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1. PRESENTACIÓN

O presente documento recolle os puntos básicos do enfoque que se 

pretende imprimir ao proceso de planificación da Cidade Histórica. Este 

proceso vai ter un referente nuclear no Plan de Xestión que está 

comprometido coa UNESCO, en cumprimento das condicións esixidas por 

ser Santiago de Compostela Cidade Patrimonio da Humanidade. O 

propósito é aglutinar o conxunto de planificacións e decisións relevantes 

que afectan á Cidade Histórica e, a través dela, á cidade de Santiago de 

Compostela en torno a unha planificación estratéxica e garantir a 

coherencia e cohesión interna dos diferentes plans, programas e grandes 

proxectos que se acometan en Santiago durante os próximos anos. 

A elección do Plan de Xestión como instrumento de orientación estratéxica 

xustifícase pola súa proxección cidadá e internacional, así como pola súa 

flexibilidade para configurar marcos estratéxicos, programas e accións que 

posicionen a conservación en relación co territorio e con diferentes 

aspectos -funcionais, urbanísticos e arquitectónicos, sociais, culturais e 

económicos- dispondo procedementos para a súa monitorización e 

seguimento.  
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A situación manifestada no Diagnóstico realizado no marco da revisión do 

Plan Especial salienta os bos resultados obtidos por este instrumento que 

dou resposta ás necesidades de coñecer en detalle e profundidade os 

valores da Cidade Histórica e os seus compoñentes e logrou conter con 

diversas medidas as graves ameazas existentes naquel momento en 

relación coa conservación do patrimonio e a propia singularidade da Cidade 

Histórica. A combinación dunha ordenación do recinto, coa elaboración 

dunhas ordenanzas axeitadas, a posta en marcha dunha política proactiva 

de rehabilitación dotada de coherencia e criterios, xunto coa resposta 

cidadá favorable á consecución dos logros propostos, xerou unha dinámica 

positiva de conservación e actualización do valor da Cidade Histórica.     

Non obstante, a dinámica dos últimos anos rexistra fenómenos 

preocupantes que apuntan a una grave perda de vitalidade da Cidade 

Histórica. 

a) A Cidade Histórica está perdendo poboación residente, ao mesmo 

tempo que se avellenta. En 2015 hai 2.000 habitantes menos que 

en 1986, preto do 20%. Dos 4.200 fogares existentes, case un de 

cada catro está composto só de persoas maiores de 65 anos.   

b) Unha das causas do abandono da Cidade Histórica está 

relacionada coa perda de atractivo destes barrios debido ás 

dificultades de adaptación da vivenda ás necesidades actuais e a 

falta de algúns servizos e instalacións. A ausencia de servizo de 

acceso a Internet de alta capacidade, por exemplo, é un obstáculo 

importante para moitos fogares.  

c) Estánse perdendo as funcións centrais na estrutura urbana que 

define o conxunto de Santiago e o seu alfoz rururbanizado. 

Reduciuse de forma notable a dotación de comercio de 

proximidade e especializado. A apertura de novos espazos 

comerciais e de ocio, baseados no vehículo privado, está a afectar 

seriamente á viabilidade dos comecios tradicionais e ao nivel de 

afluencia dos composteláns ao seu centro histórico para 

actividades de hostalería e ocio.  

d) O crecemento da actividade turística experimentado nos últimos 

anos rexistra algunhas disfuncións. Os modelos de visita 

predominante rexistran unha gran participación da visita 

excursionista e da visita de curta estadía, con pouco nivel de 

actividade cultural ou recreativa. Estes modelos xeran patróns de 

uso caracterizados pola concentración espacial e temporal de 

fluxos, predominio da visita banal sen profundidade cultural e 

experiencias, e unha mala situación na relación entre custos e 

beneficios sociais, económicos e culturais.    

e) Non se resolveu axeitadamente o encaixe entre a capitalidade 

galega de Santiago e a Cidade Histórica. Tras máis de trinta e 

cinco anos desde a localización da capital de Galicia en Santiago, 

non está ben resolta a integración das funcións centrais na Cidade 

Histórica. 

f) Como consecuencia de procesos de abandono residencial e a 

menor ocupación de edificios relixiosos, constátase unha perda de 
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valor actual de moitos edificios, que carecen de uso e actividade, 

pondo en perigo a súa conservación. Só algo máis do 50% das 

vivendas rexistradas na Cidade Histórica son vivendas principais; o 

resto úsanse para arrendamentos de alta ou media rotación, 

oficinas ou sinxelamente están sen uso. En 2015, das 7.912 

vivendas rexistradas, 4.218 corresponden a vivendas principais e 

estímase que 200 carecen de calquer tipo de uso. Dos 830 locais 

rexistrados, 230 están actualmente sen uso.  

g) A Cidade Histórica está perdendo identidade. A singularidade da 

Cidade Histórica non descansa exclusivamente na imaxe de 

conxunto dos seus valiosos edificios, nin nos valores constructivos 

destes.Na identidade tamén participa a evolución adaptativa, 

contemporánea do valor social dos seus usos e actividade. Neste 

aspecto estánse rexistrando deterioracións significativas, tanto pola 

perda de poboación e actividade, como pola intrusión de usos 

banais.      

A Cidade Histórica de Santiago de Compostela foi declarada Patrimonio da 

Humanidade en 1985. O Plan Especial, aprobado en 1997, ten un ámbito 

máis amplo que o considerado pola UNESCO na súa declaración. O plan 

de Xestión, pola súa banda, non se vai a cinguir a ningún destes dous 

ámbitos, xa que o enfoque de partida considera necesario abordar una 

reflexión estratéxica, una visión integral, renovadora que aborde en 

profundidade os graves problemas de desvitalización que afectan á Cidade 

Histórica, no seu contexto urbano e territorial.  

A formulación deste Plan de Xestión considera un entorno urbano e 

territorial amplo que incorpora a matriz biofísica da Cidade Histórica, as 

cuncas visuales e as complexas relacións urbanas existentes de tipo 

económico e de dotacións, así como as relacións sociais expresadas de 

diferentes formas, e as estruturas relacionais de mercadorías, persoas e 

información. Isto supón ter en conta as áreas urbanas adxacentes, 

Ensanche, Campus Norte e Campus Sur e o resto de espazos urbanos, así 

como o territorio entre Sar e Sarela, e mesmo incluír a Cidade da Cultura e 

o resto do municipio para determinadas análises. A consideración destas 

zonas permitirá valorar o papel de cada unha delas na dinámica dos 

fenómenos relevantes da Cidade Histórica e o seu posible carácter de zona 

de amortecemento, apoio, absorción ou calquera outro tipo de función.  

Debe prestarse especial importancia á relación da Cidade Histórica co ciclo 

integral da auga e co territorio onde se atopa a cidade, ao través das 

ligazóns que representan os camiños tradicionais de acceso aos usos 

rurais tradicionais e as canles do Sar e Sarela. 

Do mesmo xeito, debe formar parte das premisas do Plan, das súas bases 

de partida, a relación de Santiago cos territorios próximos e outros máis 

distantes, vehiculada polas peregrinacións, a través dos seus Camiños. 

Non se comprende a Cidade Histórica de Santiago sen os Camiños.   
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A reflexión estratéxica, que se pretende formalizar no Plan de xestión, debe 

partir dos seguintes requisitos: 

 Unha visión integral e renovadora que aborde en profundidade os 

graves problemas de desvitalización que afectan á Cidade Histórica 

e que dea un novo impulso ao modelo de referencia de 

conservación representado por Santiago de Compostela.  

 Forte participación dos axentes sociais no proceso, tanto na 

planificación como na xestión, considerando os documentos de 

planificación como contratos-programa subscritos entre os 

principais axentes sociais de Compostela. 

 Capacidade de axuste entre a visión estratéxica e a 

programación de actuacións concretas, creando un marco 

efectivo para que os instrumentos urbanísticos e os propios de 

protección do patrimonio desenvolvan a súa función sen xerar 

estruturas normativas e burocráticas que se convertan en fines en 

si mesmas.  

 A realización desta iniciativa enfocarase como plan-proceso de 

xeito que as actividades de análise e participación sexan 

contribucións á planificación estratéxica, que engadan valor 

cultural ao proceso e que sexan factores de cambio. A pretensión 

é que as accións que se executen no desenvolvemento desta 

planificación sexan continuidade da transformación que comeza 

durante o proceso de elaboración do Plan. 

Por outra banda, o Plan de Xestión debe responder aos criterios de 

intervención establecidos nas recomendacións recollidas na Carta de 

Valletta de 2010 da Unesco:  

 Criterios de coherencia, expresados sobre todo na necesidade de 

concibir os recintos históricos globalmente, e non con perspectivas 

sectoriais. Nestas bases dáselles resposta mediante un enfoque 

integrado. 

 Construción do Plan cos principios e metodoloxías das estratexias e 

programación operativa do desenvolvemento sostible. Aplícase a 

metodoloxía RENOCON1 baseada en cinco compoñentes do capital 

territorial e na súa conservación nos procesos produtivos e nos 

vinculados ao benestar. 

 Criterios de gobernanza, que deberán reflectirse a través de marcos 

e procedementos de concertación entre os distintos axentes públicos 

e privados. O proceso de elaboración deste Plan de Xestión foi 

deseñado cun enfoque participativo e preténdese que o Plan sexa 

xestado e xestionado nun ambiente de diálogo entre os distintos 

actores, distintos puntos de vista e distintas institucións.  

 Criterios multidisciplinares e de cooperación nas contribucións dos 

diferentes profesionais, investigadores, etc. con mecanismos de 

                                                      
1
 Metodoloxía RENOCON presentada en Conama 2016. 

http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=40
6&id=1227&op=view 
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fluidez respecto aos responsables políticos, os diferentes axentes 

sociais económicos e ao conxunto da poboación.  

Ademais, o enfoque deste Plan de Xestión enfatiza a necesidade de 

combinar estratexias de conservación dos tecidos históricos con criterios 

específicos respecto as contribucións positivas que a proyectualidade 

contemporánea podería representar, con todas as súas implicacións, sobre 

a edificación, os espazos libres, a escena, os elementos urbanos ... 

O impulso ao proceso parte de toda a información dispoñible no Concello e 

no Consorcio de Santiago, ademais da información xerada no marco da 

redacción do Plan Especial e doutros traballos de análise e planificación 

realizados polo Concello ou por outras entidades, como a Estratexia Verde, 

os plans de mobilidade, o EDUSI, etc. En base a esta información, estanse 

abordando as análises e modelos que responden aos retos da cidade viva 

que se enumeran a continuación. 
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2. RETOS DA CIDADE VIVA

As análises realizadas permitiron identificar os seguintes retos da Cidade 

Histórica en relación coa conservación do patrimonio, tanto dos seus 

compoñentes como do conxunto, e en relación á súa revitalización:  

1º.   REACOPLAR A CIDADE HISTÓRICA CO SEU METABOLISMO 

TERRITORIAL 

Durante séculos, Santiago foi capaz de ofrecer un espazo vital de acollida 

aos seus peregrinos. Nun mundo autárquico, onde cada comunidade 

consumía o que producía, Santiago soubo dar unha resposta metabólica 

(auga, enerxía, alimento e eliminación de residuos) aos seus residentes e 

visitantes. Esta capacidade tamén é un patrimonio que debe recuperarse 

para redefinir toda a relación da Cidade Histórica co territorio: auga, 

enerxía, residuo, aire e fertilidade, aproveitando o coñecemento histórico e 

tradicional dos procesos naturais para integrarse neles, sen esquecer as 

oportunidades para empregar as novas tecnoloxías. Nesta mesma área de 

coñecemento e análise debe inscribirse o mellor coñecemento e control 

sobre a deterioración de elementos materiais de valor patrimonial 

relacionados con causas contaminantes físico-químicas. O concepto de 
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patrimonio debe estenderse ás relacións da cidade co seu territorio, 

expresadas de formas menos visibles que o patrimonio construído.  

2º. ENTENDER O MEDIO AMBIENTE E PROPICIAR O 

DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS VITAIS: RESIDENCIA, 

ACTIVIDADE ECONÓMICA, RELACIÓNS DE PERSOAS, MERCADORÍAS 

E INFORMACIÓN E COÑECEMENTO 

Desenvolvendo a intelixencia sensorial e as habilidades cognitivas de 

carácter colectivo. O reto é desenvolver toda a capacidade de 

entendemento da realidade para comprender os procesos que afectan á 

Cidade Histórica e recoñecer os factores que poden mellorar a súa 

evolución.  

Xunto coa recuperación da función residencial, abordarase a reorientación 

do modelo turístico, das actividades relacionadas coa sociedade do 

coñecemento (especialmente as relacionadas coa Universidade), a función 

cultural e soporte das industrias creativas, así como outras funcións 

urbanas vinculadas á centralidade da Cidade Histórica no ámbito 

metropolitano.   

A comprensión dos procesos da Cidade Histórica require adicar unha 

atención especial ás estruturas relacionais. Por iso, é necesario 

comprender e dar criterios ben axustados a todos os espazos relacionais, á 

mobilidade, aos espazos públicos e ás estruturas relacionais da 

información. 

En definitiva, o Plan de Xestión debe ser un instrumento que favoreza a 

comprensión da posición estratéxica da Cidade Histórica e de Santiago no 

seu conxunto, facilitando a toma de decisións no momento da elaboración 

do Plan e durante a súa execución e desenvolvemento.  

3º. CONTROLAR E OPTIMIZAR A RELACIÓN CO EXTERIOR, MANTER O 

EQUILIBRIO ENTRE OS SISTEMAS INTERNOS E OS EXTERNOS 

O Plan de Xestión debe ser capaz de reorientar os procesos depredadores 

que ameazan a vitalidade da Cidade Histórica. Procesos que contribúen á 

marcha dos residentes e a perda de tecido de servizos tradicionais e 

centralidade ademáis de afectar á conservación dos seus valores 

patrimoniais e a súa singularidade. Para iso, debe impulsarse a 

reorientación do modelo turístico, á procura de solucións para recuperar 

actividades de servizos de proximidade e atención aos residentes, ás 

funcións relacionadas coa sociedade do coñecemento e a todas as facetas 

da relación de Santiago coas redes de información e a construción de 

imaxinarios, que consoliden relacións locais e proxecten a cidade como 

foco universal. 

4º. MATERIALIZAR OS PRINCIPIOS DO DESENVOLVEMENTO 

SOSTIBLE A TRAVÉS DA CONSERVACIÓN DO CAPITAL TERRITORIAL  

Os principios de actuación da UNESCO inclúen a necesidade de enmarcar 

a conservación do patrimonio no desenvolvemento sostible. Este gran 

principio recibiu un forte apoio e impulso coa aprobación en 2015 dos 17 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas. Neste Plan, 



 

 

BASES DO PLAN DE XESTIÓN DA CIDADE HISTORICA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

19 

a traslación deste compromiso mundial plasmarase na aplicación de 

criterios de conservación do capital territorial, estruturado nos seus cinco 

compoñentes: natural, construído, humano, social e de imaxe e na 

reorientación de procesos cara a modelos máis renovables e 

retroalimentados. 

5º. FOCALIZAR O PROTAGONISMO DOS CONTIDOS E DAS 

ORIENTACIÓNS ESTRATÉXICAS NA CIDADANÍA 

 A consecución dun enfoque tan ambicioso e que teña una repercusión 

trascendental sobre a realidade da Cidade Histórica de Santiago non é 

posible sen un cambio social significativo. Por iso, é esencial que se 

produza unha mobilización cidadá que proporcione o impulso necesario na 

formulación do Plan e que estea presente de forma protagonista no 

posterior proceso de xestión. Esta participación ten unha dimensión de 

incorporación nos procesos de toma de decisións e outra relacionada coa 

comprensión dos significados como unha construción social da realidade, 

unha construción colectiva. O outorgamento do valor dos recursos e o 

recoñecemento dos atractivos non pode ser só o resultado dunha análise e  

uns criterios técnicos; é esencial ser consecuente coa definición da paisaxe 

contida no Convenio Europeo e recoñecer os valores da paisaxe urbana "tal 

como os percibe a poboación".  

Pablo Tomé 
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3. ENFOQUE  DO PLAN DE XESTIÓN

En resposta a estes retos enumerados, o Plan de Xestión debe ser capaz 

de compatibilizar a súa dimensión estratéxica coa súa dimensión integral, 

ao mesmo tempo que debe articular as dimensións tanxible e intanxible, 

patrimonial e vital, como cidade dotada de significado e vencellada a unha 

paisaxe percibida pola poboación residente na cidade histórica e no 

conxunto de Santiago e o seu alfoz, así como pola poboación visitante, cos 

seus diferentes atractivos e marca territorial. Esta forma de entender o Plan 

de Xestión debe compatibilizar o seu carácter como un instrumento válido 

para a toma de decisións estratéxicas e para a programación de 

actuacións.  

Ademais dos Obxectivos e estratexias para a revitalización da Cidade 

Histórica, o Plan debe establecer directrices e programas de actuación nos 

ámbitos de actuación que considere oportunos, establecer determinacións 

e criterios para a gobernanza, para o seguimento e a monitorización e dar 

resposta organizativa á implicación necesaria da cidadanía ao través da 

participación. É, polo tanto, un plan ao memo tempo estratéxico e operativo 

que debe conter unha visión da evolución da Cidade Histórica como cidade 

patrimonial viva e unha serie de instrumentos de acción, coherentes, 

concretos, comprometidos e xestionados nun ambiente participativo.  
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O Plan de Xestión debe, en todo caso, contemplar a súa estratexia de 

conservación do patrimonio, a escala de elemento individualizado e de 

conxunto, proporcionando orientacións estratéxicas e criterios ao Plan 

Especial para garantir a coherencia co seu proceso de elaboración.  

O enfoque do Plan de Xestión estará centrado naquelas cuestións que se 

identifiquen no proceso de participación, pero as cuestións vinculadas aos 

aspectos relacionales, contribuídos ao proceso polo equipo técnico, serán 

especialmente relevantes. As relacións consideradas son: co territorio, co 

resto da cidade e co resto do mundo. Este empeño esixe abordar unha 

análise interpretativa especialmente aguda nos esquemas de relacións 

entre persoas, mercadorías e información, así como as relacións funcionais 

de carácter metabólico, territorial e social. Preténdese que o Plan de 

Xestión ofreza un forte carácter innovador en cuestións sociais, territoriais e 

de TIC’s orientadas á conservación vital do patrimonio.  

O enfoque do Plan de Xestión parte duns temas-clave, que deben ser 

acordados cos interlocutores que o Consello sinale, os cales serán obxecto 

de traballos específicos para organizar a información existente e extraer as 

conclusións convenientes que faciliten o proceso participativo. 
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4. METODOLOXÍA DE TRABALLO EN

TEMAS TÉCNICOS 

4.1. DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

Para levar a cabo o Diagnóstico, estáse elaborando un informe de experiencia 

comparativa, sintetizando conclusións sobre as experiencias de planificación 

estratéxica noutras cidades do patrimonio da humanidade.  

Ademais, presentarase unha memoria estruturada segundo os tres sistemas 

básicos da cidade como sistema vivo:  

SISTEMA METABÓLICO  

Neste capítulo analizarase e diagnosticarase o conxunto de subsistemas que 

configuran e apoian o metabolismo urbano de Santiago.  

En relación ao sistema enerxético, totalmente baseado nas achegas exteriores e 

na estrutura convencional, farase una aproximación cualitativa ao potencial de 

mellora da eficiencia enerxética dos edificios e a introdución de fontes renovables.   

En relación coa xestión do ciclo completo da auga, tanto da integrada no ciclo 

urbano como as pluviais, evaluaranse as posibilidades de mellora substancial do 
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seu funcionamento, revisando os fundamentos do deseño da rede e a xestión de 

fluxos para mellorar a eficiencia conxunta do sistema e a recuperación da 

vitalidade dos espazos verdes e dos espazos cultivados.  

Do mesmo xeito, avaliaranse o nivel de funcionamento e adecuación da xestión da 

subministración de mercadorías e do subsistema de recollida de residuos ás 

condicións específicas da Cidade Histórica. 

Nas conclusións, farase referencia á capacidade e á adecuación dos instrumentos 

para obter datos biofísicos e de xestión dos diferentes subsistemas, orientados á 

monitorización e seguimento das variables máis relevantes. 
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PRINCIPAIS MAGNITUDES CIDADE HISTÓRICA 

 1986 2015 2017 
Poboación 12.597 hab. 10.477 hab.  

Vivendas 6.717 7.912  

Fogares 3.677 7.912  
- Vivendas Unifamiliares  1.636  

- Nº de fogares compostos só 
por persoas > de 65 anos 

 1593  

Nº Locais en uso  768 830 
- Comercial  510 510 
- Ocio e hostalería  258 258 

- Oficina planta baja   58 
Locais desocupados  230 230 

 
 

PRINCIPAIS MAGNITUDES SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Consumo final de enerxía, segúndo sector en 
Santiago de Compostela 

1.844.756,77 MWh 

  - Edificios municipais 0,3% 

  - Sector residencial 18,6% 

  - Transporte 39,1% 

Servizos (non municipal) 10,6% 

  - Iluminación pública 0,8% 

  - Industria 35,4% 

Consumo de enerxía eléctrica en Santiago de 
Compostela 

702.422 MWh 

Demanda de auga concello 420 l/s 

 

PRINCIPAIS MAGNITUDES SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Actividade turística 2015 2017 
Nº de establecementos  219 
  - Est. hoteleiros  182 
  - Apartamentos  14 
  - Albergues Turísticos  23 

Nº de prazas  9.452 
  - Est. hoteleiros  7.780 
  - Apartamentos  2.711 
  - Albergues Turísticos  1.478 

Viaxeiros Est. Hoteleiros  855.117 
Pernoitacións Est. Hoteleiros  1.461.147 
Estadía media  1.73 noites 
Ingresos por habitación dispoñible 
(RevPar) 

30.3€  

Oferta de aloxamento turístico non 
rexistrado 

 2.097 prazas 

Presión turística potencial do aloxamento 138'38 prazas/1.000 
hab. 

 

Nº visitantes ppais. monumentos/museos 3.731.364 visitantes  
Nº asistentes a reunións e congresos 55.000 visitantes  
 

Mobilidade 

mobilidade interior do municipio  216.000 desprazamentos/día  

desprazamentos pendulares desde o súa contorna 
inmediata 

36.000 desprazamentos /día  

doutros municipios exteriores da súa área 
metropolitana 

87.000 desprazamentos /día  

ronda SC-20 e a travesía da N-550 (Av. Lugo) 
intensidade media diaria  no tramo central 

60.000 vehi ́culos ao día  
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FUNCIÓNS BÁSICAS DA CIDADE HISTÓRICA 

O capítulo dedicado a analizar e diagnosticar a situación, o funcionamento e as 

potencialidades das funcións básicas da Cidade Histórica, terá en conta o nivel de 

coñecemento e adecuación dos instrumentos de seguimento e monitorización das 

variables máis relevantes, tanto nas súas relacións funcionais co ambiente, como 

no funcionamento interno.   

Un apartado deste capítulo dedicarase á análise de carácter territorial que integre 

e enmarque a Cidade Histórica no seu territorio e na estrutura urbana. 

Diagnosticaranse as relacións cos ámbitos urbanos lindeiros e a relación da 

Cidade Histórica con referencias territoriais máis amplas, como o municipio e o 

seu alfoz.  

Unha das cuestións máis relevantes é comprender ben as dinámicas e os factores 

locais que están provocando o despoboamento da Cidade Histórica, tanto os 

relacionados con factores internos como as forzas que atraen funcións urbanas 

básicas existentes no centro. 

Neste mesmo sentido, serán obxecto de análise a localización e funcionamento 

das funcións centrais, administrativas e culturais, así como os servizos públicos ás 

persoas e os seus equipametos. 

Un aspecto de especial interese é a análise do funcionamento e potencial da 

Universidade e doutros centros de coñecemento, así como centros de innovación 

vinculados ao ámbito público ou privado. 

Na dimensión relacional, valorarase o importante papel de estruturación da rede 

de espazos públicos, rúas, prazas, parques, etc., e a relación entre a Cidade 

Histórica e as redes de transporte de información (telecomunicacións), así como a 

mobilidade e a accesibilidade de persoas e mercadorías. Neste último tema, serán 

de especial relevancia as conclusións relativas á Organización de mobilidade e as 

relacións funcionais internas e coa Plaza Galicia, a Ronda e o Ensanche.. 

Das funcións básicas da Cidade Histórica, abordaranse de forma específica o 

turismo, a cultura, as actividades comerciais e os servizos de todo tipo, 

especialmente aqueles ligados á sociedade do coñecemento e ás industrias 

creativas. 

A análise do modelo turístico está a ser realizada de forma coordinada co Plan 

Estratéxico de Turismo, actualmente en elaboración, analizan a súas dinámicas e 

potencialidades, en relación coa Cidade Histórica no seu conxunto e cos seus 

compoñentes, concedendo especial atención á xestión espazo-temporal dos seus 

fluxos. 
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SISTEMA DE IDENTIDADE E DE RELACIÓN CO EXTERIOR 

No campo das relacións externas da Cidade Histórica é de especial interese 
chegar a conclusións cualitativas sobre a marca Santiago e a súa proxección 
internacional, con referencias ás redes de conexión internacional: situación actual 
e potencial. A situación da marca territorial de Santiago, os seus atributos, 
fortalezas e debilidades tamén serán obxecto dunha valoración cualitativa.   

No marco de cuestións de identidade e de relacións externas, tamén se analizarán 
as reaccións cidadás aos intensos procesos de intrusión e as ameazas percibidas 
pola poboación residente.  

Finalmente, neste campo analizaranse os significados atribuídos por diferentes 
grupos sociais aos compoñentes do patrimonio. 
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4.2. VALORACIÓN DA SOSTIBILIDADE DO 

MODELO ACTUAL  

Este documento debería servir como enlace entre a fase analítica-diagnóstica e a 

fase programática. As conclusións de diagnóstico presentaranse integrando as 

obtidas do bloque técnico coas obtidas do proceso participativo. A presentación 

destas conclusións referirase á conservación do capital territorial e aos seus 

procesos (desenvolvemento sostible), así mesmo elaborarase unha matriz DAFO, 

propia dos procesos de planificación estratéxica. Neste documento ofrecese unha 

primeira versión da matriz DAFO organizada polas cinco dimensións do capital 

territorial. A versión definitiva desta matriz obterase despois do proceso 

participativo.  

VALORACIÓN DA DINÁMICA DE CAPITAL TERRITORIAL E 
OS SEUS PROCESOS 

COMPOÑENTES DO CAPITAL TERRITORIAL 

o Capital natural. Territorio, auga, enerxía, vexetación, etc. 

o Capital construído. Patrimonio construído, equipamentos, infraestruturas   

o Capital humano. Demografía, a súa dinámica, aptitudes, etc..   

o Capital social. Redes, valores e normas  

o Capital de imaxe. Marca, atractivos, atributos, etc…  

PROCESOS 

o Residencial e benestar cidadá 

o Turismo  

o Servizos comerciais, de ocio, profesionais e persoais 

o Servizos culturais e industrias creativas 

o Servizos administrativos  

o Funcións centrais urbanas 

o Innovación e coñecemento 

o Outros procesos  
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MATRIZ DAFO 

Esta matriz expresa as primeiras conclusións sobre os compoñentes principais 

das tres dimensións do capital territorial da Cidade Histórica de Santiago de 

Compostela. Son apreciacións con gran capacidade para ilustrar o Diagnóstico 

Estratéxico. As ameazas e as oportunidades están relacionadas co contexto e son 

de difícil intervención. É na resolución das debilidades e no mellor aproveitamento 

das forzas onde se atopa o apoio para unha boa orientación estratéxica que 

permita decisións adaptables adecuadas ante as ameazas e aproveitar con acerto 

as oportunidades.   

 NATURAL CONSTRUIDO HUMANO SOCIAL  IMAXE  

o Debilidades 3 4 2 1 4 

o Ameazas 2 3 1 3 3 

  

o Fortalezas 3 5 3 2 5 

o Oportunidades 5 4 4 4 5 

En Debilidades e Ameazas, o valor 1 é moi débil ou moi ameazador. 

En Fortalezas e Oportunidades, o valor 1 é un nivel de fortaleza ou oportunidade moi baixo 

A partir da observación desta matriz conclúese que os principais apoios para 

deseñar unha nova etapa son o capital construído e o capital de imaxe. O capital 

natural e o capital humano sufriron perdas e deterioracións, pero poden activarse. 

O principal obstáculo, o compoñente crítico é o capital social. Para obter a 

correspondencia desexada dos capitais naturais e de imaxe, así como recuperar a 

dimensión e fortaleza do capital humano, é necesario provocar un proceso de 

reforzamento do capital social, do desenvolvemento das redes, do incremento da 

confianza e do interese e capacidade para cooperar. 

En relación aos procesos, os máis preocupantes neste momento, son: 

 La perda de poboación residente e da actividade de proximidade asociada. 

 A redución da actividade central a favor das novas formas comerciais e de 

ocio. 

 Certos efectos indesexables do turismo sobre os usos e actividades.  

 A deterioración da imaxe de Santiago como consecuencia dos momentos e 

lugares de conxestión e banalización das visitas.  

 Efectos negativos derivados da falta de articulación nas relacións funcionais 

e na mobilidade da Cidade Histórica coas áreas urbanas circundantes. 

 Dilución progresiva da rede de espazos públicos (rúas, prazas, zonas verdes 

e outros) na organización relacional da Cidade Histórica.  
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5. TEMAS-CLAVE. Primeira proposta

Cremos que a definición de temas-clave é un compoñente básico do Plan 

de Xestión. As indicacións da UNESCO neste sentido refírense á 

necesidade de considerar o patrimonio construído e os seus usos, o 

turismo e as súas modalidades, as actividades económicas tradicionais e 

as novas, as redes urbanas, o tratamento de espazos libres e espazos 

públicos en xeral, a mobilidade e a paisaxe urbana. 

Nesta base, estamos traballando cunha primeira relación de temas-clave 

que deben ser avalados e validados polo proceso de participación. Cada un 

destes temas-clave será obxecto dunha breve monografía con contidos 

gráficos, coa inclusión dos datos máis relevantes e parágrafos elaborados 

como puntos sintéticos de resumo e interpretación.  

A partir das conclusións provisionais do capítulo anterior, realizouse unha 

selección provisional de temas-clave: metabolismo, patrimonio construído, 

poboación residente, usuaria e visitante, organización social, imaxe e 

significados, usos e actividades, estruturas relacionais, turismo, cultura e 

innovación e coñecemento. 
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METABOLISMO  

  Ciclo da auga 

 Sistema de subministración de enerxía 

 Residuos, economía circular  

 Hortas urbanas e agricultura periurbana 

 Conexión á matriz territorial.  

 Espazos libres, dotación de zonas verdes e espazo rural  

 Calidade do aire 
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PATRIMONIO CONSTRUÍDO 

 Dimensión estratéxica do conxunto 

 Valor estratéxico do Catálogo 

 Vinculación dos diferentes tipos de edificios co medio 

 Grandes elementos do patrimonio (conventos, pazos, igrexas ...) 

 Propostas para a valorización arquitectónica 

 Tratamento patrimonial dos espazos públicos 

 Arquitectura contemporánea 

 

POBOACIÓN RESIDENTE, USUARIO E VISITANTE 

 Características e dinámica da poboación residente 

 Características e dinámicas da poboación usuaria, universitaria, 
demandante de diversos servizos, tanto de escala territorial como 
autonómica 

 Características e dinámica da poboación visitante: excursionistas, 
viaxeiros2 e turistas 

ORGANIZACIÓN SOCIAL  

 Dinámica asociativa e redes de colaboración cidadá 

 Estruturas sociais organizadas en torno a intereses económicos 

 Valoración das relacións de confianza: oportunidades e ameazas 

  

                                                      
2
Debe entenderse por excursionista o visitante por motivos lúdicos que non pernoita en 

Santiago. Viaxeiros son os visitantes que pernoitan en Santiago pero cuxa motivación está 
ligada ao traballo ou a calquera outra de carácter obrigado. O turista é o viaxeiro que elixe 
Santiago para a súa viaxe, destino non obrigado, para calquera das modalidades lúdicas, 
reunións (convencións e congresos), etc… 
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 IMAXE, SIGNIFICADO, MARCA DA CIDADE HISTÓRICA 

 Identificación dos significados outorgados polos diferentes grupos sociais 
á paisaxe urbana 

 Identificación da imaxe da Cidade Histórica no seu contexto urbano 

 Definición dos atributos da marca Santiago de Compostela 

USOS E ACTIVIDADES 

 Dinámica residencial. Demografía, variacións residenciais e factores 
relacionados coa habitabilidade 

 Perda de vitalidade e redución de actividades. Factores causais 

 Funcións de servizos administrativos 

 Situacións de saturación. Identificación espazo-temporal 

 Potenciais de usos e actividades  
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ESTRUTURA URBANA 

 Cidade Histórica e espazos adxacentes: Ensanche e Campus 
Universitario 

 Relación entre a Cidade Histórica e os barrios periféricos 

 Rede de espazos públicos 

ESTRUTURAS RELACIONAIS URBANAS 

 Espazos relacionais, públicos e privados 

 Mobilidade de persoas 

 Mobilidade de mercadorías 

 Tráficos de información  

 Relacións funcionais de dependencia, de competencia e de cooperación 
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EQUIPAMENTO RELIXIOSO 

 Catedral e anexos 

 Conventos  

 Patrimonio relixioso 

CAMIÑOS DE SANTIAGO 

 Relación cos territorios próximos e afastados 

 Imaxe de Santiago en relación ao "Camiño" 

 Impacto das peregrinacións na Cidade Histórica 

 As redes culturais, relixiosas e cidadás relacionadas co "Camiño" 
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TURISMO  

 Modalidades de turismo e valoración xeral custo-beneficio 

 Dinámica e potencial do segmento de reunións (Congresos e 
Convencións) 

 Valoración dos efectos do excursionismo. 

 Valoración dos efectos da proliferación de pisos para uso turístico. 

 Definición do modelo de turismo desexable para a Cidade Histórica 

CULTURA 

 Equipamentos culturais 

 Actividades culturais 

 Actividades culturais participativas  

 Industrias creativas 

 Potencial para acoller estadías de artistas 

 Papel da Cidade da Cultura  

PATRIMONIO INTANXIBLE 

 Modelo tradicional de metabolismo urbano 

 As peregrinacións  

 Manifestacións culturais  

 

INNOVACIÓN E COÑECEMENTO  

 Universidade de Santiago 

 Centros de investigación (Idis, Incipit,…)  

 Centros de innovación vinculados á estrutura produtiva 

 Redes, grupo Compostela de Universidades, Red Emprendia  

 A administración pública e a súa capacidade de potenciar e promover 
procesos innovadores  
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6. ARTICULACIÓN DO PLAN DE 

XESTIÓN NO ESQUEMA DE 

PLANIFICACIÓN 

O Plan de Xestión da Cidade Histórica de Santiago de Compostela está 

articulado co resto da planificación de primeiro nivel da cidade.  

En primeiro lugar, ten en conta a Estratexia Verde promovida en 2010 polo 

Consorcio de Santiago e o Plan Director das Áreas Verdes redactado en 

2015, enmarcado na Estratexia Verde. Estes dous documentos, máis o 

Plan de Sostibilidade Enerxética e a planificación ordinaria do ciclo integral 

da auga, así como a recollida de residuos, proporcionan o marco de 

planificación do metabolismo urbano. 

No 2011 elaborouse o Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Santiago de 

Compostela, que está pendente de ser revisado en profundidade para 

adaptalo á nova situación.  

O Concello conta con planificación en materia de Comercio e Emprego e 

está en proceso de elaboración o Plan Estratéxico de Turismo. O Plan de 

Xestión vai incidir na versión definitiva do Plan Estratexico de Turismo, xa 
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que esta materia é fundamental no modelo de ordenación e conservación 

da Cidade Histórica.  

 Ademais, tense en conta a planificación do transporte metropolitano, o 

Plan Estratéxico da Cidade da Cultura e a planificación do Campus de 

Excelencia Internacional Vida.  

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

ESTRATEXIA VERDE 

PLAN DIRECTOR DE ZONAS VERDES 

PLAN DE SOSTIBILIDADE ENERXÉTICA 

PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉXICO DO CAMPUS DE EXCELENCIA 

INTERNACIONAL VIDA 

PLAN ESTRATÉXICO DA CIDADE DA CULTURA 2012-18 

PLAN DE MOBILIDADE 

PLAN DE EXCELENCIA COMERCIAL / PRAZA DE ABASTOS 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA O EMPREGO 

PLAN METROPOLITANO DE TRANSPORTE  
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7. DOCUMENTO DO PLAN DE XESTIÓN 

Nesta fase, as actividades técnicas centraranse en elaborar os contidos das 

distintas versións do Plan de Xestión. A estrutura de contidos deste instrumento 

non está regulada de forma específica e detallada pola UNESCO e debe 

adaptarse á finalidade e especificidade da planificación estratéxica. Con todo, a 

título indicativo e provisional sinálase que pode ser deste tipo:  

I. Memoria resumo do Diagnóstico. 

II. Obxectivos e estratexias para a revitalización da Cidade Histórica. 

III. Indicación da aplicación da estratexia aos contidos do Plan Especial. 

IV. Directrices e programas de actuación nos campos de actuación. 

V. Indicación de proxectos de renovación urbana coherente coa estratexia 
do Plan de Xestión. 

VI. Determinacións e criterios para a gobernanza. Instrumentos de xestión. 
Procedementos para a participación efectiva. 

VII. Seguimento e monitorización.  

Tras a redacción da primeira versión do Plan de Xestión, realizaranse as 

actividades necesarias para acompañar o proceso de tramitación e adaptar o 

documento ás sucesivas modificacións e melloras.  
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8. METODOLOXÍA DE PARTICIPACIÓN 

PRINCIPIOS 

a. Construción colectiva da visión común. 
b. Respeto ao esforzó e a contribución. 
c. Proceso de responsabilidade compartida. 
d. Empeño en conseguir que non quede fora ningún actor relevante. 

INFORME PRELIMINAR  

o Rede de actores 

o Valoración da situación das redes cidadás 

o Enfoque da participación 

PROCESO PARTICIPATIVO 

o Reunións por temas-clave. Vanse organizar catro grupos de traballo.  

 Habitar a Cidade Histórica  

 Turismo 
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 Funcións produtivas (comercio, ocio, servizos profesionais, etc.).

 Innovación e coñecemento

o Entrevistas con actores relevantes. Estímase un número mínimo de 20
entrevistas

o Dispositivo de participación aberta

o Acto público con tres relatorios e debate aberto

Sectores 

 Partidos políticos

 Universidade

 Igrexa Católica

 Xunta de Galicia

 Empresarios de hostalería

 Empresas innovadoras

 Cámara de Comercio

 Sindicatos

 Asociacións de veciños

 Expertos urbanistas

 Técnicos municipais

CONFERENCIA ESTRATÉXICA 

Organizarase una Conferencia Estratéxica con horario de 09:00 a 16:30. A 

dinámica será:   

 Pleno de apertura

 Grupos de traballo en cinco salas

 Pleno de posta en común

PROCESO DE DECISIÓN 

A metodoloxía de consenso e decisión. Establecida en torno a procesos iterativos 

de fixación criterios, elaboración de alternativas, consensos entre actores e 

converxencia de posicións.  




