculalos co seu matriz  biofísica e os seus procesos 
naturais. 

C2. Regular as condicións de implantación e desenvolvemento das 
redes de subministracións compatibles coa conservación do 
patrimonio, que sexan funcionalmente adecuadas e que respondan 
os principios da  renovabilidad e a  circularidad.  

C3. Favorecer a reconversión enerxética dos edificios para introducir 
instalacións de fonte renovable e mellorar a súa eficiencia enerxética. 

C4. Adaptar a regulación para favorecer as solucións colectivas 
relacionadas co metabolismo urbano. 

C5. Incorporar o uso de cultivo de produtos alimentarios en espazos 

OBXECTIVOS  ESTRATEGICOS INDICACIÓNS PARA OS INSTRUMENTOS  URBANISTICOS 

interiores de mazás, edificios  conventuales e zonas verdes. 

D. Reorientar o modelo turístico 
reforzando a conservación e 
coñecemento do patrimonio e a 
relación amigable cos residentes. 

D1. Ordenar o espazo público para permitir o control de accesos e a 
limitación de aforamentos. 

D2. Regulación de uso vivenda de uso turístico ( VUT) establecendo 
zonas non compatibles, zonas con restricións ou limitadas a 
determinadas vivendas e zonas con maiores tolerancias. Establecer a 
regulación dos requisitos urbanísticos das  VUT. 

D3. Regulación e  favorecimiento do aluguer de habitacións en 
fogares. 

E. Impulsar a vinculación da Cidade 
Histórica coa innovación e o 
coñecemento, xunto co apoio ás 
actividades creativas. 

F1. Identificar os edificios de aloxamento colectivo. 

F2. Identificar o espazo correspondente á « Univercidade». 

F3. Identificar proxectos exemplares como parte da política de 
innovación. 

F4. Desenvolvemento das modalidades de uso “espazo cultural de 
proximidade”. 

F. Integrar a Cidade Histórica no seu 
contexto urbano e comarcal, 
reforzando a vertebración orgánica 
cos seus bordos e organizando un 
esquema de mobilidade adaptada 
ás condicións específicas da 
Cidade Histórica. 

G1. Ordenar  Virxe dá Preto e as vías perimetrais para priorizar o 
transporte público. 

G2. Redeseñar Praza de Galicia para reforzar o seu papel de porta 
da Cidade Histórica 

G3. Revisión da dotación de aparcadoiros para residentes. 

G.4  Microplataforma loxística e regulación da distribución. Vehículos 
autorizados 

G.5 Regular o acceso con vehículos especiais para acceso con 
cargas ás vivendas e aos aloxamentos regrados. 

G6. Identificar áreas degradadas que requiren renovación. 

G7. Identificar áreas con oportunidades. 

G. Establecer un sistema de 
gobernanza específico, eficaz, 
transparente y participativo. 

H1. Oficina Técnica 

H2. Habilitar mecanismos de participación e de decisión en 
determinados procedementos urbanísticos. 

H3. Reforzar a función da Comisión Asesora. 
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4. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS PARA O REFORZAMENTO 

DO USO RESIDENCIAL E A REVITALIZACIÓN DA POBOACIÓN. 

Todos os documentos de referencia que consideramos, subliñan como obxectivo primordial do Plan Especial o 

mantemento da Cidade Histórica como lugar de vivenda, en correlación coa revitalización demográfica e a 

dinamización social da súa poboación.   

Esta perspectiva estratéxica ten implicacións noutros moitos aspectos, relacionados coa adecuación das 

condicións ambientais urbanas, os espazos verdes, a mobilidade e accesibilidade, o comercio de proximidade, etc. E 

relaciónase cos novos fenómenos derivados dos procesos turísticos, nos seus múltiples e complexas implicacións, en boa 

parte beneficiosas para a economía e a imaxe da cidade, pero nalgúns aspectos con contradicións, latentes ou xa 

manifestadas, cos usos de residencia e de actividades  estructurantes estables ou de significados tradicionais. 

Aínda que os obxectivos sobre o reforzamento dos usos de vivenda e a revitalización da poboación están, como 

é obvio, estreitamente interrelacionados, tratarémolos primeiramente en dous bloques diferenciados, para facilitar a súa 

lectura. 

4.1. Recensión de información e diagnóstico sobre a poboación. 

4.1.1. Aspectos xerais. 

Referirémonos soamente á poboación empadroada actual, é dicir con residencia permanente no ámbito. Esta 

ascende hoxe a preto de 10.500 persoas (que representan aproximadamente un 10% da total do  Concello). Esta cifra é 

algo inferior á de 1986, duns 12.500 habitantes.  

A poboación actual, na súa composición de idades, aparece como envellecida (23% de maiores de 65, fronte a 

11% menores de 15) e máis aínda con taxas de sobre-envellecemento (55% de maiores de 75 dentro do grupo de 

maiores de 65). E ao mesmo tempo, cunha débil taxa de substitución: a poboación entre 20-29 anos é só do 73% 

respecto a a maior de 64. 

Estes datos deben poñerse en relación coas características da poboación do conxunto do  Concello e en xeral 

cos procesos demográficos do conxunto da poboación de Galicia e do Estado. Se observamos con detalle as pirámides 

de poboación que se inclúen nos documentos antes mencionados, apréciase que a características da poboación do 

conxunto histórico son moi similares ás do conxunto do  Concello, cunha presenza algo maior das  cohortes maiores de 

65 e unhas proporcións lixeiramente menores nas de menos de 15. O que quere dicir que é difícil esperar incorporacións 

significativas de poboación procedente do ámbito municipal.  

Se consideramos as características dos fogares (uns 4.700) os aspectos máis destacables son os seguintes: o seu 

tamaño medio é de 2,35 persoas, só lixeiramente inferior á media de 2,6 do  Concello.  En 1986 o primeiro dato situábase 

en 3 persoas: o seu descenso ata hoxe debe poñerse en relación cos cambios nas pautas dos tamaños familiares, co 

descenso da natalidade, o crecemento dos fogares  unipersonales, etc. 

Quizá máis importante que ese dato, en canto a perspectivas estratéxicas, sexan as relativas a algunhas das 

características dos fogares:  

a) Por unha banda, as relativas ao envellecemento: case catro de cada dez fogares atópase composto só por 

maiores de 65. E un 17 % do total de fogares (1.636) son  unipersonales, na súa maioría de maiores de 75. 

b) Case un de cada cinco dos fogares (un 18%) contan con integrantes menores de 15 anos. Un dato relativamente 

favorable: a taxa de tendencia da poboación infantil (menores de 4 respecto a franxa de 5-9) é relativamente 

elevada (93 %). 

4.1.2. Consideracións específicas sobre a notable presenza de poboación estranxeira. 

Quedaría un último tema a debater, relativo á presenza considerable de residentes estranxeiros (apenas un 10%) 

aspecto nos anos 80 case inexistente. Na súa maioría proceden de países de alto nivel de desenvolvemento. Trátase dun 

indicio suxestivo sobre a capacidade de activación social do centro, por outra banda  concorde coa propia vocación 

de Santiago como “lugar de confluencia” de distintos países e culturas do mundo europeo. 

4.1.3. Consideracións sobre a poboación do  Concello e outras áreas próximas externas. 

A consideración das características da poboación do centro debe enmarcarse no contexto xeral da poboación 

do  Concello: o seu trazo demográfico fundamental é o débil crecemento, desde preto de 82.500 en 1981 a 95.800 na 

actualidade. Ese crecemento relaciónase en gran parte coa incidencia das funcións de capitalidade, xa que nese 

mesmo período a poboación xeral de Galicia decreceu un 1%. Pero no fondo os procesos de crecemento funcional e de 

emprego de Santiago implicaron sobre todo o acrecentamento da poboación dos municipios das contornas, como 

Ames, que multiplicou por tres o seu número de residentes nese mesmo período, desde pouco máis de 9.000 a algo máis 

de 30.000; Teo, que creceu desde uns 11.400 a 18.500 (na súa maioría, compostos por persoas que traballan en 

Santiago); e Oroso, desde uns 3.600 a 7.300. Considerando só eses tres  Concellos sumarían un crecemento de máis de 

30.000 habitantes, que en gran parte dependen economicamente da cidade de Santiago. 

4.2. Recensión de información e diagnóstico sobre a vivenda. 

4.2.1. Aspectos xerais. 

No anterior Documento de Información e Diagnóstico, analizáronse as características fundamentais do parque 

residencial, en canto ás súas tipoloxías, distribución nos distintos ámbitos, número de pisos de vivenda nos edificios, usos 

efectivos dos pisos de vivenda, situacións de deterioración e desocupación, etc. Remitímonos a eses datos, limitándonos 

aquí a reiterar de modo sintético os aspectos sobre os que debe concentrarse a atención normativa do Plan Especial, as 

estratexias e procedementos de intervención pública mediante políticas sectoriais e os esquemas de actuacións 

coordinadas ou concertadas que deberá contemplar o Plan de Xestión. 

Destacariamos en primeiro lugar as fortalezas que presenta o conxunto do parque residencial da cidade histórica, 

derivadas sobre todo de: 
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a) A variedade das condicións  tipológicas e  dimensionales dos edificios e parcelas, expresados en primeiro lugar 

na diferenciación entre edificios de vivenda unifamiliar (919, un 38%) e  plurifamiliar (1495, un 62 %), así como a 

dispoñibilidade, non só nos unifamiliares, de espazos verdes libres de parcela.  

b) Diversidade de contextos ambientais e de localización, que permiten atender a distintas preferencias da 

demanda. Para as estratexias de activación é importante considerar que os edificios con significativos espazos 

libres en interiores de parcelas sitúanse nas diversas agregacións lineais periféricas. As súas relativas desvantaxes 

en canto a centralidade e carácter social representativo atoparíanse compensadas coas vantaxes 

proporcionadas pola disposición de espazos libres privados, calidade ambiental, aparcadoiro directo ou próximo 

etc. 

c) Capacidade de adecuación das tipoloxías  edificatorias antigas para a incorporación de programas funcionais 

satisfactorios, en relación ás esixencias de habitabilidade e formas de vida actuais (aspecto que xa se mostrou 

nas análises expresadas na Memoria do  PE vixente).  

d) A importante presenza de pisos de vivenda de superficies medias ou pequenas (máis da metade do total teñen 

menos de 70  m2, sendo numerosas nalgunhas zonas as menores de 40  m2) que constituía sen dúbida un 

inconveniente en etapas pasadas, non constitúe hoxe un obstáculo fundamental, ao adaptarse ás condicións 

de crecente difusión de fogares de tamaños reducidos. Por outra banda, as de tamaños entre 70-100  m2 

representan ao redor do 20%. E as vivendas maiores 100  m2, case unha quinta parte corresponden sobre todo a 

edificios unifamiliares, así como a  plurifamiliares (situados maioritariamente na Améndoa centro-sur). 

Tamén deben destacarse como complemento a esas fortalezas específicas as compoñentes derivadas da 

difusión de servizos e equipamentos relacionados coa vivenda, a dispoñibilidade de parques públicos, transporte 

público, etc. Os aspectos relativos á compra cotiá (sobre todo alimentación e elementos de vida doméstica) deben ser 

postos en relación cos novos hábitos e procedementos de consumo. Sendo este tema importante, e que desde logo 

requiriría a súa consideración no Plan de Xestión, non cremos que teña importancia esencial nos procesos de retroceso 

poboacional nin que vaia a tela nos desexables procesos de dinamización. Pero subliñamos que nesas consideracións 

deberá atenderse sobre todo á  casuística dos fogares formados por maiores de 65 e sobre todo polos  unipersonales de 

maiores de 75, coas súas obvias implicacións en áreas municipais relacionadas con benestar social.   

4.2.2 Os usos efectivos de vivenda permanente, en relación aos pisos  tipificados polo Catastro 

como de potencial uso residencial. 

Como xa sinalamos  , en 2015  o Catastro  cuantifica 7.912 de pisos de vivenda, é dicir, uns 1.200 máis que en 1986, 

cifra que debe atribuírse case integramente ás novas edificacións desenvoltas sobre nas periferias do conxunto histórico. 

Tamén en 2015 os datos do Padrón identifican 4.218 fogares de vivenda permanente, cunha diferenza de 3.692 respecto 

ao total de pisos. Esa diferenza supón un 46,6%, proporción case idéntica á de 30 anos antes, e por motivos en gran parte 

similares aos de entón: pisos utilizados como oficinas independentes, ou como anexos de locais ou oficinas en plantas 

baixas; pisos desocupados en oferta de venda ou aluguer; pisos excluídos de oferta por circunstancias de deterioración, 

“retención”, problemas xurídicos, etc; vivendas secundarias; aloxamentos de estudantes… Dentro desas diversas 

situacións seguramente creceron as relativas a usos de aloxamento turísticos irregulares (fenómeno descoñecido nos 90) 

así como as de oficinas e despachos, mentres que probablemente diminuísen os usos estacionais por estudantes. 

4.2.3. Condicións de conservación dos edificios de tipos residenciais. 

Como sinalamos no documento de Información e Diagnóstico, sobre un total duns 2.400 edificios de tipos 

residenciais, identifícanse as seguintes condicións de conservación: 

• Estado Regular ou Deterioración Media: 242 (8,5%). 

• Mal estado, equivalente a Deterioración Extrema: 66 (2,3%). 

Xa indicamos que estes edificios son de procedencia diversa (aínda que na súa maioría son antigos) e que se 

distribúen de modo disperso en todos os ámbitos, non dando lugar a concentracións de áreas degradadas. En moitos 

casos coinciden con situacións de desocupación. 

4.2.4. O mercado inmobiliario: Os elevados niveis dos prezos de venda e aluguer. 

Os estudos dispoñibles, e as consultas directas que realizamos, mostran uns niveis de prezos elevados, tanto en 

venda como en aluguer. Por exemplo, o estudo de  Hogaria en 2016, sobre unha mostraxe das máis importantes cidades 

españolas e referido a ofertas de venda de segunda man (segmento que nos interesa, xa que no centro histórico 

practicamente toda a oferta ten ese carácter), identifica un prezo medio de 2.240 €/ m2. (2016). Esta cifra é moito máis 

elevada que noutras capitais de dimensións semellantes e con presenza de conxuntos históricos importantes, como 

Tarragona, 1.130. Toledo 1.214. León, 1.257. Cáceres, 1.255. Segovia, 1.837. Sevilla, 2.088. Palma de Mallorca, 1.838… É 

tamén moi superior ao nivel da Coruña, 1.937…E achégase máis aos niveis de prezos das grandes cidades, como Madrid, 

3.015. Se temos en conta por outra banda que a media de prezos na provincia da Coruña é de 1.781, é dicir un 25% 

menos que en Santiago, e se consideramos a gran dispoñibilidade de infraestruturas de comunicación, non resulta 

estraño que parte da demanda de persoas que traballan en Santiago diríxase a localidades próximas, como xa 

sinalamos. 

4.2.5. A  casuística particular das vivendas desocupadas no recente Estudo sobre vivenda baleiras. 

Dentro do Plan de Mobilización de “Vivendas  Baleiras” impulsado en 2016 polo  Concello, efectuouse un estudo 

sobre vivendas, por parte da cooperativa  Sumae, cunha metodoloxía que consideraba datos  padronales e de IBI, 

filtrados cun dato determinante: o consumo de auga. 
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Vivendas baleiras. Fuente: Plan de Mobilización de Vivenda Baleira. 

Como conclusión deste último aspecto resultaban 3.582 unidades con consumo inferior a 3  m3/ano e dentro 

destas, 2.030 sen ningún consumo, proporcionando así unha estimación media de 2.800 unidades (un 6% do total). A súa 

distribución nas distintas áreas da cidade ofrece indicacións moi importantes para a estratexia de actuación: aínda que 

non recolle como área homoxénea o ámbito do  PE, identifícase unha escasa proporción na Améndoa, con 196 

vivendas sobre un total de 4206 (un 4,6%). Outras áreas que inclúen tecidos antigos, como  Castrón  Douro, teñen unha 

proporción algo maior (8,5%). Áreas de recente formación, como Fontiñas, teñen unha proporción de 9,4%. E o número 

máis elevado rexístrase no Ensanche, 753 sobre 3.884, supoñendo un 19,4%. 

 

 

 

4.3. Criterios e obxectivos articulados para o mantemento e acrecentamento do uso 

residencial do ámbito, con contidos de activación e cohesión social. 

4.3.1. A entidade e a complexidade das situacións de desocupación ou de utilización para usos 

non residenciais de pisos con características de vivendas 

As análises dispoñibles, resultantes dos nosos traballos na elaboración da Revisión do Plan Especial, así como 

outros estudos recentes antes mencionados, mostran a extrema complexidade das condicionantes deses obxectivos, moi 

diferentes ás que imperaban nos anos 80. É certo que o ámbito do  PE ofrece unha considerable “capacidade de 

carga” de usos residenciais permanentes. Insistimos no feito de que segundo os datos do Catastro existirían uns 7.900  

pisos  tipificados como de vivenda, fronte á cifra duns  4.220 fogares, comparación que arroxa unha cifra de 3.690 

(46.6%)de pisos utilizados para usos non residenciais, ou para usos residenciais non permanentes, ou dentro das novas 

modalidades de aloxamentos turísticos irregulares, con  brevísimas estancias e moi elevada rotación, ademais de pisos en 

estado de desocupación (con proporcións que segundo o recente estudo de  Sumae antes mencionado situaríanse en 

cifras moderadas, entre un 4-8%, segundo as zonas, fronte ás moi elevadas taxas dos tecidos próximos do Ensanche, 

próximos ao 20%).  

As situacións en que poden atoparse eses case 3.700 pisos son moi diferentes: 

a) Usos estacionais ou esporádicos como vivendas (nas distintas variantes de aloxamentos secundarios) 

b) Usos como aloxamentos de estudantes ou de empregados en sectores da administración, con carácter 

temporal, non empadroados por distintos motivos.  

c) Pisos desocupados, incluídos en edificios con usos de vivenda ou outros. Dentro deste grupo 

 seguramente se presentarán diversas  situacións, sendo as máis importantes as seguintes: 

- Vivendas en oferta de venda ou aluguer  

- As excluídas do mercado, por diversos motivos (entre outros pola súa extrema deterioración, 

por responder  a investimentos en “espera” de  rentabilización, situacións rexistrais específicas, por 

efecto de embargos, de herdanzas  irresueltas, etc.) 

d) Edificios totalmente desocupados, por algúns dos motivos sinalados no punto anterior.  

e) Pisos utilizados de formas irregulares para aloxamentos turísticos, normalmente incluídos en edificios con outros 

usos de vivenda ou actividades económicas 

f) Pisos  de primeiras plantas, vinculados a outros  usos,  cuxo “foco” principal sitúase  en plantas baixas. Estas 

situacións son sobre todo frecuentes no recinto, no que se perciben distintas modalidades: 

- Pisos de primeira planta utilizados como almacéns, ás veces con despachos auxiliares, de 

comercios situados en plantas baixas. 



 19     
 

 
   

 

P l a n   E s p e c i a l   d a   C i d a de   H i s t ó r i c a   d e   S a n t i a g o   d e   C o m p o s t e l a 

 

 
E S T U D I O   T H U B A N , S L 

 
 

- Pisos de primeira planta vinculados a usos de hostalería en planta baixa  

- Pisos de primeira planta vinculados a actividades de despachos, xestorías e outros usos 

similares en plantas baixas 

g) Pisos utilizados de modo independente para actividades non residenciais, como despachos, academias, etc. 

A identificación e cuantificación de todas estas diferentes situacións presenta gran complexidade, e non pode 

abordarse de modo global e exhaustivo desde os datos dispoñibles. 

4.3.2. Algunhas indicacións operativas, na estratexia de acrecentamento dos usos residenciais. 

Esas distintas situacións ofrecen condicións diferentes de viabilidade dentro da estratexia xeral de activación e  

cualificación do conxunto histórico como lugar de vivenda: 

Entendemos que existen poucas oportunidades de actuación  por parte da Administración nalgúns dos aspectos 

sinalados, como a conversión de vivendas secundarias en permanentes ou a posta no mercado de pisos desocupados 

excluídos de oferta de venda ou aluguer por temas rexistrais, da súa natureza como  investimentos, etc. 

Tamén serían pouco viables –e ademais non desexables- as pretensións de conversión en vivendas dos pisos 

utilizados en vinculación a usos comerciais ou hostaleiros en plantas baixas, ou dos pisos utilizados para actividades 

terciarias (despachos, xestorías, academias, etc.).  Outra cousa é a necesidade de que o novo Plan atenda de modo 

máis específico ás implantacións individualizadas de usos non residenciais en pisos de plantas   superiores. 

En fin, pouca sería a capacidade da  Administración para mobilizar a utilización efectiva das vivendas situadas en 

venda ou aluguer, dependendo estes procesos  obviamente de relacións de oferta/demanda e de calidade/prezo   

En cambio, entendemos que ofrecen perspectivas viables as seguintes liñas de actuación municipal na súa 

incidencia directa e concreta en vivenda: 

a) Disposición de mecanismos para a rehabilitación de edificios abandonados total ou maioritariamente, e en 

condicións de deterioración.  

b) Establecemento de medidas para impedir a utilización irregular de pisos como aloxamentos turísticos.  

c) Utilización dos marcos de programación e financiamento das rehabilitacións dispostas pola lexislación estatal e 

de Galicia.   

d) Posible utilización de mecanismos de axudas ao aluguer, apoiándose neses mesmos marcos, e dirixidos a 

categorías específicas de poboación: Plan Municipal de Aluguer ; Oficina de Xestión de Vivendas e Locais 

baleiros. 

e) Establecemento de regulacións  incentivadoras dos usos mixtos de vivenda/actividade profesional, tema ao que 

dedicaremos notable atención nas propostas de Normativa. 

f) Consideracións máis detalladas ás regulacións sobre implantacións de usos non residenciais en pisos, nos 

marcos da Normativa do Plan vixente, pero distinguindo con maior precisión algunhas actividades que deberían 

excluírse pola súa incidencia negativa en usos de vivenda (por exemplo, polas súas maiores rendibilidades 

económicas ou pola xeración de molestias significativas sobre a vida residencial).  

g) Adecuar a regulación sobre as segregacións das vivendas e posibilitar a súa adaptación aos novos tamaños de 

fogar. 

h) Posibilitar a accesibilidade mediante o establecemento dunha normativa máis permisiva respecto a a instalación 

de ascensores. 

4.3.3. Actuacións indirectas en dotacións, mobilidade, comercio e ambiente urbano 

Como se sinalou no Documento de Diagnóstico, deberían dispoñerse ademais outras liñas de actuación pública  

favorecedores dos usos residenciais: 

a) Calidade ambiental e confort residencial. Controis de ruídos, e normativa de contaminación acústica. 

Constitución da “Mesa contra o Ruído” coa participación de todos os axentes intervenientes. 

b) Mobilidade: aparcadoiros para residentes. Transporte escolar. Poderían preverse situacións de uso de taxis  con 

certa subvención pública para traxectos de persoas en idades avanzadas, ou con situacións de mobilidade 

reducida. (“bonos-taxis”) 

c) Comercio. A estrutura do casco non ofrece moitas oportunidades físicas para o establecemento de comercio de 

condicións efectivas en canto a oferta adecuada en aspectos cuantitativos, de calidade e de prezo.  Non 

obstante a normativa deberá favorece o mantemento do comercio de proximidade. Poderíanse estudar medias 

impositivas ou fiscais que favorezan estes establecementos comerciais 

d) Dotacións. Interesará sobre todo acrecentar ou simplemente mellorar as ofertas de dotacións: unhas dirixidas a 

nenos (por suposto, garderías, pero tamén áreas de xogos, locais tutelados de lectura e medios audiovisuais, 

talleres, etc.). Os Museos e outros centros culturais e sociais poderían incorporar ou reforzar  esas actividades. 

Ademais achegarase un inventario de locais dispoñibles adecuados para acoller políticas públicas activas que 

favorezan a interrelación veciñal. 
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4.4. Instrumentos 

4.4.1. Instrumentos específicos dos documentos de Normativa e de Ordenación da Revisión do Plan 

Especial. 

Como adiantamos, referiranse fundamentalmente a: 

• Instrumentos de Disciplina Urbanística, para o cumprimento dos deberes de conservación e 

rehabilitación, con incorporación das recentes achegas das distintas disposicións lexislativas. Ordenes de 

execución, execucións subsidiarias, procedementos de rehabilitación forzosa, etc. 

• Achegas ás condicións esixibles aos edificios de vivenda, en materia de accesibilidade, eficiencia 

enerxética e outras, co fin de mellorar as condicións de habitabilidade. 

• Regulación de usos. Limitacións relativas a implantacións de aloxamentos turísticos e de hostalería e lecer, 

no horizonte estratéxico da Modificación Puntual en curso.  

• Definición da ordenación  edificatoria e usos das Unidades de Execución pendentes, con obxectivos de 

xeración de novas vivendas e dotacións  

• Regulación das condicións de ampliación, en continuidade coas do  PE vixente, pero con axustes de 

maior operatividade e eficacia nas melloras das condicións de vivenda. 

• Marcos de actuacións integradas: áreas de rehabilitación integral, programas de mellora e valorización 

das paisaxes urbanas. 

4.4.2. Instrumentos a considerar no Plan de Xestión e en aplicación de políticas sectoriais 

• Formulación de indicacións baseadas no estudo das situacións específicas de edificios deteriorados e sen 

uso, identificando motivacións e circunstancias particulares.  Pormenorización de estudos sobre usos de 

pisos con -  

• Marcos de coordinación entre as diversas áreas municipais e outras administracións, en canto a 

actuacións puntuais sobre dotacións, servizos, etc. incidentes na mellora das condicións dos usos 

residenciais. 

• Políticas de  incentivación para a posta en uso de vivendas baleiras.  

• Coordinación de medidas de subvencións e outras axudas públicas dirixidas á rehabilitación de edificios 

residenciais e a adecuacións puntuais de vivendas. 

• Definición de programas integrados, con implicacións sobre as condicións das vivendas, 

complementadas con accións sobre mellora ambiental, paisaxe, accesibilidade, servizos sociais, etc. 

• Formulación de indicacións de actuación, baseadas en avaliacións de licenzas de obras e de actividade, 

consultas a empresas e axentes inmobiliarios, axentes representativos de distintos compoñentes dos 

procesos turísticos, etc.   

• Acordo sobre establecemento de indicadores para a posterior monitoraxe dos procesos (relacionados 

por exemplo con altas e baixas  padronales, licenzas de obras e actividades, informes e tramitacións de 

subvencións e outras axudas á rehabilitación, posta en uso de vivendas baleiras, etc.) 
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5. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS SOBRE A PROTECCIÓN E 

VALORIZACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO. 

5.1. Problemática da actividade arqueolóxica: o caso de Santiago de Compostela. 

5.1.1. Concepto de arqueoloxía urbana. 

O obxectivo da arqueoloxía urbana non é outro que profundar no estudo da cidade nas súas variantes 

cronolóxica e espacial, A ampliación e o avance paulatino no coñecemento, obtido tras o estudo dos distintos achados 

e vestixios ou simplemente pola ausencia destes, vai ir xerando e perfeccionando unhas achegas craves en canto ao 

avance na comprensión da evolución urbana desde a súa orixe.  

Doutra banda, este avance no coñecemento, vai permitir a elaboración da  Carta ou Atlas arqueolóxico da 

Cidade Histórica e con iso abrindo a posibilidade de establecer unha zonificación correcta en canto ás expectativas de 

descubrimento de restos arqueolóxicos e con iso mellorar a calidade da súa propia xestión.  

Ante a necesidade da formulación dun marco normativo adaptado ao coñecemento e a evolución da Cidade 

Histórica de Santiago, faise imprescindible que a propia actividade da arqueoloxía urbana supere as leis de protección 

do patrimonio e intégrese nos contidos do plan urbanístico dunha maneira transversal ata instruír desde este Plan 

Especial, un protocolo de estándares de actuación, en función do alcance da obra solicitada e da situación da mesma. 

5.1.2. A investigación arqueolóxica na Cidade Histórica de Santiago de Compostela. 

Non abundan publicacións respecto a as orixes de Compostela expostos desde uns criterios  historiográficos, é 

dicir, baseados en referencias históricas contrastadas ou ben no estudo da información arqueolóxica dispoñible. No ano 

1988 publícase a obra de referencia máis completa e documentada, achega da orixe de Compostela: “A cidade de 

Santiago de Compostela na Alta Idade Media”, de  F. López  Alsina, nesta obra, ofrécese unha revisión profunda e 

exhaustiva sobre a historia da cidade entre os séculos IX e  XI, é dicir, a súa orixe e primeiro desenvolvemento.  

Como sinalan  Suarez e Caamaño na súa obra “Santiago antes de Santiago”, o primeiro antecedente  dun 

estudo arqueolóxico efectuado con criterios científicos, instrúeo o cóengo D. Antonio López Ferreiro que entre 1878 e 

1879, cando publica os seus traballos relativos á exploración do  edículo  apostólico da Catedral. O seguinte traballo 

relevante, case setenta anos despois,  débese a Manuel Chamoso Lamas, que tamén investiga a contorna da catedral 

entre 1947 e 1959.  

Outro fito  reseñable dentro da investigación arqueolóxica de Santiago, foi a restauración das escalinatas situadas 

entre a Praza das Praterías e a Praza da Quintana con motivo do Ano Santo Compostelán de 1965, obras que proxectou 

e dirixiu o arquitecto Francisco  Pons-Sorolla. Ao desmontar esta escalinata, entre  os cascallos sobre os que se asentaba,  

apareceron numerosos restos incluíndo sartegos  datados na  Alta Idade Media,  e outros dos séculos  XIV e  XV, pero 

fundamentalmente apareceron os restos do que debeu ser unha  gran edificación con decoracións góticas de finais do 

século  XIII  

Nestes últimos tempos, a investigación arqueolóxica xa vén relacionadas coas intervencións asociadas a obras de 

restauración ou rehabilitación de monumentos e obras públicas, destacando unha vez máis, a contorna da Catedral, 

nas súas ás occidental e meridional do claustro, así como na cripta do Pórtico da Gloria.  

Á marxe da Catedral, dentro das investigacións recentes, mencionaremos, os restos da muralla do século  XI 

achados na rúa Raxoi; as canalizacións medievais de auga descubertas en  Espírito Santo, a fonte do  XIV desenterrada 

en San Clemente e outros achados interesantes  na zona de San Pedro.  

Para finalizar, comentaremos o éxito que a aplicación da normativa de control arqueolóxico das obras, permitiu o 

recente descubrimento e posta en valor dun claustro gótico descoñecido, durante as obras de consolidación duns 

inmobles contiguos á igrexa de Santa María Salomé, en pleno centro urbano. 

5.1.3. A problemática da investigación arqueolóxica no ámbito da Cidade Histórica de Santiago 

A problemática das intervencións arqueolóxicas no ámbito da Cidade Histórica de Santiago, pódese resumir nas 

seguintes cuestións:  

a) As intervencións arqueolóxicas ligadas a obras de rehabilitación adoitan ser liviás afectando  unicamente a 

estratos moi superficiais do subsolo.  

b) O sobrecusto do “estudo arqueolóxico”, preceptivo na maior parte dos proxectos arquitectónicos, debe 

imputarse ao promotor da obra, e que no caso de esixirse sondaxes e se estes obteñen resultados positivos, pode 

supoñer un desembolso económico importante.  

c) Córrese o risco de perder boa parte de información oculta en  paramentos, fachadas e medianeiras cuxa 

rehabilitación se inicia unha vez concedida a licenza, cando a obra xa non se atopa baixo supervisión do 

arqueólogo.  

d) O feito de manter a cautela arqueolóxica a totalidade da Cidade Histórica, aínda que permitiu  profundar no 

coñecemento da cidade, segue obrigando a tramitar proxectos arqueolóxicos en áreas carentes de interese ou 

estudados previamente, coa consecuente perda de tempo e recursos.  

e) Outro efecto da extensión da cautela arqueolóxica de todo o ámbito foi a superabundancia de información, 

que non puido ser procesada.  

f) A diferenciación das intervencións nas que se esgotou a  estratigrafía ou daquelas onde o seu alcance só foi 

parcial e por tanto descoñecemos se existen niveis arqueolóxicos en cotas inferiores, polo que neste caso a 

valoración é incompleta.  
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g) En caso de resultados negativos, haberá que analizar se esta circunstancia dáse pola ausencia de restos 

arqueolóxicos ou se estes puideron ser arrasados en tempos históricos máis recentes, coa construción de 

edificacións posteriores ás orixinais. Esta última circunstancia, no caso de Santiago ten un efecto limitado, pois se 

pode constatar que a renovación do  caserío realízase en gran medida mediante procesos de renovación sen 

chegar á  substitución do inmoble anterior. 

5.1.4. A regulación da actividade arqueolóxica no vixente Plan Especial  PE-1. 

Na Memoria do vixente  P.E.-1, constátase o coñecemento aínda incompleto da potencialidade arqueolóxica de 

Santiago de Compostela, recoñecéndose nos seguintes feitos:    

- 1ª. O estrato arqueolóxico máis antigo en Compostela será, con toda probabilidade, o 

correspondente ás pegadas medievais.  

- 2ª. A característica de que a etapa de transformacións barrocas e  modernizadoras, con que  

espacialmente a cidade completou os seus ciclos urbanísticos históricos, constitúe o legado de maior 

valor como patrimonio edificado a protexer.  

Espacialmente non se precisan pormenorizadamente nin se  cartografían con detalle,  os ámbitos das zonas de 

maior potencialidade arqueolóxica, aínda que se enumeran as seguintes áreas:  

- 1. A Catedral e a súa contorna inmediata.  

- 2. O  Locus  Sanctii  Jacobi.  

- 3. Os Castros de San Fiz e Santa Susana.  

- 4. O ámbito da muralla medieval e as súas portas.  

- 5. Os eixos viarios de orixe.  

- 6. Outros itinerarios,  rúas e  subconjuntos.  

Posteriormente no texto da Memoria engádese que: “Resultando máis obvios por identificables os catro primeiros 

compoñentes, aínda coa dificultade ou imposibilidade de precisalos  planimétricamente, resulta aínda máis 

problemático delimitar a xerarquía e ámbito espacial asociado ao espazo público viario, xa que tanto nel como no 

tecido edificado asociado poden atoparse fundamentos ou restos non coincidentes coas trazas actuais. Esta dificultade 

aconsella manter unha actitude cautelar a fin de que poida producirse a garantía da investigación mediante o oportuno 

ditame”.  

A conclusión final, é que a totalidade das intervencións arqueolóxicas no ámbito sometido ao Plan Especial, 

veñen ligadas á execución de obras. De forma que o trámite iníciase coa solicitude da correspondente licenza. 

O Plan Especial vixente non establece unhas condicións extraordinarias de protección nalgún espazo concreto. O 

ámbito de aplicación desta normativa resulta coincidente co do Plan Especial, sen prexuízo da identificación de áreas 

de potencialidade singular  que se puidesen establecer no Catálogo,  para as que con todo non se establecen unhas 

condicións extraordinarias, estamos a referirnos ás  áreas de delimitación dos elementos catalogados como Ben de 

Interese Cultural (BIC), integrados no ámbito de  P.E., como son: Pazo de San Lourenzo e contorna, Convento de Santa 

María  do Sar e contorna, Convento de San Domingos de Bonaval e contorna,e as áreas  solapadas do Convento de San 

Francisco, Catedral e Pazos Episcopais e Pazo de Xelmírez. Este tratamento homoxéneo afecta por igual a áreas de gran 

fertilidade, onde se documentou a presenza de estruturas arqueolóxicas, con outras zonas periféricas nas que igualmente 

polos estudos realizados sábese con certeza que non resulta previsible a presenza de restos. Todo isto redunda 

finalmente, na sobrecarga de traballo cara aos servizos municipais, encarecemento do proxecto arquitectónico e da 

propia obra e sobre todo no atraso na concesión da licenza. 

5.2. Os obxectivos do novo Plan Especial en canto á regulación da actividade arqueolóxica. 

5.2.1. Aspectos relevantes da futura normativa. 

Toda a actividade construtiva desenvolta na Cidade Histórica de Santiago, atópase sometida a cautela.   

Será unha tarefa primordial do novo Plan Especial de Protección o envorcado e encaixe na cartografía dos 

centos de expedientes tramitados desde 1997.   

O envorcado das intervencións rexistradas en Santiago, comporta a interpretación dos restos arqueolóxicos, e 

con iso deberase establecer individualmente o obxecto da protección que se lle aplicará de maneira  particularizada a 

cada achado, en función da súa cronoloxía, características,  representatividade, valor individual, estado de 

conservación etc.  

En base a esta problemática, a revisión da normativa do novo Plan Especial, deberá centrarse nos seguintes 

aspectos:    

• A redacción dun articulado adaptado á lexislación actual e acorde co avance das investigacións 

históricas e arqueolóxicas ao longo dos últimos anos  

• Deberanse ter en conta os problemas detectados no día a día da xestión e tramitación dos expedientes 

arqueolóxicos, tratando de buscarlles solución e facelos máis áxiles e eficientes.  

• O maior coñecemento do  substrato ou pouso arqueolóxico, permitirá propoñer unha zonificación en 

áreas de cautela diferenciada, axustadas á realidade de cada sector do  P.E.  

• Propoñerase como Zona Libre de Control Arqueolóxico, formada polo conxunto de parcelas e inmobles 

que por ser obxecto de investigación arqueolóxica previa con esgotamento do substrato, ou ben, cando 

se acredite que unha intervención  edificatoria, alterase profundamente o subsolo Nestes casos o inmoble 

ou parcela, quedaría exento de realizar novas intervencións arqueolóxicas. 
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5.2.2. Intensidade da intervención arqueolóxica 

Un debate relevante respecto a  intervención arqueolóxica asociada a unha obra constitúeo o problema da 

profundidade ou a incidencia da intervención arqueolóxica a desenvolver. A cal debe ser proporcional e adecuada ás 

obras para as que se solicita licenza. Neste sentido valóranse dúas opcións:   

Adaptación ás afeccións previstas na obra; é dicir, en caso de expor unhas sondaxes  valorativos ou escavación 

arqueolóxica,  non se profundaría máis que a cota de obra máxima prevista.   

Primar o criterio de investigación arqueolóxica, buscando unha valoración completa da  estratigrafía do solar.   

A primeira das opcións supoñerá que non se altera o substrato. Isto comporta o problema de que non se obtería, 

en moitos casos, unha valoración arqueolóxica completa do solar, coa consecuente perda de información para o 

coñecemento global do substrato arqueolóxico, nestes casos os solares ou inmobles estudados non poderían integrarse 

como Zona Libre de Control Arqueolóxico,  

Respecto a a segunda opción, é dicir, cando se poida considerar que polo alcance e profundidade da 

intervención que o substrato se ha esgotado, esta situación deberase reflectir no correspondente Informe  Valorativo e 

na Memoria Técnica redactada polo arqueólogo responsable. 

5.2.3. O financiamento dos traballos arqueolóxicos 

Con respecto ao financiamento dos traballos arqueolóxicos, convén sinalar que o artigo 96.7 da Lei 5/2016 do 4 

de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, establece  que,  o custo dos traballos arqueolóxicos, deberá ser asumido polo 

promotor da obra.   

5.3. A zonificación arqueolóxica. 

5.3.1. Obxectivos. 

O obxectivo da zonificación arqueolóxica será o de plasmar sobre a cartografía da cidade, o coñecemento da 

realidade arqueolóxica xeral da área do Plan Especial. A información dispoñible provén de dúas fontes documentais:  

1.  HISTORIOGRÁFICA, a partir de Investigación Histórica e Bibliográfica, incorporando os estudos históricos, 

arqueolóxicos e urbanísticos instruídos sobre a Cidade Histórica de Santiago de Compostela.  

2.  ARQUEOLÖGICA, resultado do baleirado e envorcado das intervencións arqueolóxicas levadas a cabo no 

ámbito de actuación, desde 1987 ata a actualidade.   

Do resultado desta información previa, poderase ter un coñecemento pormenorizado da fertilidade arqueolóxica 

da Cidade Histórica, podendo entón agrupar por áreas, seguindo criterios obxectivos que permitan establecer as 

diferentes Zonas Arqueolóxicas, que se considerarán no ámbito de estudo.   

5.3.2. As Áreas de cautela. 

O avance das investigacións fai posible ter un coñecemento máis en detalle da problemática arqueolóxica en 

cada unha das áreas que se poidan establecer, e que será tida en conta na zonificación.  Igualmente a nova e ampla 

bibliografía profunda en novos aspectos de carácter arqueolóxico así como en temas como a evolución urbana 

histórica; datos que serán tidos en conta no estudo que leva a cabo para a revisión do  P.E. 

5.3.3. Criterios para unha zonificación por niveis de protección 

Do coñecemento histórico-arqueolóxico da cidade histórica, proponse o establecemento de diferentes  niveis de 

protección atendendo ás súas potencialidades arqueolóxicas, desta maneira delimitaranse á súa vez  espacialmente 

diferentes sectores ou zonas de intervención, as cales poderán ser descontinuas e mesmo variables podendo adquirir un 

nivel de protección superior en caso de achados importantes.  

Estes Niveis de Protección, corresponden cada un deles a aplicación de distintas medidas de salvagarda 

arqueolóxica, que se realizará seguindo uns criterios obxectivos en función da información dispoñible dos  xacementos ou 

espazos con potencial arqueolóxico. Sempre deberá prevalecer o carácter preventivo en toda actuación á hora de 

elaborar a nova Normativa .   

5.4. O Proxecto de Actividade Arqueolóxica. 

5.4.1. Informes ou memorias arqueolóxicas e a conservación de achados 

Unha vez realizada a intervención arqueolóxica presentarase unha Memoria Técnica detallada da mesma cuxo 

contido mínimo, aparece na normativa deste Plan Especial. 

5.4.2. A conservación dos achados arqueolóxicos 

A conservación dos posibles restos de relevancia que puidesen aparecer é un tema controvertido e de difícil 

xestión, xa que se mesturan a promoción privada da obra cuns bens que legalmente son de dominio público. Non se 

tomará ningunha decisión respecto diso antes de establecer unha serie de reunións cos axentes implicados:  Concello, 

Xunta, propietarios, promotores, etc. En todo caso toda medida pasaría por primar sobre calquera outra cousa a 

conservación dos restos e o estudo da integración dos mesmos. 

5.4.3. Difusión dos restos arqueolóxicos 

Os restos arqueolóxicos de calquera índole atopados en escavacións ao interior do ámbito do Plan Especial, así 

como os achados casuais que se produzan, depositaranse provisionalmente no local designado para o efecto pola 

Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural, pasando a continuación a constituír  parte dos fondos museísticos da cidade. 
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6. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS SOBRE A PROTECCIÓN, 

VALORIZACIÓN E USOS DO PATRIMONIO URBANO E EDIFICADO DE 

INTERESE. 

6.1. Recensión informativa e de diagnóstico. 

6.1.1. Recensión de aspectos xerais. 

No  Cap. 6.3. da Memoria de Información do documento de Información e Diagnóstico expóñense as 

características do patrimonio urbano e edificado de interese. A catalogación de edificios no  PE vixente é a seguinte: 

 

Os edificios catalogados supoñen por tanto un 61% do total. 

Existen 9 conxuntos declarados BIC que se identifican nese mesmo capítulo, incluídos no nivel 1 de catalogación. 

Así mesmo a Normativa do  PE delimita o concepto de elementos desconformes, que deberán ser obxecto de 

adecuación.  

A maioría dos edificios de nivel 4 corresponden a tipoloxías residenciais, nas súas distintas conformacións históricas 

e caracterizacións unifamiliares ou  plurifamiliares. A Memoria do  PE vixente analiza as condicións  tipológicas dos 

edificios de vivenda incluídos en catálogo, así como as características  dimensionales das vivendas. No  Cap. 4 da nosa 

Memoria de Información do documento de Información e Diagnóstico avalíanse, desenvolvendo as anteriores 

aproximacións, as condicións  dimensionales e  tipológicas da edificación residencial antiga, diferenciando os tipos 

antigos de vivenda popular, os edificios de vivenda  plurifamiliar e os edificios de capas acomodadas de finais do  XIX e 

principios do  XX. 

6.1.2. Identificación de situacións de deterioración e de desocupación total de edificios 

catalogados 

Na memoria informativa  do presente Documento sinaláronse as actuais condicións de conservación da 

edificación, resultantes de traballos de campo. Sobre un total duns 324 edificios en situacións de deterioración, 210 

corresponden a edificios protexidos, na súa inmensa maioría correspondentes a Nivel 4. Se identificación en planos 

reflicte a súa localización dispersa en todas as áreas, sen que caiba identificar a súa concentración en zonas que por iso 

puidesen considerarse como en proceso de degradación xeneralizado. Debemos sinalar que a maioría das situacións de 

deterioración sitúanse en graos medios, sendo minoría (unha quinta parte) os que se atopan en graos acentuados ou 

extremos. 

Nese mesmo capítulo identifícanse uns 170 edificios totalmente desocupados, que en boa parte presentan ao 

mesmo tempo situacións de deterioración. Deses edificios uns 120 atópanse protexidos, encadrándose na súa maioría en 

nivel 4. 

6.2. Criterios e obxectivos. 

Os criterios e obxectivos sobre a conservación e a valorización das condicións arquitectónicas exprésanse 

inscríbense nun horizonte de plena continuidade cos do Plan vixente, polo que cremos superflua a súa enumeración.  

Manteranse os actuais niveis de catalogación, aplicando as regulacións establecidas respecto a Actuacións 

Xerais e Parciais, con axustes puntuais relacionados sobre todo con normas técnicas, de accesibilidade e de 

habitabilidade aprobadas con posteridade ao  PE vixente. En cada nivel manteranse as distincións entre actuacións 

autorizadas con carácter xeral, as  autorizables en circunstancias particulares e as excluídas. Efectuaranse algunhas 

precisións para a delimitación dos seus alcances e contidos, en coherencia coas tipoloxías dos edificios.  

Por outra banda, establecerase un nivel ou categoría específica de protección de arquitecturas 

contemporáneas, seguindo as indicacións da Unesco nesta materia e en coherencia cos elevados valores de numerosas 

intervencións realizadas no marco do  PE. 

Respecto a a catalogación de espazos libres urbanos, elementos  ornamentais e outros en espazos libres,  

elementos en fachadas, como selos, escudos, inscricións; compoñentes construídos urbanos como escalinatas, muros ou 

peitoriis; mobiliario urbano; fontes; obras civís e outros elementos;  cruceiros e outros elementos de interese histórico, etc. 

manteranse os criterios do Plan vixente, que se expresan no Documento Anexo ao Catálogo, aínda que se procederá a 

certos axustes na  sistematización e clasificación, así como no seu reflexo gráfico en planos e fichas, que permita unha 

lectura e comprensión máis precisa.    

No que se refire á regulación de usos autorizados,  autorizables e excluídos nos edificios catalogados, nos seus 

distintos niveis, mantéñense os criterios do  PE vixente, salvo no que respecta á implantación de aloxamentos hostaleiros e 

de hostalería e lecer, que será obxecto de regulación específica, co obxectivo xa mencionado de evitar a súa 

incidencia negativa nos prioritarios usos residenciais. 

6.3. Instrumentos. 

6.3.1. Instrumentos de alcance e carácter urbanístico do Plan Especial revisado. 

Remitímonos neste aspecto ás diversas aproximacións que se efectúan no documento do anteproxecto, en 

relación aos criterios e contidos da Normativa da Revisión, cos seus aspectos maioritarios de mantemento da actual, 

complementados con actualizacións derivadas dos marcos lexislativos e outras normas aprobadas con posterioridade ao 

Plan Especial. Neste último aspecto, subliñamos a incorporación na Normativa de interesantes procedementos en 

Nivel de protección Nº de edificios

Niv el 1. E. monumentales y de v alor excepcional 41

Niv el 2. E. de características singulares y de elev ado v alor 68

Niv el 3. E. de características tipológicas y compositiv as de especial significado 292

Niv el 4. E. de interés en el conjunto urbano 1411

Total 1812
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materias de regulación de deberes da propiedade, disciplina e intervencións públicas, formas de xestión, etc. 

proporcionados por algúns deses recentes marcos legais.   Neste documento apúntanse e avalían eses marcos, con 

especial referencia aos marcos estatais ( LS/2015,  LRRRU/2013) e da  C de Galicia ( LS/2016,  LV/2012,  LPC/2016, Decreto 

2/2010 e outras).  

Respecto a os marcos, alcance, sistemas e contidos do Catálogo, remitímonos así mesmo ao capítulo 

correspondente deste Documento. 

Mantéñense distintas figuras de desenvolvemento ou execución do  PE vixente, como os Plans Directores e outros 

procedementos dirixidos a actuacións en edificios catalogados.  

Manterase substancialmente a normativa en relación aos usos dos edificios, aínda que coas necesarias revisións 

en relación a actividades contraditorias coa prioridade asignada aos usos de vivenda, tema tantas veces mencionado. 

Efectuaranse axustes motivados dos usos en relación ás insercións zonais. 

A Normativa desenvolverá nalgúns aspectos os criterios da actual, respecto a procedementos de consulta previa 

e de supervisión de actuacións, con criterios de sistematización de temas e solucións. 

6.3.2. Instrumentos do Plan de Xestión 

No Plan de Xestión terán moi considerable extensión e gran importancia os temas relacionados coas intervencións 

no patrimonio arquitectónico catalogado (tipos de actuacións, usos, etc.) dentro dos marcos normativos xenerais do  PE. 

Na súa estruturación mediante Programas  Operativos, será esencial o establecemento de acordos entre os 

distintos axentes (administracións públicas, igrexa, universidade, institucións e sociais privadas, etc.) que poderán ter os 

seguintes contidos: 

a) Programas con delimitacións concretas (por exemplo, actuacións sobre determinados tipos de edificios 

catalogados).  

b) Maior relevancia terá no Plan de Xestión o acordo sobre programas integrados, que comprenderían diversos 

elementos edificados e espazos urbanos, focalizados maioritariamente por arquitecturas ou espazos 

catalogádevos, e que implicarían a distintos axentes. 

6.3.3. Consideración de políticas sectoriais, con medios de financiamento e marcos de xestión 

específicos. 

Tanto no  PE como (no seu documento para Aprobación Inicial) como, con maior concreción, no  PG, tomaranse 

en consideración as dispoñibilidades de liñas de financiamento público dirixidas á conservación e valorización das 

diversas compoñentes do patrimonio cultural catalogado. 
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7. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS SOBRE ACTUACIÓNS EN 

EDIFICIOS NON CATALOGADOS. 

Desenvolvemos a continuación a estratexia de intervención sobre actuacións en edificios non catalogados, na 

dobre perspectiva de consecución de máis adecuadas condicións construtivas e funcionais e de contribución á 

valorización da imaxe do conxunto histórico. 

7.1. Recensión informativa e de diagnóstico 

No ámbito do  PE inclúense 1.156 edificios non protexidos, na súa gran maioría procedentes das décadas entre os 

40 e os 70 do  XX.   

A distribución dos edificios non protexidos no ámbito do  PE é moi variada. Mentres que na Améndoa son 

minoritarios, nas ramificacións lineais históricas, salvo nalgúns eixos antigos  estructurantes, son maioritarios. Os planos 

reflicten os graos de maior ou presenza deses edificios, así como as súas características  dimensionales e posición nos 

tecidos. Pero debemos ter en conta que nesas agregacións lineais a maioría dos edificios non protexidos posúen  

volumetrías relativamente adaptadas ás dos edificios catalogados. 

As súas configuracións exteriores carecen de interese, respondendo a diversas pautas, entre rutineiras imitacións 

de esquemas  pretendidamente “tradicionais” (sobre todo en pequenas edificacións entre medianeiras, sobre o 

parcelario  preexistente) ás veces con torpes deformacións, e aplicacións de recursos entendidos  irreflexivamente como 

“modernos” (con incidencia en edificios de vivendas  plurifamiliares sobre parcelas de dimensións amplas ou en edificios 

terciarios ou dotacionais). 

7.2. Criterios e obxectivos. 

A estratexia de mellora das condicións da edificación non protexida, e do seu reflexo na maior adecuación e 

calidade das súas configuracións exteriores, deberá articular varios criterios e obxectivos de alcance diverso: 

a) vinculación das Actuacións Xerais sobre a edificación á adecuación das configuracións exteriores de fachadas 

e outros elementos (en especial dos  tipificados como extremadamente desconformes). 

b) aplicación dos criterios xerais do  PE vixente sobre condicións da edificación, prevendo no seu caso axustes 

nalgúns aspectos  dimensionales que se manifestaron como problemáticos na experiencia de xestión e control 

técnico municipal das actuacións.  Incorporación de referencias a marcos lexislativos actuais sobre condicións 

de habitabilidade, accesibilidade, eficiencia enerxética, etc.  Comentamos eses aspectos no  cap. 2 a parte VII 

do presente documento.  

c) continuidade cos criterios xerais do  PE vixente en canto a condicións  compositivas e formais, na prevalencia de 

solucións de integración  contextual. Con todo, dada a complexidade e diversidade das situacións dos edificios 

non protexidos, entendemos que a normativa da Revisión debería ser complementada con directrices ou 

recomendacións non vinculantes, en relación aos seguintes aspectos: 

• Coherencia das solucións formais cos usos previstos (vivenda, oficinas ou outros usos terciarios, etc.) 

matizando e especificando as normas xerais. 

• Consideración particular das actuacións con fins dotacionais. 

• Relación coas contornas edificadas inmediatas (segundo ou maior ou menor presenza de edificios 

catalogados). E nunha escala máis ampla, matizacións segundo as distintas zonas de ordenanza. 

• Nos frecuentes casos de edificios entre medianeiras, con espazos libres en fondos de parcelas, con 

visibilidade desde espazos públicos, atenderase particularmente á coherencia  compositiva e calidade 

formal das fachadas traseiras. Así mesmo, consideraranse con detalle as condicións das configuracións 

exteriores das ampliacións, tanto en agregacións de novos corpos en planta como en adicións en altura. 

7.3. Instrumentos. 

7.3.1. Instrumentos específicos dos documentos de Normativa e de Ordenación da Revisión do Plan 

Especial. 

7.3.1.1. Continuidade substancial coa normativa vixente. 

Como indicamos, a regulación destes aspectos manterá unha continuidade substancial coa normativa e 

instrumentos vixentes, con máis precisa estruturación e sistematización expositiva e con consideración de convenientes 

axustes, matices ou complementos: 

a) En canto á estruturación dos textos, avánzase unha nova estrutura e sistematización, que cremos ofrece maior 

claridade e precisión expositiva, facilitando as consultas polos profesionais e os procedementos de control e 

xestión da administración municipal. 

b) Recomendamos separar da normativa os temas relativos a contidos documentais, técnicos e  compositivo-

formais dos proxectos, para incluílos como Anexos ou Instrucións, que permitan a súa consulta independizada, e 

que faciliten a súa áxil actualización ou complementariedade, sen ter que recorrer aos sempre complexos 

procedementos de modificacións do “corpus” normativo vinculante. 

Na fase de traballo posterior a este Anteproxecto/Borrador examinaríanse esas avaliacións cos servizos técnicos 

municipais de tramitación de licenzas, comisións asesoras, colexios profesionais etc.   

Tamén estimamos conveniente desenvolver con maior detalle a identificación de elementos puntuais 

desconformes, de grave impacto negativo, cara ao control detallado de actuacións promovidas polos particulares ou 

para o exercicio de ordes de execución por motivos e interese histórico e arquitectónico (cos procedementos regrados 

na normativa vixente, e as súas especificacións nos recentes marcos lexislativos sobre valorización do patrimonio cultural). 
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7.3.1.2.  Complementación con directrices e recomendacións. 

Incorporaranse como anexos á normativa sobre condicións  compositivas e formais os documentos temáticos que 

foron producíndose, relativos a acabados e cores de acabados de  revocos, pedra vista, tratamento de medianeiras, 

carpinterías e  cerrajerías,  bajantes, etc.  

Neste aspecto, de gran interese operativo, tratarase de acrecentar a súa eficacia mediante unha máis precisa 

estruturación expositiva, organización sistemática e achegas de imaxes gráficas e fotográficas  ejemplificativas de “boas 

prácticas”, etc.      

7.3.1.3. Especificación e reforzamento de instrumentos operativos e de xestión. 

En canto á formulación de intervencións de actuación sobre edificios non catalogados, deberanse ter en conta 

os seguintes aspectos: 

a) Establecemento preciso da diferenciación entre Actuacións Xerais sobre os edificios e Actuacións Parciais, tendo 

en conta contidos das obras e orzamentos. No caso de actuacións de reestruturación ou rehabilitación, que 

serán probablemente máis frecuentes que as de substitución, cando se  tipifiquen na categoría de Actuacións 

Xerais será esixible que as obras incorporen a adecuación  compositiva e formal das fachadas e outros aspectos 

da configuración exterior. 

b) Procedementos de ordes de execución e no seu caso de execucións  sustitutorias por motivos de adecuación 

estética (que terán sobre todo desenvolvemento nos marcos de programas integrados ou programas dirixidos á  

cualificación das paisaxes urbanas). 
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8. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS SOBRE ÁREAS  

DESESTRUCTURADAS E ENCLAVES CON DEFICIENCIAS URBANAS 

8.1. Áreas enmarcadas no plan vixente como Unidades de Execución pendentes de 

desenvolvemento 

8.1.1. Recensión informativa e de diagnóstico. 

Revisouse a vixencia real das propostas realizadas polo  PE-1 vixente. Expúñanse 21 actuacións no ámbito, con 

diferentes obxectivos, aínda que todas elas refírense a áreas que podemos cualificar como  desestructuradas ou baleiros 

no tecido urbano. 

Delas, leváronse a cabo 10, mentres que o resto quedou pendentes durante os anos de vixencia do Plan. 

 

Analízase a súa necesidade e viabilidade a día de hoxe, tendo en conta os cambios ocorridos no ámbito, non só 

a nivel urbano, senón tamén en canto ás necesidades sociais, posibilidades económicas, etc. Produto desta análise 

desestímanse algunhas delas, principalmente porque a súa xestión e desenvolvemento é dificultoso ou inviable ou 

porque non se considera de interese a día de hoxe, razoas todas elas que explicarían o feito de que non fosen 

desenvoltas.   

Algunhas delas foron modificadas para a súa adaptación ás condicións actuais. A continuación facemos un 

resumo da súa forma de xestión: 

 

 

8.2. As Áreas de Oportunidade.  As formulacións da Revisión do  PE-1. 

A Revisión do Plan Especial de Protección e rehabilitación da Cidade Histórica  que  agora se expón ten unha 

dobre finalidade: 

1.- REFUNDIDO.- Agrupando nun único documento o conxunto de determinacións aplicables  ao ámbito do Plan 

Especial, hoxe un tanto desordenadas,  como resultado da aplicación dun normativa durante un período de máis de 

dúas décadas, que xorden tanto das diversas modificacións puntuais tanto do Plan Especial como do PXOM, que 

levaron a cabo con posterioridade á aprobación deste último, fai xa máis de dez anos.. 

2.- INNOVACIÓN.- Dentro do límite das súas competencias, o documento de Revisión do Plan Especial, vai 

propoñer axustes e modificacións da delimitación do propio perímetro de aplicación do Plan e da zona de transición ou 

de  amortiguación.  

Tamén serán obxecto de estudo as áreas de reforma urbana, contidas no  PE-1 e que non foron desenvoltas. 

Unha vez estudadas, propoñerase a modificación, axuste ou mesmo a supresión dalgunha delas.  

Entendendo, por tanto, que tanto a definición da delimitación do perímetro de aplicación os límites do Plan 

Especial, así como a clasificación ou a cualificación do solo, son determinacións propias do  plan xeral. Polo cal, esta 

revisión do Plan Especial, terá tamén, no seu caso o carácter de Modificación Puntual do Plan Xeral vixente, co obxectivo 

de acomodar e harmonizar as decisións que resulten da Revisión do Plan Especial dentro do marco normativo de rango 

superior que constitúe o PXOM. 

CÓDIGO UNIDAD DE EJECUCIÓN ESTADO PXOM
 

U- 1 Vista Alegre. sin ejecutar SUC

U- 2 Loureiros. ejecutada SUC

U- 3 Corredoira dos Cornos-Costa Nov a. sin ejecutar SUC

U- 4 Caramoniña. ejecutada SUC

U- 5 Costanilla do Monte. sin ejecutar SUNC    

U- 6 Galeras-Fenosa. ejecutada SUC   

U- 7  U- 8
Campo do Forno-Calzada de San 
Pedro-Ruela das Fontiñas.

sin ejecutar SUNC

U- 9A Matadeiro Tafona. sin ejecutar SUC    

U- 9B Matadeiro-Belv ís. sin ejecutar SUC      

U- 10 Rúa da Trisca. sin ejecutar SUNC      

U- 11 Calzada de San Antón. sin ejecutar SUNC      

U- 12 Trompas-Parque Urbano de Belv ís. ejecutada SUC  

U- 13 Apertura Rúa de Belv ís ejecutada SUC

U- 14 Castrón Douro. ejecutada SUC

U- 15 No existe. - -

U- 16 Muíño de Sar. ej. Parcialmente SUC

U- 17A Hortas-Galeras ejecutada SUC

U- 17B Hortas-Pombal. ejecutada SUC

U- 18 Tras do Pilar. ejecutada SUC

U- 19 Rueiro de Figueiriñas. sin ejecutar SUNC

U- 20 Corredoira das Arrepentidas. sin ejecutar SUC    

U- 21 Vaquería-Carme de Abaixo. ejecutada SUC

ACTUACIÓN SUPERFICIE 
[m²]

CÓDIGO CLASIF. 
SUELO

FIGURA CÓDIGO CLASIF. 
SUELO

CÓDIGO FIGURA

AR-1 SUNC/ 
SUC

Polígono
Act. Edif.

NC U-5 SUNC U- 5 Unidad de ejecución Costiña do Monte. 1.960

AR-2 SUC Act. Edif. NC U-7-8 SUNC U- 7  U- 8 Unidad de ejecución Campo do Forno-Calzada de San Pedro-Ruela 
das Fontiñas.

1.113

AR-3 SUNC Polígono NC U-10 SUNC U- 10 Unidad de ejecución Rúa da Trisca. 2.443

AR-4 SUNC Polígono NC U-11 SUNC U- 11 Unidad de ejecución Calzada de San Antón. 347

AR-5 SUNC Polígono NC U-19 SUNC U- 19 Unidad de ejecución Rueiro de Figueiriñas. 1.445

AR-6 SUNC Polígono - SUC Unidad de ejecución Santa Clara- Basquiños. 1.378

AR-7 SUNC Polígono P-43 SUNC - - Ribeira de S. Lourenzo. 3.136

AR-8 SUNC Polígono DEP-24 SUNC DEP-24 Unidad de ejecución Eq. Deportiv o y aparcamiento subterráneo en rúa 
do Canteiro.

5.227

AR-9 SUC Normalización 
de Fincas 
Act. Edif.

- SUC U- 20 Unidad de ejecución Corredoira das Arrepentidas. 2.360

PE-8 R SUD PE SUD PE SNUP Parque Deportiv o Univ ersitario 57.157

PROPUESTA PXOM 2008 PE-1 1997
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A revisión do plan enfrontaríase ao ámbito territorial que estuda do mesmo xeito que o plan especial que se revisa 

enfrontouse no seu momento, é dicir, identificando as áreas de conflito ou de oportunidade que requiran un estudo máis 

pormenorizado reconsiderando os ámbitos e delimitacións actuais atendendo a súa capacidade para introducir melloras 

ou corrixir disfuncións no tecido existente, co fin último de manter e salvagardar os características que confiren á cidade 

histórica o seu valor universal excepcional.  

Neste sentido,  xustifícase   a necesidade de modificar algunha das determinacións establecidas polo PXOM, polo 

que debería acompañarse da tramitación dunha Modificación Puntual do Plan xeral vixente, estes aspectos  que poden 

requirir a modificación do plan xeral son os que se refiren a propia delimitación do ámbito de estudo, por unha banda, e 

os que e refiren a clasificación ou  categorización, aspectos ambos que non se poden abordar desde o Plan Especial de 

desenvolvemento, e requiren o seu  incardinación no plan xeral. 

A este respecto, abordarase a ordenación desde esta perspectiva e así se analizaron:  

1. A liña de bordo da cidade histórica, para detectar e identificar puntos de conflito na integración do tecido 

urbano da cidade histórica co resto da cidade, nos que o reaxuste do ámbito do plan pode contribuír a súa solución.  

2. Os ámbitos interiores que constitúen áreas de reforma, que poden ser susceptibles de requirir unha nova 

clasificación ou  categorización do solo.  

En particular, revísanse os pequenos polígonos remanentes que o PXOM vixente mantivo como solo urbano non 

consolidado, pero que requiren un estudo máis atento no proceso de revisión do plan especial, que os pode abordar 

dunha maneira máis preciso e acomodado aos obxectivos declarados do plan.  

A continuación faise un breve resumo, atendendo a estes dous aspectos: 

A continuación se hace un breve resumen, atendiendo a estos dos aspectos: 

1.- O bordo da cidade histórica: As Áreas de Estudo 

Os puntos nos que se detectaron problemas de bordo que poderían requirir axustes na delimitación do ámbito 

son os que se relacionan a continuación, conformando as seguintes Áreas de Estudo:  

AE-1. AVENIDA  XOAN  XXIII  

AE-2.  PERI-5 /  COSTIÑA  DO MONTE 

 AE-3. COSTA  DO  VEEDOR-TRIACASTELA-  CONCHEIROS  

AE-4. SAR.  

AE-5. RÚA E TRAVESA DOUS  PITELOS (CONCEPCIÓN ARENAL/GARCIA BRANCO)  

AE-6. POZA DE BAR.  

AE-7. ZONA OESTE: CORREDOIRA DE VOS  MUIÑOS- RUEIRO DE  FIGUEIRIÑAS- RIBEIRA DE SAN  LORENZO 

2. As Áreas de Reforma 

Trátase de zonas sobre as que o actual  PE-1, propoñía algunha actuación e que o PXOM vixente ha mantido, 

como polígonos de solo urbano non consolidado, con todo estes ámbitos nunca chegaron a desenvolverse. O novo Plan 

debe reformularse as razóns do seu fracaso e en consecuencia promover novas condicións de ordenación que 

contribúan a  viabilizar o seu desenvolvemento. Exponse as seguintes Áreas de Reforma: 

AR-1.   COSTIÑA  DO MONTE       

AR-2. CAMPO  DO  FORNO 

AR-3. RÚA DÁ  TRISCA 

AR-4. CAMPO DE SAN  ANTÓN 

AR-5.- RUEIRO DE  FIGUEIRIÑAS 

AR-7.- RIBEIRA DE SAN LORENZO 

Ademais destes ámbitos, proponse  retomar propostas concreta de actuación fundamentalmente encamiñadas 

a apertura de viario e á obtención de novas dotacións e equipamentos. Inicialmente estas actuacións estaban 

vinculadas a ámbitos de xestión que o PXOM vixente suprimiu, clasificando os terreos como solo urbano consolidado. 

Neste sentido, volven retomar para determinar si o seu mantemento resulta razoable na situación actual e coherente cos 

obxectivos do plan.  

Os espazos propostos son os seguintes:  

AR-6.- SANTA CLARA- BASQUIÑOS 

AR-8.- RÚA  DO  CANTEIRO 

Revisadas as propostas tendo en conta a información actual acumulada tras dúas décadas de vixencia do plan, 

conclúese que estas unidades remanentes, en xeral de moi pequena dimensión, e con grandes dificultades de 

execución, nalgúns casos derivadas da dificultade  topográfica, da existencia de elementos vexetais de interese ou 

constancia de xacementos arqueolóxicos na contorna, resultan na práctica inviables. 

Durante o tempo de vixencia do plan houbo varias iniciativas de desenvolvemento dalgunha delas, que non 

prosperaron pola dificultade da súa xestión e o conxunto de cargas asociadas a actuación que fixeron finalmente 

inviables as propostas desde a óptica da promoción inmobiliaria.  

Neste contexto, pódese considerar adecuado, na maior parte dos casos,  renunciar á proposición dunha nova 

ordenación detallada, que sirva de soporte para a implantación dos novos volumes, dando por consolidado o tecido e 
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trama urbano existente, sen máis axustes, no seu caso, que os propios da regularización das aliñacións, de acordo co 

réxime xurídico propio do solo urbano consolidado.  

Manteranse unicamente como solo urbano non consolidado aqueles ámbitos nos que a configuración parcelaria 

e a  volumetría existente aconsellen unha renovación da edificación que implique a  equidistribución de cargas e 

beneficios, por considerar a existente incongruente cos obxectivos do plan.  

Non resulta previsible que estas actuacións poidan supoñer un incremento de aproveitamento sobre a xa prevista 

no plan vixente, polo que as posibilidades de renovación deben avaliarse mediante a achega dunha nova ordenación 

detallada ou introducindo novos usos, que poidan  viabilizar a actuación. 

8.3. O perímetro de protección. 

O primeiro perímetro de protección que se expón para a cidade histórica de Santiago é consecuencia da súa 

declaración como conxunto histórico- artístico, en 1940, que se fai necesaria ao obxecto de concretar o conxunto de 

interese e de aplicarlle unhas condicións de protección. Este perímetro presenta unha forma  tentacular, con 

ramificacións que se estenden para acoller elementos ou tecidos de interese para o conxunto da cidade, como son a 

Colexiata de Sar, o conxunto de San Lourenzo de  Trasouto, a entrada o camiño francés pola  rúa de San Pedro e 

arredores, as  rúas  Basquiños e  Espírito Santo e a zona da Alameda- Universidade. Con todo deixa fóra elementos tan 

significativos como a leira de Vista Alegre ou o convento e igrexa de San Francisco ou o Seminario Menor. 

En 1964 ten lugar a primeira modificación deste perímetro (perímetro morado) e a delimitación dun ámbito de 

respecto (perímetro azul), derivadas dunha Orde Ministerial de Belas Artes. Esta introdución dunha área de respecto 

supón un avance importante en canto á protección do conxunto, aínda que é certo que a súa definición hoxe en día 

podería tratarse como pouco rigorosa, incluíndo tecidos e edificacións de moi diversa índole.  Esta delimitación supón un 

punto de partida en conto á preocupación pola paisaxe urbana do conxunto e con respecto ao resto da cidade. 

Tamén se amplía a protección na zona da universidade, pero independizándoo do resto e dándolle unha entidade 

propia, denominada coloquialmente perímetro  sepia. 

Con motivo da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Urbana en 1974, dous anos máis tarde introduciríanse 

cambios en ambas as delimitacións. Introdúcense as vivendas en ringleira da  rúa San Lourenzo e a zona do  Carme e o 

Convento de San Francisco e a  rúa  Pelamios. Doutra banda, desaparece a protección da  rúa Santo  Espírito. A área da 

Universidade queda dentro da delimitación do perímetro azul, que é ampliada tamén na zona de Sar. 

No ano 1981 delimítase un perímetro de protección paisaxística no monte Pedroso. Esta abarca unha enorme 

área ao oeste da cidade. 

Por último, debido á redacción do Plan Especial vixente,  PE-1, establécense os actuais perímetros de protección: 

por unha banda a delimitación da área afectada polo propio Plan e por outra a área de respecto ou perímetro azul. A 

delimitación de protección abarca agora grandes ámbitos que quedaban excluídos en versións anteriores: Belvís,  

Figueiriñas-  Carme, Vista Alegre,  rúa  Espírito Santo,  Caramoniña- Bonaval, etc. Doutra banda, o perímetro azul mantén 

en gran medida o trazado do seu predecesor. Tanto un como outro adquiren maior rigorosidade, adaptándose á 

estrutura parcelaria e ao viario. 

Pódense observar certos  desaxustes entre o perímetro azul e a delimitación do Plan Especial, especialmente na 

zona do Oeste da cidade Rueiro de  Figueiriñas, onde paradoxalmente a delimitación da Cidade Histórica ha excedido 

ao seu perímetro de protección. Tamén é  observable como o perímetro azul esténdese xenerosamente cara ao Norte 

incluíndo Vite e San Caetano, recollendo así as previsións de crecemento da cidade, mentres que no resto esta zona de  

amortiguamiento resulta moito máis axustada á delimitación da Cidade Histórica. 

Nestas condicións debe resultar conveniente o estudo e o reaxuste do perímetro de protección. 
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8.4. Áreas de oportunidade: Áreas de Estudo  e Áreas de Reforma 

A.- Áreas de Estudo 

Dentro da delimitación do ámbito de actuación que se propón, estudáronse todos os bordos da cidade histórica 

e exporanse algúns axustes no seu a perímetro, que xa foron descritos.  

Algún destes axustes responden á necesidade de resolver cos instrumentos e normativas propias do  PECH 

ámbitos que no seu día non foron incorporados pero que por súa natureza e circunstancias actuais, poden ser ordenados 

dunha maneira máis coherente e integrados no conxunto da Cidade Histórica (Costa de  Veedor,  Xoan  XXIII,  Pitelos,  

Toexeira de San  Lorenzo…)  

A delimitación proposta axusta tamén outros puntos para formalizar unha contorna territorial máis regular e 

homoxéneo, sen que a inclusión destas pezas no ámbito do Plan, teña por que supoñer unha modificación substancial 

na regulación actual. Debe terse en conta que os axustes na delimitación que se propoñen representan o ámbito que se 

estima conveniente estudar e analizar máis pormenorizadamente, correspondendo ao trámite urbanístico a fixación 

definitiva da súa delimitación.  

A continuación detállanse, con formato de ficha, as Áreas de Estudo, xa enumeradas con anterioridade: 
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B.- Áreas de reforma 

Xa se explicou, como en primeiro lugar estudouse a vixencia real das actuacións expostas polo plan anterior, e 

determinando a súa coherencia co modelo proposto de fronte ao futuro, a súa viabilidade e oportunidade a día de 

hoxe.  

Revísanse, así mesmo as actuacións propostas polo PXOM vixente, e aínda que na maior parte delas, óptase pola 

súa supresión, algunha se conserva, pero precisará actualizacións.    

Doutra banda, a detección de problemas actuais obriga á formulación de novas estratexias, entre as que cobran 

interese aquelas derivadas da de mellora da paisaxe urbana. Para ese efecto delimítanse unha serie de áreas que 

merecen unha atención específica en canto a termos de paisaxe.  

Por último, revísanse as actuacións encamiñadas á nova creación de dotacións, a súa conveniencia e 

oportunidade, así como o seu modelo de xestión.  

Nas próximas, páxinas expóñense as áreas de reforma que en principio seleccionáronse, para a súa 

consideración: 
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9. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS PARA A VALORIZACIÓN 

DAS PAISAXES URBANAS  

9.1. Recensión de Información e Diagnóstico. 

9.1.1. Conclusións da análise. 

Tras esta análise podemos achegar unha serie de conclusións desde os diferentes puntos de vista estudados. 

En primeiro lugar, a existencia de claras zonas homoxéneas desde o punto de vista urbanístico deriva na 

claridade na delimitación de unidades de paisaxe. Dividimos o ámbito en tres grandes áreas (Recinto intramuros, 

Contorna do recinto e Crecementos posteriores). Dentro delas se  subdividen zonas de menores dimensións que 

manteñen esa homoxeneidade. A clara definición de tecidos nas diferentes estruturas configuran unha paisaxe urbana 

rico e, como dicimos, ben estruturado. 

En canto á análise dos elementos da paisaxe, destaca a  intervisibilidad entre o ámbito do Plan e a súa contorna. 

As vistas exteriores cara a paisaxes abertas ou fitos, como a Cidade da Cultura resultan de gran interese, proporcionando 

un contrapunto á "pechada" escala paisaxística das rúas interiores. A monumental fachada oeste marca unha serie de 

perspectivas cara ao interior caracterizadas pola  omnipresencia da Catedral. Como sabemos, o seu  magnanimidad, 

acompañada pola  monumentalidad dos edificios veciños, conforma unha vista inigualable. 

No interior da Améndoa Central, e derivada da suma da traza medieval e as achegas das grandes prazas 

barrocas, atopamos unha infinidade de vistas de interese que se esconden polas  rúas, soportais e canellóns, e que 

rematan nesas prazas de maiores dimensións con fondos de fachadas deseñadas para ese efecto. O coidadoso 

mantemento destes espazos emblemáticos e das rúas do interior da améndoa contribúe en gran medida ao seu 

interese.  

O Camiño de Santiago xoga un papel fundamental na articulación da paisaxe, en tanto supón un fío condutor 

que conecta diferentes contornas paisaxísticas. O trazado dos diferentes camiños supón na chegada á cidade de 

Santiago uns percorridos por definición preferentes en canto á paisaxe, establecendo unha pegada que achega 

diferentes perspectivas e vistas. Xunto con eles, existen outros percorridos dentro do ámbito que son moi transitados por 

turistas e veciños. Son eixos funcionais que deben considerarse tamén prioritarios desde o punto de vista paisaxístico. 

9.1.2. Os marcos e instrumentos do vixente Plan Especial de Santiago, e a súa incidencia operativa 

nos procesos de mellora da imaxe da cidade. 

O Plan Especial vixente inclúe diferentes marcos e instrumentos incidentes nas escenas edificadas, os ambientes 

urbanos, os usos e os significados, con incidencia na imaxe da cidade, que podemos  sistematizar, moi  sumariamente, 

na seguinte enumeración: 

A. Criterios e normas do Plan Especial vixente sobre a configuración exterior dos edificios. 

B. A atención ás achegas da cor: a “paleta cromática” da cidade. 

C. Os marcos dos novos edificios dotacionais singulares, con prioridade á utilización de linguaxes 

contemporáneas. 

D. Regulación das frontes comerciais e a publicidade exterior. 

Ademais, o Plan prevé os seguintes instrumentos específicos: 

• Ordenes de Execución de Obras de Interese Arquitectónico, Ordinarias ou Extraordinarias 

• Proxectos de Rehabilitación de Espazos Urbanos 

• Ordenación dos ámbitos  tipificados como Unidades de Intervención ou Unidades de Execución, con 

implicacións na  cualificación e mellora de aspectos paisaxísticos 

• Áreas de contorna ambiental con plans de cor en determinados ámbitos de Zonas de Ordenanzas 

• Programas sectoriais sobre aspectos relacionados coas escenas edificadas ou espazos urbanos, dentro 

dos marcos do  ARI 

• Actuacións sobre parques incluídos no  PXOM como Sistemas Xerais, regulación de Leiras Singulares, etc. 

9.2. Criterios e Obxetivos 

9.2.1. As dimensións múltiples e complexas das paisaxes e as imaxes da cidade, nas súas relacións 

entre aspectos “materiais”, usos sociais e referentes “inmateriais”.   

As estratexias e actuacións sobre as paisaxes urbanas teñen como trazos substanciais, como xa se comentou, a 

imprescindible consideración dos aspectos complexos que os configuran nas  precepciones sociais e as valoracións 

culturais: 

• os aspectos “físicos”, determinados polas escenas edificadas, os espazos libres urbanos, os ámbitos verdes, 

os distintos elementos ornamentais ou funcionais, etc. 

• os seus usos sociais, nas súas diversas modalidades, densidades e intensidades,  

• os seus compoñentes “inmateriais”: significados historicamente consolidados, caracterizacións en procesos 

de  desdibujamiento, ou ao contrario, de novas conformacións, referentes particulares de grupos sociais, de 

idade, de motivacións… 

As perspectivas metodolóxicas sobre estas cuestións, requiren claramente a utilización desas regras como “substratos”  

estructurantes, pero  incardinadas nuns sistemas  secuenciales,  ensamblando: 

• Formulacións estratéxicas xerais sobre o conxunto da cidade  
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• Directrices para a ordenación e dirección dos procesos, nas súas implicacións públicas, privadas ou 

concertadas. 

• Normas,  

• Recomendacións, como complementos das Normas. 

• Propostas indicativas. 

9.2.2. Enfoques y medidas del nuevo plan especial para la rehabilitación y la valorización de la 

imagen de la ciudad histórica 

A. Criterios de ordenación, métodos e instrumentos incidentes na imaxe da cidade 

O novo Plan Especial inscríbese no contexto das reflexións, directrices, métodos e instrumentos antes mencionado, 

no que os marcos conceptuais sobre a paisaxe urbana histórica tenden a actuar como referentes sobre os distintos 

campos de regulación e proposición. 

Esas atencións sitúanse en liñas de continuidade e actualización cos marcos do anterior Plan, con algunhas 

matizacións derivadas das análises das experiencias desenvoltas, e tamén con especificacións apoiadas en novos 

mecanismos operativos, posibilitados ou requiridos por recentes disposicións legais. Nestes últimos aspectos, o Plan utiliza, 

como resulta obrigado, as achegas de interesantes innovacións normativas con incidencia nas estratexias de 

valorización das paisaxes urbanas: 

B. Marcos legais con incidencia na mellora da imaxe da cidade, aprobados con posterioridade ao Plan vixente: a 

súa necesaria incorporación ao novo Plan 

Entre os marcos hoxe vixentes, establecidos con posterioridade á Aprobación Definitiva do  PE, e de necesaria 

consideración na Normativa revisada, destacan os seguintes marcos xerais na súa incidencia no tema que nos ocupa: 

Lei do Solo e Rehabilitación Urbana  RDL 7/2015 e Lei 2/2016 Lei do Solo de Galicia. 

Ampliacións dos conceptos  e contidos dos deberes dos propietarios, en canto a conservación, rehabilitación e 

adecuación das configuracións exteriores dos edificios, espazos libres das parcelas, elementos situados en espazos 

públicos, etc. 

Instrumentacións da Administración, para esixir con maior capacidade e eficiencia operativa o cumprimento 

deses deberes ( Cap. I do Título VI da  LS de Galicia, sobre o Fomento da conservación e rehabilitación e a edificación) 

Normas sobre calidade ambiental e paisaxística (( LS Galicia,  Art. 43 e 91) 

Lexislación do Patrimonio Histórico e Cultural de Galicia. Lei do  PC de Galicia, 216/2015 

Instrumentos de protección das paisaxes culturais ( Cap. 4.Título III) 

Normas sobre condicións da configuración exterior das edificacións.   

Definición de marcos de actuación integrada.  

Marcos da Lei de Rexeneración, Rehabilitación e Renovación Urbana 

Áreas de Rehabilitación Integral na  LS de Galicia 

Por outra banda, na definición do novo Plan considéranse, entre outros, os documentos con carácter de 

directrices ou recomendacións elaborados desde os 90 pola Unesco ou por organismos estatais ou autonómicos, en 

relación aos marcos e instrumentos de conveniente incorporación nos Plans sobre centros históricos, e en especial sobre 

o declarados Patrimonio da Humanidade: 

 Cartas da Unesco con referencias destacadas ao papel prioritario dos métodos de valorización das paisaxes 

históricas.  Memorandum de Viena de 2005, Carta da  Valletta de 2001 e outros documentos 

 Documentos do Grupo de cidades españolas Patrimonio da Humanidade,  relativos entre outros aspectos 

a incorporación de arquitectura contemporánea, mobilidade, turismo e outros aspectos 

C. Marcos sobre as compoñentes individualizadas da imaxe da cidade e sistemas de actuacións integradas 

Con todas esas referencias, o novo Plan establece unha estruturación organizada en dous grandes niveis 

1) marcos e instrumentos referidos a compoñentes individualizados da imaxe da cidade. 

2) marcos para a ordenación conxunta e definición de actuacións integradas 

 

9.3. Instrumentos  

9.3.1. Instrumentos específicos dos documentos de Normativa e de Ordenación da Revisión do Plan 

Especial. 

A Normativa, conterá a regulación de: 

1. As categorías e graos de protección das compoñentes que inciden na paisaxe:  

• Configuración exterior dos edificios, en relación á catalogación dos edificios.   

• Espazos libres urbanos, nas súas distintas modalidades 

• Elementos de interese  

2. A identificación de situacións de desconformidade, na súa manifestación nas distintas compoñentes. 

3. O establecemento de normas de composición, implantación e adecuación doutras compoñentes particulares 

das escenas e da imaxe urbana, como: 
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• Frontes comerciais  

• Mobiliario urbano, nas súas distintas modalidades funcionais. 

• Publicidade, sinalización, etc. 

 

9.3.2. Marcos e documentos de Directrices e de Plans, Programas e Proxectos de valorización 

paisaxística.   

Os documentos para a valorización das paisaxes cuxa elaboración se recomenda en desenvolvemento do Plan 

Especial deberían centrarse fundamentalmente nos seguintes ámbitos ou “temas”:  

1. Ámbitos homoxéneos ou Unidades de Paisaxe.  

2. Ámbitos ou compoñentes con características paisaxísticas específicas na súa incidencia na imaxe da cidade. 

9.3.3. Marcos e instrumentos específicos. 

9.3.3.1. Marcos e instrumentos do novo plan para a rehabilitación e mellora da configuración 

exterior dos edificios existentes. 

A. Marcos e instrumentos 

O novo Plan asume os criterios esenciais do anterior Plan nos seguintes aspectos: 

• Conservación e restauración, rehabilitación ou adecuación das escenas exteriores dos edificios 

catalogados 

• Adecuación das configuracións exteriores dos edificios non protexidos 

B. Propostas de actuacións sobre edificios en deficientes condicións  

No documento de Información e Diagnóstico identificáronse numerosas situacións de edificios en deficiente 

estado de conservación: un total de 324, que supoñen algo máis do 10% do total (3.165). A maioría, 256, presentan 

condicións de deterioración media, aos que hai que engadir outro número importante (68) con deficiencias máis graves, 

que poderiamos cualificar de deterioración extrema, incluíndo algúns casos de ruína. 

A maior parte deses edificios deteriorados, 238, atópanse catalogados, correspondendo sobre todo a graos de 

protección 4 ou Ambiental (184). Pero debe destacarse que tamén se atopan en malas condicións numerosos edificios 

con valores máis significativos: 16 catalogados en nivel 2, ou Singular e 38 en nivel 3, ou  Tipológico. 

En bastantes casos eses problemas de deterioración coinciden con situacións de desocupación: 16 dos 34 

edificios de nivel 3, e 105 dos 184 de nivel 4 atópanse abandonados 

A frecuente  superposición de situacións de deterioración e de desocupación (172 dos 324 edificios deteriorados 

están abandonados) introduce patentes factores de complexidade nas estratexias de actuación.  

Entendemos necesaria a elaboración por parte do Concello e o Consorcio dun Informe  particularizado, que 

identifique as distintas circunstancias desas situacións problemáticas, como base para o establecemento dunha 

estratexia de actuación, baseada en axudas pero tamén en medidas de disciplina urbanística, mediante ordes de 

execución ou inclusión en rexistro de edificios a rehabilitar. 

9.3.3.2. As atencións detalladas cara ás novas edificacións, na súa contribución á valorización 

da paisaxe do conxunto histórico. 

A. A identificación das capacidades e dalgunhas insuficiencias da normativa do Plan anterior 

Entendemos necesario dedicar no novo Plan unhas atencións cara ás novas edificacións con enfoques máis 

complexos e con determinacións máis detalladas que as que organizan o Plan vixente, por varias motivacións: 

a) Pola crecente importancia que irán asumindo as actuacións de substitución a medio e longo prazo.   

b) Pola constatación de certas carencias ou imprecisións nas regulacións do Plan vixente. 

B. Enfoques e propostas de regulacións do novo Plan Especial 

Atendendo a todos os aspectos sinalados, o novo Plan propón unha regulación que, seguindo substancialmente 

os criterios da herdada, achega significativas modulacións, reflectidas na articulación dos seguintes criterios: 

a) Consideracións sobre as condicións de coherencia dos criterios  proyectuales, desde as continuidades  

historicistas ás interpretacións en claves contemporáneas das configuracións históricas   

b) A esixencia de consideración dos contextos inmediatos das novas edificacións, coas súas esixencias específicas 

c) As implicacións que os tipos de usos proxectados poden ou deben ter nas configuracións exteriores. Non fai falta 

subliñar que desde os códigos da  proyectualidad arquitectónica contemporánea, as configuracións dos 

edificios deben dalgún modo responder, tanto nas súas esixencias funcionais como  compositivas e formais, aos 

usos que albergan.  Non sería consecuente por iso aplicar unas mesmas regras sobre configuracións exteriores a 

edificios de vivenda, de oficinas, de usos hostaleiros ou dotacionais. 

d) As localizacións das intervencións nos moi distintos ámbitos do conxunto histórico, en varios aspectos: 

A importancia dos ámbitos na imaxe do conxunto histórico.  

Os graos de presenza de arquitecturas escenas históricas e valores dos ámbitos externos de agregacións lineais 

As posicións particulares das novas edificacións no trazado das Roldas do recinto, en parte con trazos 

homoxéneos e en parte con condicionantes  particularizados nos seus distintos tramos  
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As condicións particulares das intervencións en contornas de monumentos no exterior do recinto (San Roque, 

Santa Clara, O Carmen, etc.) 

C. Propostas de modulación das características das novas edificacións en relación aos usos previstos 

Para establecer uns marcos de congruencia entre os usos das novas edificacións e as súas conformacións 

arquitectónicas a Normativa do Plan  modulará os criterios e normas sobre aspectos  compositivos e formais, distinguindo 

principalmente: 

• Usos residenciais.  Nas súas distintas caracterizacións, como edificios exclusivos ou maioritarios, e coas 

caracterizacións derivadas das súas condicións  plurifamiliares ou unifamiliares. 

• Usos de oficinas.  Públicos ou privados 

• Hoteis  

• Dotacións. Nas súas distintas modalidades, coas súas incidencias na composición arquitectónica e a 

configuración exterior: educativas, de saúde, socio-culturais, etc. 

D. Propostas de modulación das características das novas edificacións en relación ás localizacións nos distintos 

ámbitos do conxunto,  tipificados como Zonas de Ordenanzas 

O Plan vixente aséntase nunha lectura das diferentes condicións  morfológicas, históricas,  edificatorias, funcionais  

e repercusións simbólicas dos ámbitos e agregados que compoñen o conxunto histórico. 

Na proposta do novo Plan, despois dunha detallada análise de condicións concretas das áreas diferenciadas 

polo anterior plan, consideramos conveniente o seu mantemento con algúns axustes, coa seguinte estruturación: 

Zona 1. Recinto histórico 

Zona 2. Barrios antigos  extramuros: 

• Áreas ao norte do recinto 

• Áreas en ramificacións cara ao este   

• Áreas do bordo oriental do recinto  

• Agregacións cara ao sueste, apoiadas na  rúa  Castrón  Douro  

• Áreas do bordo sur do recinto 

• Agregacións no suroeste, apoiadas en Carreira  do Conde e  R. de Castro  

• Barrios do oeste 

Zona 3. Tecidos antigos periféricos en continuidade cos barrios  extramuros, agregados linealmente sobre camiños 

históricos:  

• Agregacións lineais estendidas cara ao norte  

• Tecidos ao leste, sobre a  rúa de  Belvis  

• Agregacións cara ao sueste, apoiadas na  rúa  do Sar  

• Tecidos agregados nos camiños cara ao oeste, sobre a  rúa de San Lourenzo  

• Tecidos estendidos ao oeste e noroeste, cara a  Carme  do  Abaixo 

Zona 4. Tecidos menores ao redor de  rueiros. 

Zona 5. Áreas de procedencias antigas renovadas 

Zonas 6. Áreas de implantacións e reformas de plan anterior. 

9.3.3.3. Os espazos libres urbanos: regulacións e actuacións de adecuación  

A. Marcos 

Proponse no novo Plan unha regulación das condicións de conservación e dos modos de actuación nos espazos 

libres en continuidade cos criterios do Plan anterior, pero tratando de definir categorías máis precisas, capaces de 

proporcionar directrices e normas máis coherentes coas características dos distintos tipos de espazos. 

A Normativa estruturarase así distinguindo:  

• Espazos libres urbanos singulares do recinto histórico: prazas e outros ámbitos con normas especiais de 

protección 

• Espazos libres urbanos menores do recinto histórico: prazas e  plazuelas 

• Tramas viarias do recinto histórico 

• Roldas do recinto histórico con previsións de mantemento do tráfico rodado  

• Prazas e outros espazos  estanciales  engranados ás Roldas do recinto histórico, nos seus partes exteriores  

• Tramas viarias exteriores ao recinto histórico con previsións de tráfico rodado xeral 

• Tramas viarias exteriores ao recinto histórico, peonís ou de coexistencia peonil/rodada  

• Prazas e outros espazos libres urbanos  estanciales, exteriores ao recinto histórico  
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• Pavimentos e axardinamentos de Claustros e patios históricos 

• Arboledo en áreas pavimentadas 

En cada un destes grupos de espazos libres urbanos definiranse directrices, recomendacións e normas sobre as 

condicións de conservación e contidos das actuacións. Entre os aspectos de maior incidencia na percepción e a imaxe 

deses espazos terán consideracións  particularizadas: 

• Condicións de conservación e rehabilitación en espazos protexidos. Actuacións singulares. 

• Materiais e solucións construtivas dos pavimentos en espazos non protexidos especificamente. Deseños, 

texturas, incorporacións de elementos urbanos, etc. 

B. Criterios e medidas para as actuacións de adecuación 

Desde os 90 foron constantes as actuacións de adecuación de tramas viarias, prazas e outros espazos  estanciales 

urbanos, con resultados moi notables na mellora das paisaxes e da imaxe e favorecendo os usos públicos dos espazos da 

cidade. En xeral, as condicións de urbanización son boas, nos seus deseños, os seus materiais e o seu mantemento. 

Con todo, como se identificou no Documento de Información e Diagnóstico algunhas rúas presentan problemas 

de deterioración ou de inadecuación, en distintos graos. Por exemplo, na contorna do recinto algunhas rúas, como a  

rúa dás Rodas ou o Tránsito de  Merce presentan partes degradadas, con fochancas e  parcheados. En zonas máis 

afastadas, como nas  rúas de Santa Clara,  Entreríos,  Carme de  Abaixo,  Castrón  Douro e outras, maniféstanse 

problemas similares. Deberían ser obxecto de actuacións de reparación 

Recentemente foron ensaiadas na  rúa de  Basquiños e contorna soluciones de pavimentación da calzada en 

formigón con tonalidades claras e coidadosos detalles en encontros con beirarrúas, así como lousados neses espazos 

peonís, en coordinación co tratamento da calzada. Entendemos que se trata dun interesante procedemento para as 

tramas de tráfico rodado, polas súas calidades ambientais -que contribúen á valorización das escenas edificadas- e pola 

súa  durabilidad. 

O programa A pedra que pisas achegou tamén interesantes solucións, adecuando algúns ámbitos que 

presentaban deficiencias. 

Dentro do recinto cremos interesante o desenvolvemento dunha actuación na Praza Fonseca, suprimindo a súa 

actual configuración con  parterres triangulares de céspede, que dificultan o tránsito nese lugar de moi elevada 

intensidade de uso polos cidadáns e os visitantes. Esa actuación contribuiría considerablemente á valorización dese 

espazo, enmarcado por unhas escenas arquitectónicas de extraordinario interese, pola conxugación de edificios. 

9.3.3.4. Condicións das actuacións nos espazos libres verdes, públicos e privados. 

A. Marcos de ordenación 

A regulación do Plan vixente é en xeral adecuada, servindo de marco ás importantes actuacións desenvoltas 

desde a súa aprobación, pero a súa análise mostra a conveniencia do seu desenvolvemento, atendendo aos resultados 

obtidos e á incidencia de novos temas, relacionados con criterios ambientais, de sustentabilidade, de accesibilidade, de 

deseño, de mantemento, de adecuación ás novas formas de usos públicos… 

Con estas perspectivas, o novo Plan establecerá criterios e normas  particularizadas para os distintos tipos de 

espazos verdes.  

• Parques e xardíns históricos, públicos e privados  

• Parques públicos de recente conformación, nos marcos do Plan Especial: Bonaval,  Belvis, Vista Alegre e 

outros 

• Xardíns ou espazos axardinados públicos de carácter menor 

B. A conveniente redefinición dos criterios e normas do Plan herdado 

Como é patente, algunhas previsións do Plan non chegaron a desenvolverse, na nosa opinión pola súa 

debilidade a efectos operativos, polo contraste entre as obrigacións requiridas aos propietarios e os beneficios que para 

eles redundaríanse da actuación. 

Por todos os aspectos considerados –tanto os relacionados coas normas do anterior Plan como polas 

problemáticas condicións actuais- parece necesario proceder a unha nova definición dos obxectivos, implicacións 

operativas e procedementos de xestión neste ámbito.  

Nesta perspectiva, entendemos que a ordenación debería orientarse polos seguintes criterios e reflexións: 

a) Consideración prioritaria dos valores de imaxe, como espazo verde acondicionado e nos seus testemuños das 

antigas  imbricaciones entre vivenda e hortas. A adecuación deste ámbito contribuiría así á comprensión do 

carácter específico da cidade, coa súa inmediatez entre o ámbito de máxima representatividade do  Obradorio 

e os tecidos do  caserío menor, entre a esfera urbana e o mundo rural.  

b) Avaliacións  particularizadas sobre os posibles contidos e tratamentos deses espazos libres. A esixencia aos 

propietarios do seu cultivo como hortas non parece contar con probabilidades operativas, sobre bases xurídico-

urbanísticas fundamentadas, dando por descontando o desinterese dos propietarios… salvo que mediasen 

compensacións económicas significativas, por outra banda de difícil control.  

c) Informe  particularizado sobre as condicións dos edificios, en todos os seus aspectos:  tipológicos, formas de 

propiedade e identificacións específicas dos propietarios, usos de vivenda, usos comerciais, de hostalería e 

outros, superficies libres das parcelas e estado de conservación, avaliación de cerramentos, tratamentos verdes 

e pavimentos,  anejos, etc. 

C. Adecuación dos espazos libres privados en interiores de parcelas  
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A análise das condicións dos tecidos revela frecuentes deficiencias no tratamento dos espazos libres interiores das 

parcelas, sobre todo nas áreas caracterizadas por parcelarios estreitos e de media ou gran profundidade. 

No Plan vixente estes aspectos recibiron sen dúbida atencións, pero dalgún modo “secundarias”, pola prioridade 

lóxica asignada á rehabilitación das edificacións, a adecuación dos espazos públicos, a incorporación de dotacións  

activadoras, etc. Pero no momento actual, e desde as perspectivas de valorización da imaxe da cidade, a ordenación e 

adecuación cualitativa deses espazos require regulacións máis detalladas: é innecesario, por tópico, referirse á 

significativa incidencia que os procedementos de “ visionado” das cidades, a través dos distintos programas dispoñibles 

na rede, teñen na formación de percepcións e avaliacións sobre os valores das cidades, e sobre todo dos conxuntos 

históricos aos que se asignan categorías máis elevadas.  

Por iso, o Plan establecerá unha regulación detallada dos distintos aspectos que inciden na calidade dos espazos 

libres privados, sobre todo nos ligados aos tecidos menores residenciais: 

• Tratamentos de superficies. Condicións dos pavimentos. 

• Elementos vexetais. Xardinería, arbustos, arborizado 

• Cerramentos cara a outras parcelas.  

• Elementos non construídos vinculados ao uso dos edificios:  pérgolas ou toldos. 

• Construcións  anejas existentes non desconformes expresamente 

• Elementos expresamente desconformes: condicións de supresión ou adaptación 

Estas regulacións coordinaranse coas centradas na configuración das fachadas interiores, moitas veces con 

elementos incongruentes. 

Teranse así mesmo en consideración as regulacións sobre as posibles e coherentes actuacións de ampliación de 

edificios, que estarán sempre vinculadas a actuacións de adecuación dos espazos libres interiores 

9.3.3.5. Medidas para a adecuación de “ zócalos comerciais”, publicidade exterior e outros 

aspectos de actividades privadas incidentes na imaxe da cidade 

A. As regulacións do Plan vixente. 

A normativa do Plan, nos seus artigos 125 a 129, regula as condicións das portadas e escaparates, toldos, 

elementos de publicidade, bandeirolas, rótulos e anuncios, etc. 

 O  Art.125 regula as portadas e escaparates de locais. Refírese, implicitamente, a nova  edificacións, 

requirindo que “as fachadas de plantas baixas proxéctense conxuntamente e constrúanse simultaneamente ao resto do 

edificio”. Establece así mesmo criterios sobre relacións vans/macizos, en coordinación cos criterios  compositivos sobre a 

organización das fachadas, aos que antes nos referimos  

 Elementos adicionais, como toldos ou marquesiñas, son tratados no  Art. 126. Prohíbense as 

 marquesiñas, e establécese unha  prolija regulación dos toldos, en función do carácter  peonil das vías ou 

espazos libres, anchos de rúas. No recinto histórico prohíbense, salvo na  rúa de Senra. Os seguintes artigos, 127, 128 e 129, 

regulan os rótulos e anuncios en plantas baixas, as bandeirolas e os elementos publicitarios en plantas altas. 

B. Avaliación das condicións actuais 

As condicións das frontes comerciais e dos elementos de publicidade existentes nos 80 atopábanse marcadas 

pola confusión e o sobrecargamento de elementos engadidos de pretendido “gusto histórico”, as transformacións 

“modernas” das plantas baixas con roturas de todo a fronte de fachada para facer máis visible a presenza comercial, ou 

con penetracións cara ao interior, con corredores dispostos sobre os “escaparates”, o recurso a rechamantes rótulos 

luminosos …aínda que non debe esquecerse que se mantiñan, moitas veces por apegos derivados de imaxes 

“tradicionais” do comercio, persistencias familiares ou tamén por criterios culturais, frontes comerciais encaixadas 

convenientemente nos edificios. 

A aplicación das regulacións do Plan Especial, e tamén en parte as decisións relacionadas cos cambios de gustos 

por parte dos xestores dos establecementos, melloraron considerablemente a escena comercial da cidade. 

Pero seguen sendo importantes as deficiencias existentes, aínda que é certo que cada vez máis localizadas: 

 -Por unha banda, nos eixos de maior densidade turística, nos que a escena comercial pola  súa “excesiva” e “ 

abigarrada” presenza case chega a efectos de confusión incerta, de difícil  legibilidad polo público nos seus obxectivos 

publicitarios, E ao mesmo tempo diminúe  ou  banaliza os atractivos deses espazos. 

 -Doutra banda, nos tecidos periféricos, nalgúns casos case sen afluencia de visitantes, noutros con certas 

presenzas, que deberían e poderían ser acrecentadas, son frecuentes as escenas comerciais de trazos por así dicilo 

“precarios” –con solucións  de extrema rutina e economía- e ás veces incorporando elementos aparentemente de 

presenza liviá, como toldos ou rótulos, pero que polo seu tratamento material, as súas dimensións ou as súas cores  

estridentes xeran moi notables impactos negativos sobre as contornas   

C. Criterios para a regulación máis adecuada e detallada no novo Plan  

As avaliacións anteriores aconsellan unha regulación máis detallada e matizada, tendo en conta os aspectos nos 

que se presentan as maiores deficiencias: 

• Regulación pormenorizada de eixos ou espazos de especial relevancia paisaxística, con incidencia 

concentrada de fluxos de visitantes turísticos.  

• Atencións máis detalladas á integración deses elementos en edificios catalogados con usos exclusivos ou 

maioritarios terciarios. 

• Regras  particularizadas para plantas baixas de edificios catalogados de usos residenciais 
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• Consideracións  particularizadas para edificios non protexidos, con posibles matices en función de 

localizacións en Zonas de Ordenanza 

9.3.3.6. Definición de marcos de actuación integrada sobre ámbitos, estruturas e compoñentes 

das paisaxes históricas e a imaxe da cidade. 

A. Criterios e referencias 

Como é ben sabido, desde hai anos non cesaron de acrecentarse, nos medios culturais e profesionais da 

arquitectura e o urbanismo, as chamadas de atención sobre as capacidades que os conceptos, métodos e instrumentos 

dirixidos á  cualificación das paisaxes históricas poden ter nas estratexias xerais de recuperación e activación das 

cidades.  

En moi distintos sectores institucionais, con incidencias e confluencias de actitudes culturais e de decisións políticas 

e administrativas, como a Unesco, departamentos ministeriais, áreas de gobernos locais…esas atencións foron desde hai 

algúns anos  coagulándose en “marcos” con incidencia operativa, a través de directrices, leis, instrucións ou 

recomendacións.  

De modo especial, a Unesco, en recentes Cartas e Convencións –sobre todo desde o  Memorandum de Viena de 

2005 ata a Carta da  Valetta de 2011 e últimas recomendacións- veu insistindo na conveniente asignación dun papel  

articulador, nas estratexias de valorización e activación dos conxuntos urbanos, á complexa “constelación” de criterios e 

métodos de intervención relacionados coas paisaxes históricas. En todas esas directrices, que se foron implementando en 

encontros temáticos e na avaliación de prácticas concretas,   esa  focal atención xustifícase pola capacidade de tales 

enfoques  para  ensamblar e integrar liñas de análises e  procedementos de actuación moi diversos nos seus contidos, os 

seus orzamentos  disciplinares e os seus obxectivos:  restos e pegadas; relacións entre asentamentos edificados e 

xeografías; morfoloxías, trazados,  parcelaciones; tecidos edificados menores e arquitecturas históricas singulares; espazos 

libres, en todas as súas modalidades: prazas e armazóns viarios; sistemas de mobilidade; usos de vivenda e dotacións, 

tecidos comerciais, etc.; incorporacións de arquitecturas contemporáneas con usos  activadores e achegando novas 

significacións e imaxes…  

Seguindo esas directrices, os Plans de Xestión impulsados pola Unesco en cidades declaradas Patrimonio Mundial 

incluíron en todos os casos estratexias específicas  sobre as paisaxes urbanas e as contornas naturais con incidencia ou 

relacións neses ámbitos, definindo marcos e medidas integradoras e  articuladoras sobre eses diversos compoñentes, En 

España as atencións cara ás capacidades das estratexias orientadas por eses enfoques foron moi recentes, pero con 

significativas contribucións (por exemplo, o Plan de Xestión de Alcalá de Henares). O Plan Director para a Calidade da 

Paisaxe Urbana de Madrid ofrece así mesmo interesantes contribucións en canto á metodoloxía, os marcos de 

regulación e as medidas de actuación.  

B. Marcos e medidas no Plan Especial e o Plan de Xestión 

O Plan Especial e o Plan de Xestión, este último e con contidos operativos específicos, incorporarán marcos 

estratéxicos, sistemas reguladores e instrumentos de ordenación e actuación cos criterios e obxectivos de integración, 

coordinación e articulación antes apuntados. Atenderán así conxuntamente ás escenas urbanas e edificadas, en todas 

as súas compoñentes, nas súas caracterizacións como fondos paisaxísticos; ás figuras sociais, isto é, aos usos e 

actividades, presenzas de veciños ou visitantes,  nodos de relación, percorridos…; e, nun terceiro plano, pero non menos 

importante, aos significados, sedimentados ou recentes, ás atribucións de valores ou referentes… 

Neste sentido, sinalamos novamente que as paisaxes urbanas atópanse constituídos como ámbitos complexos 

nas súas percepcións e as súas lecturas,  polas interrelacións entre as configuracións exteriores dos edificios,  zócalos 

comerciais, publicidade exterior, elementos urbanos, mobiliario, elementos artísticos, conformacións arquitectónicas e 

tratamentos das superficies dos espazos libres de tránsito e estancia, arboledo e compoñentes vexetais, etc. Por iso, os 

criterios e normas  particularizados sobre os edificios, os espazos libres e os elementos urbanos e ornamentais, nas súas 

caracterizacións concretas, deben complementarse con marcos de regulación que atendan ás relacións entre esas 

distintas compoñentes, e que encadren as actuacións individualizadas e os convenientes documentos de directrices, 

plans ou proxectos conxuntos sobre ámbitos paisaxísticos delimitados. 

C. Clasificación das estruturas e as compoñentes das paisaxes urbanas 

A ordenación baséase na identificación das estruturas e compoñentes paisaxísticos efectuada no Documento de 

Información e Diagnóstico: 

1. Estruturas xerais e Unidades de Paisaxe.  

• Ámbitos de tecidos urbanos homoxéneos de especial relevancia na imaxe do conxunto histórico. 

• Contornas naturais de gran importancia  estructurante (Sar e  Sarela, montes das contornas, etc.).  

• Sistemas viarios  estructurantes. 

• Fachadas urbanas, nas súas relacións con espazos que actúan como miradoiros e que abren concas 

visuais e perspectivas sobre as mesmas 

2. Compoñentes: 

• Ámbitos nodais, formalizados por prazas e escenas arquitectónicas singulares, con densos usos públicos e 

significados valiosos. 

• Eixos de especial interese na paisaxe urbana e os usos. 

• Áreas de accesos ao recinto histórico, relacionadas coas antigas portas. 

• Trazas de camiños históricos singulares, coa especial relevancia do Camiño de Santiago. 

• Escenas edificadas de eixos ou prazas de especial incidencia na imaxe. 

• Escenas comerciais nas súas continuidades en eixos ou prazas relevantes. 
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• Tratamentos cromáticos das escenas edificadas e comerciais. 

• Parques e xardíns. Espazos libres privados. 

• Elementos urbanos, nas súas diversas configuracións materiais e funcións, nas súas relacións cos espazos 

en que se sitúan. 

• Arquitecturas singulares interrelacionadas con espazos verdes inmediatos, que determinan imaxes 

conxuntas. 

•  “Miradoiros”. 

• Iluminación pública. 

D. Marcos de protección e valorización e instrumentos para a coordinación e a integración das actuacións 

Establécense proteccións e criterios xenéricos sobre as distintas estruturas e compoñentes de interese para a 

calidade da paisaxe urbana, segundo a clasificación antes apuntada. 

Dentro de cada un dos ámbitos así diferenciados, definiranse criterios e normas de protección e actuación sobre 

os diferentes aspectos que inciden na súa conformación e percepción. 

Para a ordenación integrada dos aspectos constitutivos das paisaxes de cada un deses ámbitos, ou para a 

ordenación conxunta de grupos dos mesmos, establécense os seguintes marcos: 

a) Documentos de Directrices.  

Poderán ter un carácter xeral, abarcando todas as compoñentes dun ámbito, ou un carácter sectorial ou 

temático, referíndose por exemplo ás configuracións da escena edificada, frontes comerciais, tratamento de espazos 

libres, elementos de publicidade, mobiliario urbano, iluminación e outros. Serán de obrigada consideración nos proxectos 

de actuacións e obras individualizadas, que deberán xustificar a súa coherencia con esas Directrices.  

b) Plans, Programas ou Proxectos de adecuación paisaxística. 

Cos mesmos criterios que os Documentos de Directrices, poderán referirse a ámbitos determinados ou a grupos 

dos mesmos, ou redactarse con contidos temáticos. Adaptaranse a eses novos marcos de regulación os Proxectos de 

Rehabilitación de Espazos Urbanos previstos no Plan vixente. Incluirán especificamente, coas convenientes adaptacións. 

Os marcos establecidos no actual Plan para determinadas Zonas de Ordenanza, coa denominación de Áreas de 

Contorna Ambiental con Proxectos de Cor. 
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10. CRITERIOS, OBXECTIVOS E INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR A 

CIDADE HISTÓRICA NA SÚA BASE TERRITORIAL    

10.1. Recensión de Información e Diagnóstico. 

Durante séculos Santiago foi capaz de ofrecer un espazo vital de acollida aos seus peregrinos. Nun mundo  

autárquico, onde cada comunidade consumía o que producía, Santiago soubo dar unha resposta  metabólica (auga, 

enerxía, alimento e eliminación de residuos) aos seus residentes e aos seus visitantes. Esta capacidade é tamén un 

patrimonio que é preciso recuperar para redefinir toda a relación da Cidade Histórica co territorio: auga, enerxía, 

residuos, aire e fertilidade, aproveitando o coñecemento histórico e tradicional dos procesos naturais para integrarse 

neles, sen esquecer as oportunidades de utilizar as novas tecnoloxías. En este mesmo ámbito de coñecemento e análise 

debe inscribirse o mellor coñecemento e control sobre as deterioracións de elementos materiais de valor patrimonial 

relacionados con causas contaminantes físico-químicas. O concepto de patrimonio debe estenderse ás relacións da 

cidade co seu territorio, expresadas de formas menos visibles que o patrimonio edificado. 

10.2. Criterios e Obxectivos  

A) ENTENDER O MEDIO E PROPICIAR O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS VITAIS: RESIDENCIA, ACTIVIDADE  

ECONOMICA, RELACIÓNS DE PERSOAS,  MERCANCIAS E  INFORMACION E COÑECEMENTO 

Desenvolvendo intelixencia sensorial e capacidades cognitivas de carácter colectivo. O reto é desenvolver toda 

a capacidade de entendemento da realidade para entender os procesos que están a afectar á Cidade Histórica e 

recoñecer os factores que poden mellorar a súa evolución. 

Xunto á recuperación da función residencial, abordarase a reorientación do modelo de turismo, das actividades 

ligadas á sociedade do coñecemento (especialmente as relacionadas coa Universidade), a función cultural e soporte 

das industrias creativas, así como outras funcións urbanas ligadas á centralidade da Cidade Histórica no ámbito 

metropolitano. 

O entendemento dos procesos da Cidade Histórica require dedicar unha especial atención ás estruturas  

relacionales. Por iso, hase de entender e dar criterios ben axustados ao conxunto dos espazos  relacionales, á 

mobilidade, aos espazos públicos e ás estruturas  relacionales da información. 

En definitiva, o Plan debe ser un instrumento que propicie o entendemento da posición estratéxica da Cidade 

Histórica e de Santiago no seu conxunto, facilitando a toma de decisións no momento de elaboración do Plan e durante 

a súa execución e desenvolvemento. 

B) CONTROLAR E OPTIMIZAR A  RELACION CO EXTERIOR, MANTER O EQUILIBRIO ENTRE Os SISTEMAS INTERNOS E Os 

EXTERNOS 

O Plan debe ser capaz de reorientar os procesos depredadores que ameazan a vitalidade da Cidade Histórica. 

Procesos que contribúen á marcha dos residentes e a perda de tecido de servizos tradicionais e centralidade; procesos 

que están a afectar á conservación dos seus valores patrimoniais e á súa singularidade. Para iso hase de promover a 

reorientación do modelo turístico, á procura de solucións para recuperar actividades de servizos de proximidade e 

atención aos residentes, ás funcións relacionadas coa sociedade do coñecemento e a todas as facetas de relación de 

Santiago coas redes de información e a construción de imaxinarios, que consoliden relacións locais e proxecten a 

cidade como foco universal. 

C). MATERIALIZAR OS PRINCIPIOS DO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE A través da  CONSERVACION DO CAPITAL 

TERRITORIAL 

Os principios de actuación da UNESCO inclúen a necesidade de enmarcar a conservación do patrimonio no 

desenvolvemento sustentable. Este gran principio recibiu un forte respaldo e impulso coa aprobación en 2015 dos 17 

Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable por parte de Nacións Unidas. Neste Plan, a translación deste compromiso 

mundial plasmarase na aplicación de criterios de conservación de capital territorial, estruturado nos seus cinco 

compoñentes: natural, construído, humano, social e de imaxe e na reorientación de procesos facía modelos máis 

renovables e retroalimentados. 

D). FOCALIZAR O PROTAGONISMO DOS CONTIDOS E DAS ORIENTACIÓNS  ESTRATÉXiGICAS NA  CIUDADANIA 

A consecución dunha formulación tan ambiciosa e que teña unha repercusión transcendente sobre a realidade 

da Cidade Histórica de Santiago, non é posible sen un cambio social significativo. O outorgamento do valor dos recursos 

e o recoñecemento dos atractivos non pode ser só o resultado dunha análise e uns criterios técnicos; é imprescindible ser 

consecuente coa definición de paisaxe contida no Convenio Europeo e recoñecer os valores da paisaxe urbana “tal 

como percíbeos a poboación”. 

10.3. Instrumentos 

• Redeseño dos sistemas ligados ao metabolismo urbano da Cidade Histórica para vinculalos co seu matriz  

biofísica e os seus procesos naturais. 

• Regulación das condicións de implantación e desenvolvemento das redes de subministracións 

compatibles coa conservación do patrimonio, que sexan funcionalmente adecuadas e que respondan 

os principios da  renovabilidad e a  circularidad. 

• Favorecer a reconversión enerxética dos edificios para introducir instalacións de fonte renovable e 

mellorar a súa eficiencia enerxética. 

• Adaptar a regulación para favorecer as solucións colectivas relacionadas co metabolismo urbano. 

• Incorporar o uso de cultivo de produtos alimentarios en espazos interiores de mazás, edificios  

conventuales e zonas verdes. 
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11. AVANCE INDICATIVO DA NORMATIVA  

11.1. Criterios xerais 

Esta proposta de Normativa organízase, mantendo substancialmente a estrutura expositiva e os  contidos da  

vixente, pero, como xa sinalamos, cunha serie de axustes e achegas, relacionadas cos seguintes aspectos: 

a) en canto a contidos: 

• Actualizacións determinadas pola necesidade de recoller os marcos lexislativos e outras normas  hoxe 

vixentes,  en bastantes aspectos  con importante incidencia positiva (como os marcos relativos a 

intervencións programadas  de rehabilitación, rexeneración ou renovación, actuacións de reforma en 

solos urbanos consolidados ou non consolidados, normas de accesibilidade, etc.) 

• Incorporación de referencias a Directivas Unesco 

• Referencias ao Plan de Xestión, na súa articulación co  PE.  

• Desenvolvemento de aspectos xa contemplados no  PE vixente, pero que desde a data da súa 

redacción foron obxecto de novas achegas (como os relativos aos métodos e procedementos de 

valorización das paisaxes urbanas) 

• Regulación dos usos, por exemplo os relacionados con aspectos que aínda que foran considerados no  

PE vixente, foron adquirindo nos últimos anos implicacións máis importantes (como os relacionados co 

turismo, nas súas diversas vertentes relacionadas coa normativa do Plan: regulación de aloxamentos 

hostaleiros,  hostalería, etc.) sobre todo mediante  medidas dirixidas a compatibilizar eses usos cos 

obxectivos  prioritarios de mantemento e fomento dos usos de vivenda 

b) en canto á súa estruturación. 

• Organización cunha estrutura expositiva de maior sistematización e  coherencia que a actual, buscando 

facilitar a súa consulta  e articular de modo claro as normas sobre os distintos temas. 

• Distinción entre normas vinculantes de modo unívoco;    prescricións condicionadas a consultas ou 

decisións  específicas polos marcos asesores e de xestión que se establecesen; e recomendacións   ou 

indicacións 

• Exclusión do corpus da  Normativa de regulacións sobre contidos dos proxectos e outros documentos 

técnicos, ou de temas moi particulares relacionados con elementos  mobles, etc. definindo os seus 

contidos en Instrucións, de modo que se facilitase  a súa consulta por promotores  e técnicos, e que ao 

mesmo tempo fixesen máis áxil modificacións ou desenvolvementos futuros por parte do Concello 

Expoñeremos a continuación a estrutura e contidos que propoñemos para a nova Normativa. 

Para iso trataremos en puntos diferenciados os distintos Títulos propostos,  reflectindo a súa organización en 

diversos Capítulos, e expoñendo os aspectos tratados en cada un dos mesmos. 

Faremos referencias xenéricas ás súas relacións coa Normativa do Plan vixente, en canto ao mantemento dos 

contidos, a súa actualización a normas legais actuais ou á súa modificación ou desenvolvemento específico. 

Sinalaremos tamén as novas achegas: 

11.2. Avance indicativo da  estrutura da Normativa e dos criterios particulares sobre os 

principais aspectos   

11.2.1. Estruturación: organización de Títulos, Capítulos, Seccións  e Artigos   

Proponse a estruturación da Normativa cunha nova organización de Títulos e Capítulos, cos obxectivos de 

sistematización de contidos e de facilidade  e precisión de consulta á que nos referimos. 

En Anexo achégase un Índice  indicativo da estrutura da normativa proposta,  xustificando o sistema de 

codificación e numeración dos distintos compoñentes.  

 Para facilitar a comparación dos contidos do articulado proposto  cos do  PE  vixente, engádense a continuación 

do novo número (por exemplo  Art. 1.1.1.) o número do artigo do Plan vixente  

Cando non figure esa referencia a un artigo do  PE actual enténdese que é totalmente de nova redacción. 

Despois da titulación do artigo sitúanse algúns dos seguintes códigos: 

M mantemento total ou maioritario do texto do artigo do Plan vixente 

MA mantemento substancial do texto do  art. do Plan vixente, con Actualizacións sobre actuais marcos 

legais ou outras normativas actuais de aplicación. 

MN mantemento con adicións de novos enunciados. 

N nova redacción total ou maioritaria. 

11.2.2. Inclusión de anexos á normativa, como regulamentos ou instrucións.    

Como xa indicamos, a Normativa actual atópase na nosa opinión “ sobrecargada” polos numerosos artigos que 

establecen os contidos da documentación técnica de plans, estudos de detalle, proxectos sobre a edificación nas súas 

diferentes modalidades, etc. 

Entendemos que sería máis conveniente, desde moitos puntos de vista, remitir esas esixencias a Anexos. As 

regulacións sobre esa documentación técnica serían de obrigado cumprimento pero non formarían parte substancial do 
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Plan como documento urbanístico  tipificado nos marcos lexislativos sobre os Plans Especiais. Para iso encadraríanse en 

rangos de Instrucións ou Ordenanzas. As vantaxes operativas deste procedemento parécennos evidentes: 

a) maior flexibilidade en canto á modificación desas esixencias, tanto para incluír novos aspectos como para 

aclarar os contidos doutros. Tramitaríanse cos procedementos previstos para o seu rango, sen necesidade de 

recorrer ao complexo proceso de Modificación do Plan Especial.  

b) facilidade de adaptación a novas esixencias de normativas de rango superior. 

Por outra banda, sería na nosa opinión interesante incluír en Anexos algúns textos de interese para a comprensión 

das determinacións normativa, pero cuxa extensión tamén “sobrecargaría” inxustificadamente a Normativa. 

11.2.3. Avance e Indicacións sobre criterios e contidos dos principais aspectos da Normativa 

A organización  esquemática que a continuación se desenvolve débese interpretar, como unha proposta de 

organización dos contidos da Normativa Urbanística, con algunha breve explicación en canto ao seu alcance e 

aplicación, que en ningún caso pódese considerar como definitiva: 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS. 

CAPÍTULO 1. NATUREZA, MARCO LEGAL E ÁMBITO. 

Este Capítulo mantén substancialmente as disposicións da vixente Normativa, con algunhas actualizacións e 

novas achegas. Trata os seguintes aspectos: 

• Natureza do Plan Marco legal urbanístico. Ámbito. Vixencia e Revisión. 

• Relación coa lexislación  estatal e de Galicia en materia de Protección do Patrimonio Histórico e Cultural 

• Relación co Plan Xeral de Ordenación Municipal 

• Caracterización dos Documentos do Plan Especial: Normas vinculantes, Directrices e Recomendacións, 

Ordenanzas ou Instrucións 

• Marcos de actuacións en contornas de Monumentos ou Bens de Interese Cultural e previsións de 

procedementos de casos excepcionais de modificacións de catalogación. Ver Anexo IV, sobre a 

proposta de declaración de novos  B.I. C. 

• Efectos da aprobación do Plan Especial.  Ejecutividad, Declaración de Utilidade Pública, Publicidade 

CAPITULO 2. COHERENCIA DO PLAN ESPECIAL COS CRITERIOS E OBXECTIVOS DA DECLARACIÓN DO CONXUNTO 

HISTÓRICO COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE. 

Este Capítulo será de nova redacción, e referirase aos seguintes aspectos: 

• A consideración no Plan dos contidos da Declaración pola Unesco do Conxunto Histórico de Santiago de 

Compostela como Patrimonio da Humanidade   

• A Previsión da redacción dun Plan de Xestión, cos contidos establecidos pola UNESCO para as cidades 

Patrimonio da Humanidade  

CAPITULO 3. CONSIDERACIÓN DE MARCOS Ou CONVENIOS INTERNACIONAIS Ou DOUTROS MARCOS ESTATAIS Ou 

DE GALICIA CON INCIDENCIA NOS CRITERIOS, OBXECTIVOS E CONTIDOS XERAIS DO PLAN ESPECIAL 

Expoñeranse neste Capítulo, tamén de nova redacción, as consideracións do Plan Especial respecto a os 

seguintes marcos:   

• Convenio Europeo de Paisaxe e lexislación de Galicia sobre a conservación e valorización das paisaxes 

urbanas e naturais.  

• Directivas ou normas da Unión Europea, estatais ou de Galicia sobre mobilidade sustentable, 

accesibilidade, eficiencia enerxética e outros aspectos relacionados coas estratexias de sustentabilidade. 

TITULO II. DIRECCIÓN PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, EXECUCIÓN E XESTIÓN URBANÍSTICA DO PLAN ESPECIAL.  

Incluiranse neste Título as determinacións e regulacións da Normativa vixente respecto a execución e xestión, con 

algunhas significativas achegas. 

CAPÍTULO I. DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN POLAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

Regularanse neste Capítulo as Competencias das Administracións e Consorcio da Cidade de Santiago e 

estableceranse previsións xerais sobre as atribucións 

 dos órganos de dirección, en canto á necesaria coordinación entre o Plan Especial  e o Plan de Xestión e as súas  

respectivas funcións, delimitando con claridade as competencias que serán específicas do Concello en canto ao 

desenvolvemento e execución do Plan Especial.  

Terá especial relevancia a previsión, con carácter vinculante ou como recomendacións, de procedementos de 

información estatística e de avaliación periódica dos procesos e actuacións desenvoltas no ámbito do Plan. Entre eses 

documentos figurarán os seguintes:  

• Memorias e documentación estatística sobre campos de xestión municipal e do Consorcio con 

incidencia directa ou indirecta no desenvolvemento do Plan: licenzas de edificación, licenzas de 

actividades, padrón municipal, actuacións en infraestruturas ou espazos libres públicos, etc.-

Recomendarase así mesmo a sistematización dos contidos, orzamentos, etc. de actuacións desenvoltas 

por outras administracións públicas, con entidade relevante no conxunto histórico. 

• Datos sobre procesos turísticos 
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• Recomendacións sobre a elaboración de Indicadores. 

• Organización dos datos en Sistemas de Información Xeográfica 

• Coordinación cos sistemas de información e avaliación do Plan de Xestión  

CAPITULO 2. MARCOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ E SISTEMAS DE COOPERACIÓN E COORDINACIÓN ENTRE 

SECTORES PÚBLICOS, INSTITUCIÓNS E AXENTES SOCIAIS E ECONÓMICOS 

Desenvolveranse os marcos de participación de asesoramento e de consulta previstos na vixente Normativa, 

tratando de establecer procedementos e órganos que  conjuguen obxectivos de calidade democrática, de 

transparencia e de eficiencia en canto ás súas repercusións nas decisións políticas e a xestión administrativa municipal. 

Conterá previsións e regulacións sobre os seguintes temas: 

Establecemento de criterios e obxectivos xerais. Definición de métodos e procedementos de participación e de 

asesoramento.   

Órganos e Comisións de participación, asesoramento e consulta en materias urbanísticas e de patrimonio histórico 

e cultural. 

Marcos de asesoramento e consulta sobre aspectos sociais e económicos incidentes no desenvolvemento do 

Plan Especial (por exemplo, procesos relacionados co turismo, situación social dos veciños, actividades comerciais, etc.) 

Previsións sobre os marcos e estruturas de decisión, coordinación e participación do Plan de Xestión, nas súas 

relacións co Plan Especial.  

CAPITULO 3. DIRECTRICES ESTRATÉXICAS, MARCOS DE ORDENACIÓN E INSTRUMENTOS DE DESENVOLVEMENTO E 

XESTIÓN 

Este Capítulo, moi breve, terá por finalidade achegar conceptos e referencias xerais sobre a articulación interna 

do Plan, para a adecuada comprensión dos distintos alcances dos seus documentos, tanto escritos como gráficos. 

Diferenciaranse e definirán:   

 

• Documentos con carácter de Directrices e Recomendacións 

• Instrumentos con carácter normativo para a ordenación, xestión e execución do Plan Especial 

CAPITULO 4.  MARCOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE ORDENACIÓN  

Mantén substancialmente a vixente regulación, con algunhas innovacións motivadas por criterios de 

sistematización e clarificación conceptual. Consideraranse e definirán os seguintes aspectos:  

• Normas urbanísticas, Planos de Ordenación e Fichas de Catalogación 

• Ordenanzas e Regulamentos ou Instrucións sobre aspectos sectoriais 

• Estudos de Detalle. Documentación e tramitación dos Estudos de Detalle 

CAPITULO 5. INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN 

Manteranse as clasificacións e regulacións da actual Normativa, pero relegando a Anexos con carácter de 

Instrucións os contidos dos documentos técnicos. Regularanse os seguintes instrumentos:  

• Proxectos de urbanización. Obxecto, alcance e características xerais. Contidos e tramitación 

• Proxectos de edificación. Especificacións: En edificios existentes. De demolición. De nova edificación 

CAPITULO 6. INSTRUMENTOS DE XESTIÓN DO PLAN ESPECIAL 

Definiranse os obxectivos e contidos dos seguintes tipos de instrumentos: 

• Ámbitos Unitarios de Intervención (coinciden coas  UI do Plan vixente: a nova denominación que 

propoñemos responde a criterios de claridade conceptual, para evitar  confusións con instrumentos  

tipificados como as UE) 

• Unidades de Execución 

• Actuacións Illadas.  

Expoñeranse e regularán en este mesmo Capítulo outros procedementos e instrumentos, como:  

• Procedementos para asegurar o cumprimento das obrigacións dos propietarios de terreos en canto a 

cesións, e a execución de obras de urbanización e edificación 

• Agregacións, segregacións e  parcelaciones de terreos.  

• Rexistro de Solares e de edificios en ruína. Incorporará os medios previstos na lexislación de Galicia e 

estatal, que reforzaron as capacidades de intervención da administración para o fomento de actuacións 

de edificación, rehabilitación ou substitución, con posibilidades de efectividade executiva a través da 

venda forzosa, coas correspondentes garantías de actuación polos  adquirentes.   

En relación directa co Rexistro de Solares o Plan Especial incorporará e desenvolverá, con contidos específicos, a 

figura da venda forzosa e  dos Programas de Edificación ou Rehabilitación Forzosa, enmarcados no artigo 140 da  LS de 

Galicia. Consideraranse as potencialidades da intervención a través de Sociedades Urbanísticas, que poderían presentar 

maior eficacia que as enmarcadas nos sistemas regrados da Administración. 

Dentro desas mesmas perspectivas de fomento da rehabilitación ou renovación, mediante a combinación de 

accións directas ou indirectas da Administración, coa colaboración de axentes privados (propietarios e usuarios, 
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sociedades privadas de xestión, consorcios, etc.) consideraranse as distintas modalidades de programación da 

rehabilitación previstas en recentes marcos lexislativos e soportes de financiamento público: 

• Áreas de Rehabilitación Integral, previstas na Lei de Vivenda de Galicia  

• Marcos e procedementos da Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana. Incorporaranse 

con especial atención os sistemas de programación da Rehabilitación  edificatoria, nas súas dúas 

modalidades de xestión: Ámbitos de Actuacións conxuntas e Actuacións Illadas. Como expoñemos 

noutra parte da Memoria centrada na avaliación dos recentes marcos legais, estes procedementos 

conteñen moi importantes potencialidades, aínda que foron utilizados escasamente, polas restricións das 

medidas de financiamento que debían proporcionar os seus soportes (Plan  Cuatrienal 2013-2016) 

TÍTULO III. CONDICIÓNS XERAIS DE CONSERVACIÓN E ADECUACIÓN DA EDIFICACIÓN, Os ESPAZOS E ELEMENTOS 

URBANOS, E IMPLICACIÓNS ESPECÍFICAS RELATIVAS Aos VALORES HISTÓRICOS E CULTURAIS DO ÁMBITO    

CAPÍTULO I. DEBERES XERAIS DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DAS EDIFICACIÓNS 

Inscribirase na estrutura da Normativa vixente, mantendo maioritariamente as regulacións de Obrigacións xerais 

dos propietarios para a conservación e rehabilitación das edificacións, así como as definicións das Condicións mínimas 

de seguridade, salubridade e ornato das edificacións. 

Incluirá as recentes determinacións legais relativas a condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e outros 

aspectos relativos á habitabilidade, así como aos procedementos de realización de obras nos edificios en propiedade 

horizontal. 

Regulará o alcance das ordes de execución de obras de conservación e rehabilitación, así como os 

procedementos de Colaboración da Administración na conservación, rehabilitación e  adecuación das edificacións. 

Actualizaranse os contidos e efectos das actuacións de Execución Subsidiaria das obras de conservación e 

rehabilitación, segundo a Lei do Solo de Galicia e lexislación estatal, nas súas dúas modalidades: mediante intervención 

directa da Administración ou a través de Axente  Edificador 

CAPITULO 2. DEBERES RELATIVOS Aos VALORES ARQUITECTÓNICOS, HISTÓRICOS E CULTURAIS DOS EDIFICIOS E OBRAS 

DIRIXIDAS Á súa CONSERVACIÓN E ADECUACIÓN 

Neste Capítulo recolleranse basicamente as regulacións da vixente Normativa sobre os Deberes dos propietarios 

relativos aos valores históricos e culturais dos edificios, diferenciando as actuacións esixibles en dous grupos: 

Obras de interese arquitectónico, histórico ou ambiental de carácter ordinario e de carácter extraordinario. 

Detallaranse os contidos e alcances das Ordes de Execución nas dúas situacións, así como os procedementos de 

colaboración da Administración e das diversas formas de execución  sustitutoria, nos actuais marcos legais. 

 

CAPÍTULO 3.  SUPOSTOS DE DECLARACIÓN DE RUÍNA E DEMOLICIÓN DAS EDIFICACIÓNS. 

Manterase a Normativa vixente, con algúns matices de actualización axustada ao contexto xurídico vixente. 

 CAPÍTULO 4. CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO. 

Achégase unha proposta de Normativa Arqueolóxica, do Documento Borrador do Plan Especial.   

CAPÍTULO 5. DEBERES XERAIS DE CONSERVACIÓN E ADECUACIÓN DAS CONTORNAS EDIFICADAS, ESPAZOS LIBRES E 

ELEMENTOS  

Os contidos deste Capítulo terán un carácter xeral, debendo servir como marco de referencia global para as 

regulacións  particularizadas e detalladas que se efectuarán nos Títulos posteriores, centrados  temáticamente nos 

diversos compoñentes: configuracións exteriores das edificacións e elementos puntuais nas mesmas (cableados, 

publicidade exterior etc.) espazos libres públicos, espazos libres privados, compoñentes das paisaxes urbanas, arboledo, 

elementos construídos con valores singulares simbólicos, artísticos, ornamentais, etnográficos, etc.    

Definiranse os distintos marcos legais de referencia obrigada sobre a conservación dos distintos tipos de 

compoñentes con valores, así como sobre as súas condicións de adecuación, e preveranse as situacións sobre 

compoñentes desconformes ((lexislación urbanística e de patrimonio cultural de Galicia, lexislación estatal en materia de 

patrimonio histórico, etc.). Incluiranse referencias ás Directivas e Convenios de carácter internacional con incidencia 

nestes temas. 

TÍTULO IV. TIPIFICACIÓN DAS OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES E EN NOVAS CONSTRUCIÓNS. ACTUACIÓNS XERAIS E 

PARCIAIS 

Os contidos deste Título recollerán maioritariamente os conceptos e determinacións da vixente Normativa, pero 

cunha nova estrutura expositiva,  sistematizada para facilitar a comprensión dos seus supostos metodolóxicos e dos seus 

obxectivos, e ordenada  secuencialmente para proporcionar unhas coherentes claves de lectura.     

CAPÍTULO 1. TIPOS DE ACTUACIÓNS E CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN 

Con eses criterios metodolóxicos, se  tipificarán en primeiro lugar os contidos de Actuacións Xerais e Actuacións 

Parciais. 

No primeiro tipo de Actuacións diferenciaranse as que se refiran a edificios existentes, que supoñan a súa 

conservación, e as que teñan por obxecto novas construcións.   

Ten especial incidencia operativa a precisa definición das Actuacións Xerais en edificios existentes, pola súa 

repercusión na obrigatoria inclusión de actuacións de adecuación da configuración exterior e de supresión ou 

adaptación de elementos desconformes.  

Profundarase na definición das Actuacións Parciais en edificios existentes, polas súas importantes implicacións en 

canto a adecuación  compositiva e estética das compoñentes exteriores dos espazos urbanos. 
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CAPITULO 2. ACTUACIÓNS XERAIS EN EDIFICIOS EXISTENTES  

Recolleranse os tipos de Actuacións da Normativa vixente, podendo nalgúns puntos engadirse novos conceptos 

ou precisións: 

• Actuacións de conservación. 

• Actuacións de Restauración. 

• Actuacións de Rehabilitación. 

• Actuacións de reestruturación e os seus Graos: Parcial, Maioritaria, Total 

• Actuacións de ampliación. 

CAPÍTULO 3. ACTUACIÓNS PARCIAIS NOS EDIFICIOS EXISTENTES. 

Regularanse en continuidade coa Normativa actual, con maior sistematización e algunhas precisións ou adicións. 

Diferenciaranse os seguintes tipos de Actuacións Parciais: 

• Adecuación arquitectónica da configuración exterior dos edificios: fachadas, cubertas e medianeiras. 

• Adecuación de frontes e elementos exteriores de locais en planta baixa e dos seus elementos de 

publicidade ou ornamentación, así como de elementos similares en plantas superiores 

• Rehabilitación de pisos   

• Adecuación de espazos interiores de locais en planta baixa  

• Acondicionamento de espazos libres de parcelas  

• De mantemento, reparación ou consolidación. 

CAPITULO 4. ACTUACIÓNS DE DEMOLICIÓN E DE NOVA EDIFICACIÓN 

Incluiranse as definicións da Normativa vixente, con algunhas precisións relativas sobre todo a supostos de 

reestruturación  volumétrica, ampliacións ou a casos excepcionais de reconstrución. 

TITULO V. CONCEPTOS XERAIS SOBRE A CLASIFICACIÓN DOS EDIFICIOS, ESPAZOS LIBRES E ELEMENTOS URBANOS 

EXISTENTES E MARCOS DAS ACTUACIÓNS 

 Trátase dun Título de nova estruturación, que ten por misión o establecemento dos marcos conceptuais e os 

esquemas metodolóxicos xenerais de regulación sobre edificios, espazos libres, elementos, paisaxes, “acoutando” os 

distintos campos e á vez definindo as articulacións entre os mesmos. Estas tarefas teñen, como cabe esperar, non só 

obxectivos de sistematización teórica senón tamén implicacións operativas, proporcionando referentes claros e precisos 

para os distintos tipos de actuacións “individualizadas”    temáticamente e para as diversas modalidades de actuacións 

“integradas” . 

CAPITULO 1. CONCEPTOS XERAIS SOBRE A CLASIFICACIÓN DAS EDIFICACIÓNS, ESPAZOS LIBRES, PAISAXES E 

ELEMENTOS URBANOS EXISTENTES 

Abrirase cunha  exposición dos  criterios do Plan Especial na  perspectiva da  conservación e valorización 

integrada do conxunto do ámbito, a partir da cal se clasificarán os distintos “campos” de regulación individualizada ou 

temática: Edificios existentes. Novas edificacións. Espazos libres. Elementos urbanos .Estruturas e compoñentes das 

paisaxes urbanas e naturais  

CAPITULO 2. CONCEPTOS PARA A REGULACIÓN DAS ACTUACIÓNS NOS EDIFICIOS EXISTENTES E DE NOVA 

CONSTRUCIÓN 

 Estableceranse o alcance e contido da protección sobre os edificios existentes, en correspondencia co  seu 

Nivel de Protección asignado. Desenvolveranse consideracións sobre as características  tipológicas 

arquitectónicas/funcionais orixinarias dos edificios catalogados, para a modulación das condicións das  posibles 

actuacións sobre eles.  

• Definiranse os criterios para edificios de nova planta, considerando: 

• Usos 

• Contextos inmediatos 

• Contextos xerais (ámbitos homoxéneos constituídos como Zonas de Ordenanza) 

CAPITULO 3.CONCEPTOS PARA A REGULACIÓN DA PROTECCIÓN E DAS CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS NOS 

ESPAZOS LIBRES  

O establecemento de criterios xerais para  a regulación das posibles intervencións sobre os distintos tipos de 

espazos libres existentes sometido a protección: Espazos libres urbanos. Claustros e patios históricos. Espazos verdes 

abertos. Hortas.  

CAPITULO 4. CONCEPTOS PARA A PROTECCIÓN E VALORIZACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERESE URBANO, HISTÓRICO 

Ou CULTURAL  

Os criterios e normas de protección, así como as condicións de actuación, diferenciarán: Elementos en espazos 

libres. Elementos vinculados ou relacionados con edificacións 

Os elementos existentes, nas súas diversas modalidades, incluiranse en diversas modalidades a efectos de 

actuación: protexidos. Non protexidos pero conformes ao ambiente urbano. Desconformes. 

Preveranse marcos de regulación para a incorporación de novos elementos. 
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Preveranse ou recomendarán sistemas de ordenación e actuación, por “temas” ( p.e. fontes, escaleiras, 

esculturas, etc.) ou de modo “integrado” en determinados ámbitos.   

CAPITULO 5. CRITERIOS E MARCOS PARA A REGULACIÓN DA PROTECCIÓN E VALORIZACIÓN DAS COMPOÑENTES 

DAS PAISAXES URBANAS E NATURAIS  

Conterá os criterios e marcos para a protección e valorización das estruturas e compoñentes das paisaxes 

urbanas:  

• Ámbitos formalizados por prazas e escenas arquitectónicas singulares.  

• Ámbitos de tecidos urbanos de especial relevancia na imaxe do conxunto histórico.  

• Eixos de especial interese na paisaxe urbana e os usos.  

• Áreas de accesos ao recinto histórico, relacionadas coas antigas portas. 

• Trazas de camiños históricos singulares, coa especial relevancia do Camiño de Santiago.  

• Fachadas urbanas, nas súas relacións con miradoiros e concas visuais . 

• Arquitecturas singulares interrelacionadas con espazos verdes inmediatos.  

• Espazos naturais das contornas do conxunto histórico 

Recomendarase a adopción de distintos sistemas para a ordenación coherente das actuacións neses distintos 

compoñentes: Documentos de Directrices. Plans, Programas ou Proxectos de adecuación paisaxística 

CAPITULO 6 .NORMAS SOBRE As ACTUACIÓNS ARQUEOLÓXICAS, NA SÚA RELACIÓN COAS ACTUACIÓNS SOBRE 

EDIFICIOS, ESPAZOS LIBRES, ELEMENTOS URBANOS E PAISAXES  

Contemplaranse os criterios xerais sobre as contribucións dos elementos e testemuños arqueolóxicos á 

valorización xeral do conxunto histórico, de acordo co especificado no capítulo 6 deste documento. 

 TITULO VI. A EDIFICACIÓN: REGULACIÓN DA PROTECCIÓN DOS EDIFICIOS CATALOGADOS E CONDICIÓNS DE 

ACTUACIÓN NOS EDIFICIOS CATALOGADOS E NOS NON PROTEXIDOS.     

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS XERAIS E NIVEIS DE PROTECCIÓN DOS EDIFICIOS CATALOGADOS 

Tamén neste Capítulo manteranse substancialmente os conceptos e regulacións da Normativa vixente, que como 

se sinalou inscribiuse nos criterios e métodos predominantes nos 80 e 90 do  XX, e que mostrou ata hoxe unha notable 

eficacia. 

Con todo, faise patente a conveniencia dun certo desenvolvemento e especificación, recollendo as experiencias 

de aplicación e asumindo algunhas achegas metodolóxicas recentes. Amplíanse así os criterios para o establecemento 

de normas de protección e de inclusión no Catálogo e desenvólvense con maiores referencias concretas os conceptos 

arquitectónicos e construtivos considerados na regulación das normas de protección e condicións de actuación. 

De acordo co artigo 41 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia; aos bens integrantes do patrimonio 

arquitectónico en consecuencia da súa relevancia, valor cultural e estado de conservación, aplicaránselles os niveis de 

protección: Integral, estrutural  e ambiental,  en lugar dos catro actuais.  Motivadamente poderase decidir engadir un 

Nivel de protección específico reservado a Edificios modernos ou contemporáneos con valores arquitectónicos e 

urbanos significativos, que como é sabido posúen notable importancia na cidade. 

Se  tipificarán con detalle as características dos Elementos desconformes en edificios catalogados 

CAPÍTULO 2. REGULACIÓN DAS ACTUACIÓNS XERAIS E PARCIAIS NOS EDIFICIOS CATALOGADOS. 

Definiranse en cada un dos Niveis de Protección: 

1. Actuacións Xerais Autorizadas e excluídas 

2. Actuacións Xerais autorizadas en circunstancias particulares 

3. Actuacións Parciais autorizadas   

Seguiranse os conceptos e determinacións da Normativa vixente, con algunhas achegas dirixidas a dotar ás 

regulacións de maior precisión conceptual e coherencia coas execucións concretas das obras, sobre todo nos seguintes 

tipos de Actuacións Xerais: 

• Restauración. Nestes tipos de obras desenvolveranse os criterios e contidos dos Plans Directores de 

Restauración en complexos arquitectónicos de Nivel 1. Preverase a súa posible aplicación a actuacións 

en edificios en Nivel 2. 

• Plans ou outras figuras específicas de consulta previa cando se prevexan reconversións totais ou 

maioritarias de usos, en edificios de interese elevado, nos tres primeiros niveis. Deberán xustificar a 

coherencia das asignacións de usos previstos, en todos os seus aspectos (organización espacial interior, 

sistemas funcionais e instalacións, etc.) coas características  tipológicas, históricas e arquitectónicas.  

• Desenvolvemento e especificación das actuacións de reestruturación, en relación ás características  

tipológicas dos edificios, sistemas estruturais e construtivos e usos previstos.   

• Previsións específicas sobre Actuacións en edificios catalogados como arquitecturas modernas e 

contemporáneas. 

Como achega significativa, estableceranse criterios  particularizados sobre os alcances da protección e os 

contidos das obras, conxugando os Niveis de Protección e as características históricas, as tipoloxías arquitectónicas e as 

conformacións funcionais orixinarias dos edificios. Para iso, distinguiranse criterios específicos para os principais tipos  

edificatorios existentes: 
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• Edificacións relixiosas. Templos, capelas, colexiatas… 

• Conxuntos  conventuales, cos seus característicos sistemas aditivos de templos e capelas, dependencias 

colectivas, espazos de uso asistencial, residencias,  anejos auxiliares, patios e hortas, muros e  tapias, etc. 

• Antigos colexios universitarios con estruturas claustrais 

• Conxuntos dotacionais históricos (hospitais e outros) 

• Edificios históricos de usos civís administrativos 

• Edificios antigos de usos civís recreativos, sociais, culturais (casino, teatro, etc.)  

• Residencias  palaciegas e de capas dominantes na sociedade  estamental  

• Residencias de familias acomodadas do  XIX e principios do  XX 

• Edificios antigos de vivenda antiga  plurifamiliar (sobre todo procedentes da segunda metade do  XIX e 

primeiras décadas do  XX) 

• Vivenda antiga unifamiliar, xeralmente con usos artesanais ou comerciais orixinarios na planta baixa, 

situados sobre todo na améndoa e áreas próximas 

• Vivenda antiga unifamiliar ou  plurifamiliar nas ramificacións exteriores, en xeral con espazos libres 

interiores, ás veces de notables dimensións.  

Na regulación das Actuacións Parciais adquirirá especial importancia a atención detallada ás condicións de 

obras de adecuación técnica e funcional. Atópanse contempladas na Normativa vixente, pero dun modo moi  sucinto, 

explicable no contexto da súa redacción. Pero desde esa época foron acrecentando a súa importancia, por dous 

motivos: por unha banda,  por esixencias ou recomendacións de marcos legais (accesibilidade, instalacións, 

sustentabilidade e eficiencia enerxética, redes de información e comunicación etc.) e, doutra banda, pola  súa 

incidencia na estratexia de rehabilitación e activación social e económica do conxunto histórico (nas súas repercusións 

nas condicións de habitabilidade e de calidade dos usos residenciais, e na conveniente eficacia técnica en usos 

comerciais, de oficinas, hostaleiros, etc.  

CAPÍTULO 3. CRITERIOS SOBRE EDIFICIOS NON PROTEXIDOS 

Neste Capítulo estableceranse os criterios que deberán ser considerados para a exclusión de catalogación deses 

edificios.  

Nesta perspectiva será esencial a distinción de dous grandes grupos: 

 a) Conformes coa Ordenación do Plan Especial. 

  b) Desconformes coa Ordenación 

Esta diferenciación seguirá os criterios da Normativa actual, atendendo sobre todo ás súas características  

tipológicas, os seus volumes e alturas, a súa inserción nos contextos…É dicir non considerarán como criterios determinante 

os seus aspectos de configuración exterior, que puidesen ser desconformes pero susceptibles de adaptación, senón 

sobre todo os seus compoñentes  dimensionales, que requirisen nunhas futuro actuacións máis complexas con 

substitucións ou reestruturacións. Con estes criterios distinguiranse varios Graos dos edificios non protexidos Desconformes 

1.- Situación xenérica de Fóra de Ordenación 

2.- Situación expresa de Fóra de Ordenación 

 Estableceranse en cada unha desas dúas situacións as obras esixibles de conservación e rehabilitación, as obras 

de mellora que poderán ser impedidas e as condicións de substitución.  

Terá importancia a identificación dos edificios de impactos especialmente negativos, para o establecemento de 

prioridades de actuación de iniciativa pública (por exemplo, prevendo a súa inclusión en actuacións conxuntas de 

renovación, nos marcos estatais e de Galicia, coas consecuentes asignacións de medios de financiamento e 

procedementos de xestión). 

Nos casos de desconformidades susceptibles de certa acomodación, dentro de criterios de racionalidade 

operativa, estableceranse previsións específicas (por exemplo, mediante supresión de plantas superiores de grave 

impacto paisaxístico, reorganizacións parciais da  volumetría, etc.). Estas actuacións serían sen dúbida complexas, pero 

os marcos legais dispoñibles permiten unhas coherentes condicións de viabilidade, combinando instrumentos de 

reordenación executiva e medidas de fomento económico favorables aos propietarios afectados.     

En fin, este Capítulo dedicará gran atención á regulación da supresión e adaptación dos elementos 

desconformes das configuracións exteriores. 

Nestas perspectivas, terá gran incidencia a tipificación das obras previstas. Se consistisen en Actuacións Xerais, 

polos seus contidos e a súa entidade económica, esixirase a  recomposición de fachadas, adaptándose ás Condicións  

compositivas e formais do Plan (por suposto, dentro da súa razoable compatibilidade cos programas de usos). En casos 

de Actuacións Parciais, por exemplo obras de reconversión ou adecuación de locais comerciais, garaxes ou  anejos, 

esixiranse actuacións específicas de adaptación, que poderán supoñer tanto intervencións complexas (nova disposición 

de ocos, acabados, etc.) como obras de pequenas escalas (cores, toldos, rótulos, peches, etc.).    

CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS EN EDIFICIOS NON PROTEXIDOS 

Os contidos deste Capítulo relacionaranse directamente coas previsións e tipificacións do anterior. 

Regularanse os alcances das distintas Actuacións Xerais: Conservación, Rehabilitación, Reestruturación nos seus 

distintos graos (total, maioritaria, parcial), Ampliación ou Reordenación  volumétrica.  

O coñecemento máis preciso das situacións da edificación non protexida, baseado nos traballos de campo que 

efectuamos na Fase de Información e Diagnóstico, e a identificación concreta dos casos de desocupación ou extrema 
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deterioración de edificios non protexidos, proporcionará unhas referencias máis detalladas das que dispoñía o Plan 

anterior para a regulación adecuada das actuacións neses edificios.  

No que respecta ás Actuacións Parciais e aos supostos de supresións e adaptacións de elementos desconformes 

remitímonos ao sinalado no capítulo anterior. 

Trataranse neste Capítulo as situacións particulares de edificios non protexidos, derivadas de inclusión en plans, 

programas ou proxectos de valorización das escenas edificadas e as paisaxes urbanas (en relación a ordes de execución 

de obras de interese arquitectónico ordinario ou extraordinario, procedementos de execución pola propiedade ou en 

sistemas subsidiarios a cargo da administración ou axentes concesionarios, etc.)  

TITULO VII. CONCEPTOS PARA A REGULACIÓN DA NOVA EDIFICACIÓN: NORMAS  DIMENSIONALES E CONDICIÓNS  

COMPOSITIVAS E FORMAIS    

Como xa sinalamos, entendemos que o novo Plan debe conceder gran atención á regulación das condicións 

das novas edificacións resultantes de substitucións de edificios non protexidos, con alcances de difícil avaliación desde a 

actual situación de crise e case paralización da actividade na construción.  

Pero sen dúbida esas actuacións a medio e longo prazo terán unha incidencia moi relevante, polas propias 

condicións dos edificios non protexidos, que en gran parte reúnen varias situacións que favorecerían a súa substitución, 

como opción máis racional en termos construtivos, e tamén en moitas ocasións  máis vantaxosa economicamente para 

os propietarios:  

• A súa procedencia maioritaria das décadas dos 40-70 do  XX, con materiais e sistemas construtivos 

adecuados neses contextos pero que xa presentan problemas de obsolescencia. 

• Na súa maioritaria conformación como tipos de vivenda, a súa conformación para programas que 

pasaron a ser minoritarios (vivendas familiares convencionais da época, cuns tamaños de fogares 

relativamente amplos, fronte a •  

• A súa inadecuación respecto a esixencias técnicas legais 

• A súa carencia de condicións de calidade en canto a confort e consumo enerxético, accesibilidade, etc. 

Xunto a eses aspectos engádense as avaliacións económicas das distintas opcións de actuación: o peso cada 

vez menor das partidas relativas a estruturas,  tabiquerías, etc. respecto a outras compoñentes de acabados e 

instalacións, define en moitas ocasións para os propietarios uns cálculos máis rendibles cara á substitución que cara á 

reestruturación ou rehabilitación total. 

   CAPÍTULO 1. CONCEPTOS XERAIS  

Neste Capítulo se  tipificarán os contidos dos parámetros de regulación, recollendo as definicións da Normativa 

vixente, dotando de maiores precisións a algúns aspectos e buscando unha sistematización que facilite a organización 

expositiva e a claridade de lectura. 

Estableceranse así, de modo diferenciado, os conceptos sobre os aspectos  dimensionales e  volumétricos de:  

• A nova edificación. 

• As ampliacións en altura 

• As ampliacións con novos corpos sobre espazos non ocupados antes por edificación. 

Definiranse os marcos sobre as compoñentes  compositivas e estéticas dos edificios de nova construción ou de 

actuacións de reestruturación maioritaria ou total de edificios non protexidos. 

E, en fin, aspecto importante, acoutaranse as características dos Edificios Singulares, entendendo  estes como  

aqueles normalmente  destinados a usos non residenciais (dotacionais ou terciarios) que por razón da súa dimensión, 

tipoloxía ou natureza poidan supoñer  unha excepcionalidade no contexto da cidade histórica,  e deberá dispoñer de 

regulacións  compositivas e formais específicas, segundo esta proposta de organización do documento normativo, a súa 

regulación aparecerá  no Capítulo 6. 

CAPITULO.2. PARÁMETROS XERAIS PARA A REGULACIÓN DA EDIFICACIÓN 

 Se  sistematizarán as definicións da actual Normativa, con algunhas precisións e ampliacións ou novas 

regulacións: Aliñacións. Rasantes. Lindes das parcelas. Fondos da edificación. Superficies ocupadas pola edificación. 

Soportais existentes e de nova conformación. Plantas baixas, superiores e de ático ou baixo cuberta Altura da edificación 

e alturas  particularizadas de pisos e outras compoñentes. Condicións das cubertas. 

Dedicarase especial atención á regulación dalgúns aspectos que presentan tratamentos non suficientemente 

coherentes  ou precisos na actual Normativa: 

• Regulación dos fondos de edificación con consideración das características dos edificios e parcelas e 

localización en Zonas de Ordenanzas 

• Condiciones de accesibilidade  

• Utilización de espazos baixo cubertas inclinadas  

• Composición  volumétrica de Edificios Singulares 

• Algúns aspectos das Condicións  compositivas, estéticas e formais da configuración exterior (como 

galerías, atendendo a dimensións, solucións construtivas, usos e contextos urbanos; definicións 

construtivas de miradoiros e utilización destes elementos en situacións específicas; balcóns e outros 

elementos) .  Na proposta de Normativa para Aprobación Inicial a regulación destes aspectos utilizarase 

exemplos gráficos. 

CAPITULO. 3. PARÁMETROS DE REGULACIÓN DE ALTURAS E PENDENTES DE CUBERTAS 
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Definiranse as alturas nas novas edificacións, mantendo as normas actuais pero atendendo de modo puntual  a 

axustes máis detallado, en función de situacións particulares de usos,  rasantes, contextos inmediatos etc. 

Consideraranse as condicións das alturas libres de plantas baixas ou pisos nalgúns  edificios catalogados en Nivel 

4, que presentan alturas notablemente inferiores ás  convenientes para adecuacións de habitabilidade. As 

reestruturacións neses edificios poderían supoñer novas posicións dos forxados con lixeiros axustes  dimensionales nas 

fachadas  

No que respecta ás formas e pendentes das cubertas, e elementos sobre as mesmas, manteranse os criterios 

actuais con algunhas novas especificacións, dirixidas a alcanzar maior calidade  compositiva e formal e mellores 

oportunidades de utilización. 

CAPITULO 4. CONDICIÓNS  COMPOSITIVAS, FORMAIS E ESTÉTICAS DAS NOVAS EDIFICACIÓNS E DAS  

RECONFIGURACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES 

Como en todos os aspectos,  estimamos que a regulación do Plan vixente é substancialmente válida, 

comprobándose na práctica a súa consecución de resultados coherentes cos obxectivos da integración nos contextos 

históricos. Con todo, parece conveniente  estudar algúns desenvolvementos e axustes, tendo en conta a avaliación 

deses resultados e tamén considerando as condicións da actual cultura arquitectónica, impregnada por criterios e 

enfoques  proyectuales moito máis atentos á especificidade deste tipo de intervencións –o que non ocorría nos anos de 

redacción do  PE vixente- e que dispón ademais de repertorios de referencia ou orientacións moi ricas e experimentadas 

A redacción desta parte da Normativa apoiarase  así nunhas  argumentacións xerais sobre a incidencia de catro 

grandes aspectos: 

a) Criterios e orientacións  proyectuales. Centrarase a atención nas condicións de congruencia de dous enfoques 

admisibles: por unha banda,  os baseados na  continuidade coas linguaxes da edificación tradicional. E doutra 

banda,  os apoiados na interpretación dos “materiais”  tipológicos e formais históricos desde linguaxes 

contemporáneas.  

b) As coherentes relacións das linguaxes cos usos previstos (sobre todo nos casos de edificios de usos exclusivos non 

residenciais) 

c) As incidencias dos contextos inmediatos, tanto cando se atopen dominados por edificios catalogados de valores 

relevantes como noutros casos en que formen parte de contextos próximos de edificios carentes de valores. 

d) As consideracións  contextuales xerais,  segundo as localizacións en Zonas de Ordenanza ou ámbitos de 

regulación paisaxística  particularizada 

Trataranse ademais de modo diferenciación os criterios sobre Edificios Singulares, fomentando linguaxes con 

intencións claramente comprometidos coa  contemporaneidad, pero sempre desde atencións cara ás “ preexistencias” 

ambientais 

A partir destas exposicións xerais abordarase a regulación, mediante directrices, normas e, nalgúns casos, 

recomendacións ou previsións de solucións específicas, tanto das ordenacións  compositivas xerais como dos seus 

elementos  particularizados, formais ou construtivos.  

Se  modularán os seguintes aspectos, sempre con sistemas en de coherencia entre os mesmos:  

1.  COMPOSICION ARQUITECTÓNICA E ORGANIZACIÓN FORMAL DA CONFIGURACIÓN EXTERIOR 

• En edificios de nova planta 

• Reconfiguraciones requiridas ou admitidas en Actuacións Xerais sobre edificios existentes  

• Reorganizacións de cubertas  

• Ampliacións con corpos interiores  

Concederase atención pormenorizada ao tratamento  compositivo e formal de fachadas interiores, pola súa 

incidencia notable incidencia nas percepcións paisaxísticas. 

 2. ACABADOS DE FACHADAS E MEDIANEIRAS VISTAS 

Manteranse esencialmente as regulacións actuais, con algunhas precisións, sobre todo relativas a algúns aspectos 

que na nosa opinión resulta necesario desenvolver, á vista de certos resultados prácticos pouco congruentes:  zócalos,  

hastiales e medianeiras vistas,  chapados de granito e outros. 

En particular, as regulacións sobre  hastiales e medianeiras vistas “consolidadas” coordinaranse con propostas de 

adecuación, atendendo ás súas características concretas e os seus impactos nas imaxes dos ámbitos inmediatos e nas 

vistas paisaxísticas máis xerais. 

 Atenderase de modo pormenorizado a posibles  coloraciones de  revocos, dentro dos marcos ofrecidos polo 

exhaustivo traballo da Paleta Cromática e ás indicacións do Plan vixente respecto a Plans de Cor nalgúns ámbitos moi 

localizados.   

Dispoñeranse distintas Seccións  sistematizadas relativas a: 

• Tipos e características dos ocos e elementos dos mesmos. 

• Elementos funcionais en fachadas (sobre todo instalacións, etc.) 

• Galerías. Dedicarase especial atención á regulación das galerías, atendendo aos seus tipos e relacións 

cos espazos interiores; composición, dimensións e deseño; solucións construtivas; contribucións á 

eficiencia enerxética, etc. 

• Outros elementos  particulares voados: desenvolvemento de precisións sobre miradoiros (características 

para recoller  a tipoloxía dese elemento tradicional, e evitar o seu uso desvirtuado como “ventá” voada,  
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• Cubertas, cornixas e beirados.  Elementos sobre cubertas. Achegas respecto a normativa  PE vixente, en 

relación por exemplo a novos elementos técnicos e normativas sobre os mesmos 

  CAPITULO 5. CONDICIÓNS  COMPOSITIVAS E FORMAIS PARTICULARES EN ACTUACIÓNS DE ADICIÓN DE PLANTAS 

EN ALTURA Ou DE AMPLIACIÓN CARA A ESPAZOS INTERIORES DE PARCELA 

Nunha primeira Sección estableceranse pautas das actuacións de adicións de planta segundo alturas e frontes 

 dos edificios obxecto de ampliación e atendendo aos seus esquemas  compositivos e valores. 

Utilizaranse para iso os marcos da actual Normativa, nas distintas situacións A1, A2, A3, A4, A5 e A6, A7 e A8, con 

algunhas precisións que puidesen resultar convenientes en función de exames pormenorizados, da avaliación dalgunhas 

actuacións realizadas e do interese que poderían ter novas especificacións para dotar de maior calidade  compositiva e 

mellores condicións funcionais a estes tipos de actuacións. 

Así mesmo definiranse criterios e normas  particularizadas sobre utilización de galerías en actuacións de 

ampliacións en altura 

Nunha segunda Sección estableceranse os criterios  compositivos e as pautas formais para as actuacións de 

ampliación en espazos interiores de parcela.      

CAPITULO 6. CONDICIÓNS  COMPOSITIVAS E FORMAIS PARTICULARES EN EDIFICIOS SINGULARES 

Como xa indicamos, a nova Normativa dedicará atencións específicas aos aspectos  compositivos e formais  

particularizados para Edificios Singulares. 

 TITULO VIII. CONDICIÓNS DE ACTUACIÓN EN ESPAZOS LIBRES, ELEMENTOS URBANOS, ESCENA COMERCIAL, 

ESTRUTURAS E COMPOÑENTES SINGULARES DAS PAISAXES URBANAS E OUTROS ASPECTOS PARTICULARES INCIDENTES NA 

IMAXE DA CIDADE HISTÓRICA 

Estruturarase en distintos Capítulos, que en parte recollerán, cos convenientes desenvolvementos e 

especificacións, normas e recomendacións da Normativa vixente, e en parte asumirán novos contidos, en aspectos non 

contemplados ou non suficientemente definidos na mesma. 

  CAPITULO 1.CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS NOS ESPAZOS LIBRES URBANOS 

As regulacións se  sistematizarán atendendo aos tipos máis importantes dos espazos libres: 

• Espazos libres urbanos singulares do recinto histórico: prazas e outros ámbitos con normas especiais de 

protección 

• Espazos libres urbanos menores do recinto histórico: prazas e  plazuelas 

• Tramas viarias do recinto histórico 

• Roldas do recinto histórico con previsións de mantemento do tráfico rodado 

• Prazas e outros espazos  estanciales  engranados ás Roldas do recinto histórico, nos seus partes exteriores 

• Tramas viarias exteriores ao recinto histórico con previsións de tráfico rodado xeral 

• Prazas e outros espazos libres urbanos  estanciales, exteriores ao recinto histórico 

Para cada un destes grandes grupos ou tipos de espazos libres, sinalaranse , as condicións de ordenación, criterios 

e normas de protección, modalidades de actuación nos seus distintos aspectos de deseño, materiais, etc. Identificando 

os elementos desconformes, dunha ou outra natureza, e preveranse os criterios de intervención para a súa supresión ou 

adaptación.  

As regulacións coordinaranse coas directrices sobre mobilidade, nas súas diversas situacións e compatibilidades. 

Nas tramas viarias con tráfico rodado definiranse tratamentos de aceirados, seccións e materiais de calzadas, elementos 

particulares como vaos de peóns, inserción de elementos funcionais, sinalización, etc. 

Consideraranse as condicións do arboledo e elementos de axardinamento nos distintos tipos de espazos que o 

incorporen. 

Incluiranse en casos convenientes Instrucións e Normas de detalle sobre espazos  particularizados ou 

compoñentes dos mesmos 

En fin, regularase a Documentación dos distintos marcos previstos para a ordenación e as actuacións sobre 

espazos libres urbanos, con tres figuras básicas:  

1. Plans Directores 

2. Proxectos de Actuacións Xerais 

3. Proxectos de Actuacións Parciais 

Cos criterios que expuxemos na Introdución, na Normativa trataranse os marcos e contidos xerais destes 

Documentos. A súa regulación técnica específica e detallada incluirase en Anexo, para facilitar a súa consulta e posibles 

actualizacións ou revisións. 

CAPITULO 2. CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS NOS ESPAZOS LIBRES VERDES,  PUBLICOS E PRIVADOS  

Como no Capítulo anterior, diferenciaranse tamén neste os distintos tipos de espazos verdes, co fin de  sistematizar 

as regulacións e de atender ás condicións específicas 

• Parques e xardíns históricos, públicos e privados  

• Parques públicos de recente conformación. 

• Xardíns ou espazos axardinados públicos de carácter menor 
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• Ámbito de Intervención Unitaria de  As Hortas  

• Hortas e espazos verdes de complexos  conventuales 

• Espazos libres privados en interiores de parcelas 

Definiranse  para cada un destes grupos ou tipos de espazos os criterios  xerais e particulares de protección e de 

actuación, regulacións de usos, instalacións, posibles implantacións de elementos construídos, tratamentos do arboledo e 

os elementos vexetais, trazados, áreas  estanciales e percorridos, elementos desconformes, etc. 

As regulacións dos distintos aspectos efectuaranse de modo  sistematizado, para facilitar a súa comparación e 

avaliación.   

Nos espazos de propiedades eclesiásticas, institucionais, etc. hoxe excluídos de acceso público ou só con 

modalidades restrinxidas, contemplaranse nos casos convenientes procedementos convenientes de incorporación á 

vida pública, de acordo loxicamente coas situacións de cada espazo. 

Nalgúns casos, como en “As  Hortas” ou algúns espazos verdes de complexos  conventuales, afectados por 

sistemas de xestión do Plan Vixente, a ordenación das actuacións e usos que se efectuará neste Capítulo coordinarase 

coas previsións que se inclúen noutros capítulos da  Normativa  sobre instrumentos de desenvolvemento e de xestión.  

En fin, destacamos a atención que se dedicará á regulación das condicións dos espazos libres privados en 

interiores de parcelas, por varios motivos: 

a) o obxectivo de alcanzar unha adecuada coherencia entre as calidades arquitectónicas dos edificios e as 

calidades ambientais destes espazos. Non fai falta apuntar que en moitas ocasións danse na actualidade acusados 

contrastes entre unhas e outras, por moitos motivos, todos ben coñecidos (uns relacionados coa insuficiencia de 

normativas de detalle, outros con dificultades en canto a controis e disciplina urbanística).  

b) a forte incidencia que estes espazos teñen na imaxe da cidade, nos seus múltiples modos de visión: desde as 

fotografías aéreas ás vistas directas desde enclaves singulares, identificados nos documentos gráficos sobre concas 

visuais, miradoiros, fachadas urbanas, etc. dos Documentos de Información e de Diagnóstico.  

Esta regulación terá en conta todos os aspectos que inciden na calidade ambiental e interese paisaxísticos: 

tratamentos de superficies pavimentadas e verdes. Arboledo e xardinería. Cerramentos. Elementos como  pérgolas ou 

toldos. Elementos actuais expresamente desconformes, etc.  

En fin, definiranse os contidos xerais dos Proxectos de xardinería e doutras actuacións complementarias, remitindo 

a súa regulación detallada a Anexos. 

 

 

CAPITULO 3 .CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS NOS ELEMENTOS DE INTERESE URBANO, HISTÓRICO Ou CULTURAL  

A metodoloxía será similar á dos capítulos anteriores, diferenciando os principais grupos ou tipos de elementos, e 

establecendo as súas regulacións de modo  sistematizado, e con articulación de normas, recomendacións xerais e 

nalgúns casos Instrucións pormenorizadas sobre situacións concretas 

Elementos catalogados, ornamentais ou con fins culturais, implantados en espazos libres.    

Diferenciaranse dentro deste grupo xeral distintos tipos de elementos particulares:  

1.  Cruceiros   

2. Fontes e pozos  

3. Esculturas e elementos de carácter estético, ornamental ou conmemorativo 

4. Escaleiras e escalinatas, balaustradas,  cipos e outros elementos de acceso e delimitación 

5. Elementos de parques ou xardíns: quioscos, portas, enreixados e cerramentos, etc.  

6. Mobiliario urbano de interese histórico ou cultural 

7. Obras civís catalogadas 

8. Muros,  tapias e outros cerramentos de valor na paisaxe urbana 

CAPITULO 4. MOBILIARIO URBANO, ELEMENTOS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDADE E SINALIZACIÓN EN ESPAZOS LIBRES 

PÚBLICOS 

Seguindo o sistema dos capítulos anteriores, achegaranse criterios e definiranse normas e recomendacións  

sistematizadas segundo os diferentes tipos funcionais de mobiliario urbano público 

1. De descanso 

2. De protección e accesibilidade 

3. Elementos de urbanización 

4. Elementos de iluminación 

5. Elementos comerciais: quioscos de flores, prensa, bebidas, xeados e similares  

6. Elementos de limpeza: papeleiras, contedores de residuos 

7. Outros  
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Se tratarán de modo específico os criterios e regulacións sobre elementos de información, publicidade e 

sinalización  

A extensión, complexidade e diferenciación do conxunto histórico aconsella estudar criterios en canto a 

tipificacións, nunha dobre perspectiva: 

a) nalgúns tipos ou modalidades de elementos e mobiliario urbano, con obxectivos unitarios para todo o ámbito do 

Plan 

b) en certos casos, con adecuacións ás características de ámbitos homoxéneos de paisaxe ou ás Zonas de 

Ordenanza 

Como nos anteriores capítulos temáticos, as regulacións pormenorizadas efectuaranse en Anexos, ou en remisións 

a Instrucións ou Ordenanzas sectoriais. 

CAPITULO 5. ILUMINACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS, ESCENAS URBANAS E EDIFICIOS SINGULARES 

Estableceranse neste Capítulo os criterios xerais, considerando factores de calidade ambiental e escénica; 

eficiencia e aforro enerxético; mantemento, adecuación funcional aos usos peonís e ao tráfico rodado 

Diferenciaranse as seguintes modalidades segundo os ámbitos, necesidades e obxectivos: 

a) Exterior de edificios singulares 

b) Prazas e outros espazos libres urbanos singulares  

c) “Fachadas urbanas” de gran importancia na imaxe xeral 

d) Espazos  estanciales menores 

e) rúas de tráfico rodado 

f) rúas e ámbitos peonís sen trazos singulares 

Neste tema, como no relativo ao mobiliario urbano, efectuaranse Previsións de Regulacións específicas en 

Ordenanzas ou Instrucións 

CAPITULO 6.CONDICIÓNS DAS FRONTES COMERCIAIS E PUBLICIDADE EN FACHADAS  

Este Capítulo enmarcarase nunha continuidade básica coas normas do Plan vixente, pero con algunhas novas 

achegas relativas á súa máis adecuada sistematización e ao desenvolvemento dalgúns aspectos que avaliamos como 

insuficientes ou sen a debida precisión. 

Diferenciaranse con maior precisión as regras sobre estes aspectos, en relación ao carácter dos edificios: 

catalogados nos seus distintos niveis; non catalogados; e novas edificacións. 

Consideraranse algunhas modulacións específicas segundo as distintas Zonas de Ordenanza 

E en fin, e tema que consideramos de relevante potencialidade, estudaranse  particularizadamente os 

tratamentos dalgúns ámbitos de alto interese paisaxístico nos que existen fortes densidades de locais comerciais.  

As regulacións, dentro deses criterios e enfoques, se  sistematizarán distinguindo os distintos compoñentes: 

Portadas e escaparates de locais, nas súas ordenacións conxuntas e nos seus diversos compoñentes materiais e 

construtivos, cores, elementos ornamentais, etc. 

Toldos. Elementos exteriores en vía pública (anuncios “despregados”, anuncios efémeros, etc.)  

Rótulos e anuncios mediante elementos estables en plantas baixas. 

Rótulos e anuncios en plantas altas. 

Exclusión de publicidade en medianeiras e elementos sobre cubertas 

Impactos  lumínicos de interiores de locais. Control de novos procedementos de publicidade luminosa desde o 

interior. Iluminación exterior sobre rótulos ou elementos comerciais e sobre fachadas, etc. 

CAPITULO 7. CONDICIÓNS DAS ACTUACIÓNS INTEGRADAS PARA A VALORIZACIÓN DE ESTRUTURAS E COMPOÑENTES 

DA PAISAXE URBANA 

Neste capítulo, contémplanse os contidos das actuacións sobre as paisaxes urbanas teñen como trazos 

substanciais, aspectos complexos que configuran percepcións sociais e valoracións culturais para o que se teñen en 

conta os seguintes aspectos: 

• Os aspectos “físicos”, determinados polas escenas edificadas, os espazos libres urbanos, os ámbitos 

verdes, os distintos elementos ornamentais ou funcionais, etc. 

• Os seus usos sociais, nas súas diversas modalidades, densidades e intensidades,. 

• Os seus compoñentes “inmateriais”: significados historicamente consolidados, caracterizacións en 

procesos de  desdibujamiento, ou ao contrario, de novas conformacións, referentes particulares de 

grupos sociais, de idade, de motivacións…  

Os marcos e instrumentos normativos, como xa se sinalou, para os efectos da valorización da paisaxe urbana 

toma en consideración as estruturas urbanas e os seus compoñentes, avalía as súas calidades, potencialidades e 

deficiencia. Que serán o marco de referencia para todas as elaboracións  propositivas do Plan:   

• A Memoria do Plan incluirá as formulacións estratéxicas e a  pormenorización de Directrices 

• A Normativa e os Planos de Ordenación recollerán os aspectos vinculantes, complementados nos casos 

convenientes con Recomendacións claramente diferenciadas dos contidos regrados 
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Engadiranse, como Anexos, Propostas de natureza indicativa. 

A Normativa, conterá a regulación de: 

1. As categorías e graos de protección das compoñentes que inciden na paisaxe:  

• configuración exterior dos edificios, en relación á catalogación dos edificios.   

• espazos libres urbanos, nas súas distintas modalidades 

• elementos de interese  

2. A identificación de situacións de desconformidade, na súa manifestación nas distintas compoñentes. 

3. O establecemento de normas de composición, implantación e adecuación doutras compoñentes particulares 

das escenas e da imaxe urbana, como: 

• frontes comerciais  

• mobiliario urbano, nas súas distintas modalidades funcionais. 

• publicidade, sinalización, etc. 

3. Marcos e documentos de Directrices e de Plans, Programas e Proxectos de valorización paisaxística.      

Os documentos para a valorización das paisaxes cuxa elaboración se recomenda en desenvolvemento do Plan 

Especial céntranse en: Ámbitos homoxéneos ou Unidades de Paisaxe, as cales se desenvolven na Parte IV, deste 

documento.  

Neste sentido, a elaboración, no desenvolvemento do Plan Especial, de plans ou programas cos seguintes 

contidos: 

• Ámbitos formalizados por espazos urbanos e escenas arquitectónicas singulares  

• Eixos de especial interese (en especial, os eixos  vertebradores do recinto, que se analizaron no 

Documento de Información e Diagnóstico  

• Áreas ao redor das antigas “portas” do recinto  

• Trazas de camiños históricos singulares 

• “Fachadas da cidade”, de especial incidencia na súa imaxe xeral. Estes plans ou programas incluirían 

loxicamente avaliacións de concas visuais, actuacións sobre lugares que actúan como “miradoiros”, etc. 

• Espazos verdes relacionados con grandes conxuntos arquitectónicos, hortas, os tecidos menores dos 

espazos libres privados nas traseiras das edificacións, ribeiras do Sar e  Sarela, paisaxes de 

caracterizacións agrarias das contornas. 

TÍTULO IX. DAS LICENZAS MUNICIPAIS. 

Adaptarase a regulación actual aos novos aspectos contemplados na Lei do Solo de Galicia, e o establecido no 

Capítulo II Sección 1ª. Títulos  habilitantes de natureza urbanística, do Regulamento da  LSG D 143/2016, Especialmente 

importante nesta contorna resultará a regulación da figura da Comunicación Previa. . 

Organizarase cos seguintes Capítulos: 

CAPÍTULO I. MARCOS XERAIS 

Anótanse como  LS as regras para considerar derivadas da Lei e o Regulamento da Lei  dell Solo de Galicia. 

Conterá os seguintes temas: 

• Actuacións de edificación, urbanización, de usos do solo e outros actos suxeitos a licenza municipal  

• Licenzas urbanísticas e Comunicacións Previas. ( LS). 

• Prelación de licenzas e outros títulos administrativos. 

• Caducidade das licenzas ( LS). 

• Procedemento para a tramitación das Comunicacións Previas ( LS). 

• Actos promovidos polas Administracións Públicas( LS) 

CAPÍTULO 2. CONDICIÓNS PARTICULARES DAS LICENZAS EN BENS DE INTERESE CULTURAL 

Anótanse como  LPC as regras para considerar derivadas da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia  

• Condiciones das licenzas en inmobles, espazos ou elementos  particularizados incoados ou declarados 

Bens de Interese Cultural ( LPC) 

• Procedementos para a solicitude de Informes previos aos organismos competentes en materia de 

Patrimonio Cultural ( LPC) 

• Licenzas en Contornas incoadas ou declaradas de Bens de Interese Cultura ( LPC) 

• Documentación específica dos documentos para trámite de licenza 
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TÍTULO X. REGULACIÓNS  PARTICULARIZADAS EN SOLOS URBANOS. NORMATIVAS DE ZONAS HOMOXÉNEAS E 

CONDICIÓNS EN  AMBITOS UNITARIOS DE  INTERVENCION.  POLÍGONOS DE EXECUCIÓN E OUTROS MARCOS DE 

ORDENACIÓN ESPECÍFICA 

Trátase dun Título de gran importancia nos obxectivos de adecuar os contidos das actuacións  edificatorias e dos 

usos ás condicións concretas dos distintos ámbitos que compoñen o conxunto histórico. Así mesmo, esas consideracións 

de atención aos contextos –en todas as súas compoñentes – morfológicas,  topográficas, estruturas viarias, espazos libres, 

aspectos paisaxísticos, etc.- serán de suma importancia para encadrar adecuadamente as propostas sobre a 

adecuación e a valorización de escenas edificadas, espazos libres públicos e privados, estruturas de mobilidade, etc.   

No  CAPITULO 1 expoñeranse os criterios e obxectivos desas delimitacións de ámbitos –que actuarán como Zonas 

de Ordenanza- e definiranse as súas características. 

A súa delimitación coincide coas Zonas de Ordenanza actuais, que consideramos correctamente diferenciadas. 

Pero desenvolverase a análise das súas condicións, centrando a atención naqueles aspectos de maior incidencia da 

adecuación e especificación das regras de actuación: localización, procedencia histórica, articulacións coas contornas 

inmediatas e a cidade, topografía, sistema viario, topografía, estrutura parcelaria, tipos e modalidades de agregacións 

da edificación e valores dos edificios e as escenas, usos actuais da edificación e potencialidades en canto a fomento de 

determinados usos, etc.  

Se diferenciación os seguintes ámbitos con trazos homoxéneos, históricos,  morfológicos,  edificatorios e funcionais, 

constituídos como Zonas de Ordenanza. 

• Zona 1. Antigo Recinto Intramuros. 

• Zonas 2. Barrios antigos  extramuros.  

• Áreas ao norte do recinto.  

• Áreas en ramificacións cara ao leste.  

• Áreas do bordo oriental do recinto. 

• Agregacións cara ao sueste, apoiadas na  rúa  Castrón  Douro  

• Áreas do bordo sur do recinto. 

• Agregacións no suroeste, apoiadas en Carreira  do Conde e  R. de Castro Barrios do oeste. 

• Zonas 3. Tecidos antigos periféricos en continuidade cos barrios  extramuros, agregados linealmente sobre 

camiños históricos. 

• Agregacións lineais estendidas cara ao norte. 

• Tecidos ao leste, sobre a  rúa de  Belvis. 

• Agregacións cara ao sueste, apoiadas na  rúa  do Sar. 

• Tecidos agregados nos camiños cara ao oeste, sobre a  rúa de San Lourenzo Tecidos estendidos ao oeste 

e noroeste, cara a  Carme  do  Abaixo. 

• Zona 4. Tecidos menores ao redor de  rueiros. 

• Zonas 5. Áreas de procedencias antigas renovadas. 

• Zonas 6. Áreas de implantacións e reformas de plan anterior. 

 En cada Zona se sistematización as súas regulacións  particularizadas, complementando as normas xerais ou 

introducindo pautas específicas.  Diferenciaranse os seguintes aspectos: 

• Regulacións específicas das Condicións da edificación e os seus usos. 

• Regulacións específicas das Condicións dos espazos libres públicos e privados. 

• Proteccións  particularizadas sobre aspectos  tipológicos, construtivos, etnográficos e culturais. 

• Regulacións específicas de determinadas mazás, agregacións  edificatorias ou edificios individualizados. 

• Marcos de ordenación de actuacións de mellora da paisaxe urbana e da imaxe da  escena edificada.  

Nos Capítulos 3 e 4 se diferenciación dentro das diversas Zonas Áreas con trazos específicos a efectos de 

instrumentos urbanísticos de xestión (dentro dos marcos legais para actuacións en Solo Urbano Consolidado e non 

consolidado). 

Regularanse con novas achegas as Unidades de Intervención do Plan vixente, que, como xa indicamos, pasarán 

a denominarse Ámbitos de Intervención Unitaria.  

En fin, estableceranse criterios sobre o Solo Urbanizable e o Non Urbanizable, así como sobre Equipamentos e 

dotacións, en atención á súa incidencia xeral na cidade, no conxunto histórico e nos distintos ámbitos. 

TITULO  XI. SISTEMAS XERAIS DE EDIFICACIÓNS DOTACIONAIS  

Organizarase en dous Capítulos, con contidos articulados entre si: 

1. ORDENACIÓN DAS LOCALIZACIÓNS E USOS  ESPECIFICOS DOTACIONAIS. 

Establecerá criterios e obxectivos sobre os distintos tipos de dotacións, no marco xeral da estratexia de 

rehabilitación e valorización do conxunto histórico e da súa integración na cidade. 
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Para iso, consideraranse as súas escalas de incidencia, xeral, no conxunto da cidade e contornas e en ámbitos 

próximos (conxunto histórico e os seus diversos ámbitos). Teranse en conta as súas funcións e usos (predominantes ou 

complementarios). E, en fin, atenderase ás súas diversas titularidades e modos de xestión 

Terá un tratamento específico a avaliación de novos usos dotacionais en edificios catalogados, nos marcos da 

lexislación sobre a protección e revitalización do patrimonio histórico   

2. LISTADOS  PARTICULARIZADAS DOS EDIFICIOS EXISTENTES Ou NOVAS EDIFICACIÓNS CON ASIGNACIÓNS DE USOS 

DOTACIONAIS. 

Incluiranse no Capítulo as Fichas de edificios ou parcelas con asignacións dotacionais.  

Se  sistematizarán as Fichas, distinguindo os distintos aspectos incidentes na súa ordenación. 

TITULO  XII. SISTEMAS XERAIS DE ESPAZOS LIBRES, LEIRAS SINGULARES, SOLOS URBANIZABLES E NON URBANIZABLES  

Neste Título incluiranse capítulos diferenciados relativos a: 

1. SISTEMAS XERAIS DE ESPAZOS LIBRES 

1. Redes viarias. 

2. Espazos verdes. 

3. Condicións  particularizadas do Parque de Vistalegre (Leira  Simeón). 

2. SOLOS URBANIZABLES E NON URBANIZABLES 

1. Solo Urbanizable Non Programado en  Belvis-Seminario. 

2. Ordenanza de solo non urbanizable de protección da contorna dos ríos Sar e  Sarela, no ámbito da Cidade 

Histórica. 

Regularán os criterios sobre novas edificacións e elementos construídos, en previsións excepcionais. A Protección 

e rehabilitación de construcións históricas de valor. A Protección do ambiente natural: vexetación e arboledo. No caso 

dos ámbitos do Sar e  Sarela establecerán mecanismos de Protección e valorización de leitos. Servidumes. Os Usos 

autorizados e excluídos. 

Así mesmo, definiranse Criterios paisaxísticos para as actuacións de acondicionamento e valorización. 

3. Ordenanza de Leiras Singulares. ( F.S.). 

Regularase en función das condicións de execución das previsións do  PE vixente e de novos obxectivos que 

puidesen exporse. 

TITULO  XIII. MOBILIDADE, INFRAESTRUTURAS URBANAS, MEDIO AMBIENTE  

Este Título final estruturarase nos seguintes capítulos  

1. MOBILIDADE. 

2. REDES DE INFRAESTRUTURAS URBANAS. 

3. ELEMENTOS E DISPOSITIVOS  SMART  CITIES. 

4. CALIDADE DO MEDIO AMBIENTE. 
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12.PRECÁTALOGO DE EDIFICIOS, ESPAZOS E ELEMENTOS. INDICACIÓNS 

SOBRE OUTROS MARCOS DE PROTECCIÓN. 

12.1. O Catálogo de Bens Protexidos. 

O novo Catálogo de Bens e Espazos Protexidos ha de ser o documento de referencia cuxa finalidade será́ a 

protección do conxunto da Cidade Histórica de Santiago, e dos seus elementos significativos e característicos, no que a 

tipificación dos valores xenéricos e a identificación da súa relevancia nos atributos dos bens para preservar, 

determinasen a súa integración no Catalogo e a correspondente definición do réxime de protección a aplicar en cada 

un deles.   

Para os efectos de interpretación normativa, xustificación da catalogación ou de calquera outra índole que teña 

consecuencias na aplicación dun réxime específico de protección sobre os Bens Protexidos polo catalogo, na súa 

totalidade ou parcialmente, débese advertir que o punto de partida á hora de referenciar a inclusión no catálogo e o 

réxime de protección aplicable tomouse en canta o Catálogo do Plan Especial vixente, que consideramos acertado en 

canto á calidade do seu contido. Loxicamente sobre este patrimonio inicialmente catalogado aplicásenselle uns novos 

criterios de protección xurdidos da evolución normativa así como das novas tendencias na estratexia de tratamento do 

patrimonio, que inciden en menor medida nos aspectos defensivos, pero que sen descoidalos,   vai permitir a 

continuidade do seu uso orixinal ou mesmo a súa adaptación a outros novos, pero posibilitando o mantemento da súa 

funcionalidade, aspecto que se demostrou  calve para asegurar a súa subsistencia. 

En aplicación da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, todos os bens inmobles que polo seu interese cultural 

aparezan  singularizados integraranse no Catálogo de Bens Protexidos e por definición pasarán a formar parte do 

Patrimonio Cultural de Galicia.  

Os criterios para a nova catalogación dun elemento, deben resultar claros e homoxéneos. Sempre tomando 

como base de partida aqueles criterios que serviron para a elaboración do catálogo actual, pero identificando e 

xustificando aqueles valores que puideron sufrir algunha modificación.  

Tamén se insistirá nos valores e atributos dos bens para protexer, así como os criterios para a súa identificación e o 

seu réxime específico de protección, en consonancia co establecido na nova Lei de Proxección do Patrimonio Cultural 

de Galicia. 

12.1.1. Valores que inciden na catalogación dun ben. 

A continuación expoñemos os diferentes valores que inciden na catalogación dun ben, independentemente da 

súa clasificación  tipológica funcional:         

Valor 1.- Valor Patrimonial.  

Valor 2.- Valor Histórico.  

Valor 3.- Valor  Tipológico.  

Valor 4.- Valor Urbano.  

Valor 5.- Valor Paisaxístico.  

Valor 6.- Valor Cultural. 

12.1.2. Niveis de protección. 

De acordo co artigo 41 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia; aos bens integrantes do patrimonio 

arquitectónico en consecuencia da súa relevancia, valor cultural e estado de conservación, aplicaránselles os seguintes 

niveis de protección:  

a) Nivel 1.- Protección integral: conservación integral dos bens e de todos os seus elementos e compoñentes nun 

estado o máis próximo posible ao orixinal.   

b) Nivel 2.- Protección estrutural: conservación dos elementos máis significativos e relevantes dos bens, así como 

daqueles elementos que resulten máis característicos  tipológicamente ou que sexan obxecto dunha concreta 

apreciación cultural.   

c) Nivel 3.- Protección ambiental: Edificios de considerables valores  tipológicos e arquitectónicos, con 

contribucións significativas á escena urbana histórica e edificios con configuracións exteriores de interese 

ambiental nas paisaxes urbanas históricas     

Motivadamente poderase decidir engadir un Nivel de protección específico reservado a Edificios modernos ou 

contemporáneos con valores arquitectónicos e urbanos significativos, que como é sabido posúen notable importancia 

na cidade. 

12.1.3. Réxime de Protección estruturado 

Propóñense tres ámbitos de protección, que engloban as distintas categorías dos bens e espazos protexidos:   

1.- ESPAZOS PROTEXIDOS 

Conxuntos urbanos ou  edificatorios, xardíns e espazos públicos, que conforman os fitos na configuración urbana 

da cidade histórica de Santiago, debido á conservación do seu trazado,  parcelación tradicional, homoxeneidade das 

tipoloxías  edificatorias. Ou ben por constituír solucións urbanas de interese, conformar contornas de valor monumental 

ou gozar de calidade destacada polos seus valores paisaxísticos.  

Por outra banda, baixo esta figura van integrar as contornas de protección dun BIC, os xardíns históricos así como 

as zonas de protección arqueolóxica.  
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En desenvolvemento deste ámbito, segundo a regulación do anteproxecto da Lei do Patrimonio Cultural de 

Galicia e en función das características dos espazos, elementos ou estruturas urbanas, permitindo ademais a execución 

de instrumentos específicos de protección para cada unha deles. Defínense as seguintes categorías de protección 

a) Conxuntos edificados 

Conxuntos  edificatorios, que de maneira agrupada conforman os fitos na configuración urbana da cidade 

histórica de Santiago, debido á conservación do seu trazado,  parcelación tradicional, homoxeneidade das tipoloxías  

edificatorias. Ou ben por constituír solucións urbanas de interese, conformar contornas de valor monumental ou gozar de 

calidade destacada polos seus valores paisaxísticos.  

b) Espazos Urbanos 

Trátase daqueles espazos urbanos singulares conformados polas aliñacións dos edificios, arboledo ordenado e 

outros elementos como son as Prazas, baleiros urbanos, rúas ou tramos destas, que axudan a entender a historia e a vida 

colectiva das cidade ou que resultan decisivos na definición da paisaxe urbana.  

c) Sitios Históricos 

Lugar vinculado a episodios relevantes do pasado, a tradicións populares ou a creacións culturais singulares de 

interese histórico ou paleontolóxico.  

d)  Parques e Xardíns de calidade ou históricos 

Serán os espazos que son produto da ordenación planificada de elementos naturais e artificiais de relevante 

interese artístico, histórico, arquitectónico ou paisaxísticos, xa sexan públicos ou privados. Nestes casos, catalogaremos 

aqueles que teñan relevancia  morfológica urbana como parques e leiras históricas, excluíndo as zonas verdes urbanas 

asociadas á urbanización do espazo público que deben considerarse como pertencentes á rede pública do sistema de 

espazos libres.  

e) Vías Culturais 

Vía ou camiño con características reconocibles que forman parte ou formaron parte no pasado da estrutura 

tradicional do territorio polo seu relevante interese histórico, arquitectónico, etnolóxico ou antropolóxico.   

f) Zonas de Protección Arqueolóxica 

Lugar onde existen evidencias da presenza de bens mobles ou inmobles, susceptibles de ser estudados con 

metodoloxía arqueolóxica.  

2.- ELEMENTOS EDIFICADOS 

Elementos individualizados dentro duns conxuntos urbanos que precisan unha protección específica 

complementaria baseada na identificación individualizada dos seus valores para preservar. É neste ámbito de 

protección ao que se vai a incorporar, a maior parte do contido do Catálogo e onde se materializará a nova regulación 

que facilite o deseño dos instrumentos normativos de protección, en especial, o do Réxime de Intervencións e de Obras 

aplicable a cada edificio. 

En desenvolvemento deste ámbito, segundo a regulación do anteproxecto da Lei do Patrimonio Cultural de 

Galicia e en función das características dos espazos, elementos ou estruturas urbanas, permitindo ademais a execución 

de instrumentos específicos de protección para cada unha deles. Defínense as seguintes categorías de protección 

a) Bens Integrantes do patrimonio arquitectónico 

Segundo o anteproxecto da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, integran esta categoría os inmobles ou 

conxuntos destes, as obras de arquitectura e enxeñería histórica aos que se lles recoñezan un papel relevante na 

caracterización cultural ou sexan testemuño dunha época histórica. 

Pódese presumir que concorren estes valores nos seguintes bens:   

• Bens propios da arquitectura defensiva: castelos, torres, murallas, baluartes etc. Deles os anteriores a 1849 

terá a consideración de BIC.  

• Edificios relixiosos: catedrais, mosteiros, ermidas, colexiatas, capelas etc. Aínda que perdesen o seu uso 

orixinal, se foron construídos con anterioridade a 1836.  

• Edificios e construcións propias da arquitectura civil, cun uso dotacional ou equipamento comunitario, 

como: casas consistoriais, pazos provinciais, teatros, hoteis, hospitais, aduanas, mercados, fundacións, 

muíños, arquitectura industrial, centros de ensino construídos con anterioridade a 1926.   

• Edificios privados de carácter rural ou urbano anteriores a 1803, que constitúan testemuño relevante da 

arquitectura ou configuren o carácter ou  fisionomía e ambiente do centro histórico.   

• Edificios relevantes de arquitectura  ecléctica, modernista, racionalista ou movemento moderno, 

integrante das primeiras vangardas do século  XX ata 1965.  

• Construcións propias de obras públicas ou enxeñería, integrados na paisaxe e o territorio anteriores a 

1901. 

Calquera intervención, sobre un ben integrante do patrimonio arquitectónico declarado de interese cultural ou 

catalogado, requirirá unha rigorosa análise crítica dos seus valores realizado por profesionais competentes  

b) Bens Edificados suxeitos a Protección Urbanística.  

Aqueloutros elementos edificados, que non resultan  encuadrables dentro do patrimonio arquitectónico conforme 

ás definicións anteriores, pero que pola súa singularidade ou valores patrimoniais,  tipológicos, urbanos, paisaxísticos ou 

culturais,    estarán suxeitos a protección urbanística por decisión municipal.  
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3.- ESTRUTURAS URBANAS 

Son bens integrantes do Patrimonio Histórico, ou suxeitos a protección urbanística, pero integrados nun contexto 

construtivo ou nun espazo urbano poden ser entendidos desde a súa individualidade nun contexto determinado, pero 

existen outros, cuxa comprensión é menos plausible, porque só adquiren a súa verdadeira carta de natureza como 

partes dunha estrutura, serie ou sistema, disperso  territorialmente pero fortemente vertebrado e identificado pola súa 

peculiar natureza e pola súa contribución á construción e entendemento da cidade.  

Trátase de obras de infraestrutura ou ornamentais de carácter histórico e cuxa protección está xustificada como 

elemento illado ou como parte dunha estrutura ou sistema urbano.  Neste ámbito de protección e en concreto, no 

referido a monumentos ornamentais, débense contemplar aqueles que contribúen decisivamente á configuración 

urbana e histórica da cidade.  

Faise necesario precisar que a regulación destes ámbitos non son excluíntes, xa que se poden superpoñer a 

protección de ámbitos territoriais, coa protección de elementos que poden estar contidos neles, o que permite deseñar 

instrumentos de protección adecuados e complementarios a cada categoría.  

Dentro das determinacións xerais do réxime de protección do catálogo mencionaremos as seguintes categorías:  

a) Elementos construtivos individualizados 

Partes dunha edificación ou elementos construtivos que de maneira individualizada e  descontextualizado do 

edificio no que se inseren recoñécenselle valores suficientes par #catalogar e posibilitar a súa protección e conservación, 

estamos a referirnos a chemineas, balaustradas, elementos da urbanización, mobiliario urbano, muros e peches, fontes 

tradicionais, lavadoiros, patíns, etc. 

b) Ornamentos conmemorativos civís ou relixiosos 

Monumentos conmemorativos que contribúen decisivamente á configuración urbana e histórica da cidade e 

que fosen incorporados á memoria colectiva da mesma.  Encadramos nesta clase: escudos, placas, inscricións, cruceiros, 

petos de ánimas, etc. 

c) Arte Pública. 

A arte pública son traballos de arte en calquera medio, planeados e executados coa intención específica de 

situarse xeralmente ao exterior e accesible a todos, incluiremos neste apartado, as esculturas, fontes ornamentais e outros 

obxectos artísticos situados no domino público ou no interior de patios ou xardíns privados.   

d) Arborizado e vexetación singular. 

Trátase das especies vexetais que polo seu carácter singular, idade, porte,  exotismo ou perigo de extinción, 

contribúe á caracterización da morfoloxía urbana, inserindo nas mesmas masas arbóreas, aliñacións e ordenacións 

vexetais, tanto no espazo público como no interior dalgunhas parcelas privadas. 

12.1.4. Intervencións sobre o patrimonio catalogado 

Se regulará, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia.  

12.1.5. Intervenciones autorizables según el nivel de protección  

De acordo co artigo 42 da Lei do Patrimonio cultural de Galicia; aos bens integrantes do patrimonio 

arquitectónico en función do seu nivel de protección outorgado polo Catálogo, poderánselle aplicar as seguintes 

actuacións: 

NIVEL DE PROTECCIÓN INTERVENCIÓNS  AUTORIZABLES 

INTEGRAL 

• investigación, valorización, mantemento, conservación, 

consolidación e restauración. 

• rehabilitación, garantindo a conservación dos valores 

culturais protexidos. 

• ampliación, exclusivamente en planta, dentro dunha 

actuación de rehabilitación. 

• reconstrución, excepcionalmente. 

ESTRUTURAL 

• investigación, valorización, mantemento, conservación, 

restauración, consolidación e rehabilitación.  

• reestruturación puntual ou parcial a través  do proxecto de 

intervención.  

• ampliación, en planta ou en altura, no marco dunha 

actuación de rehabilitación 

• reconstrución, de forma excepcional. 

 

AMBIENTAL • Todos 

 

12.1.6. Normativa do catálogo de bens e espazos protexidos 

A Normativa de Conservación conterá as disposicións sobre o réxime xurídico aplicable a determinados bens e 

espazos co obxectivo de garantir a súa adecuada protección, tanto coma se foron catalogados en atención aos seus 

valores individualizados ou por razóns urbanísticas. Respecto ao resto de determinacións non desenvoltas a través da 

Normativa do Catálogo, serán de aplicación as Normas Urbanísticas do Plan Xeral do Plan Especial e o resto de 

Ordenanzas Municipais.  
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No ámbito funcional, a Normativa de Conservación articúlase de maneira que se combinan a dobre vertente da 

protección de carácter individual derivada da protección de cada ben ou espazo en atención aos seus valores 

intrínsecos e, doutro, a que nace como consecuencia da condición urbana dos bens e a súa pertenza a un conxunto 

susceptible de protección.  

Desde o punto de vista da protección de conxuntos urbanos, proponse o desenvolvemento de tres elementos de 

análises en canto ao establecemento de iniciativas de protección:  

• Consideracións xerais sobre o trazado, a composición e a paisaxe urbana.  

• Réxime de usos.  

• Condicións para a renovación: réxime de intervencións e obras. 

12.1.7. Fichas de catálogo. 

Todos os bens e espazos incluídos no Catalogo contasen cunha ficha urbanística que será́ individualizada 

respecto a os edificios, podendo ser, ademais, colectiva en relación a espazos protexidos e estruturas urbanas.  

Respecto a o seu contido, atenderá́ a un dobre carácter:  

• Informativo: incorporasé a información xeral de carácter urbanístico, a identificación dos valores para 

preservar nas distintas áreas e elementos así como referencia á normativa de conservación á que queda 

suxeito o ben ou espazo.  

• Normativo: reflectirase o réxime específico de intervencións e obras que para cada ben ou espazo 

obxecto de protección, no seu caso, establézase, e que terá́ carácter  prevalente respecto ao réxime 

xeral da Normativa de Conservación.  

Dada a variedade e riqueza do patrimonio santiagués, as fichas adáptanse aos diferentes tipos de elementos. 

Analizando as diferentes escalas e a extensión do estudo de cada un dos elementos propóñense os seguintes tipos de 

fichas: 

• Monumentos e grandes conxuntos. 

• Espazo urbano. 

• Edificio. 

• Elemento menor. 

No Anexo IV do Documento do Anteproxecto achégase un modelo de ficha de cada tipo. 

 

12.1.8. Planos del Catálogo 

O réxime de protección dos bens e espazos protexidos documentásesé  gráficamente a través dos seguintes tipos 

de planos:  

Planos de Catálogo: documento gráfico que terá́ por obxecto identificar os bens e espazos protexidos, onde 

constasé a situación, ámbito, categoría e grao de protección.  

Planos de Condicións de Protección: onde se reflictan as distintas áreas e elementos coas súas proteccións 

específicas. 

12.2. Outros instrumentos de protección do patrimonio. 

12.2.1. Os Plans de Conservación do patrimonio arquitectónico 

Sobre os bens integrantes do patrimonio arquitectónico, podemos establecer a obrigación de redactar un Plan 

de Conservación, coa finalidade de garantir o seu mantemento, conservación, consolidación, restauración, 

rehabilitación ou manter ou modificar os seus usos. 

Segundo a importancia e complexidade do ben, pódense establecer tres tipos de plans de conservación: 

a) Plan Director de Conservación, para os monumentos ou bens que polo seu tamaño ou importancia presentan 

maior complexidade.  

b) Proxectos ou Plans Integrais de Conservación, de aplicación a bens ou monumentos de menor tamaño e 

complexidade.   

c) Plans de Conservación Preventiva ou Plans de Mantemento, de aplicación aos bens que non precisen actuacións 

de conservación, restauración ou rehabilitación. 

12.2.2. Comisión de Seguimento do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade 

Histórica de Santiago 

Seguindo o criterio exposto no artigo 27 do documento da Normativa, do Plan Especial vixente, establécese a 

necesidade de contar con instrumentos de consulta e asesoramento dos gobernos municipais. 

Neste sentido expomos o mantemento e reforzamento da actual Comisión Asesora. Entendemos que a actual 

normativa expón a posta en funcionamento dun órgano, que puidese denominarse Comisión de Seguimento do Plan 

Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago, cun carácter consultivo e interpretativo e cun 

perfil técnico/científico, co obxectivo de prestar asesoramento ao Concello en materia de protección do patrimonio, e  

particularizada mente sobre intervencións que afecten a espazos e elementos protexidos. Esta Comisión poderá emitir 

ditames non vinculantes na tramitación de expedientes de licenzas de obras ou actividades, sobre plan de 

desenvolvemento ou de execución do mesmo, e garantirá unha interpretación homoxénea do Plan Especial, en canto 
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ás determinacións que poidan ter un carácter subxectivo ou  discrecional. A súa composición, obxecto e competencias 

deberanse regular regulamentariamente no ámbito municipal, e os seus compoñentes serán nomeados entre 

profesionais ou técnicos de recoñecidos prestixio do ámbito académico ou do exercicio profesional con relación á 

historia e a arquitectura de Santiago ou ben por representantes de Institucións ou colectivos con intereses na Cidade 

Histórica.  

E mesmo, ampliando a perspectiva pódese ir máis aló da previsión de asesoramentos de expertos, ou de 

consultas con institucións, propoñendo a previsión de mecanismos máis amplos de participación cidadá, regulados con 

distintos alcances, desde esferas xerais a ámbitos moi  circunscritos. 


