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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A PROTECCIÓN DO
PEQUEÑO COMERCIO NA CIDADE VELLA DE SANTIAGO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. O proxecto do acordó procura

impulsar unha serie de medidas que fomenten a protección do pequeño comercio e do comercio tradicional na

zona histórica de Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

Santiago de Compostela sempre foi unha capital comercial de primeira magnitude, unha urbe que exerce

como polo de atracción dunha ampla zona de influencia que sempre foi alen dos limites do noso termo

municipal. E neste papel fradicional e histórico de Compostela como capital comercial, a zonavella ten sido o

espazo urbano onde se instalou un tecido comercial que, de sempre, fornecia ao conxunto dos habitantes da

cidade e contorna. Ñas últimas décadas a riqueza que significaba esta rede comercial de proximidade viuse

afectada por diferentes factores externos como a aparición dos centros comerciáis e as novas tecnoloxías. Un

contexto xeral que no caso do comercio da Cidade Vella, ámbito PE-1, vese agravado pola desvantaxe

engadida provocada pola presión do turismo e das tendas de souvenirs para turistas.

Un tipo de establecemento que proliferaron ñas últimas décadas e que contribúen para a degradación urbana

e estética dalgunhas das rúas e prazas máis senlleiras da Compostela Vella como as de San Francisco,

Carretas, Acibecharia, do Franco, Rúa Nova ou a do Vilar. Degradación estética que homoxeiniza a nosa

cidade con calquera outra do mundo, onde tendas case iguais venden os mesmos produtos Made in China so

mudando o nome do destino que levam gravados. Un tipo de establecemento, que en definitiva, pon en perigo

a nosa singularidade como cidade Patrimonio da Humanidade e que ademáis funciona como axente

inmobiliario especulativo imposibilitando a fixación de poboación e impedindo o asentamento de novo

comercio tradicional e substituindo ao comercio e servizos do barrio. Un bo exemplo pode ser a Rúa da

Acibecharia que debe o seu nome ao comercio tradicional do acibeche e que hoxe está saturada de tendas

de souvenirs ou outras orientadas ao turismo, con casos tan recentes como o do desaparecido Supermecado

Dubrés.

Co obxectivo de facer fronte a esta situación, o Concello de Santiago deber seguir apostando por medidas

que axuden á sustentabilidade e continuidade dos pequeños comercios, de proximidade e de calidade, que é

o que fai que as rúas da cidade teñan máis vida, que sexamos singulares, e que se poida fixar poboación.

Compre que implementemos medidas correctoras e reguladoras das dinámicas provocadas polo turismo e a

presión inmobiliaria e comercial derivadas desta activiade. Necesitamos impulsar medidas que protexan ao

noso comercio tradicional e de proximidade, que sexan revitalizadoras e que promovan a súa diversidade tal e

como propon o "Plan estratéxico do comercio do Concello de Santiago de Compostela 2017-2021" ñas súas



liñas específicas para a protección do comercio histórico, singular e emblemático e o fomento do produto

propio, autóctono e local,

Neste sentido, é imprescindible deseñar e impulsar un Plan de Dinamización que protexa o comercio histórico

como patrimonio cultural propio e orixinal de Santiago, que promova a continuidade dos comercios de

proximidade que abastecen á poboación local e permiten fixar nova veciñanza, que favoreza os

establecementos con valor sociocultural e iniciativas singulares que enriquecen a nosa zona histórica e que

regule os comercios e tendas de souvenirs fuxindo do empobrecemento da diversidade, da banalización e da

homoxeninización. Obxectivos ambiciosos que so poden tentar acadarse a partir da aprobación dunha

ordenanza reguladora que, entre outras medidas, estableza e delimite áreas saturadas deste tipo de

comercios para turistas, así como do establecemento dun observatorio que permita acompañar a evolución do

comercio en todo o ámbito. Un Plan de Dinamización que, ademáis de regular e ordenar, tamén inclúa outras

medidas de promoción e visualización do comercio da zona histórica de Compostela. Que sexa facilitador

para a súa adaptación aos paradigmas e demandas actuáis, que aproveite sinerxias e oportunidades, que

catalogue e transparente o seu valor e que, en definitiva, estimule a compra neste tipo de establecimentos.

Por todo isto, e para establecer as medidas que favorezan a protección e revitalización do comercio

tradicional e de proximidade na Cidade Vella de Santiago, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta

á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Decretar unha moratoria na abertura de tendas de souvenirs 'para turistas no ámbito do Plan

Especial da Cidade Histórica PE-1.

2, Iniciar a tramitación dunha Ordenanza reguladora para a protección do comercio tradicional e

de proximidade da zona vella, de acordó co "Plan estratéxico do comercio do Concello de

Santiago de Compostela 2017-2021", e trabar o impacto negativo das tendas de souvenirs a

través da declaración de áreas saturadas deste tipo de comercios.

3. Impulsar un Plan de Dinamización do comercio na Cidade Vella de Santiago que favoreza o

comercio local tradicional e de proximidade con medidas de discriminación positiva que o

promovan e sirvan para a abertura de novos establecementos deste tipo.

4. Crear un Observatorio do Comercio da Cidade Vella de Santiago que permita un mellor

coñecimento e acompañamento destes establecementos comerciáis, de xeito rigoroso e

sitemático favorecendo o deseño de políticas públicas futuras que garantan a súa preservación

e diversidade.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2020
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