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2.- ENCADRAMENTO TERRITORIAL:
2.1. LOCALIZACIÓN DO MUNICIPIO.

O municipio de Zas atópase no NO da p

¡cación Urbanística

filíelo
de latitude Norte e 8o 54' 7" de lonxitude Oeste); na zona central da 
Costa da Morte, formando parte da comarca de Terra de Soneira, xunto 
eos concellos de Camarifias e Vimianzo. Limita ó norte eos concellos de 
Laxe e Cabana de Bergantiños, ó oeste con Vimianzo, ó sur con 
Mazaricos, e ó leste con Coristanco e Santa Comba.

Abrangue unha superficie de 132 km2 e unha poboación de 5.674 
habitantes no ano 2006 (segundo datos do IGE) repartidos en dezaseis 
parroquias: Santa María de Baio, San Pedro do Alio, San Martiño de 
Meanos, Santa María de Lamas, San Cremenzo de Pazos, Santa María 
de Gándara, Santa María de Mira, Santiago de Carreira, Santiago de 
Loroño, Santo Adrián do Castro, Santo André de Zas, Santa Sía de 
Roma, San Pedro de Vilar, Santiso de Muíño, Santa María de 
Brandoñas e San Pedro de Brandomil.

A vía de comunicación máis importante do municipio é a AC-552 (A 
Coruña -Fisterra), pertencente a rede primaría básica e que cruza pola 
parte norte o termo municipal. En canto a rede primaria complementaria, 
a AC-411 cruza a parte sur, e a AC-430 enlaza no extremo norte coa 
AC-552. A AC-404 serve de enlace da AC-552 con Santiago de 
Compostela, vertebrando o territorio de forma lonxitudinal, xunto co 
resto das estradas da rede secundaría e municipais.

Trátase dun municipio tamaño medio no contexto provincial e 
autonómico, cunha densidade de poboación de 42,98 hab./km2, inferior 
a media provincial (140 hab./km2), autonómica (93 hab./km2) e a media 
comarcal (57,06 hab./km2).

Pertence o partido xudicial de Corcubión e á diocese de Santiago de 
Compostela.

A capital municipal é o lugar de Zas que dista 44 km de Santiago de 
Compostela, 57 km da Coruña e 44 km de Corcubión.

Outras distancias coas principáis cidades galegas:

- Ferrol: 99 km.
- Lugo: 157 km.
- Ourense: 143 km.
- Pontevedra: 90 km
- Vigo: 116 km.
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2.2. O MUNICIPIO E A COMARCA.

"Unha mesta silva de piñeiros encobre a demarcación entre Bergantiños e Soneira, 
ñas encostas aflora a pedra de gra e só xorden ñus os coutos que cumean no Meda, 
cerne e reitor das paisaxes desta Galicia. Unha “meda" de fino remate, ben torneada. 
Neta críase o rio do Porto. A Impresión de montaña parece amolecida polo mesmo 
piñeirai. Soneira é unha ría, un folgo de piñeirais, calcados e rexos, alongados entre os 
montes da Ferreira e da Piolla e o Meda (...).
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Decantes cíe segui-lo crístaíño rio do Porto temos que iembrar unha das temías de 
pequeña rexión, sen dúbida a mellor traballada, no seu ovalo a máis orixinal dentro 
das condicións desta Galicia de vellos chans, de alicerces de formas agora achaldas. 
0 val de Vimianzo, eido ben laborado de nabeiras, verde de tameiros, ten por eixe o 
rio Siscido das Tradeiras, foreiro do Porto en Calo; decórano tres liberados cumes, 
espíaos, cíe penadla pouco encelada pola erosión(...)." Otero Pedrayo

ira de Soneira, formada pola comarca histórica de Terra de Soneira 
Val de Vimianzo, é unha comarca de transición entre as de 
antiños (nordeste), Xallas (sueste), e Fisterra, Nemancos, (oeste), 
norte, ademáis do linde coas térras de ribeira na desembocadura 

Río Anllóns, en Bergantiños, o Océano Atlántico é o gran 
protagonista xeográfico.

vinculación atlántica integra á comarca de térra de Soneira dentro 
nte supracomarca! da Fisterra galega, universalmente coñecido 

o Costa da Morte.
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Soneira é unha superficie de apianamento que, como indica Pérez 
Albertí na súa Xeografía, non só se atopan na Galicia interior, senón 
que, pola contra desbordan o cerco das serras e achéganse degradadas 
cara ó litoral. Coma Bergantiños e Nemancos, constitúe un chanzo 
intermedio entre Xallas e o mar, ó que descende pola banda sur da ría 
de Laxe e no que se introduce descaradamente a través da península 
das camariñas1. O Pico de Meda, un cono perfecto, atalaia privilexiada 
de 567 m., é unha cúpula anticlinal de granito homoxéneo que delimita 
estas térras dos tramos medio e alto do río Grande: como ben apuntaba 
Otero Pedrayo este monte é verdaderamente o “cerne reitor das 
paisaxes desta Galicia”. O mencionado río Grande do Porto é a principal 
arteria fluvial da comarca, gran colector doutros ríos curtos (Sisto, Mira, 
Zas), que ó seu paso por Baio coñecese como río Grande e despois de 
recibilo río de Castro e o de Vimianzo, chámase río do Porto ou da 
Ponte.

A comarca está formada polos concellos de Camariñas, Vimianzo e 
Zas, e abrangue unha superficie de 372 km2 nos que acollé a unha 
poboación aproximada de 20.399 habitantes, cunha densidade de 
poboación de 54,84 hab./km2. Pero esta media non fai senón 
enmascarar grandes desigualdades: os núcleos de Zas, Baio, 
Camariñas, Camelle, Arou, Ponte do Porto e Vimianzo aglutinan a 
maioría da poboación comarcal mentres que o resto repártese nunhas 
230 entidades singulares e uns 120 núcleos de poboación, cunha baixa 
densidade de poboación en asentamentos moi dispersos.

’ Planta do litoral con froitos comestibles
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

RELAClONS FUNCIONAIS

O territorio da comarca de Terra de Soneira corresponde a unha gran 
xurisdición histórica que tiña o seu oentro en Vimianzo e estendfase 
polo ampio val do citado rio Grande, no seu tramo medio, no que hoxe 
son os concellos de Vimianzo e Camariñas. Este conxunto estaba 
englobado no antigo partido xudicial de Corcubión aínda que nun 
primeiro momento se chamou de Vimianzo, por se atopar nesta vila a 
cabeceira.

Dende o punto de vista funcional, a comarca ten unha cohesión 
reducida porque non existe nela centro de orde superior, inda que 
Vimianzo exerce unha atracción parcial sobre o próximo termo de 
Camariñas, pero en xeral cada capital municipal organiza unha área 
autónoma. Algo máis complexa é a situación de Zas, que na parte 
setentrional inscríbese fundamentalmente nesta comarca, pero no 
sector meridional forma parte da conca do rio Xallas, inda que a maior 
densidade demográfica e económica está dentro da Terra de Soneira. A 
singularidade deste municipio é o seu desenvolvemento lonxitudinal 
den|e a meseta do Xallas ata o mesmo rio Grande. A maior parte do 
—*ello corresponde ó val do citado río, e as principáis entidades de 

ación, Zas e Baio, emprázanse neste val. Vimianzo é o centro co 
se manteñen as maiores vinculacións terciarias no interior da 
rea, inda que tenden a aumentarse as relacións socioeconómicas 
borais con outros centros urbanos da comarca veciña de 
antiños.

£ grao de autosuficiencia local de Zas sería dun 0,34 nunha escala de 0 
A vinculación funcional extracomarcal tería como referentes A 

ña, Carballo e Santiago de Compostela, sobre todo en canto a 
izos e relacións comerciáis.

Vimianzo, e en menor medida Santa Comba, no tocante a servizos e 
actividades comerciáis, e Cee e Corcubión, en canto a servizos 
administrativos serían os referentes intermunicipais.

Dende que está en servizo a Autopista A Coruña-Carballo 
incrementáronse de forma notable as relacións comerciáis e de servizos 
con Carballo e A Coruña en detrimento doutros núcleos comarcáis máis 
cércanos, como é o caso de Vimianzo.

Nembargantes, a nivel comarcal, son Baio e Vimianzo, os nós onde 
conflúen as estradas máis importantes, as que comunican A Coruña e 
Santiago coa Costa da Morte (AC-552, AC-404). No ano 1911 unha 
compañía francesa proxectou o “ferrocarril dos tres ces” (Coruña- 
Carballo-Corcubión), pero o proxecto non se levou a cabo coa entrada 
de Francia na Primeira Guerra Mundial. DSUGFNCIA.- 6! presente Plan
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No aspecto comercial, convén reitera-la ausencia na comarca dun 
núcleo ou centro, que asuma o protagonismo de forma clara e 
permanente: Camariñas, Baio e Vimianzo só logran centraliza-las 
transaccións do seu entorno inmediato, inda que tampouco se depende 
de forma exclusiva de ningún outro oentro comercial extracomarcal. 
Baio é un dos centros de máis actividade comercial, debido á existencia 
de dúas feiras mensuais, Vimianzo estase a converter oficialmente na 
cabeceira da comarca, e Camariñas, de clara vocación pesqueira, ten 
como referente principal a súa artesanía, o encaixe de Camariñas ten 
sona internacional, e dende 1991 celébrase a Mostra do encaixe de 
Bolillos. Cumpre salientar e retomar As Feiras de Baio (en realidade 
celébranse no chamado Baio de Bamiro) que constitúen un feito 
económico e social onde se manifesta con claridade a unidade 
comarcal, a súa área de influencia esténdese sobre unha zona que 
acollé a máis de 20.000 hab., o que supón que acoden a ela xente de 
toda Soneira e de fóra da comarca (Laxe, Cabana, Ponteceso, Malpica, 
Santa Comba...), funcionando coma unha verdadeira bolsa comarcal de 
valores.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Comedera de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NU V. 2007
O xefe do servizo de Planificación Urbanística

Gómez Rielo
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