
PRIMEIRAS MEDIDAS DUN PLAN DE MELLORAS E DINAMIZACIÓN
COMERCIAL DA RÚA DA TORRE

A  relación  de  propostas  que  aquí  figura  trae  causa  das  indicacións  e
suxestións feitas polos comercios afectados polas obras de ampliación de
beirarrúas na primeira rolda de contactos que se mantivo coa Asociación
Veciñal Atochas-Monte Alto. 

Compre ter claro que a zona afectada polas obras é onde máis se conserva a
vixencia  do comercio  tradicional,  mesmo contando con establecementos
con sona en toda a cidade. Convén indicar tamén que a actuación prevista
polo Concello da Coruña que dá lugar a este conxunto de propostas para o
comercio da zona afectada non incide nas súas verdadeiras necesidades, ao
se tratar dunha intervención que só busca anchear as beirarrúas, pensando
que con isto vaise aumentar e facilitar o tránsito peonil. A realidade e a
experiencia  en  actuacións  similares  noutras  zonas  evidencian  que  a
eliminación  de  prazas  de  aparcamento  neste  espazo  por  causa  da
ampliación de beirarrúas e a creación de novas prazas en Zalaeta favorecerá
aos Centros Comerciais e promoverá a actividade comercial noutras zonas
(en especial, Panadeiras, Papagaio, Rúa Real...), de máis fácil acceso.

Ademais de se tratar dunha medida con impacto claramente negativo tal e
como se formula polo Concello da Coruña, son outras as necesidades deste
espazo  que  non  se  abordan.  Necesidades  que  nacen  de  problemas  que
demandan actuacións que melloren e dinamicen o comercio con outro tipo
de intervencións. 

Nesta  primeira  rolda  de  contactos,  as  persoas  que  rexentan  locais
comerciais propoñen medidas distintas e diversas, que poden agruparse nos
seguintes apartados.

1. Participación directa

O  deseño  e  a  execución  de  todas  aquelas  actuacións  e  intervencións
municipais  en  que  estea  implicada  a  actividade  do  pequeno  e  mediano
comercio  da  zona  deben  facerse  a  través  sempre  da  súa  participación
directa. 

2. Mobilidade

― Emprego das prazas de residentes como ORA en horario comercial. Hai
coincidencia entre todas as persoas afectadas na necesidade de garantir que
sigan existindo prazas de aparcamento nesta zona. Por esta razón, propoñen



unha  nova  forma  de  facer  uso  en  horario  comercial  das  zonas  de
aparcamento  de residentes  como modalidade  de ORA,  de modo que en
horario comercial se poidan aproveitar tamén as prazas de residentes. Esta
proposta non prexudica a quen sexa residente, que podería seguir facendo
uso das prazas de aparcamento coa súa tarxeta de residente. 

― A zona comercial  da rúa  da Torre,  podería  chegar  a  un acordo coa
intervención do Concello, para que as compras nos seus establecementos
facilitasen un tempo gratuíto de uso do aparcamento do Papagaio (que se
encontra semi-baleiro) e do situado na Maestranza – metrosidero, mesmo
ofrecendo  tamén  o  uso  a  residentes  a  prezos  razonables,  para  paliar  a
presenza de vehículos nas rúas da zona.

― As beirarrúas deberían traer aparellado o mantemento da cota da mesma
nos pasos de peóns para favorecer a mobilidade de todas as persoas. 

― Mellor dotación de espazos para carga e descarga e maiores garantías
para o seu uso.

― Promoción do uso do transporte escolar xa existente nos centros, para o
alumnado que emprega o vehículo particular para achegarse á escola, coa
finalidade de evitar o caos na mobilidade na zona nas horas de entrada e
saída do colexio.

―  Sinalizar  a  dirección  prohibida  no  fin  da  rúa  da  Torre,  á  altura  da
rotonda, xa que en algúns casos os vehículos utilizan a rúa en dirección
subida por non estar sinalizado. 

3. Locais en desuso e abandonados

― Creación dun banco público de locais comerciais,  previa elaboración
dunha listaxe de baixos baleiros e en desuso, para a súa oferta en réxime de
aluguer controlado, de modo que permita a revitalización da zona a través
da oferta de actividades inexistentes.

― Durante a elaboración da medida anterior, adopción de medidas para
neutralizar esteticamente os efectos negativos das pegadas da publicidade
(en ocasións,  con patrocinio  de  entidades  públicas)  nos  escaparates  dos
locais baleiros e en desuso.    

4. Solares baleiros



― Estudo para  uso  dos  espazos  en  estado  de  abandono  ou  en  desuso,
desenvolvendo  estratexias  de  reactivación  transitoria  en  beneficio  da
veciñanza  e  do  comercio  da  zona,  alén  de  esixir  a  quen  sexa  o  seu
propietario a adopción de medidas que garantan una mínimas condicións
ornamentais e de salubridade.  

5. Alumeado
        
―  Mellora  do  alumeado  público  e  en  condicións  óptimas  de
sustentabilidade e eficiencia enerxética. Esta mellora debería ser realizada
coa mesma obra e non adiala.

― Aproveitar o levantamento das beirarrúas e reforma do vial para que as
eléctricas e empresas de telecomunicacións soterren o cableado que agora
mesmo penduran das fachadas das edificacións. Favoreceríase así que non
houbese que realizar levantamentos futuros e melloraríase a estética das
fachadas e da rúa.

6. Medio Ambiente

― Mellora da limpeza da rúa e beirarrúas.

A relación dos comercios e negocios cos que consultou é a seguinte:

1. TARACIDO

2. TUNEO MI MÓVIL

3. PÉREZ PAZ PROMOTORA

4. CHUMY ALBA

5. TAHONA

6. CARNICERÍA - CHARCUTERÍA DAVID

7. A DESPENSA

8. LOTERÍA TORRE DE ORO

9. ÁLAMO ILUMINACIÓN

10.CALZADOS JAVI

11.OPTICALIA



12.LOVELY RITA

13.ULTRAMARINOS FERNÁNDEZ

14.DROGUERÍA LA TORRE

15.ESTANCO PLAZA DE ESPAÑA

16.VIKOCA

17.MONTEFURADO

18.VALES

19.SAN BRANDÁN

20.LA BODEGUILLA

21.HERBAL & BOTANICS

22.PRIMERA ÓPTICOS

23.A TENDA DE ALBI

24.CALZADOS HÉRCULES

25.PELUQUERÍA COBRE

26.DEORO

27.CONFITERÍA PARÍS

28.MIRANDA'S BAR


