
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

2.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN.
O presente Plan Xeral contempla unha serie de actuacións sobre o territorio 
que no seu conxunto completan e forman parte da súa estrutura xeral e 
orgánica.

As actuacións previstas son parte integrante das determinacións do Plan e 
constitúense como elementos activos e dinámicos do planeamento.

Dada a diversa natureza e importancia das actuacións previstas, o Plan fai 
unha primeira distribución básica:

- Actuacións de desenvolvemento urbanístico integral

Son as áreas do territorio onde o Plan prevé o seu desenvolvemento 
mediante as fases de planeamento, xestión e urbanización. Constitúen as 
áreas de reparto en Solo Urbano Non Consolidado e Solo Urbanizable 
Delimitado, Plans Especiáis, etc.

JPomo se dun diagrama de árbore se tratase, destas actuacións poden 
iespregderse outras de carácter específico (accións) como infraestruturas, 
flotaciwis, etc.
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: Cd^ti|úen este grupo as actuacións que non precisan dun proceso de 
f ex^ci&ión integral, resolvéndose mediante proxectos de urbanización ou de 
gobreUp onde a xestión do solo ven dada, ben como resultado de cesión 
| gratuita a cargo dunha actuación integral ou ben outros mecanismos de 

tención previstos pola lexislación urbanística (expropiación, permuta, etc.).

; A9f afccións de carácter ¡liado, segundo a súa natureza e importancia, 
dás^/canse de forma análoga ós sistemas (xerais e locáis) pois de feito 

ititúe o mecanismo que fai posible a obtención e desenvolvemento dos 
mesmos.

Dáse a circunstancia de que algunhas actuacións dependen doutras para a súa 
execución; sobre todo si se pretende exercer un desenvolvemento urbanístico 
coherente, tal e como determina o artigo 60 da Lei 9/2002. Neste caso é 
preciso determinar unha estratexia e un orden de prioridade no 
desenvolvemento das mesmas.

Con carácter xenérico, o Plan adopta unha estruturación temporal en dous 
cuadrienios en virtude da urxencia das actuacións e os recursos económicos 
disponibles.

De forma complementaria, establécese un terceiro cuadrienio de reserva ou de 
“repesca" no cal terán cabida aquelas actuacións que, polas circunstancias que 
fosen, non se executaron nos dous primeiros cuadrienios.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 1er CUADRIENIO

Durante o primeiro cuadrienio de vixencia do Plan preténdese acometer as 
actuacións máis importantes necesarias para completar a estrutura básica e 
fundamental do territorio de Zas.
Entre estas actuacións figuran aquelas accións ás que se asigna a prioridade 
1 (1er cuadrienio) así como os desenvolvementos urbanísticos en Solo 
Urbanizable Delimitado cuxos prazos de execución se enmarcan no 1er 
cuadrienio.
En virtude da complexidade e dependencia entre as distintas actuacións, é 
preciso o establecemento dos condicionantes temporais que posibiliten un 
desenvolvemento ordenado e coherente dos acontecementos.

Prazos para a edificación e desenvolvemento integral do solo

Solo Urbano Consolidado
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Establécese un prazo de dous (2) anos para edifica-los soares nos seguintes 
distritos;
- Baio Pequeño (Baio)

.O
- B^jb Grande (Baio)

^\£Hpmberín (Baio)
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(Zas)
Esjábjécese un prazo de catro (4) anos para edifica-los soares no distrito da 
C^ferosa (Baio).
O incumprimento dos prazos estipulados dará lugar á aplicación do artigo 

^da Leí 9/2002.

Sólo ttlrbano Non Consolidado

As neas de reparto en Solo Urbano Non Consolidado serán desenvolvidas 
dtirante o primeiro cuadrienio, conforme ao seguinte calendario:

- No prazo máximo de dous (2) anos a partir da data de entrada en vigor do 
Plan Xeral, presentarase ante o Concello o Plan Especial de Reforma 
Interior.

- No prazo máximo de seis (6) meses dende a aprobación definitiva do Plan 
Especial, presentación dos Proxectos de Compensación e Urbanización. 
As áreas xa ordenadas directamente polo Plan Xeral presentarán estes 
proxectos no prazo máximo de seis (6) meses a contar dende a 
aprobación definitiva do Plan Xeral.

- As obras de urbanización efectuaranse no prazo máximo de catro (4) 
anos dende a aprobación definitiva do Plan Xeral

Os soares serán edificados no prazo máximo de dous (2) anosjdende a 
recepción das obras de urbanización por parte do ConceNo.
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE ZAS

Solo Urbanizable Delimitado
O sector residencial B1 será desenvolvido polo sistema de cooperación 
conforme ao seguinte programa de actuación:

- Unha vez aprobado o Plan Xeral, o Concello tramitará os proxectos de 
reparcelación e urbanización durante os seis (6) meses seguintes.

- As obras de urbanización do Sector se realizarán antes de finalizar o 
primeiro cuadrienio do Plan Xeral.

- Os soares serán edificados no prazo máximo de dous (2) anos dende a 
recepción das obras de urbanización por parte do Concello.

O sector de uso industrial 11 (Polígono do Alio) será desenvolvido no 
contexto do Convenio Urbanístico firmado entre o Concello e a Propiedade. 
A Propiedade cumprirá os deberes de equidistribución, cesión e 
urbanización dos sector para a adquisición do dereito ao aproveitamento 
urbanístico no prazo máximo de catro (4) anos, dende a aprobación 
definitiva do Plan Xeral, e de acordo co seguinte calendario:

- No prazo máximo de un (1) ano dende a aprobación definitiva do Plan 
Xeral, presentación do Proxecto de Equidistribución e Proxecto de 
Urbanización.

- A urbanización do sector deberá estar rematada e recibidas as obras polo 
Concello no prazo de dous (2) anos dende a aprobación definitiva do 
Proxecto de Urbanización.

- Os soares serán edificados no prazo máximo de dous (2) anos dende a 
recepción das obras de urbanización por parte do Concello.

Os sectores 12, 13, 14, Z1 e T serán desenvolvidos durante o primeiro 
cuadrienio de acordo co seguinte calendario:

- No prazo máximo de dous (2) anos a partir da aprobación definitiva do 
Plan Xeral, presentarase ante o Concello o Plan Parcial.

- No prazo máximo de seis (6) meses dende a aprobación definitiva do Plan 
Parcial, presentación dos Proxectos de Compensación e Urbanización.

- As obras de urbanización do sector, así como dos sistemas xerais 
adscritos, efectuaranse no prazo máximo de catro (4) anos dende a 
aprobación definitiva do Plan Xeral.

- Os soares serán edificados no prazo máximo de dous (2) anos dende a 
recepción das obras de urbanización por parte do Concello.

Aprobado (Ko.¡'u¡voner;ü por óídr. Coiísüsira de 
Política íer.k1'v CP.?:. Publica1, e or^pories
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 2° CUADRIENIO

Durante o segundo cuadrienio de vixencia do Plan desenvolveranse aquelas
actuacións que non se consideran prioritarias ou esenciais.

Ñas correspondentes fichas de accións asígnase a priorídade 2 para
diferencíalas das que se deben de executar no primeiro cuadrienio.

Prazos para a edificación e desenvolvemento integral do solo

Solo Urbanizable Delimitado

Durante o 2o cuadrienio de vixencia do Plan desenvolverase o sector
residencial B2 conforme ao seguinte calendario:

- No prazo máximo de dous (2) anos a partir da data de entrada en vigor de 
2° cuadrienio do Plan Xeral, presentarase ante o Concello o Plan Parcial.

- No prazo máximo de seis (6) meses dende a aprobación definitiva do Plan 
Parcial, presentación dos Proxectos de Compensación e Urbanización.

- As obras de urbanización efectuaranse no prazo máximo de catro (4) 
anos a partir da data de entrada en vigor do 2° cuadrienio do Plan Xeral.

- Os soares serán edificados no prazo máximo de dous (2) anos dende a 
recepción das obras de urbanización por parte do Concello.

- En calquera caso non se iniciará o desenvolvemento do sector en tanto 
non sexan recibidas as obras de urbanización do sector colindante, sector 
R-B1.
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