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1. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

SIMPLIFICADA 

1.- Carácter do Plan que se tramita 

Este documento que se somete a Avaliación Ambiental Estratéxica é unha revisión do Plan Especial de Protección 

e Rehabilitación de Santiago de Compostela ( PE-1), sendo o seu órgano promotor o Concello de Santiago.  

O Plan Especial que se revisa foi aprobado definitivamente o 24 de marzo de 1997, sendo redactado en 

desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Urbana ( PXOU) de 1989, anterior ao vixente.  

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualmente en vigor, foi aprobado pola Orde da Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes do 3 de Outubro de 2007 e do 1 de Setembro de 2008 e recolle na súa 

Disposición Transitoria Quinta ( DT 5ª), as determinacións que resultan de aplicación no ámbito do PECH.  

Nestas condicións, o plan urbanístico de aplicación no ámbito do PECH, de acordo con esta DT 5ª é o PE-1 

aprobado no ano 1997, xunto coas modificacións que introduce o PXOM, que se relacionan na propia Disposición 

Transitoria. A este conxunto normativo debe engadirse o resultado das distintas modificacións puntuais, que tanto o Plan 

Especial como o PXOM foron tramitadas desde a aprobación deste último e que afectan a aspectos concretos dentro 

do ámbito territorial do PECH.  

O ámbito no que se desenvolve o Plan Especial quedou delimitado no seu momento por este Plan Xeral de 1989, 

esta delimitación permaneceu inalterada desde entón aínda que con algúns axustes derivados da ordenación 

detallada, 

Respecto ao plan xeral, actualmente está vixente no municipio a “Revisión do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Santiago de Compostela, que foi aprobado definitivamente o 30 de outubro de 2008”, sendo dirixido polos 

arquitectos Juan Luís Dalda e Alfonso Díaz Revilla, e polo economista Anxel Viña Carregal.  

Na súa memoria xustificativa, entre a definición de obxectivos e criterios de ordenación, o vixente Plan Xeral insiste 

repetidamente no seu interese na “conservación e recuperación dos elementos patrimoniais da cidade”, e neste sentido 

establece que se deberá manter como “centro das políticas urbanísticas: a conservación e recuperación de todos os 

valores integradores da Cidade Histórica”, recoñecéndolle un alto valor representativo.  

O novo PXOM (2008) en referencia ao Plan Especial de Protección e Rehabilitación da cidade Histórica de 

Santiago (1997), na súa Disposición Transitoria Quinta), se subroga aos documentos respectivos do Plan Especial 

aprobado, asumindo na súa totalidade as súas ordenanzas urbanísticas, normas de edificación, trazados e demais 

determinacións recollidas nos seus planos de ordenación,  

“O Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica PE-1, aprobado definitivamente o 24/3/97, 

coas súas modificacións puntuais e estudos de detalle aprobados definitivamente, seguirá desenvolvéndose segundo as 

súas determinacións, salvo nos casos explicitamente relacionados nesta disposición.”  

Nestas condicións, 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 categorización do chan, 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. 

A xustificación do procedemento de Avaliación Estratéxica, que procede aplicar atende por tanto a este dobre 

obxectivo: Revisión do Plan Especial e Modificación Puntual do PXOM. 

 

1.2. Xustificación da aplicación do procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica 

Simplificada. 

A Lei estatal 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental, establece a obrigación de someter a 

Avaliación Ambiental Estratéxica, determinados Plans e Programas, entre os que se atopan os instrumentos de plan 

urbanístico, co obxectivo de integrar a compoñente ambiental, cunha visión estratéxica encamiñada a reverter o 

proceso do cambio climático. 

No artigo 6 da Lei 21/2013, establécense aqueles Plans que pola súa natureza e alcance poden ser sometidos a 

unha Avaliación Ambiental Estratéxica Simplificada e cales outros deben seguir un procedemento de Avaliación 

Ambiental Estratéxica Ordinaria: 

Artigo 6. Ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica 
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1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas 

modificacións, que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña 

esixida por unha disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno 

dunha comunidade autónoma, cando: 

a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto 

ambiental e refíranse á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, enerxía, minería, industria, transporte, xestión 

de residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo terrestre, utilización do medio mariño, 

telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do solo; ou ben, 

b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

c) Os comprendidos no apartado 2 cando así o decida caso por caso o órgano ambiental no informe ambiental 

estratéxico de acordo cos criterios do anexo V.  

d) Os plans e programas incluídos no apartado 2, cando así o determine o órgano ambiental, a solicitude do 

promotor.  

2. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica simplificada:  

a) As modificacións menores dos plans e programas mencionados no apartado anterior. 

b) Os plans e programas mencionados no apartado anterior que establezan o uso, a nivel municipal, de zonas de 

reducida extensión. 

c) Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non cumpran 

os demais requisitos mencionados no apartado anterior.  

A Lei 2/2016 do Solo de Galicia, concreta estas figuras no seu artigo 46: 

Artigo 46. Avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de plan urbanístico  

1. Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica ordinaria os seguintes instrumentos de plan urbanístico, así 

como as súas modificacións: 

 a) O Plan básico autonómico. 

b) Os plans xerais de ordenación municipal. 

c) Os plans que requiran unha avaliación por afectar de modo apreciable a espazos da Rede Natura 2000, nos 

termos previstos na súa lexislación reguladora.  

d) Os comprendidos no apartado seguinte, cando así o decida o órgano ambiental no informe ambiental 

estratéxico ou cando así o solicite o promotor.  

2. Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada os seguintes instrumentos de plan urbanístico: 

a) As modificacións menores dos instrumentos de plan mencionados no apartado anterior. 

b) O plan de desenvolvemento , por establecer o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Os demais plans que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non encaixen nos 

supostos do apartado anterior, tales como os plans básicos municipais.  

Así mesmo o Decreto 143/2016 Regulamento da Lei do Solo de Galicia matiza o contido do artigo 46 da Lei do 

Solo de Galicia, no seu artigo 81:  

Artigo 81. Avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de plan urbanístico 

1. Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica ordinaria os seguintes instrumentos de plan urbanístico, así 

como as súas modificacións: 

a) O Plan básico autonómico. 

b) Os plans xerais de ordenación municipal. 

c) Os plans que requiran unha avaliación por afectar de maneira apreciable a espazos da Rede Natura 2000, nos 

termos previstos na súa lexislación reguladora. 

 d) Os comprendidos no apartado seguinte, cando así o decida o órgano ambiental no informe ambiental 

estratéxico ou cando así o solicite o promotor (artigo 46.1 da LSG).  

2. Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada os seguintes instrumentos de plan urbanístico:  

a) As modificacións menores dos instrumentos de plan mencionados no apartado anterior (artigo 46.2.a) da LSG). 

Para ese efecto, de acordo co establecido no artigo 5.2. f) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, 

enténdense por modificacións menores aqueles cambios nas características dos plans aprobados que non constitúen 

variacións fundamentais das estratexias, directrices e propostas ou da súa cronoloxía, pero que producen diferenzas nos 

efectos previstos ou na zona de influencia. 

b) O plan de desenvolvemento, por establecer o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión (artigo 

46.2. b) da LSG). 

c) Os demais plans que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non encaixen nos 

supostos do apartado anterior, tales como os plans básicos municipais (artigo 46.2. c) da LSG).  
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O documento que se somete a Avaliación Ambiental, é unha revisión dun Plan de desenvolvemento xa 

aprobado, que ten por obxecto actualizar e adaptar os seus contidos coa normativa urbanística vixente na actualidade, 

mantendo, en todo caso, os criterios, estratexias e directrices que contiña o Plan orixinal e as que a propio PXOM 

establece.  

As posibles modificacións puntuais do PXOM, que se deriven desta revisión, terán como único obxecto o reaxuste 

do límite do perímetro de estudo ou unha redefinición de determinados espazos territoriais interpretados como “Áreas de 

Reforma”, coincidentes basicamente con actuacións xa previstas polo Plan de 1997 e que non foron desenvoltas. 

Estes axustes constitúen, en todo caso, unha modificación menor do Plan Xeral, xa que non implican variacións 

fundamentais na súa estratexia, cronoloxía, directrices ou propostas fundamentais.  

Tendo en conta, os argumentos expostos con anterioridade, débese considerar que o plan que se tramita cumpre 

as condicións requiridas para ser sometido a un procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica Simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
4	

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO	
	

 

P l a n   E s p e c i a l d a C id 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 

 

 
ESTUDIO THUBAN, SL 

	

2. OBXETIVOS DA PLANIFICACIÓN 

2.1. Recensión de obxectivos contractuais da Revisión do PECH 

No Prego de Prescricións Técnicas que rexe o contrato para a Revisión do Plan Especial de Protección e 

Rehabilitación de Santiago de Compostela ( PE-1) exprésanse as motivacións que levan a promover a súa redacción e 

que resumimos a continuación:  

1. Os máis de vinte anos transcorridos desde a data da súa aprobación -24 de marzo de 1997- conxuntamente 

cos numerosos cambios normativos introducidos tanto en materia urbanística como na protección do patrimonio.  

2. Novos enfoques e perspectivas no deseño do plan de protección, que provocan a necesidade de 

revisión/actualización do Plan Especial. O obxectivo xeral sería a compatibilización dunha dobre estratexia de 

conservación e de revitalización.  

3. A necesidade de revisar e refundir o conxunto de documentos urbanísticos que afectan o ámbito territorial do 

Plan, que constitúe un corpo normativo un tanto disperso, analizando a conveniencia do mantemento ou reformulación 

dalgún das áreas suxeitas a reforma urbana ou a definición de novas áreas de oportunidade.  

4. O aproveitamento dos maiores e máis precisos coñecementos sobre os procesos concretos que incidiron e 

inciden actualmente na Cidade Histórica, 

 

A.- Obxectivos respecto a  disposición de marcos e instrumentos de xestión integrada 

O Prego de Prescricións Técnicas refírese tamén a outros obxectivos para desenvolver pola revisión do Plan 

Especial, relacionados coa disposición de marcos e instrumentos de xestión integrada e programada da Cidade Histórica 

(en alusión á figura do Plan de Xestión), así como a consideracións sobre aspectos de sustentabilidade. 

B.- O obxectivo primordial: o mantemento e cualificación dos usos residenciais  

Finalmente acentúase como obxectivo primordial da Revisión a prioridade da función residencial, entendendo 

fundamentalmente a Cidade Histórica de Santiago, como “lugar de vivenda” e ámbito de interaccións sociais dos 

cidadáns, superando os conceptos de “conxunto monumental” ou as súas redución a “destino turístico” de prestixio.  

C.- Consideracións sobre a sustentabilidade 

A metodoloxía da Revisión do  PE incluirá a ponderación de todas as dimensións da sustentabilidade de 

compoñentes “físicas” (aspectos ambientais, relativos á edificación existente e ás novas edificacións, infraestruturas e 

mobilidade, contornas naturais) así como dos aspectos sociais e económicos. 

D.- Consideracións sobre a participación dos axentes sociais e económicos, e en xeral da 

participación cidadá 

Destaca a importancia que no Prego outórgase á participación cidadá e en especial a dos veciños da Cidade 

Histórica: “de quen vive e fan a cidade, dando vida aos espazos patrimoniais” 

Finalmente incídese en que a revisión do Plan Especial, poida xerar accións que respondan á problemática da 

Cidade Histórica na época actual dun modo integral nas súas distintas variables físico-construídas, socio-económicas, 

culturais e simbólicas. A sustentabilidade (ambiental, social e fundamentalmente económica) da intervención será a 

preocupación máis relevante deste tipo de accións.   

2.2. Recensión de obxectivos da Revisión do  PECH, extraídos do proceso de Participación 

Pública asociado ao Plan de Xestión  

O proceso de participación cidadá,  incardinado na formulación do Plan Xestión, cuxa redacción é simultánea á 

Revisión do Plan Especial, puxo de manifesto, desde o punto de vista dos cidadáns, cales son os problemas, aspiracións  

demandas que afectan á Cidade Histórica.  

Derivados das reflexións deste proceso de participación cidadá, púidose constatar, como a principal debilidade 

da Cidade Histórica de Santiago, a evidencia da súa perda de vitalidade, xustificada polas seguintes cuestións:   

a) A Cidade Histórica está a perder poboación residente, á vez que esta envellece.  

b) Perda de atractivo residencial polas dificultades de adecuación da vivenda ás necesidades actuais e pola 

carencia ou a dificultade  de acceso a algúns servizos e instalacións (internet, aparcadoiros para residentes…).  

c) Están a perderse funcións centrais. Reduciuse de forma notable a dotación de comercio de proximidade e 

especializado.  Monopolización do centro para actividades de hostalería e lecer. 

d) O crecemento da actividade turística está a provocar algunhas disfuncións .  

e) Non se ha resolvido adecuadamente a engrenaxe entre a capitalidade galega de Santiago e a Cidade 

Histórica. 

Ademais, o enfoque deste Plan salienta a necesidade de conxugar as estratexias de conservación dos tecidos 

históricos con criterios específicos respecto a as positivas achegas que podería representar a  proyectualidad 

contemporánea, en todas as súas implicacións, sobre a edificación, os espazos libres, a escena, os elementos urbanos… 

Froito deste proceso de participación cidadá e da achega dos distintos grupos de traballo constituídos ou das achegas 

dos expertos e institucións consultadas, en particular o  Concello e o Consorcio de Santiago, a continuación identifícanse 

os retos que a Cidade Histórica, vai ter que afrontar no futuro para manter a súa vitalidade, máximo expoñente do seu 

excepcional valor universal que propiciou a súa declaración como Ben Patrimonio da Humanidade. Serían os seguintes: 
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1º.  REACOPLAR A CIDADE  HISTORICA CO SEU METABOLISMO TERRITORIAL 

2º.ENTENDER O MEDIO E PROPICIAR O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS VITAIS: RESIDENCIA, 

ACTIVIDADE  ECONOMICA,RELACIÓNS DE PERSOAS,  MERCANCIAS E  INFORMACION E 

COÑECEMENTO 

3º.CONTROLAR E OPTIMIZAR A  RELACION CO EXTERIOR, MANTER O EQUILIBRIO ENTRE OS SISTEMAS 

INTERNOS E OS EXTERNOS 

4º.MATERIALIZAR OS PRINCIPIOS DO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE A TRAVÉS DA  

CONSERVACION DO CAPITAL TERRITORIAL 

5º.FOCALIZAR O PROTAGONISMO DOS CONTIDOS E DAS ORIENTACIÓNS  ESTRATÉXICAS NA  

CIUDADANIA 

Estes importantes obxectivos, identificados durante o proceso de redacción do Plan de Xestión, permiten 

concretar algunhas formulacións específicas que deben orientar a formulación do documento urbanístico, 

respecto a  aspectos que se relacionan a continuación:   

A.- Sistema metabólico 

En relación co sistema enerxético, totalmente baseado nas achegas exteriores e estrutura convencional, 

realizarase unha aproximación cualitativa ao potencial de mellora da eficiencia enerxética dos edificios e á introdución 

de fontes renovables. 

B.-Valoración da sustentabilidade do modelo actual 

Este documento debe servir de nexo entre a fase analítica- diagnóstica e a fase programática.  

Presentaranse as conclusións  diagnósticas integrando as obtidas do bloque técnico coas obtidas do proceso 

participativo. 

C.- Activación da función residencial 

As estratexias encamiñadas a recuperar a poboación residente sacando o máximo partido dos diferentes 

atractivos e capacidades de acollida da Cidade Histórica, resúmense nas seguintes:  

1. Fomentar as actividades comerciais e servizos privados de proximidade, orientados aos residentes. 

2. Dotar á Cidade Histórica de equipamentos públicos e servizos, igualando ou mellorando os niveis de prestacións 

co resto da cidade, empregando este reforzamento como instrumento de captación de novos residentes.  

3. Organizar a convivencia entre a función básica residencial e as outras funcións presentes na Cidade Histórica 

(universitaria, administrativa, comercial ou de lecer), dando especial importancia á defensa dos dereitos dos residentes.  

4. Reforzar e modernizar as redes de subministracións e servizos.  

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

adecuación funcional.  

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

seu espazo libre transitable como para os edificios.  

7. Recuperar e actualizar formas de gobernanza que melloren substancialmente a resposta ás necesidades 

específicas da Cidade Histórica, que inclúan os diferentes grupos de interese, que axilicen os procedementos de xestión. 

8. Definir un modelo de uso do espazo público que dea prioridade á función residencia e que resolva a súa 

compatibilidade con outras funcións básicas da Cidade Histórica. 

 

D.- Aspectos relacionados coa Innovación e o Coñecemento 

Os obxectivos do novo plan serán os seguintes: 

1. Potenciar unha nova  relación entre a Universidade e a Cidade Histórica, desde sempre intimamente 

ligadas, que resulte beneficiosa para ambas. Creando un espazo de relación institucional permanente: “ 

Univerciudad”. 

2. O novo concepto de Cidade Histórica innovadora que se propugna debe apoiarse nun “Sistema Urbano 

de Innovación de Santiago de Compostela” ( SUISC) que incorpore distintos axentes de coñecemento 

públicos e privados.  

3. Aplicar á Cidade Histórica a integración entre os principios de coñecemento tradicional e as modernas 

tecnoloxías.  

4. Identificar e concentrar esforzos en promover ámbitos de innovación e desenvolvemento de actividades 

económicas de especial interese como: saúde e biotecnoloxía, medio ambiente, construción 

sustentable e habitabilidade.  

5. A identidade básica de Santiago de Compostela conecta coa  aspiración de xerar novas contornas 

saudables, sustentables e equitativos.  

6. Fomentar a realización de proxectos exemplares que desenvolvan unha condición innovadora e 

punteira en Santiago de Compostela. 

7. Outorgar prioridade á acción pública e a  sociedade civil a medidas orientadas á retención e 

captación de talento.  
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8. Identificar os atractivos da Cidade Histórica para novos residentes relacionados coa innovación e o 

coñecemento.  

9. Desenvolver  novas fórmulas para adecuar  contornas  físicas e administrativos que faciliten a 

creatividade innovadora entre emprendedores,  tecnólogos, creativos e distintos axentes de 

coñecemento. 

10. Fortalecer os atributos da marca Santiago, integrando o coñecemento tradicional coas novas 

tecnoloxías. 

E.- Aspectos relacionados con Actividades Culturais e Creativas, 

Os obxectivos do novo plan serán os seguintes: 

1. Potenciar todos vos elementos  identitarios de Santiago de Compostela e o seu territorio: pedra, 

madeira, verde e  auga.  

2. Propiciar un amplo coñecemento da cidade e o seu patrimonio material e inmaterial.  

3. Apoiar as  actividades de artistas e creadores, atraendo talento e habilitando espazos colaborativos de 

carácter transversal.  

4. Mellorar a acollida aos peregrinos, especialmente na Cidade Histórica.  

5. Propiciar a creación dun espazo de encontro entre entidades para coordinar as distintas iniciativas en 

xestión cultural.  

6. Revisar a normativa para favorecer a práctica de actividades culturais e permitir a instalación de talleres 

artesáns. 

7. Habilitar unha nova forma de intervención sobre o “espazo cultural de proximidade” que sexa obxecto 

de medidas de apoio a melloras  de infraestrutura, rehabilitación e modernización tecnolóxica. 

F.- Aspectos relacionados coa Xestión do Turismo 

Os obxectivos do novo plan serán os seguintes: 

1. Desestacionalizar  a afluencia de visitantes para xestionar adecuadamente a Cidade Histórica, 

seleccionando os segmentos cunha mellor facilidade de distribuír a súa demanda durante todo o ano. 

2. Desconcentrar  espacialmente os fluxos turísticos, ampliando os espazos de visita básica, mediante a 

activación de recursos, edificios  visitables e actividades que resulten atractivas aos visitantes.  

3. Adoptar un modelo turístico da  Cidade Histórica que teña como segmentos prioritarios a cultura, os 

congresos e convencións e a formación, en estancias curtas. En cultura débese reorientar a actividades 

que impliquen maior participación.  

4. Fomentar as industrias creativas, a  artesanía e innovación, como compoñente de interese para reforzar 

a imaxe de singularidade da Cidade Histórica. 

5. Incentivar un maior uso de espazos para usos colectivos en edificios baleiros. 

6. Elaborar un protocolo de actuación ante as situacións de saturación que se rexistran puntualmente para 

ter en conta as necesidades das persoas residentes.  

7. Implantar instrumentos de xestión de fluxos excursionistas que  reequilibren o balance entre residentes e 

visitantes.  

8. Regulación das vivendas de uso turístico atendendo ás  diferentes situacións tanto en relación coa 

convivencia veciñal como coas políticas  de activación residencial. 

9. Gobernanza en turismo e seguimento dos principios de participación e transparencia.  

10. Garantir a sustentabilidade limitando os excesos que afectan á vida dos residentes. 

G.- Aspectos relacionados coa Xestión das Actividades Produtivas na contorna urbana  

Os obxectivos do novo plan serán os seguintes: 

1. Definición dun modelo de función produtiva para a Cidade Histórica que considere e optimice todas as 

oportunidades contemporáneas e tradicionais que este espazo ofrece.  

2. Redactar  unha ordenanza que regule  o uso e ocupación do espazo público.  

3. Actualizar un catálogo de usos en locais, establecementos e edificios baleiros cun criterio amplo, que inclúa os 

comercios tradicionais, deseñando medidas para protexelos.  

4. Desenvolver un programa de dotacións de infraestrutura, especialmente de fibra óptica, enerxía e auga.  

5. Resolver a repartición de mercadorías, mediante un sistema loxístico  propio que inclúa vehículos eléctricos, 

almacéns centralizados,  regulación de horarios e puntos  de carga e descarga,.  

6. Ordenar a mobilidade para mellorar a comunicación da  CH co conxunto da cidade de Santiago e a súa área 

de influencia. 

7. Desenvolver novas formas de  gobernanza específicas para este ámbito, que conte con medios técnicos e 

espazo de participación.  
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8. Xunto coas actividades produtivas urbanas convencionais, debe ser considerada a Universidade como 

xeradora de actividades económicas. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DO MEDIO  
3.1.O Medio Físico 

3.1.1. Encadre xeográfico 

O núcleo orixinal de Santiago de Compostela xorde na vertente noroccidental da lomba que separa os vales do Sar ao 

sueste e do Sarela a Noroeste, discorrendo ambos os ríos con dirección nordés-suroeste. O termo municipal atópase na 

zona occidental da rexión de Galicia e o sur da provincia da Coruña. 

 

 

Localización termo municipal. Fonte: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia. 

3.1.2.  Topografía do contexto xeográfico da cidade 

O termo municipal de Santiago de Compostela caracterízase por ser unha superficie sen destacables alturas, cunha 

oscilación  altitudinal de entre os 65 e os 520 metros de altitude. As maiores altitudes de localizan no a zona oriental en 

Fonte Espiñeira (520 metros), pola contra, o menores valores  altímetros atópanse nas áreas norte e sur. 

 

 

 

 Modelo Dixital Elevacións Santiago de Compostela. Elaboración propia segundo cartografía base. 

O maior dinamismo  orográfico preto da zona de estudo, localízase en  Fontecova (487 m) e Monte de Pedroso (461  m).

  

 

 

 

 

 

GALICIA 

Santiago de Compostela 

A CORUÑA 
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3.1.3.  Relevo do asentamento da Cidade Histórica 

 A  cidade se  enclava sobre unha altitude de 260  m. s. n.m., sobre unha cadea de outeiros que forman as 

concas do río Sar ;   subcuencas do río  Sarela e arroio Corvo, entre as cales destacan os cumes da zona norte: Monte 

Pedroso (461  m), Pico  do Castro (407  m), Monte de Vite (382  m),  Cañoteiras (371  m), San Marcos (371  m) e  As 

Peladas ( 369  m); as da zona este: Monte Viso (299  m), Monte  do Gozo (361  m), Monte  Gaiás (307  m), Monte de Santa 

Mariñas (301  m) e Monte  do  Seixo (253  m) e as do oeste  Souteliños (382  m), Covas dous  Teixos (285  m),  Sarela de  

Abaixo (276  m), Santo Domingo (245  m) e Monte de  Vidán (203  m). 

 

Modelo Dixital Elevacións Santiago de Compostela. Elaboración propia segundo cartografía base. 
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No referente ao terreo ocupado pola área do PEPCH, este caracterízase por altitudes que oscilan entre os 190 e 

os 315 metros de altitude, As maiores altitudes atópanse nas zonas norte e este da área delimitada, concretamente nas 

rúas Rua dos Basquiños e Rua dá Costiña do Monte. Nas áreas sur e este rexístranse as maiores porcentaxes de 

pendentes, 

 

 

Rede viaria sobre Modelo Dixital de Elevacións do ámbito do  PECH. Elaboración propia segundo cartografía base. 

 

A continuación móstrase seccións dos perfís das rúas máis importantes do ámbito do  PECH e aquelas que ten 

máis pendente. 

- No perfil 1 que está trazado desde a Rúa Costa  do  Cano ata Concheiros, obsérvase que os maiores cambios 

de altitude rexístranse no tramo de Costa do  Cano- Carballeira de S. Lourenzo e desde  do Cristo a Casas  Reais. 

- No perfil número 2,  (Avda. de San Caetano – Rúa de Ponte  do Sar) os cambios de altitude máis considerables 

aprécianse no traxecto de  P. de  Mazarelos a Rúa de Sar. 

- As pendentes maiores do perfil número 3 (Avda. de  Xoan  XXIII -  Rúa  Nova de  Abaixo) aprécianse en Rúa  

Nova de  Abaixo. 

- No perfil número 4 (Rúa de Fonseca – Rúa de Batalla de Clavijo), as pendentes máis destacables rexístranse    en  

Praza de San Felix a Rúa de  Belvis e desde Rúa  do  Bispo  Teodomino - Rúa Batalla  do Clavijo. 

- O perfil número 5 que está trazado desde Rúa Salvadas a Rúa  do Campos dá  Estrela, mostra as maiores 

pendentes nos tramos Rúa Salvados - Rúa de Narón; Rúa Campo dás  Hortas – Rúa  do Pombal; Rúa  do Campo dás  

Hortas – Rúa  do Campo dá  Estrela. 

- Os cambios de altitude máis representativos do perfil 6 (Rúa de Vista Alegre – Costa  Nova de Arriba) aprécianse 

desde Costa  Nova de  Abaixo a Costa  Nova de Arriba. 

- As pendentes máis destacadas do perfil número 7 (Rúa de Domingo García – Rúa dás Rodas)obsérvanse desde 

Rúa de Domingo García a Rúa  do Hospitalario. 

- No perfil 8 (Rúa dá Senra – Rúa de Aller Ulloa) non se aprecian cambios de altitude  destacables, manténdose 

case constante a altitude en todo o traxecto. 

 - No perfil número 9 (Rueiro dás  Figueriñas – Rúa  do Luar  do  Carme), en Rueiro dás  Figueiriñas obsérvanse 

cambios de altitude.  

 - A oscilación de altitudes do perfil número 10 que vai desde Rúa de Tras  do Pilar a Parque da Alameda, oscilan 

entre os 235 e o 260 m. 

 - O perfil número 11 que está trazado no Parque da Alameda, presenta pendentes considerables oscilando a 

altitude entre os 240 e o 270 m. 
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Perfil 1.- Calles Costa do Cano - Carballeira de San Lourenzo – San Lourenzo – Poza do Bar – Cruceiro de Gaio – Das Hortas – Do Cristo – Praza da Inmaculada – Azibechería – Praza Cervantes – Das Casas Reais – Porta do Camiño – San Pedro – Dos 

Concheiros. 

 

 

 Perfil 2.- Avda. de San Caetano – R. da Pastoriza – R. Basquiños – R. Sta. Clara – R. Loureiros – R. Porta de Pena – R. fonte de S.Miguel – R. da Troia – Prz. Cervantes – R. do Preguntoiro – R. Caldeireria – R. do Cardeal Paya – P.deMazarelos – R. Patio de Madres – R. 

CastronDouro – R. de Sar -  Avda. de Lugo – R. da Ponte do Sar 

 

 

 

 

Perfil 3.- Avda. de Xoan XXIII – R. Campiño S. Francisco – Prz. Do Obradoiro – R. do Franco – Avda. de Figueroa – R. da Senra – R. da Carreira do Conde – R. da Rapa da Folla – R. Nova de Abaixo 
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Perfil 4.- R. de Fonseca – Prza. dePraterías – R. de Xelmirez – R. do Castro – Trvsa. daUniversidade – Pza. de San Félix – R. das Trompas – R. de Belvís – Avda. de Quiroga Palacios – R. do Bispo Teodomiro – R. de Batalla do Clavijo 

 

 

 

 

Perfil 5.- R. das Salvadas – R. de Morón -  R. das Galeras – R. do Campo das Hortas – R. do Pombal – R. do Campo da Estrela 
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                                            Perfil 6 .- R. de Vista Alegre –R. dos Pelamios – Costa Nova de Abaixo – Costa Nova de 

Arriba  

 

 

 

 

 

Perfil 7.- R. de Domingo García –Sabell – R. do Campiño de S. Francisco – Costa Vella – R. Hospitaliño – R. das 

Rodas  

 Perfil 8.- R. da Senra – R. da  Fonte de Sto. Antonio – Tránsito da Merce – R. da Ensinanza – R. da Virxe da Cerca – R. de 

Aller Ulloa 

 

 

 

Perfil 9.- Rueiro das Figueriñas – R. do Luar do Carme 

 

 

Perfil 10.- R. de Tras Pilar – Parque de La Alameda 

 

 

Perfil 11.- Parque de La Alameda 
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Plano de situación dos perfís lonxitudinais do 1 ao 6. Elaboración propia. 

 

 

Plano de situación dos perfís lonxitudinais do 7 ao 11. Elaboración propia. 

 



	
15	

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO	
	

 

Plan   Especial de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela 

 

 
ESTUDIO THUBAN, SL 

	

 

Esquema de edificacións sobre Modelo Dixital de Elevacións do ámbito do  PECH. Elaboración propia segundo 

cartografía basee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de pendentes do centro urbano e do ámbito de  PECH. Elaboración propia segundo cartografía base. 

 

3.1.4 Hidrografía. A importancia dos ríos no asentamento da cidade 

As principais redes  hidrográficas que discorren polo termo municipal de Santiago de Compostela son: Río Tambre 

(zona norte, e límite natural do termo), Río Sar, Río  Sarela (zona sur), Rego de  Sionlla e Rego  Portagueiro (centro do 

termo). 

Así mesmo, tamén se localizan outras redes de menor entidade como:  Rego de Vilar, Rego Chaián , Rego Angrois, Rego 

de Bornais, Rego das Covas de Santa Lucía, Rego Marrozos, Barranqueira de Peira, Rego do Fornás, Rego do Barcía,  

Rego do Arins, Rego do Rexedoira, Rego do Castro, Rego do Covo, Rego do Espiñeira, Rego de Penamoura, Rego da 

Torta, Rego do Muíño, Rego de Galofero, Rego Regonelo, Rego do Arada, Rego FonteEspiñeiro, Rego da Portela, Rego 

dos Vilares, Rego de Vrins, Rego de Figueiras y Rego de Fontecove. 
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Mapa localización principais redes  hidrográficas do termo municipal de Santiago de Compostela. Elaboración propia. 

En canto ao solo urbano de Santiago de Compostela, as principais redes  hidrográficas que o atravesan son o río  Sarela 

que discorre pola zona oeste e norte do ámbito e o río Sar polo sur e numerosos regachos que pertencen a estas concas. 

En canto ao ámbito incluído no Plan Especial, este é atravesado polas mesmas redes  hidrográficas, o  Sarela polo oeste 

e o río Sar polo sueste e pola  subcuenca do  Cancelón o cal flúe polo val de Belvís 

 

Localización das principais redes  hidrográficas no centro urbano de Santiago de Compostela e ámbito do  PEPCH.  

Elaboración propia segundo cartografía base.  

1: Río Sarela; 2: Río Sar; 3: Subcuenca Cancelón 

A cidade de Santiago de Compostela aséntase sobre un “monte divisorio” (as augas de choiva verten a un río e outra 

parte ao outro) das dúas principais concas as do río Sar e o río  Sarela e cuxa aresta vén coincidir aproximadamente co 

trazado da Rúa  do  Preguntorio. 
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Concas do río Sarela, Río Sar y Regato Corvo.  

Fonte: Yo quiero ser de Santiago. T. Banet y J. Martinez.ASA 2014.  

 Facendo un estudo de maior detalle acerca das  subcuencas  existentes na delimitación do ámbito do  PECH, 

faremos referencia ás zonas verdes asociadas aos cursos  hídricos: 

- Espazos dentro de solo urbano: Parque de Galeras, Parque de Santa Susana,  Parque de Santo Domingo de 

Bonaval, Parque de Fontiñas, Parque de Vite, Parque en Monte de Conxo, Parque de Monte Pío, Zona Verde  

Salgueiriños, Parque dás Cancelas, Zona Verde Galeras, Parque de Almáciga. 

- Espazos dentro da área do  PECH: Parque de Belvís, Parque de Sar, 

 

 

 

Localización de zonas verdes asociadas á  hidrografía dentro do ámbito do  PEPCH. Elaboración propia segundo 

cartografía base.  

1: Parque de Belvís; 2: Parque de Sar. 

 

Nas seguintes imaxes móstranse tramos das principais redes  hidrográficas por en a contorna do centro urbano de 

Santiago. 
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Tramos do Río  Sarela e  Rego de Bar en pártea noroeste centro urbano. Fonte: visor Xunta Galicia. 

  

Tramo do Río  Sarela e  Rego de Bar en pártea suroeste centro urbano. Fonte: visor Xunta Galicia. 

 

 Tramo do Río Sar na parte este centro urbano. Fonte: visor Xunta Galicia. 

Outro dos aspectos para destacar relacionados coa  hidrología da cidade son as infraestruturas e redes que se 

foron levando para mellorar a  escorrentía das augas e que estas fosen canalizadas. Para iso creáronse canles que 

permitiron o desvío das augas do río para propiciar a rega dos prados contiguos; muíños e instalacións industriais nos 

bordos dos ríos para aproveitar a enerxía das augas, sendo unha das máis coñecidas da cidade Brañas de Sar (na marxe 

esquerda do río). 
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3.1.5. Vexetación. 

O termo municipal de Santiago encádrase dentro de  Region  eurosiberiana, predominando as especies  

climatolifas,  montana galaico-portuguesa  acidófila do carballo ou  Q.  robur ( Vacciniomyrtilli- Qcto.  roborissigmetum) 

(8d) e outeiro galaico-portugués  acidofila do carballo ou  Q.  robur ( Rusco  aculeati- Qcto.  roborissigmetum) (8 c). 

 

Mapa series de vexetación Santiago de Compostela. Fonte: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e 

Medio Ambiente.     

As especies  florísticas máis abundantes na paisaxe do termo municipal de Santiago de Compostela son o piñeiro ( 

Pinussp.) e o eucalipto ( Eucaliptus  globulus), acompañados en ocasións, no caso dos piñeirais, de matogueiras. A 

abundancia destas especies  alóctonas débese a unha intensa repoboación forestal que provocou a perda de calidade 

e diversidade botánica, como consecuencia da degradación do solo. 
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3.2. O Medio Social 

 

3.2.1. A poboación. Características nos anos 80 do  XX.   

Nun dos seus apartados o documento” Memoria” do  PE de 1997, estuda a evolución da poboación da cidade 

histórica desde 1970 a 1986, evidenciando unha tendencia descendente, desde 14.087 habitantes a 12.567, o cal supón, 

unha redución próxima ao 11%.  Esa Memoria, ademais, achega datos sobre a poboación transeúnte, que pola contra 

rexistraría un notable crecemento, de 2.484 a 4.834, isto é, case duplicándose. A suma da poboación residente en 1970 

era así de 16.571 e en 1986 de 17.401. 

 Debe terse en conta ademais a notable importancia proporcional da poboación da cidade histórica respecto 

ao conxunto do  Concello: en 1970 supoñía un 20% do total  

Para a análise máis pormenorizada das condicións da Poboación o Plan Especial diferenciaba distintas Zonas 

Estatísticas de Análises, segundo o Plano que achegamos. A efectos de establecer estudos comparativos manteremos 

esta mesma zonificación: Norte, Améndoa-Norte,  Belvis, Améndoa Centro-Sur e Sar. 

 

 

 

1.Norte.  2. Almendra Norte.  3. Belvis.  4. Oeste.  5 Almendra Centro Sur. 6. Sar 

Fonte: PE-1 vigente (delimitación zonas).  

 

3.2.2. A caracterización actual. 

A.- Fontes e metodoloxía de sistematización de datos  

Os datos e análises que presentamos baséanse no Padrón Municipal. Procedemos á explotación e sistematización 

informática deses datos de base con programas que permitirán a súa actualización. 

Utilizaremos as mesmas Zonas Estatísticas de Análises  definidas no Plan anterior, co fin de permitir comparacións 

coa evolución producida desde 1986 
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Paralelamente,  habemos   sistematizado os datos do Catastro, identificando o número e características das 

vivendas reflectidas en cada leira e  correlacionado eses datos cos do Padrón (fogares e os seus compoñentes). 

B.- Condicións xerais  

1. Poboación e estrutura de idades 

O número total da poboación  empadroada é de 10.477 persoas, preto dun 11% do total da poboación do  

Concello (95.602).  O número total de fogares segundo datos  padronales  cífrase en 4.681.  

Se “filtramos” os datos de fogares, excluíndo “colectivos” específicos (conventos, persoal hostaleiro ou de 

colexios, etc.) a poboación sería de 9.903 habitantes e o número de fogares sería de 4.218.   Por tanto,  o tamaño medio 

dos fogares é de 2,35 persoas/fogar, algo menor que a media municipal, de 2,6.  

A estrutura de idades da poboación responde os modelos demográficos actuais do conxunto do país e do 

contexto europeo 

Por iso, e como conclusión significativa, non cabe considerar a estrutura actual de idades da poboación da 

cidade histórica cos temas algo tópicos  sobre a  “extrema gravidade do envellecemento” dos veciños, senón como un 

reflexo da composición demográfica xeral do  Concello,  aínda que  con taxas  lixeiramente superiores ás medias.   

 2. Porcentaxes de menores de 15 anos e de maiores de 65 da poboación do  CH 

Os menores de 15 anos supoñen un 11% da poboación total, mentres que os maiores de 65 representan algo máis 

do 23%.  

3. Evolución do  Nº de Persoas por fogar no  CH e na cidade de 1986 a hoxe 

Como sinalamos, as persoas por fogar decreceu no últimos anos tanto no ámbito do  PECH como na cidade de 

Santiago de Compostela. Na cidade histórica o tamaño medio familiar descendeu de 3,4 a 2.3. E no conxunto do  

Concello de 3,7 a 2,6. 

 

 Homes Mulleres Total 

Menores de 15 anos 582 12,2 % 598 8,9% 1.180 11,2% 

15-65 anos 3.244 68% 3.613 63,3% 6.857 65,5% 

Máis de 65 anos 945 19,8% 1.495 26,2% 2.440 23,3% 

Total 4.771 100% 5.706 100% 10.477 100% 

Poboación do Ámbito por grandes grupos de idade. Fonte: INE. 

 

4. O crecemento do  número de fogares na Cidade Histórica  

Tal e como se aprecia no seguinte gráfico, o número de fogares que existen o ámbito do  PECH de Santiago de 

Compostela aumentou nos últimos anos. En 1986 contabilizáronse preto de 3.700 e en 2015 algo máis de 4.200. 

 

Trátase dun dato interesante, e con motivacións complexas, pero que  implica en calquera caso unha maior 

ocupación de pisos de vivenda para uso permanente. En parte importante este fenómeno débese probablemente á 

importante incorporación de residentes doutras nacionalidades. 

1. Procedencia dos residentes.  

O mantemento das pautas tradicionais de arraigamento, cun fenómeno novo: a incorporación de residentes 

estranxeiros, procedentes en gran maioría de países de altos niveis de desenvolvemento 

Practicamente mantéñense  as pautas de procedencia e arraigamento da poboación identificadas nos 80, 

cunha 45% oriúnda de Santiago, algo máis do 36% doutras zonas de Galicia e un 7% procedentes doutras partes de 

España, Esas porcentaxes son algo menores que os existentes  nos anos 80, pola moi notable incorporación de residentes 

estranxeiros (un 10%), entón case inexistentes.  Estes novos residentes estranxeiros teñen na súa maioría medios e altos 

niveis económicos. 

 6. Estrutura da poboación segundo idade e sexo 

A figura seguinte reflicte a estrutura de idades e de sexo da poboación do  CH, na súa relación coa do conxunto 

do  Concello. 
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Fonte. INE.  

C.- Avaliacións derivadas dos principais Indicadores demográficos  

  O exame dalgúns dos principais Indicadores demográficos contribúe a definir con maior precisión as 

características da poboación. 

 A taxa de dependencia mide a relación entre a suma da poboación infantil e maior de 65 e a poboación 

situada entre os 15 e os 64. É de 54,46%.  

A taxa de envellecemento relaciona a poboación maior de 64 e a total. Sitúase nun 23,3%.  

A importancia deste factor acrecéntase se consideramos a taxa de sobre-envellecemento. Mide a proporción 

dos maiores de 74 respecto ao conxunto dos maiores de 64. Alcanza un 54,8%. . En total existen 437 homes e 900 mulleres 

maiores de 75, sumando 1.337persoas, un 12,76 % do total da poboación residente. 

 Se relacionamos estas avaliacións sobre o sobre-envellecemento coas características dos fogares (un de cada 

tres atópase composto por maiores de 65, sendo moi numerosos os anciáns que viven sós) debúxanse unhas 

problemáticas perspectivas futuras.  

D.- Características dos fogares: número e idades dos seus integrantes  

 Moi alta proporción de fogares  unipersonales, 1.636, case un 40% do total. Dito doutro xeito, un  17% dos 

habitantes viven sós. 

O elevado número de fogares compostos só por persoas maiores de 65 anos: 1593, é dicir, un 38% do total, dos 

cales 473 son fogares  unipersonales. 

A escasa proporción de fogares nos que se atopan menores de 15 anos: só 775, isto é, un 18 % do total. 

  

E.- Características diferenciadas nas Zonas de Análises  

A seguinte táboa mostra a distribución da poboación actual nas Zonas Estatísticas do  PE vixente, á que nos 

referimos en 3.2.1.   

 Habitantes Distribución sobre total 
poboación 

Zona 1. Norte 2.308 22.03% 

Zona 2. Alméndoa Norte 905 8.64% 

Zona 3. Belvis 1793 17,11% 

Zona 4. Oeste 1446 13.80% 

Zona 5. Améndoa Centro-Sur 2151 20.53% 

Zona 6. Sar 1874 17.89% 

Comparando as proporcións de poboación en cada  zona coas cuantificadas en 1986 observamos os seguintes 

aspectos: 

A Zona Norte, a máis poboada, é a única que gaña poboación aínda que sexa dunha maneira simbólica, 

resultando as perdas máis acusadas na  zona Oeste, que pasa de 2.179 habitantes en 1986 a 1446 en 2015. Algo 

parecido, aínda que con menor intensidade ocorre na zona de Belvís e Sar. Mentres que na Améndoa Centro-Sur, que 

supón a maior parte do recinto histórico mantense bastante estable. 
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3.3. O Medio Económico 

 

3.3.1. Análise preliminar  

Como reflicte as Plano Actividades Económicas, a Améndoa Central, ofrece un  elevado nivel de  

multifuncionalidad en canto ás actividades económicas, que  se expresa principalmente na  multiplicidad dos contidos.  

 Actividades en edificios de uso exclusivo e en edificios con uso mixtos (en especial en edificios que inclúen usos 

de vivenda)  

O gráfico  seguinte reflicte o número de edificios segundo os seus usos exclusivos ou mixtos, sobre un total de 2.899 

edificios 

 
Fonte: Datos solicitados durante traballo de campo (2017). Elaboración propia 

 

3.3.2. As actividades  non residenciais en plantas baixas  tipos  e pautas de distribución  

   

Sitúanse sobre todo en tipoloxías residenciais, coas pautas características dos cascos antigos. Contabilízanse uns 

830 locais.  É dicir, máis dunha terceira parte dos  edificios con eses usos  teñen locais en plantas baixas (aínda que como 

veremos parte importante atópanse hoxe baleiros: 230.    

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. As actividades predominantes  e as súas pautas de localización 

- No traballo de campo realizado en abril de 2017, identificáronse pormenorizadamente os usos non 

residenciais en plantas baixas. Reflíctense no plano correspondente, dentro da serie 1.8.7. “Medio Urbano- 

Usos en Planta Baixa”. 

- O Plano sintetiza os datos do traballo de campo, clasificando os usos das plantas baixas nos seguintes grupos 

fundamentais: Vivenda (Unifamiliar ou en edificios  plurifamiliares). Usos Terciarios: Comerciais / Oficinas / 

Hostaleiros / Hostalería. Usos Dotacionais. E en fin, usos de escasa  entidade cuantitativa,   como almacéns e 

garaxes.  

- O exame do plano pon de relevo os graos as presenzas destes tipos de actividades, nas súas localizacións e 

densidades. Nunha análise máis detallada, atendendo sobre todo ás  especializacións e situacións  dos usos 

comerciais (que,  como sinalamos, agrupa 510 establecementos, máis do 60% do total).  Dun modo moi  

sucinto, quereriamos subliñar: O mantemento do comercio tradicional que caracterizou xa desde comezos 

do  XX a algúns eixos como Orfas,  Calderería e Preguntoiro, coa moi notable presenza de comercios de 

vestimenta, calzado, etc. (que supoñen case un 25% do total dos 510 comercios). O mantemento tamén de 

locais asentados tradicionalmente (xoierías, artigos de agasallo, etc.  E a extrema concentración de locais de 

hostalería en Franco,  Raiña e outros eixos (8 de cada dez locais desta zona consisten en bares, restaurantes e 

similares. 

- O noso traballo de campo pon de relevo tamén outros aspectos: 

- A relativamente escasa presenza de locais exclusivamente turísticos na súa modalidade tópica (tendas de 

lembranzas), aínda que a súa concentración nos eixos principais produce unha sensación de 

“acrecentamento desorbitado”, sobre todo polo seu forte impacto visual (nalgún modo “ chirriante”, pero 

que resulta de fácil corrección con técnicas normativas). Pero o comercio dirixido ao  turismo inclúe tamén 
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outras modalidades positivas (produtos de gastronomía, bebidas, etc. baseadas en xeral en pequenas 

empresas galegas  con alta capacidade cualitativa. 

- E en fin, resulta tamén interesante constatar, entre os aspectos positivos, as recentes implantacións dalgunhas 

actividades relacionadas con procesos de innovación (despachos de deseño, informática, etc.) 

3.3.4. Os locais baleiros 

 

Un número importante de locais atópanse desocupados: 230.  Trátase dunha proporción moi elevada: case un de 

cada cinco locais   

O Plano correspondente do documento do borrador do Plano reflicte a súa distribución.  Estes datos  evidencian 

sen dúbida un problema grave, con implicacións en moitos aspectos.  

Por tanto,  os problemas da desocupación completa de edificios, combinada moi frecuentemente con situacións 

de deterioración, debe considerarse  como un dos grandes retos  do Plan Especial e do Plan de Xestión, e 

consecuentemente das políticas municipais. 
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4. A	ALCANCE E CONTIDO DO PLAN E DAS ALTERNATIVAS 

4.1. Alcance e  Contido da Revisión do   PECH de Santiago de Compostela  

Como xa se explicou no apartado 1.1, o documento que agora se somete a Avaliación Ambiental é unha 

Revisión do Plan Especial de Protección e rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, aprobado 

definitivamente o 24 de marzo de 1997. 

Ao tratarse dun instrumento urbanístico de desenvolvemento, o seu contido deberá axustarse ao previsto nos 

artigos 71 e 81 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia e dos  concordantes do seu Regulamento. Ademais pola súa especial 

condición, deberá cumprir o artigo 56 da Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, que establece o contido mínimo 

dos Plans Especiais de Protección.  

Por outra banda, non se pode esquecer que a cidade histórica de Santiago de Compostela foi declarada 

Patrimonio da humanidade no ano 1985, por entender que posuía un Valor Universal excepcional. A salvagarda deste 

valor a través do tempo é un obxectivo ineludible do plan, polo que o proceso urbanístico que se inicia con este trámite 

ambiental entrelázase co proceso de redacción dun Plan de Xestión ou plan estratéxico especifico da Cidade Histórica, 

no marco das disposicións establecidas pola UNESCO para os bens declarados patrimonio da humanidade.  

En función do resultado do estudo do ámbito territorial do plan, orientado aos obxectivos xerais e específicos 

desenvoltos no apartado anterior, o plan poderá requirir a modificación puntual do propio plan xeral, co fin primordial de 

-axustar a delimitación do seu propio ámbito, ou do seu ámbito de  amortiguamiento. -redefinir as áreas de renovación 

ou rexeneración urbana que se estimen idóneas, e reconsiderar as xa definidas no plan vixente. O alcance e o contido 

xenérico que se deriva das disposicións legais que regulan o contido dos plans especiais de protección vai definir na 

revisión do  PECH a través dos seguintes contidos concretos: 

• Encadre Territorial da Cidade Histórica.    

Encadre da Cidade Histórica no sistema territorial que define o  interfluvio Sar- Sarela. Relacións cos sistemas 

verdes. Usos de agricultura tradicional. Metabolismo do conxunto do sistema territorial (espazos urbanos,  periurbanos, 

asentamentos dispersos, espazos agrarios, espazos naturais sen usos produtivos, etc.).  

 Considéranse particularmente tres aspectos: relacións paisaxísticas sobre o contexto  orográfico e forestal 

próximo (Pedroso, Monte Viso); relaciones socio-económicas cos ámbitos con actividades agrogandeiras (vales de  

Mahía, Ulla, Tambre); organización do viario e do diseminado do rural santiagués ( Arins, Figueiras, Laraño)  

• Relaciones cidade-campo: sistemas pluviais, produción agrícola de proximidade, relacións entre parques e 

hortas. 

 Considéranse as necesidades e oportunidades dunha máis adecuada relación da Cidade Histórica coa súa 

contorna agraria, con especial atención aos seguintes temas: o mantemento e mellora dos fluxos de augas pluviais 

desde as cotas máis altas (Almáciga) ata as hortas  periurbanas (tendo en conta que eses fluxos discorren en moitas 

partes por rúas, recollendo materiais e residuos non desexables); a preservación e o acrecentamento da eficacia e 

calidade da produción das hortas);  mantementos das relacións paisaxísticas, e nos casos convenientes, novas 

articulacións entre os parques que  circunvalan o  CH e as hortas, herdanzas dos arrabaldes medievais 

• Salvagarda, coñecemento e valorización do patrimonio arqueolóxico.  

 A realización de informes arqueolóxicos nas actuacións  edificatorias e de urbanización que requiren tales 

trámites supoñen en moitas ocasións considerables  atrasos nos procesos de execución. Parece por iso adecuado 

desenvolver no Plan Especial, unha regulación que precise os contidos e axilíce os tempos deses informes, por exemplo a 

través dunha zonificación no seu ámbito, apoiada nos numerosos e documentados datos existentes, que permita 

ponderar distintos graos de intervención arqueolóxica. 

 O  PE e o PXOM vixentes, adoecen dunha documentación arqueolóxica apropiada, en relación á notable 

riqueza nese campo. Resulta por iso conveniente o desenvolvemento e sistematización desa documentación, aplicando 

as moi relevantes oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías, co fin de garantir o coñecemento preciso dos 

distintos elementos de interese arqueolóxico, e, nunha perspectiva máis ampla, de incorporalos, nos casos convenientes, 

como “recursos activos” con incidencia na dinámica cultural da cidade e os procesos turísticos. 

 Preténdese levar a cabo, unha  localización  planimétrica de todos os xacementos, tanto do ámbito de 

protección integral como da zona de  amortiguación, apoiándose en: cartografía básica; actualización da  ortofoto do 

catálogo 2005; cartografía catastral. A xeorreferenciación levará a cabo en coordenadas  UTM actualizada, en 

conformidade co  RD 1071/2007 que establece que toda cartografía deberá  retroproyectarse   progresivamente no 

sistema  ETRS89. 

 Todo o catálogo deberá ser obxecto de actualización, cunha dobre perspectiva: incorporar ao catálogo todos 

os elementos inventariados pola Consellería de Cultura desde a aprobación do mesmo; e actualizar nos casos necesarios 

os seus contidos  descritivos. 

 Actualizado o catálogo, cos criterios antes expostos, poderanse cargar os seus datos  nun modelo  cartográfico 

creado ex profeso co fin de definir mapas de distribución, perfís, visibilidade, accesos, relación entre os diferentes puntos 

e a súa contorna paisaxística, que permitirá coñecer detalladamente a evolución histórica dos asentamentos e a 

paisaxe. Este modelo constituirá unha potente ferramenta a disposición das administracións, arquitectos e urbanistas, 

xestores do patrimonio, investigadores, etc. para xerar estratexias de xestión integral do valioso patrimonio arqueolóxico 

de Santiago de Compostela. 

• Infraestruturas e servizos urbanos. Acrecentamento da súa eficiencia técnica e condicións de sustentabilidade 

económica e ambiental, e  evitación de disfuncións con actividades da Cidade Histórica. 

 Estúdanse e propoñen normas, recomendacións e actuacións nos aspectos das infraestruturas que presenten 

deficiencias técnicas, a partir de consultas cos servizos municipais e compañías adxudicatarias.  
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 Concederase especial atención á mellora dalgunhas situacións que provocan non poucas  distorsiones nos usos 

residenciais, comerciais e turísticos, e en xeral na imaxe da cidade: regulación da Carga e Descarga; medios e 

procedementos de recollida de  RSU; descoordinación na realización de obras nas distintas redes; impactos negativos do 

cableado visto, etc. 

• Acrecentamento da integración da Cidade Histórica coas súas contornas construídas  recentes, con especial 

atención á diminución ou anulación de impactos negativos. 

  Estudaranse posibles recomendacións en canto a axustes ou cambios en ordenacións urbanísticas e  

edificatorias, accións para a  minoración de impactos visuais negativos, mellora da calidade ambiental e de escena 

urbana das  contornas en contacto inmediato coa  CH e/ou con incidencia visual significativa (na súa dobre 

perspectiva: vistas cara a e desde a Cidade Histórica. 

• Conservación e restauración do patrimonio edificado monumental ou de valores singulares que presente 

situacións de deterioración ou inadecuación para as súas funcións 

 Neste aspecto resultan imprescindibles as inspeccións directas (cando fose posible polas preceptivas 

autorizacións), as consultas cos distintos responsables dos edificios ou “grupos” de propiedade (igrexa, universidade, 

concello, etc.) e a avaliación e sistematización de informes municipais e licencias  

• Actuacións na edificación de tipoloxías residenciais que presenten situacións de deterioración (preto dun 12% 

dos 2900 edificios).  

 Baséase na identificación detallada das súas localizacións, características, propiedade, usos, etc. Poderán 

desenvolverse, segundo os seus valores históricos, mediante actuacións de rehabilitación ou substitución.   

• Mellora das  dotacións e servizos ás vivenda   

Comercio de proximidade con características de calidade e competitividade con grandes superficies exteriores 

ao centro. Equipamentos deportivos de áreas de influencia local (posibilidade de dotacións de pequena escala, de 

ximnasia e mantemento, con preferencia a persoas maiores). Áreas de recreo e xogo infantil (estudo de novos tipos de 

instalacións e localizacións). Aparcadoiros. Accesibilidade de transporte público. Bases en traballos de campo e enquisas 

• Adecuación de espazos libres, urbanos ou verdes, que presenten condicións de deterioración, ou con deseños 

inadecuados, ou con problemas en canto ao seu uso. 

 Propostas relativas a mantemento ou redeseño.  Problemas derivados de “fronteiras” físicas, relación con 

transporte público, accesibilidade, etc. Identificación de necesidades de incorporación de pequenas dotacións con 

contidos  activadores, públicas ou privadas. Bases en traballos de campo. 

• Consideración de normas  compositivas e estéticas sobre a nova edificación “menor”. Diferenciacións segundo 

as distintas “unidades de paisaxe histórica”. Indicacións respecto a distintos enfoques  proyectuales, entre a imitación e a 

innovación.   

Estudo concreto do resultado das intervencións de nova edificación en “arquitectura menor” (normalmente de 

tipos residenciais) realizadas nas últimas décadas. Avaliación en canto a conformidade a regras do  PE e paralela 

avaliación crítica da súa coherencia construtiva e as súas contribucións arquitectónicas propias ou as súas achegas á 

“integración  contextual” 

En coordinación cos resultados deses estudos exponse:  

• Posible reelaboración de criterios  compositivos e estéticos sobre as novas edificacións “menores”, considerando 

entre localizacións (unidades de paisaxe histórica, edificacións inmediatas, etc.) e usos previstos.  

• Encadres normativos e indicativos para a coherencia interna dos distintos enfoques  proyectuales  autorizables: 

imitación histórica con criterios de rigor  compositivo e construtivo; interpretación en clave contemporánea de referentes 

tradicionais; innovacións con criterios de contrastes  activadores.  

• Elaboración dun repertorio de solucións construtivas de “boas prácticas” nalgúns detalles de especial incidencia 

na imaxe exterior: beirados e cornixas, chemineas, carpinterías, portas principais,   medianeiras vistas.  

 • Incorporación de arquitectura contemporánea en novos edificios singulares 

 Serán moi limitadas as actuacións de novos edificios de características singulares (polos seus usos públicos ou de 

incidencia pública). Pero convirá prever as súas condicións en canto a composicións, materiais, etc. Consideraranse 

posibles implantacións en función de dispoñibilidades de solares, unidades de execución, etc. Estableceranse marcos 

normativos que aseguren a compatibilidade de enfoques  proyectuales contemporáneos en coherencia cos contextos 

(relación coas caracterizacións das Unidades de Paisaxe en que se inclúan) 

• Adecuación do “zócalo comercial” e publicidade exterior nos edificios 

Inventario de situacións do  zócalo comercial: elementos de valores históricos ou de deseño. Elementos 

tradicionais sen valores específicos pero conformes ao ambiente histórico; composicións de deseño contemporáneo con 

valores propios (avaliacións e publicacións do COAG) 

• Revisión da zonificación de zonas saturadas de ruído. 

O actual decreto que regula as zonas saturadas por ruído no centro urbano de Santiago, data do 15 de outubro 

de 2015, establecéndose no mesmo un período de revisión cada cinco anos. Esta situación afecta a algunha das rúas 

máis emblemáticas da cidade histórica. Analogamente desde o Plan de Xestión, poderase incidir na necesidade de 

establecer unha moratoria para a implantación de novos establecementos de hostalería e aloxamentos turísticos na 

cidade histórica, para favorecer unha mellor convivencia de usos e compatibilizando estes con o residencial. 

 Actuacións sobre a mobilidade, con criterios de eficiencia de uso  e  calidade ambiental 
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Atencións especiais aos seguintes ámbitos: arteria norte sur (do Camiño Novo a San Caetano); barrio de San 

Pedro; lugares nodais como  Pza. de Galicia, Juan Carlos I e outros lugares con problemas de conxestión de tráfico e 

interferencias en negativas noutros usos da cidade 

Coordinación con actuacións de adecuación de instalacións e de escenas urbanas dos puntos e eixos 

fundamentais de acceso:  mellora ou renovación da estación de autobuses.  Cualificación da contorna da estación de 

ferrocarril. Mellora das instalacións de transporte público no aeroporto. Acondicionamento de áreas de espera, 

elementos de información, etc.  Tratamento das escenas de bordos dos percorridos desde o aeroporto. 

Acondicionamento dos puntos de acceso de autobuses ao aeroporto desde a cidade, etc. 

• Acciones para a  cualificación e sustentabilidade dos procesos turísticos.  

 Este “campo” ten evidentes interconexións con outros aspectos, sobre todo os relacionados cos valores 

arquitectónicos e históricos, significados, lecer e cultura, etc. Pero no caso de Santiago presenta tal relevancia que 

convén o seu estudo diferenciado. 

 

Articulación do fomento selectivo de afluencia de visitantes con intereses específicos (arquitectura, valores 

relixiosos, humanidades e ciencias, paisaxe, arte, etnoloxía; e tamén gastronomía, saúde, coidado corporal, integración 

no medio rural e paisaxe natural, etc.); fomento de itinerarios articulando distintos lugares de visita, con ofertas temáticas. 

 

 

Delimitación PECH Santiago de Compostela. 
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4.2. Descrición das alternativas consideradas. 

As alternativas de ordenación que se van a considerar parten da premisa básica da continuidade co Plan 

Especial hoxe vixente. Non se pretende, por tanto, unha ruptura cos seus postulados, senón unicamente unha posta ao 

día do seu contido, reforzando os criterios e estratexias que lle deron ánimo, que son revisados tendo en conta a 

situación a día de hoxe, e tendo presente tamén a visión de futuro da cidade histórica que se perfila no Plan de Xestión. 

Preténdese en resumo, afrontar os novos retos que asume a cidade histórica nas próximas décadas 

acompañados dun instrumento urbanístico tan sólido eficaz e rigoroso como o que nos permitiu afrontar as décadas 

pasadas, que foron claves para introducir formas de facer e entender a cidade histórica hoxe xa asentadas.  

Este instrumento urbanístico está, por outra banda, regulado e perfectamente definido en canto aos seus 

contidos e determinacións, tanto na Lei do Solo como na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e non parece permitir 

moitas variables, en canto a distintas alternativas de ordenación, xa que o plan ten como principal obxectivo manter , 

conservar e protexer -sen comprometer a súa condición de cidade viva e habitada- un substrato urbano moi 

consolidado, percibido xa como unha peza urbana acabada.  

Entendemos que nesta fase do proceso non ten sentido propoñer solucións de ordenación concretas en 

pequenos ámbitos da cidade histórica -que en ningún caso van supoñer actuacións relevantes desde o punto de vista 

ambiental, en relación co cambio climático- polo que para definir as alternativas de ordenación que se van a considerar 

optouse por establecer aquelas que poden ser significativas neste momento do proceso.  

Partindo, por tanto, da premisa básica da continuidade cos criterios e obxectivos do Plan que se revisa defínense 

dúas alternativas posibles para a formulación do plan que se somete a avaliación ambiental, que xunto coa alternativa 0 

constitúen o conxunto de alternativas que van ser consideradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Alternativa 0. 

A alternativa 0 defínese como a alternativa de NON ACTUACIÓN.  

Esta alternativa concretaríase, por tanto, na suspensión dos traballos de Revisión do Plan Especial, mantendo o 

corpo normativo de aplicación hoxe vixente, constituído polas determinacións da  DT 5ª do PXOM, xunto co conxunto de 

modificacións do  PE-1 ou do  propio PXOM vixente que afectan o ámbito territorial da Cidade Histórica, xa aprobadas 

ou en trámite, así como aqueloutras modificacións puntuais que podan ser tramitadas no futuro para abordar problemas 

específicos e concretos. 

B.- Alternativa 1. 

A alternativa 1 que se propón podería definirse como: REVISIÓN LIMITADA AO MARCO URBANÍSTICO DEFINIDO 

POLO PLAN XERAL VIXENTE. 

 Nesta alternativa, a revisión do  PECH circunscribiríase ao ámbito territorial actual do  PE-1e que recolle o PXOM 

vixente, sen máis adaptacións na delimitación que a corrección de posibles desaxustes entre delimitacións de ámbitos  

yuxtapuestos  ou adaptacións ao parcelario, en resumo, axustes menores propios da escala máis precisa na que se 

traballa, e, que, en principio non requirirían a modificación do PXOM.  

Dentro do ámbito delimitado, o plan estudaría propostas concretas de ordenación nas áreas de renovación 

urbana inicialmente previstas no  PECH, aínda sen desenvolver, e que o PXOM vixente de 2008 mantivo,  clasificándoas 

como Solo Urbano non Consolidado,  

 

Estas intervencións sobre as  áreas de renovación, limitaríanse a unha nova proposta de ordenación detallada,   

pero sen alterar os perímetros xa definidas. Nesta alternativa manteríanse tamén os ámbitos remitidos a plan posterior tal 

e como os define o PXOM vixente. 

Gráficamente, a alternativa 1, viría delimitada  territorialmente polo contorno do  PECH vixente, como ámbito de 

actuación, e polo perímetro azul -establecido no ano 1964- entendido como zona de  amortiguamiento  do Plan Especial 

de Protección. Dentro do perímetro  delimitado do  PECH, detállanse os espazos que constitúen polígonos de execución 

en solo urbano non consolidado e aqueloutros  de solo urbanizable remitidos a Plan de Desenvolvemento posterior, 

seguindo as determinacións do PXOM vixente aprobado en 2008  e as súas posteriores modificacións puntuais. 
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C.- Alternativa 2. 

Na alternativa 2 de ordenación, pola contra, non se establecería este límite previo na formulación do plan, 

derivando a posibilidade de redefinir o propio ámbito de traballo ás conclusións que resulten do estudo do ámbito 

territorial e do diagnóstico da situación actual, de maneira que esta redefinición contribúa a garantir o cumprimento dos 

obxectivos que o propio plan establece.  

Nesta alternativa, 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.  

En resume, a alternativa 2 que se propón podería definirse como a formulación da revisión que, atendendo aos 

obxectivos sinalados no apartado 2 deste documento, xustifica a necesidade de modificar algunha das determinacións 

establecidas polo PXOM, polo que debería acompañarse da tramitación dunha Modificación Puntual do Plan xeral 

vixente. Como xa se indicou no apartado 3.1, os 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 o 

establecemento das categorías do chan, aspectos ambos que non se poden abordar desde o Plan Especial de 

desenvolvemento, e requiren o seu  incardinación no plan xeral. 

A este respecto, na alternativa 2 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 chan do chan.  

En particular, revísanse os pequenos polígonos remanentes que o PXOM vixente mantivo como chan 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 da Alternativa 2, atendendo a estes dous aspectos: 
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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 Y TRAVESA DOS PITELOS (CONCEPCIÓN ARENAL/GARCIA BLANCO)  

AE‐6. POZA DE BAR.  

AE‐7. ZONA OESTE: CORREDOIRA DE OS 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 DA TRISCA 

AR‐4. CAMPO DE SAN ANTÓN 

AR‐5.‐ RUEIRO DE FIGUEIRIÑAS 

AR‐7.‐ RIBEIRA DE SAN LORENZO 

 Ademais destes ámbitos, proponse  retomar propostas concretas 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 trama urbano existente, sen máis axustes, no seu caso, que os propios da regularización das aliñacións, 

de acordo co réxime xurídico propio do chan 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. 
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4.3. Resumo de motivos da Alternativa seleccionada. 

A alternativa que se selecciona é a ALTERNATIVA 2, xa que é a que permite garantir dunha maneira máis 

completa a consecución dos obxectivos do Plan, e permite iniciar o proceso de desenvolvemento da Revisión do Plan 

habilitando o marco xurídico máis amplo, capaz de acomodar calquera das iniciativas de ordenación que se vaian 

perfilando. A adopción desta alternativa non exclúe, por outra banda, os contidos de ningunha das outras dúas, que 

sempre son posibles 

Doutra banda, á medida que se vaia avanzando no proceso da  redacción deste Plan, pódese chegar á 

conclusión de que non acometer a Revisión do Plan (alternativa 0) ou continuar a súa revisión no marco territorial 

definido polo PXOM vixente (alternativa 1).  

A continuación explicamos por exclusión das outras dúas, cales foron refugadas. 

• RESPECTO A  O ALTERNATIVA CERO. Como vimos, baséase no mantemento da situación actual do centro 

histórico, ademais das propostas expostas e vixentes a día de hoxe, en consecuencia non se formulan outras propostas 

que as contidas no  PE-1 vixente, o PXOM de 2008 e as súas Áreas de Plan Incorporado. O acordo de revisión do  PE-1 

polo  Concello de Santiago, así como a súa formulación e a publicación do Prego de Prescricións que rexeu a licitación, 

supón de feito a xustificación da necesidade da revisión, así como a súa actualización  respecto a a normativa sectorial 

que en materia de urbanismo e protección do patrimonio aprobouse recentemente en Galicia. 

• RESPECTO A O ALTERNATIVA UN. Nesta opción exponse un modelo de desenvolvemento continuista, eludindo 

unha serie de desaxustes no perímetro delimitado polo actual  PE-1. Esta opción tampouco se expón a  reclasificación 

das áreas de renovación e recualificación urbana, nas que a aplicación da normativa actual ha fracasado.  Doutra 

banda, esta alternativa ten a vantaxe de que non afecta os contidos do PXOM e non obriga, por tanto, a modificalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- RESUMO  DA ALTERNATIVA SELECCIONADA  

 

4.4.1. 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 “Orden Ministerial de Bellas 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. 
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Nestas condicións debe resultar conveniente o estudo e o reaxuste do perímetro de protección. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Áreas de oportunidade: Áreas de Estudo e Áreas de Reforma 

 

A.- Áreas de Estudo  

A delimitación do ámbito de actuación que se propón é o que se define na alternativa 2. Nesta alternativa 

estudáronse todos os bordos da cidade histórica e propóñense algúns axustes na delimitación, 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. A súa incidencia e repercusións xurídicas 

expóñense con maior detalle no documento de síntese ou borrador do Plan Especial.   

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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C.- A zona de transición ou amortecemento  

Na actualidade a área de  amortecemento do  PECH está constituída polo perímetro azul, coa definición gráfica 

vixente que se recolle na alternativa 1 de ordenación.  

Como se pode observar, o perímetro azul delimitado no seu día, establece unha área de respecto seguindo un 

percorrido norte, leste e sur do centro histórico, en previsión no seu momento dunha posible expansión da cidade 

consolidada, e que, por tanto requiría o establecemento de determinadas medidas cautelares.  

A delimitación do plan especial aprobado no ano 1997, estendeu o propio perímetro delimitado pola cidade 

histórica cara ao oeste, incorporando boa parte do bordo de contacto da cidade histórica tradicional coa súa contorna 

natural máis próximo, conformado polas ladeiras do Monte Pedroso e a conca do  Sarela, así como os principais “ 

rueiros” que conectaban a Cidade Histórica con este territorio.  

O mantemento a través do tempo desta contorna natural case perfectamente preservado é un dos aspectos 

que confiren o excepcional valor á Cidade Histórica de Santiago de Compostela, e a necesidade de manter e protexer 

este delicado equilibrio coa contorna natural na vertente oeste da cidade histórica é, debe ser, un dos obxectivos 

prioritarios do plan.  

Neste contexto resulta imprescindible actualizar e definir neste percorrido Norte, Oeste, Sur, unha área de  

amortiguamiento moito máis adecuada, hoxe en día que a zona de respecto xa consolidada, que podería ser 

reconsiderada nalgún punto.  

Propóñense por tanto establecer unha área de  amortiguamiento do ámbito do Plan Especial no bordo Oeste da 

cidade histórica, que haberá que definir. 
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5. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN 

Unha vez sometido ao trámite ambiental, o desenvolvemento previsible do  PECH será o que corresponde á 

tramitación urbanística dun plan das súas características. 

Na medida que a proposta de ordenación pode supoñer a modificación dalgunha determinación do PXOM 

vixente, a súa tramitación será a propia dunha Modificación puntual do PXOM.  

Cabe sinalar que coas dúas décadas de vixencia do plan que se revisa se da por finalizada unha etapa no que 

se combinaron importantes actuacións de carácter público con actuacións de iniciativa privada, que, seguindo as 

directrices do plan, acabaron por definir a cidade que hoxe se da por consolidada. 

Pódese entender, esgotada a capacidade de promoción inmobiliaria de certa entidade no ámbito da cidade 

histórica e definidos xa os grandes equipamentos e contedores principais na maioría do ámbito ordenado, corresponde 

agora iniciar unha nova etapa na que as actuacións para desenvolve serán de menor escala, tendentes básicamente a 

resolver os problemas de conectividade ou accesibilidade dos distintos barrios, garantindo unha idónea continuidade 

dos percorridos peonís, todo isto, cunha forte compoñente de investimento público.  

Considerásese por tanto imprescindible establecer unha serie de programas de acción pública, para o 

desenvolvemento do plan, e establecer os mecanismos que permitan dispoñer dos fondos necesarios para levalos a 

cabo. A cuantificación económica das actuacións e a asignación dos custos e investimentos necesarias así como os 

prazos estimados habían debido ser parte integrante do documento do Plan de Xestión. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

A Revisión do  PECH que se tramita vai ter efectos sobre o conxunto da Cidade Histórica de Santiago de 

Compostela, declarada Patrimonio da Humanidade no ano 1988 polo seu valor universal excepcional. Desde aquel 

momento, a salvagada deste valor universal excepcional, foi un dos obxectivos de toda a planificación urbanística 

municipal. 

 O Plan Especial que se revisa, mantivo a súa vixencia durante máis de dúas décadas e corresponde agora a súa 

actualización, e posta ao día para manter a eficacia do instrumento para un futuro, no  que a nosa cidade,  como todo 

o planeta, vai ter que afrontar grandes retos.  

A revisión do plan que se somete a avaliación ambiental estratéxica, mantén os obxectivos que deron forma ao 

Plan Especial actual, pero enriquece a súa estratexia introducindo compoñentes de maior transcendencia ambiental, 

poñendo a atención naqueles aspectos que poden garantir a súa sustentabilidade no futuro, e dando resposta aos retos 

da cidade para as próximas décadas e que xa foron formulados anteriormente neste documento: 

1.  Reacoplar a cidade histórica co seu metabolismo territorial 

2. Entender o medio e propiciar o desenvolvemento das funcións vitais: residencia, actividade  económica, 

relacións de persoas, mercadorías e información e coñecemento 

3. Controlar e optimizar a relación co exterior, manter o equilibrio entre os sistemas internos e os externos 

4. Materializar os principios do desenvolvemento sustentable a través da conservación do capital territorial 

5. Focalizar o protagonismo dos contidos e das orientacións estratéxicas na cidadanía 

En resumo, o Documento que se somete a avaliación ambiental estratéxica é a Revisión dun Plan de Protección e 

Rehabilitación da Cidade Histórica, que introduce, xa desde inícioo da súa formulación como guía para a toma de 

decisións os aspectos de carácter ambiental.  

O plan ten como obxectivo principal garantir a protección non só do patrimonio cultural construído da cidade 

histórica, senón tamén o seu patrimonio natural, paisaxístico social e económico, entendendo a cidade como un 

conxunto de sistemas que interactúan en fráxil equilibrio que debe ser preservado. En conclusión, e pola propia natureza 

do plan, tendo en conta os seus obxectivos o seu alcance e o seu contido, en calquera das alternativas propostas, non 

se prevé que poda ter ningún efecto ambiental negativo sobre o ámbito territorial da súa influencia. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OUTROS PLANS SECTORIAIS E 
TERRITORIAIS CONCORRENTES 

 

O  PECH de Santiago de Compostela verase afectado polas determinacións establecidas en Instrumentos  de 

ordenación territorial de maior índole tales como: 

Instrumentos de Ordenación do Territorio 

• Directrices de Ordenación Territorial. No caso dun Plan Especial, a maior parte das determinacións establecidas 

polas  DOT veñen aplicadas desde o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Con todo, si serán de aplicación directa as 

relacionadas co patrimonio cultural, tal e como se desenvolven no apartado 9 do documento de Determinacións das  

DOT. 

• Plan Xeral de Ordenación Urbana. Actualmente está vixente no municipio a REVISIÓN  DO PLAN  XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, aprobado definitivamente o 30 de outubro de 2008 pola 

Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes o 1 de setembro de 2008, dirixido polos arquitectos Alfonso 

Díaz  Revilla e Juan Luís  Dalda e o economista  Anxel  Viña  Carregal. 

Normativas 

• BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A  CONCESIÓN POR PARTE DO CONSORCIO DA CIDADE DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA DE SUBVENCIÓNS PARA O MANTEMENTO DE EDIFICACIÓNS ( SME). Aprobadas  po a Xunta de  

Goberno Local  na  sesión que  tivo lugar ou dei ́a 12 de  xuño de 2006.   

• ORDENANZA REGULADORA DO INFORME DE AVALIACIÓN DE EDIFICIOS. Aprobada por  acordo  do Pleno dá 

Corporación ou día 27 de marzo de 2015. Publicada non  BOP dá Coruña  do 16 de  xuño de 2015. 

• ORDENANZA REGULADORA DÁS  AXUDAS A ́  REHABILITACIO ́N DE EDIFICIOS E  VIVENDAS EN  EXECUCIO ́N  DO 

PLAN ESPECIAL DE  PROTECCIÓN E  REHABILITACIÓN DÁ CIDADE  HISTO ́RICA.  Aprobada por  acordo  do Pleno dá  

Corporació n ou dei ́ao 30 de marzo de 2006. Publicada non  BOP da  Coruña  do 22 de  maio de 2006.  

• APROBACIÓN DEFINITIVA DÁ ORDENANZA REGULADORA  DO  REXISTRO MUNICIPAL DE  SOARES E  EDIFICACIO ́NS 

QUE  CO ́ MPRE REHABILITAR NON  CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Aprobada por  acordo  do Pleno dá  

Corporación ou dei ́ao 30 de marzo de 2006. Publicada non  BOP da  Coruña  do 22 de  maio de 2006.  

• BASES REGULADORAS DÁ  CONCESIÓN DE  AXUDAS A ́  REHABILITACIÓN DE  LOCAIS DÁ CIDADE  HISTÓRICA.  

Modificació n aprobada por  acordo dá Xunta de  Goberno Local  nasesió n  do 5 de  xuñou de 2006.  Corrección de 

erro publicada non  BOP de 12 de  xullo de 2006  

• ORDENANZA REGULADORA DÁS TERRAZAS E QUIOSCOS DE  HOSTALERI ́A probada por  acordo  do Pleno dá  

Corporación o dei ́ao 26 de abril de 2012. Publicada non  BOP dá  Coruña  do 18 de  maio de 2012. Modificada por  

acordo  do Pleno de 26 de  setembro de 2013. Publicada non  BOP  do 21 de  outubro de 2013.  

• ORDENANZA REGULADORA DÁ  INSTALACIÓN DE ASCENSORES. Aprobada definitivamente por  acordo  do Pleno 

dá  Corporación o 28 de  xuño de 2012. Publicada non  BOP dá  Coruña  do 30 de  xullo de 2012.  

• ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DÁ  PUBLICIDADE E  ROTULACIÓ N. Aprobada por  acordo  do Pleno dá  

Corporación o 26 de abril de 2012. Publicada non  BOP dá  Corun ̃a  do 18 de  maio de 2012.  Modificación aprobada por  

acordo  do Pleno dá  Corporació n ou dei ́a 25 de  outubro de 2012. Publicada non  BOP dá Coruña  do 28 de  xaneiro de 

2013.  Modificacio ́ n aprobada por  acordo  do Pleno dá  Corporació n ou dei ́a 31 de  outubro de 2013. Publicada non  

BOP dá  Coruña  do 31 de marzo de 2014.  

Proxectos e actuacións estratéxicas 

• Plan Estratéxico Santiago de Compostela. Ten como obxecto impulsar o desenvolvemento económico e social 

de Santiago de Compostela, sobre as bases dos compromisos dos principais axentes económicos e sociais, públicos e 

privados, e a participación e colaboración cidadá. 

• Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable ( EIDUS/  DUSI). En todo o proceso de planificación urbana 

defínense prioridades de actuación que han de ter en conta a participación cidadá, non só na toma de decisión de que 

proxectos hanse de levar a cabo senón a propia estratexia de desenvolvemento da cidade. 

• Santiago Urbana Norte. O proxecto Urbana Santiago Norte ten como obxectivo a posta en marcha dunha 

estratexia integral de rexeneración urbana nos barrios da zona norte, para equilibralos co resto da cidade. 

• Plan Especial Director de Ordenación e Rehabilitación do Camiño Francés de Santiago. O Plan Especial Director 

de Ordenación e Rehabilitación do Camiño Francés de Santiago. É unha ferramenta necesaria para levar a cabo as 

actuacións de conservación, mantemento e posta en valor do Camiño Francés, un camiño merecedor de ser nomeado 

Patrimonio  de la Humanidade. 
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8. MEDIDAS  DE PREVENCIÓN  E REDUCIÓN DE EFECTOS NEGATIVOS 
RELEVANTES NO MEDIO AMBIENTE 

En coherencia co indicado no apartado 6 deste documento, non se estima necesario establecer medidas 

correctoras para previr e/ou reducir os efectos negativos relevantes das propostas do plan sobre o medio ambiente.  

Si pode resultar útil establecer unhas medidas xenéricas a modo de boas prácticas, que haberán de terse en 

conta nas sucesivas etapas da planificación 

• Rehabilitación enerxética de inmobles de titularidade municipal  

• Manual de boas prácticas, consumo e eficiencia enerxética en edificación residencial, industrial, iluminación 

pública e edificios públicos  

• Mantemento das  Hortas e dos baleiros interiores das mazás como zonas non pavimentadas de esparexemento. 

• Redacción de proxectos que desenvolvan a Estratexia Verde  

• Mellora dos accesos ao Parque de Belvís e adecuación funcional da Casa dá  Xuventude  

• Restauración Paseo Fluvial  do  Sarela  

• Restauración e mellora ambiental do Río  Sarela entre Carmen de  Abaixo ata o Sar  

• Inventario da rede de saneamento, con análise de caudais  

• Mapa de rutas alternativas de turismo que enlacen o patrimonio cultural-natural-inmaterial  

• Fomentar o desenvolvemento de programas e proxectos pola sustentabilidade e a calidade de vida. 

• Obras derivadas do Plan director de infraestruturas da Cidade Histórica  

• Necesidade de mellorar o sistema de xestión dos residuos sólidos urbanos ( RSU).  

• Centro loxístico de repartición de mercadorías na Cidade Histórica  

• Redución do consumo enerxético en infraestruturas e edificios públicos. Auditoría enerxética en edificios 

públicos. 

• Fomentar o uso de vehículos eléctricos, coa instalación de estacións de recarga. 

• Evitar o despoboamento: Plan Municipal de Alugueres e Oficina de Xestión de Vivendas e Locais Baleiros. 
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9.  MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO AMBIENTAL DO  PECH 
O  PECH de Santiago de Compostela realizará un plan de seguimento que permita, a través de indicadores, 

comparar a efectividade das medidas expostas no apartado anterior. A súa previsible evolución no tempo estará 

supeditada ao grao de desenvolvemento das medias expostas (en termos urbanísticos, de mobilidade, etc), 

 

XESTIÓN TERRITORIAL 

 

Descrición: fomentar o desenvolvemento de programas e proxectos para a sustentabilidade e calidade de vida 

Indicador:  nº programas e proxectos para a sustentabilidade e a calidade de vida a desenvolverse no ámbito do  PECH 

de Santiago de Compostela 

Unidade de medida: euros/ nº proxectos 

Fonte de datos: Consellería con competencias en materia de Infraestruturas, Territorio e Medio Ambiente 

  Consellería en materia de Economía 

  Concello de Santiago de Compostela 

Actualización: Anual 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 
Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 

Descrición: existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben patrimonial. De feito 

adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial. 

Unidades de medida:  Bens patrimoniais con uso público 

Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan 

Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, turística, etc. 

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan. 

Activación do turismo 

 

Descrición: Incrementar o turismo relacionado co patrimonio cultural 

Indicador: Visitantes (nacionais e estranxeiros), que realizan as súas viaxes por motivos culturais e visitan os elementos 

inventariados no  PECH  

Unidade de medida:  nº de turistas, desagregado por sexo, idade, orixe 

Fonte de datos: Ministerio de Cultura, Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural, padroado 

turismo. 

Actualización: trimestral 

 

Incentivar o aumento de investimentos económicos 

 

Descrición: Incrementar o gasto das administracións públicas en patrimonio cultural 

Indicador: Evolución do orzamento das administracións públicas en patrimonio cultural, destinado á rehabilitación dos 

bens inventariados no ámbito do  PECH de Santiago de Compostela  

Unidade de medida: euros/ nº de proxectos 

Fonte de datos: Ministerio de Cultura, Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural, deputación da 

Coruña, Concello Santiago de Compostela 

Actualización: anual 

 

ENERXÍA 

 
Consumo enerxético 

Descrición: cuantificar o consumo de electricidade do parque inmobiliario integrado no  PECH de Santiago 

Indicador: consumo eléctrico dos equipamentos e vivendas existentes no ámbito do  PECH 

Unidade de medida:  Kw 

Fonte de datos: compañías comercializadoras de enerxía eléctrica 

Actualización: mensual 
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Sistemas de iluminación 

Descrición: grao de implantación de sistemas de iluminación existentes no ámbito do PECH 

Unidade de medida: nº de puntos de luz  

Fonte de datos: deputación da Coruña  

Actualización: anual  

SOCIEDADE 

 
Evolución da poboación 

Descrición: avaliación da dinámica de poboación dentro do ámbito do  PECH 

Unidade de medida: habitantes 

Fonte de datos: Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE), padrón municipal  

Actualización: anual 

Garantir o recambio xeracional da poboación activa 

Descrición: relación de poboación en situación de desemprego residente no ámbito do  PECH de Santiago de 

Compostela, en comparación ás taxas rexistradas a nivel municipal, provincial e autonómico 

Unidade de medida:  % s/  nº habitantes  PECH 

Fonte de datos: Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE), padrón municipal, Consellería 

con competencias en materia de emprego 

Actualización: anual 

Reducir a desigualdade no emprego 

Descrición: relación de poboación en situación de desemprego residente no ámbito do  PECH de Santiago de 

Compostela, en comparación ás taxas rexistradas a nivel municipal, provincial e autonómico 

Unidade de medida:  % s/  nº habitantes  PECH 

Fonte de datos: Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE), padrón municipal, consellería 

con competencias en materia de emprego 

Actualización: anual 

Reducir as diferenzas de renda persoal no ámbito do  PECH 

Descrición: relación da renda do 20% da poboación máis rica, e a renda do 20% da poboación máis pobre residente no 

ámbito do  PECH 

Unidade de medida:  % s/  nº habitantes  PECH 

Fonte de datos: Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE) 

Actualización: anual 

Reducir as cifras de abandono escolar 

Descrición: relación de poboación de 18 a 24 anos, que non completou a 2ª etapa da Educación Secundaria, residente 

no ámbito do  PECH 

Unidade de medida:  % s/  nº habitantes  PECH 

Fonte de datos: Instituto Nacional de Estatística (INE), Consellería con competencias en materia de educación 

Actualización: anual 

VIVENDA 

 
Vivendas baleiras 

 

Descrición: Número de vivendas baleiras. 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: , Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE)  

Actualización: anual 

 
Adecuar a porcentaxe de vivendas protexidas sobre o total, ás necesidades da poboación 

Descrición: cociente de accións de vivenda protexida sobre o total de vivendas de nova planta ou rehabilitación, 

existentes no ámbito do  PECH de Santiago de Compostela 

Unidade de medida:   % s/  nº vivendas  PECH 
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Fonte de datos: Ministerio de Fomento, Consellería con competencias en materia de vivenda, Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE)  

Actualización: anual 

Alcanzar unha porcentaxe mínima do 60% da rehabilitación do parque inmobiliario 

Descrición: cociente de actuacións de vivenda destinada á rehabilitación do parque inmobiliario existente no ámbito do  

PECH  

Unidade de medida:   % s/  nº vivendas  PECH 

Fonte de datos: Ministerio de Fomento, Consellería con competencias en materia de vivenda, Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE)  

Actualización: anual 

Alcanzar unha porcentaxe mínima do 20% do parque inmobiliario destinado a vivenda de aluguer 

Descrición: cociente de vivendas de aluguer do parque inmobiliario existente no ámbito do  PECH  

Unidade de medida:   % s/  nº vivendas  PECH 

Fonte de datos: Ministerio de Fomento, Consellería con competencias en materia de vivenda, Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE)  

Actualización: anual 

MOBILIDADE 

 
Aumentar a utilización do transporte público 

Descrición: utilización da rede de autobuses urbanos, con orixe ou destino, no ámbito do  PECH  

Unidade de medida:   media da demanda rexistrada na rede urbana, por liñas e total, con orixe e destino no ámbito do  

PECH 

Fonte de datos: operadores/concesionarios de servizo  

Actualización: mensual 

Mellora da condicións dos desprazamentos a  pié 

Descrición: desprazamentos a  pié no ámbito do  PECH  

Unidade de medida:    nº de accidentes no que se vexan involucrados peóns no ámbito do  PECH 

Fonte de datos: policía local  

Actualización: mensual 

Disuasión do acceso ao centro en vehículo particular 

Descrición: utilización de aparcadoiros de rotación nas zonas próximas ao  PECH  

Unidade de medida:   media da ocupación ou, na súa falta, demanda rexistrada en aparcadoiros de rotación no 

ámbito do  PECH 

Fonte de datos: operadores/concesionarios dos  parking  

Actualización: mensual 

Aumento da oferta para residentes 

Descrición: utilización de aparcadoiros de residentes no ámbito do  PECH de Santiago de Compostela 

Unidade de medida:   % ocupación (abonados/capacidade aparcadoiro 

Fonte de datos: operadores/concesionarios dos  parking, concellería municipal con competencias en materia de tráfico 

Actualización: anual 

Diminución da interferencia no tráfico xeral 

Descrición: rexistro de carga/descarga, en lugares non autorizados, no ámbito do  PECH 

Unidade de medida:    nº de infraccións por realización de carga/descarga en lugares non autorizados no ámbito do  

PECH de Santiago de Compostela 

Fonte de datos: policía local 

Actualización: anual 
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