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1. Factores de localización de negocios. Dotación de redes de servizos básicos 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE NEGOCIOS. DOTACIÓN DE REDES DE SERVIZOS 
BÁSICOS ( Fibra, estado e condicións de locais, enerxía ) 

1. Desenvolver un programa de dotación de infraestrutura de redes de servizos públicos básicos, 
especialmente en materia de fibra óptica e enerxía, que responda a criterios suficientemente 
acordados entre todos os axentes públicos, privados e sociais.  

2. Posta en marcha de maneira inmediata de medidas paliativas de introdución da fibra óptica por 
tendidos aéreos. 

3. Sensibilización do conxunto da cidadanía sobre a necesidade de favorecer a instalación de elementos 
necesarios en espazos comúns para a implantación de redes de infraestruturas de servizos (fibra 
óptica e outros).  

4. Análise de experiencias comparadas estatais doutras cidades históricas para orientar as solucións 
necesarias para resolver o caso da fibra óptica e outras redes. 

5. Adopción das mellores solucións tecnolóxicas dispoñibles para a resolución das necesidades actuais 
nas distintas provisións de servizos básicos (enerxía, auga, residuos…), sempre tendo en conta as 
especificidades dos edificios históricos, contribuíndo así á mellora da competitividade das actividades 
produtivas.  

6. Establecer un convenio de colaboración coa universidade sobre a auga, fontes e ríos. 
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MODELO DE OFERTA-DEMANDA COMERCIAL E DE SERVIZOS 

7. Propoñer a definición dun modelo de función produtiva para a Cidade Histórica ( CH) que considere e 
optimice todas as oportunidades contemporáneas que este espazo ofrece con criterios de máxima 
xeración de renda e emprego.   

8. A definición deste modelo debe ir acompañada de instrumentos de xestión e medidas de execución 
con compromisos (e partida económica).   

9. Considérase imprescindible a identificación e fomento de sectores emerxentes vinculados a novos 
tipos de servizos e actividades, especialmente apropiados ás condicións da contorna da CH.  

10. Creación dunha oficina municipal que traballe na diversificación económica da CH.    

11. Reforzamento da función de control e inspección aplicando instrumentos normativos existentes para 
asegurar que o conxunto da actividade da CH responde a aquilo que está regulado e planificado.   

12. Necesidade de elaborar e promulgar unha ordenanza que teña en conta o uso do espazo público en 
terrazas de hostalería, venda ambulante e cartelería publicitaria diversa.  

13. Xestión da normativa que regula as actividades económicas/produtivas do conxunto da CH, 
incorporando elementos/instrumentos que permitan unha acción conxunta dos axentes sociais (e 
públicos) que actúan no territorio. Con este criterio preténdese afrontar un problema causado polo 
uso intensivo e diverso dos espazos e establecementos do centro histórico.   

14. O propósito da modificación do modelo de uso produtivo da CH require a actuación de políticas 
públicas que apunten á revitalización e recuperación da función residencial. 
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ABASTECEMENTO COMERCIAL  

15. Creación dunha microplataforma loxística urbana, xestionada en réxime dunha actuación de 
colaboración público-privada, para a distribución de mercadoría na CH utilizando vehículos adaptados 
ás dimensións e as características do centro histórico, con respecto á fraxilidade do espazo e ás 
condicións de habitabilidade.   

16. Cumprimento dos horarios e as regulacións de carga e descarga na CH.   

17. Plan de ciclabilidade vinculado aos usos económicos (repartición e peregrinaxe). 
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GOBERNANZA E CONSENSOS 

18. Solicitar a modificación do réxime de funcionamento da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico 
para que incorpore a supervisión e informe técnico sobre todas as situacións que afectan ao bo uso e 
a regulación de actividades do espazo público.   

19. Necesidade dun órgano de decisión e xestión de todo aquelo que afecta á CH e ás necesidades da 
actividade produtiva neste ámbito. Este órgano debe ser un espazo de encontro e diálogo entre as 
diversas administracións competentes e asociacións diversas que actúan na CH para asegurar a 
regulación, execución eficaz e sanción (se fose necesario).   

20. Necesidade de poñer en marcha unha oficina técnica que regule a convivencia, os usos e actividades 
da CH.  
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MOBILIDADE-ACCESIBILIDADE 

21. Ordenación da mobilidade para mellorar e reforzar de maneira significativa a vinculación da CH co 
conxunto que conforma Santiago e a súa área de influencia. 
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ASISTENTES AO GRUPO FOCAL  

 Sara Santos  Hostelería Compostela 
 Jesús Varela Mallou  USC - Catedrático de Metodoloxía Ciencias do Comportamento (USC) e 

   veciño 
 Ángel Panero   Consorcio de Santiago 
 María Rosario Eirín Barrio  IGAPE 
 Encarna Otero  Experta en política local e veciña 
 Javier Garcia Castelo  Concello de Santiago 
 Roberto Pereira   Club Financeiro de Santiago 
 Juan Maril Pardo   Cámara de Comercio 
 Miguel Pazos Otón   Universidad de Santiago - CETUR 
 José Angel Blanco   Compostela Monumental 
 Marta Rey Boquete   Mercado de Abastos  

 
As persoas participantes fixérono a título persoal, na súa condición de expertos na materia, e non como 
representantes de ningunha entidade. As conclusións non poden ser tomadas como decisións ou compromisos 
das entidades ás que pertence algún dos participantes.  




