
A declaración do conxunto histórico-artístico

Por decreto do Ministerio de Educación Nacional de 9 de marzo de 1940 (BOE 18.4.1940)
declárase conxunto histórico-artístico o casco antigo de Santiago de Compostela. O
alcance territorial da delimitación comprende:

O recinto da almendra murada recrecido polos xardíns do Castro de Santa Susana, San
Clemente e As Hortas ("recinto delimitado polas seguintes rúas, xardíns e praciñas: rúa
da Senra, Carreira do Conde, rúa Tras do Pilar, paseo exterior do Castro de Santa
Susana, costa do Cruceiro do Gayo, praza do Campo das Hortas, rúa das Hortas, rúa de
Carretas, Costa Vella, Hospitalillo, praza de San Roque, rúa das Rodas, rúa da Virxe da
Cerca, rúa da Fonte de Santo Antonio e antiga praza de García Prieto").

*Os rueiros de Castrón Douro-Sar, Calexón das Trompas, contorno da rúa San Pedro-
Bonaval e rúas do contorno da estrada da Coruña ("as rúas de Castrón Douro e Sar de
Fóra dende o seu arranque na rúa da Fonte de Santo Antonio á Colexiata de Sar. A rúa
das Trompas ata o Convento de Belvís, a rúa de San Pedro dende a Porta do Camiño ata
a Cruz de San Pedro, rúa do Medio, Bonaval e do Rosario e praza da Santa Angustia, a
Costa de Santo Domingo, as rúas de San Roque, Loureiros, Campo do Carme, Santa
Clara e Os Basquiños dende a praza de San Roque ata a Capela de Pastoriza e as rúas
de Espírito Santo, Xazmíns e Entrerríos, nas súas zonas de confluencia coas de
Basquiños, Loureiros e Carretas, respectivamente").

* Edificios monumentais fóra do recinto: "Colexiata de Sar, Convento de Belvís, Igrexa e
Convento de Santo Domingo, Hospital de San Roque, Conventos de Santa Clara e do
Carmen, Capela de Pastoriza, Igrexa de San Caetano e Igrexa de San Lorenzo coa
Robleda do mesmo nome"

"A zona situada ao oeste do Castro de Santa Susana, Residencia de Estudantes, Bosque
e Robleda da Duquesa e en xeral a paisaxe que domina o paseo da Ferradura".

As Ordenanzas Especiais de 1951

Nomeado en cumprimento do art. 4 do D. 9.3.1940 como arquitecto conservador da
Cidade  Monumental Francisco Pons Sorolla, se dictan, a proposta deste e polo Servizo
de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional do Ministerio de Educación en maio de 1951
as primeiras ordenanzas en forma de "Condicións Particulares e Normas que rexerán na
Edificación encravada na Cidade Monumental".

As Ordenanzas de 1951, preocupadas basicamente por regular as intervencións
construtivas cun carácter ambientalista, determinan a limitación de altura no recinto a
cinco plantas incluída a baixa, prescriben para a extensión da cidade "a norma de que a
altura máxima das construcións debe ser tal que non se vexan aparecer por enriba dos
edificios para as persoas situadas nas beirarrúas opostas, de calquera das rúas
comprendidas na Cidade Monumental" e "prohiben edificar nas zonas verdes de hortas e
xardíns comprendidas dentro do polígono que forman as liñas de edificación das rúas da
Trindade, San Clemente, Pombal e as Hortas" como garantía da protección das vistas
dende a Ferradura.



As Instrucións e a delimitación de perímetros de 1964

En 1964, trala experiencia recollida, a Dirección Xeral de Belas Artes considera necesario
completar a área delimitada cunhas zonas de respecto e protección da paisaxe e a silueta
urbana e de ordenación especial, ditando a tal efecto as "Instrucións da Dirección Xeral
de Belas Artes para a aprobación de Proxectos de Obras nas Zonas da Cidade de
Santiago de Compostela afectadas pola Declaración de Conxunto Histórico-Artístico". As
Instruccións apróbanse por orde do Ministerio de Educación Nacional de 29 de outubro
de 1964 (BOE 24.9.1966) e supoñen modificacións parciais das Ordenanzas de 1951 e
da delimitación de 1940.

Divídese o ámbito afectado pola declaración en tres sectores:

   1. Zona histórico-artística que corresponde coa definida polo Decreto de 9.3.1940 ou
PERÍMETRO MORADO.

      Delimítase cun ámbito continuo, que comprende a améndoa, os monumentos
periféricos e as rúas que os relacionan co recinto monumental, excluíndose a "zona
situada ao oeste do Castro de Santa Susana, Cidade Universitaria, Residencias, Bosque
e Robleda da Duquesa e en xeral a paisaxe que domina o Paseo da Ferradura" que se
delimita no PERÍMETRO SEPIA ou zona de ordenación especial.

      Tampouco se inclúen no ámbito, pese a constar na Instrución, a Igrexa de San
Caetano e a Igrexa de San Lourenzo coa Carballeira do mesmo nome.

   2. Zona de respecto e protección da paisaxe e silueta urbana ou PERÍMETRO AZUL
que inclúe:

      . Rúas converxentes no campo das Hortas (Cruceiro do Gaio, arranque da Rúa de
San Lourenzo, Pombal), As Hortas, estrada de Santa Comba.

      . Contorno da Igrexa e Convento de San Francisco ata a Horta de Simeón e a estrada
de Santa Comba.

      . Ámbito definido pola delimitación da primeira fase do polígono de Vite, centrado na
cornixa xerada pola apertura da avenida de Xoán XXIII e a estrada da Coruña.

      . Ámbito de envoltura do perímetro morado, incluíndo o monte da Almáciga e A Trisca
ata o muro do Convento de Belvís.

      . Ámbito de arroupamento do eixo Patio de Madres, Castrón Douro, rúa e campo do
Sar incluíndo Os Pexigos.

      . Recrecemento do borde histórico do Ensanche dende a rúa Curros Enríquez polo
eixo de Santiago Guayaquil, República de Salvador, Praza Roxa, ata enlazar coa
intersección Avda. da Coruña-Avda. Rosalía de Castro.

   3. Zonas de ordenación especial ou PERÍMETRO SEPIA que inclúen a Cidade
Universitaria e, exteriormente ao casco, o conxunto formado pola Igrexa e Residencia de
Conxo cos seus xardíns e zonas de acceso.

As Instruccións supoñen unha actualización e enriquecimento das Ordenanzas Especiais
de 1951 e as súas determinacións para o perímetro morado, e son incorporadas ao Plan
Xeral de Ordenación Urbana aprobado en 1966, que, á súa vez, contén a cualificación de



zonas verdes para os sectores das Hortas, Monte de Almáciga-Santo Domingo de
Bonaval e vagoada de Belvís, localizados  no perímetro azul. Sen embargo, a delimitación
e ordenación realizada polas Instruccións adoece de defectos e contradicións que lle
afectan ao cumprimento das súas determinacións.

Así, a delimitación dos ámbitos resulta esquemática e simple ao non acompañarse dunha
determinación precisa dos fondos parcelarios asociados ás edificaciones a protexer.
Resulta manifestamente grave na definición do contacto entre os perímetros morado e
azul, tanto na liña da circunvalación interior como nos eixos dos rueiros. Existindo
documentación parcelaria histórica suficiente, a delimitación manifesta un criterio
fachadista que expresa a insuficiencia do alcance da protección.

As determinacións sobre a zona de respecto, limitadas a unhas condicións de estética
para as "fachadas das rúas de Tras do Pilar, Carreira do Conde, a Senra, Fonte de Santo
Antonio, a Ensinanza e a Virxe de la Cerca, coas mesmas condicións que para a zona
histórico-artística"; a establecer alturas máximas xenéricas para o resto de sectores e
deixarlles ás ordenanzas municipais ulteriores determinacións, resultaron asemade
elementos reguladores insuficientes para a súa protección. Así, a parcial coincidencia co
perímetro azul de ámbitos de planeamento en desenvolvemento do Plan xeral de 1966
(Vite, Belvís, A Almáciga, Sar, Ensanche, Galeras-Santa Isabel) produciuse sen a
coherencia debida coas permanencias de trazado e tipoloxía inherentes á consideración
da zona de respecto como ámbitos da cidade histórica. As actuacións de planeamento
determinadas para as zonas de ordenación especial no se levaron a efecto ou se
realizaron tardíamente (PE do Campus Universitario, 1985).

En conxunto, as Instrucións de 1964 manifestan na identificación e delimitación do
perímetro morado, como ámbito con maior regulación protectora, unha aproximación á
cidade monumental que supera a planta compacta da cidade murada, e integra parte do
tecido dos arrabales en base á identificación dos colectores periféricos. Esta integración
prodúcese con certa timidez, evidentemente subordinada á óptica basicamente
fachadista derivada da regulación construtiva, sen coherencia cunha regulación tipolóxica
e por iso, sen unha base analítica suficiente, sen manifestar con claridade as identidades
diferentes dos tecidos edificados asociados a mazás compactas, dos asociados a
parcelacións en fileira. A delimitación prodúcese cunha clara primacía da fachada oeste
que manifiesta un criterio paisaxístico de preferencia, que o forza á inclusión de espazos
vacantes e áreas edificadas de igual ou menor valor intrínseco que outras non incluídas
nas restantes fachadas. Esta característica, que manifiesta a ambigüidade coa que o
fenómeno urbano santiagués é inevitablemente percibido nos seus aspectos territoriais,
trasládase devaluada ao perímetro azul e resulta especialmente significativa en relación
ao recoñecemento e cualificación dos espazos vacantes de horta.

As ampliacións entre 1962 e 1981

Complementaria e sucesivamente á delimitación e regulación pola Instrucción de 1964,
prodúcense entre 1962 e 1981 un conxunto de decretos e ordes ministeriais que lles
afectan á ampliación dos perímetros morado e azul.

. Por Decreto 2224/1962 de 5 de setiembre (BOE 7.9.1962) declárase conxunto histórico-
artístico o Camiño de Santiago, comprendéndose nesta declaración os lugares, edificios e
paraxes coñecidas e determinadas actualmente. Incluídos xa os tecidos inmediatos no



perímetro morado, a declaración non incide directamente no ámbito da cidade histórica,
aínda que podería ter o efecto de estender a protección ao corredor do Camiño Francés.

. Por Orden Ministerial de 30 de Abril de 1976 (BOE 3.8.1976) prodúcese unha notable
ampliación dos ámbitos de protección, ditada como consecuencia da aprobación do Plan
Xeral de Ordenación Urbana de 1974. A zona histórico-artística (perímetro morado)
amplíase na súa delimitación para comprender:

    * "Mosteiro, pazo e horta de San Lorenzo, barrio do mesmo nome coas súas zonas
tanxenciais ata o límite do río Sarela, así como o barrio e ermida do Carme de Abaixo e a
zona de Poza de Bar".

    * "Barrio dos Pelamios e rúa dos Castaños ata a ermida coñecida por Virxe da Fonte
co seu contorno".

En consecuencia, a zona de respecto (perímetro azul) amplíase aos seguintes sectores:

    * "O comprendido entre as rúas de Rosalía de Castro ata o cruce de Romero Donallo e
Mestre Mateo e o camiño posterior a zona universitaria ata a avenida da Coruña coas
frontes limítrofes comprendidas".

    *"O barrio de Vista Alegre e as súas zonas tanxenciais ata o cruce co novo trazado
viario que figura no Plan Xeral de Ordenación Urbana".

    *"O Polígono de Vite, en todas as súas fases ata o cruce coa estrada da Coruña-
Santiago, incluíndo a carballeira e barrio de Guadalupe e, dende este punto, a zona
delimitada pola estrada de circunvalación ata a súa ponte sobre a estrada do Sar".

    *"O barrio e núcleo de Sar de Afóra e o seu contorno".

. Por Real Decreto 1343/1979 de 27 de abril do Ministerio de Cultura (BOE 9.6.1979)
declárase monumento histórico-artístico de carácter nacional o Mosteiro de San Lourenzo
de Trasouto, declaración que non engade novos ámbitos ao estar xa incluídos na
delimitación de 1976.

. Por resolución da Dirección Xeral de Belas Artes, Arquivos e Bibliotecas de 8.6.81
aprobáronse as Normas de Protección da Zona do Monte Pedroso como integrante da
paisaxe que domina o paseo da Ferradura para evitar a súa degradación, redactado pola
Comisión do Patrimonio Histórico-Artístico de Santiago de Compostela en xaneiro de
1981 as "Condicións e Plano para a aplicación ás ladeiras do Monte Pedroso da
Protección Paisaxística sinalada na terceira cualificación (perímetro sepia; apartado a); do
Nº 1 das Instrucións para a Defensa do Conxunto Histórico Artístico de 29 de outubro de
1964".

O ámbito de aplicación destas condicións comprende a zona Z-1 do Pedroso segundo a
delimitación do PXOU que se cualifica como protección integral forestal con especies
selectivas.

As condicións definen tamén dúas zonas adicionais, a Z-2 ou intermedia de contacto
entre a ladeira do Pedroso, o río Sarela, Poza de Bar e San Lourenzo, e a Z-3 ou zona
verde que inclúe espazos non edificados nos intersticios do ámbito da Z-2. Completa a
delimitación a denominada zona rústica, que pecha o perímetro entre a estrada de Santa
Comba e a ladeira do Pedroso polo seu vento norte.



Con independencia do carácter impreciso desta zonificación así como da súa
incompatibilidade ou incongruencia parcial co planeamento urbanístico municipal, a
delimitación deste ámbito supón unha apertura do conxunto da cidade histórica ao
contorno vinculado da súa paisaxe natural e rústica na súa fachada oeste, contribuíndo á
consolidación dun amplo contorno de carácter ambiental onde a interpenetración da
cidade e das súas extensións ao territorio cultivado se fan máis acusadas e privilexiadas.

A declaración de Ben Cultural de Interese Universal de 1985

O conxunto sucesivo das delimitacións protectoras é recollido en 1984 con motivo da
formación do expediente polo Ministerio de Cultura, coa colaboración das administracións
municipais e autonómica, para a Declaración de Santiago de Compostela como Ben
Cultural de Interese Universal, feito que se produce pola Unesco en decembro de 1985.


