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TEMAS FOCALIS 

1. Relación entre habitabilidade e turismo 

2. Regulación espazo-temporal. Tasas 

3. Regulación de vivenda de uso turístico 

4. Modelo turístico. Diversificación e novas oportunidades 

5. A dimensión turística da interculturalidade. Relación entre 
residentes e  visitantes  
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RECURSOS, PROPOSTAS DE VIAXE E PRODUTOS 

1. É preciso apoiar a elaboración de produtos que respondan á diversidade de recursos de Santiago e 
que trasmitan unha imaxen rica e diversa. Para desconcentrar os fluxos e interesar aos visitantes no 
conxunto e no territorio vinculado débese seguir mellorando a calidade e desenvolvendo novos 
produtos.  

2. O Concello e o resto de entidades culturais públicas e privadas deben realizar un esforzo para 
promover actividades culturais que representen e alimenten a calidade de vida na cidade (máis aló da 
visita aos monumentos). 

3. Reclámase unha política de fomento de políticas de discriminación positiva para o comercio de 
proximidade e que ademais teñan un certo carácter identitario ou estratéxico. 

4. O segmento de reunións debe contar cunha política de utilización dos recursos básicos estruturais, 
tales como instalacións congresuais, que favorezan a atracción destes eventos de especial interese 
polo seu efecto de desestacionalización e o seu maior gasto medio diario en destino.  

5. Santiago conta con características especialmente favorables para o modelo turístico que mellor se 
adecúa ás necesidades da Cidade Histórica. Con todo, é preciso unha mellora da calidade e do 
programa de actividades de carácter cultural e lúdico como complemento para a atracción de 
convencións e outro tipo de reunións. 

6. Recoméndase incentivar a implantación e desenvolvemento do conxunto de actividades que teñan 
que ver con industrias creativas e innovación. Estas actividades teñen un gran interese en relación co 
modelo turístico desexado e apoian a habitabilidade para os residentes. 
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CONVIVENCIA ENTRE A FUNCIÓN RESIDENCIAL E A ACTIVIDADE TURISTICA 

7. Desenvolvemento dunha política de propiedade e/ou xestión pública de vivenda e locais para aplicar 
criterios de interese xeral, reforzando a vitalidade da Cidade Histórica coa atracción de novos 
residentes con menor capacidade adquisitiva que enriquecen a vida urbana e posibilitando a presenza 
de locais con comercio de proximidade e identitario de Santiago.  

8. Os recursos necesarios para as políticas de adquisición de patrimonio público poden proceder de 
diferentes fontes, entre elas as procedentes da propia actividade turística.  

9. As situacións de conxestión espazo-temporal xeran unhas problemáticas críticas, aínda que se 
producen de forma puntual e limitada a certas situacións. As medidas para desconcentrar os fluxos de 
persoas (espacial e temporalmente) deben ter en conta as necesidades das persoas residentes, contar 
coa mellor información posible e combinar as medidas de regulación con medidas de fomento de 
patróns de uso alternativos por parte dos visitantes.  

10. É preciso introducir instrumentos de xestión dos fluxos excursionistas que reequilibren o balance 
entre os esforzos da comunidade de residentes (tanto de gasto público como de molestias) e o gozo 
dos visitantes. 

11. Evitar a xeración dunha mala imaxe da Cidade Histórica de Santiago de Compostela derivada por unha 
mala experiencia como visitante. 
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12. Incentivar un maior uso de espazos para usos colectivos en edificios baleiros da cidade. 

13. Regulación das vivendas de uso turístico atendendo ás diferentes singularidades e situacións tanto en 
relación coa convivencia como a súa posible contribución ao mantemento de colectivos poboacións 
de interese na política de vitalización da Cidade Histórica. É imprescindible profundar no estudo deste 
fenómeno para afondar no coñecemento dos seus efectos e mellorar o proceso de toma de decisións. 

14. Destácase a importancia de promover a localización de servizos públicos de referencia a nivel de 
cidade para contribuír á vitalidade da Cidade Histórica. 

15. É preciso incorporar coñecemento e criterios no Plan de Mobilidade con obxecto de favorecer a mellor 
planificación do uso dos espazos públicos, a optimización do transporte público e a satisfacción 
adecuada da demanda de mobilidade e accesibilidade.  

ESPAZO TURISTICO  
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PRIORIDADE DE SEGMENTOS TURISTICOS E MODELO DE PROMOCIÓN 

16. Necesidade de implantar unha política consensual de selección e prioridade en mercados de orixe e 
segmentación do mercado adaptada ás oportunidades do mercado e as especificidades da Cidade 
Histórica e os seus habitantes. 

17. Necesidade de coordinación e traballo conxunto entre institucións que programen actividades 
culturais, o cal ten un especial interese en relación coa planificación do Xacobeo`21. 

18. Sinálase o valor do segmento de educación-formación con estancias curtas e medias na Cidade 
Histórica de Santiago, polo seu especial interese para os obxectivos do modelo desexable de turismo e 
o reforzamento da condición universitaria de Santiago de Compostela. 



PLAN DE XESTIÓN PARA A CIDADE HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ASISTENTES AO GRUPO FOCAL  

 Ignacio Cerrada   Concello de Santiago de Compostela 
 Idoia Camiruaga   Consorcio de Santiago 
 Ana Munín    INCOLSA 
 Marcos Pombo   Asoc. Veciños do Casco Histórico 
 Ramón Izquierdo Perrín  Fundación Catedral  
 José Luis Rodríguez Dacal  Cámara de Comercio  
 Iago Lestegás   Grupo de Investigación sobre Análisis Territorial  
 José Antonio Liñares   Experto en turismo e hostelería  
 Ramón García Seara   Asoc. de Hostelería 
 Rogelio López / Jaime Leirós  Axencia de Turismo de Galicia  
 María Luisa del Río    Universidade de Santiago  

 
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.  




