
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.- O MEDIO E OS SEUS HABITANTES

4.1. RESEÑA HISTÓRICA E PATRIMONIO CULTURAL

Os restos arqueolóxicos máis antigos encontrados ata a data, industrias 
Ifticas do Achólense, son testemuña da presenza humana no territorio 
galego nalgún momento anterior ó Paleolítico, a Terra de Soneira, e 
concretamente o territorio que hoxe coñecemos como Zas non son unha 
excepción. A súa intensa ocupación megalltica posterior e a mellor 
proba desa presenza Paleolítica

A forma de vida destes antigos poboadores situados entre o Achelense 
(26.0f0 - 18.000 a. C) e o Paleolítico Superior (8.000 a. 

cofcresponderíase cunha densidade de poboación reducida, que de 
itinerante e estacional aproveitarían os recursos animáis, vexetais 
rais dun territorio. Estas sociedades de cazadores-recolledores 
n compostas por varias familias distribuidas en bandas de non 
le 50 individuos. Solé haber unha diferenciación do traballo por 

sexwg e hai constancia de ritos e actividades sociais.
O fin das glaciacións trae consigo a aparición dunha nova forma de vida 

ue as sociedades comezan a exercer un certo control sobre o 
natural. O proceso de Neolitización, consistente no paso dunha 

mía depredadora e recolledora a unha economía produtora, é un 
eno histórico que en Galicia identificase co Megalitismo. A 

Cultura Megalltica está definida dende o punto de vista arqueolóxico, 
pola existencia de varios miles de túmulos megalfticos ou mámoas 
diseminadas por toda a nosa xeografía, sitas cronoloxicamente entre o 
3.500. e o 1.500 a.C.
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Neste periodo esta Terra pódese considerar unha das máis ricas de 
Galicia, pola abundancia e importancia das dúas mámoas. No chan 
soneirán atópase a Arca da Piosa, na parroquia de Muífio, en bo estado 
de conservación e ben documentada. Outros monumentos megalíticos 
menos coñecidos son: na parroquia de Lamas, unha mámoa en 
Bermello e outra en monte de Pedra Vixía, que conserva tódalas pedras 
da cámara agás a superior; na de Bermello atopouse un machadiño de 
pedra que, polo seu pequeño tamaño e pola perfección das súas 
formas, pódese considerar exemplar único, posto que é totalmente 
idéntico ós do megalltico americano; en Gándara hai unhas tres ou catro 
mámoas (Pedra da Lebre, Mámoa de Monteagudo, Mámoas das 
Minas...); outra nos Cótons (Mira), outras dúas case arrasadas cerca de 
Meanos (As Minas); en Zas, cerca do río e do lugar de Vilardomato, e 
en Baio, no lugar denominado Campo de Tablóns (A Cacharoza), 
especúlase coa existencia dun campo de mámoas.

Na súa orixe tiñan forma aproximada de casquete esférico cunha planta 
circular ou elíptica. Están compostas por unha estrutura circular que 
pode ser solo de térra, pedras ou pedras e térra; en ocasións ten a base 
delimitada por un anel peristáltico. Con frecuencia o sedimento do 
túmulo está cuberto por unha coiraza de pedras encaixadas entre si. 
Algunhas mámoas albergan no seu interior estruturas megallticas,
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cámaras de grandes pedras de forma poligonal, que ocasionalmente 
dispoñen dun corredor de acceso, concepto de monumentalidade e 
enterramento colectivo, este é o caso da mencionada Arca da Piosa.

Outras en cambio, de pequeñas dimensións non acollen ningún tipo de 
estrutura interior, o que parece indica-la perda da monumentalidade e 
do enterramento colectivo. Estas últimas serian tumbas individuáis 
dunha cronoloxfa máis avanzada que as anteriores.

JAs dimensións van dende os escasos metros de diámetro por un de 
falto, aj£ case corenta por dous de altura.
® .aí

s%zo social e o desprega mentó artístico desenvolvido ñas tumbas 
osición de obxectos valiosos no interior indican nos a existencia 

h&sociedade organizada, con persoal especializado na construción 
galitos. A importancia concedida ós ritos funerarios ten un valor 

(j^ico, posiblemente relixioso.

f Estaá comunidades megalíticas do Calco!ftico, son as responsables da 
o nrimeira arquitectura monumental do territorio setentrional e da 

sión da agricultura e ganderfa, iniciada probablemente no 
tico. Establecen un certo tipo de asentamento e modifican de 
importante e permanente a paisaxe, humanlzana con tumbas 

visibles, canteiras, zonas deforestadas e redes de caminos 
vinculadas eos intercambios entre as distintas comunidades. Deíxan en 
definitiva a pegada especifica do humano, da cultura fronte a unha 
natureza que a partir de agora será sometida a pasos axigantados.

O O

No aspecto social percíbese unha maior xerarquización e unha maior 
tensión bélica entre os grupos. Os tradicionais enterramentos colectivos 
son substituidos por enterramentos en cistas individuáis de pequeñas 
dimensións sen túmulo, ñas que era frecuente depositar xoias e armas 
que nos indican a importancia e desenvolvemento do prestixio social e 
do contexto guerreiro.

purante a ídéde do Ferro desenvolveuse en Galicia a Cultura Castrexa 
(fináis do Brqnce s. Vil a. C), esta supón a aparición dun tipo especifico 
de aseníámahtp: o castro e por ende, os primeiros asentamentos 
yerd^déiramq)™ estables. Todo o territorio Soneirán, e zas en 
^afticular,,egtá^balizado por este tipo de asentamentos: en San Adrián 
oé^iáfrq^pi>nias típicas dun castro na cima dun monte, no que na súa 
ladeWÜ"asenta a propia igrexa parroquial; os de Vitaestévez e Pico da 
Cruz (Gándara), o dos Valeóns (Sta Ida de Roma), o de Brandomil 
(cerca do rio Xallas) e o próximo ó lugar de Castro (San Cremenzo de 
Pazos), típico exemplar artificial de chaira, ó lado do rio, e outros...

¿Qué factores inducen ás poboacións do noroeste peninsular ó 
asentamento en recintos castrexos? Tradicionalmente faise responsable 
de este novo panorama cultural ó influxo de poboacións indoeuropeas 
que a comezos do século IX a. C. fan a súa aparición na Península e 
que se identifican co mundo dos celtas. Estes grupos foráneos e 
minoritarios, farfanse co poder e fusionábanse coa poboación
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autóctona. Ata a data o rexistro arqueolóxico non revela ningunha 
pegada da invasión celta.

Fronte á teoría invasionista, outros autores eren que a propia evolución 
das sociedades do Bronce Final (agricultura estable máis desenvolvida, 
aparición dun novo instrumental de ferro que obriga a un modo de 
traballo máis especializado e estable, influencias fenicias que 
establecen lazos comerciáis, ambiente social xerarquizado e beiixerante 

|pue necesita recintos fortificados...) o que desencadearfa o xurdimento 
Jjo mugdo castrexo.

ultima castrexa caracterizase dende o punto de vista arquitectónico 
rgtipo peculiar de asentamento: o castro. Situados habitualmente 

limítrofe entre os férreos aptos para a labranza e o monte. O 
año é moi variable, con planta circular e un perímetro defendido 
rallas e valado, fosos, terrapléns... Ata a romanización, non 
lanificación urbanística e no interior acumúlanse casas de planta 

a e elíptica. Os numerosos restos arqueolóxicos de vivendas 
rexas contrasta cun rexistro case inexistente das súas necrópoles, 

as por urnas ñas que se depositaban as cinzas dos defuntos. A 
ica e a metalurxia son de tipoloxía variada, e entre os metáis 
os, o ouro foi utilizado con notable abundancia.

A economía castrexa descansa sobre unha base fundamentalmente 
agrícola de tipo cerealeiro e gandeiro (porcino, bovino, caprino...) cunha 
forma de produción familiar. A recolección estacional de froitos xunto á 
pesca e o marisqueo completan a dieta. Hai que destaca-lo predominio 
de carballeiras fortemente humanizadas, das que se obterfa madeira e 
un importante aporte nutricional, as landres”.

o o ¿

A minería é outro piar da súa economía, e déla derívase unha notable 
actividade comercial entre os distintos poboados, e tamén a larga 
distancia, principalmente co sur da península. Utilízase a chamada “Via 
d& Prata" que unía Tartesos co Duero e dende aquí a través do Bierzo 
e ^ yal do Sil ou retomando a ruta costeira, arribar a Galicia.

"X %
A' soptedade castrexa caracterízase pola ausencia de estado, a 
coheeíól social lógrase a través da coalición ou o enfrontamento entre 
pob^dps. Os galaicos son un pobo moi involucrado na actividade 
b^liea/ e isto implica unha sociedade xerarquizada, baseada 
préBablemente no arroxo e valor persoal, “ethos” guerreiro. Os seus 
asentamentos fortificados ademáis de apoiar esta idea teñen un 
significado de prestixio e poder intercastral.

En canto á relixión, Estrabón relátanos que os galaicos realizaban 
sacrificios de animáis e incluso prísioneiros, estes actos de culto 
relacionados con “Ares” e a existencia dos “Lares Viales”, coñecidos a 
través de fontes romanas, indícannos un tipo de relixión politeísta cunha 
certa correspondencia con outros panteóns do mundo indoeuropeo.
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A romanización é un proceso de larga duración, a través do que os 
elementos indíxenas do mundo castrexo irán absorbendo 
progresivamente os elementos da cultura romana ata quedar integrados 
nela. Este proceso de aculturación ten lugar despois do sometemento 
pola forza dos pobos galaicos por parte do Imperio de Roma. A 
incorporación de Galicia ó Imperio Romano ocorre de forma tardía e 
incompleta. Gallaecia, é un topónimo romano que designa a provincia 
máis occidental de Hispania. O propio Augusto chega ata Gallaecia 
para por punto final ás operacións militares de conquista que rematan 
no ano 19 a. C._o

s ‘Intereses básicos de Roma en Galicia foron a explotación das 
zas mineiras, o mantemento da “Pax Romana” dentro dos límites 
peno e o abastecemento de soldadesca para as súas lexións. 

lograr estes tres obxectivos prodúcese unha organización territorial 
vés dunha densa rede viaria, que comunica as explotacións 
iras co resto do Imperio. Ó longo destas calzadas situábanse 

mdñsións para o abastecemento e asueto dos viaxeiros (mansión 
Grandlmirum), e miliarios que indicaban a distancia entre ese punto da 

ada e a capital do convento xurfdico ó que pertencía. Outras 
trucións relacionadas coas vías romanas son as pontes, moitas das 
es medievais que hoxe se conservan solen ter unha orixe romana, 
exemplo a Ponte de Brandomil.

C
CL
e
cí1.

3 O í a»
N-OO

A romanización de Gallaecia caracterízase básicamente polo 
sincretismo das dúas culturas, as populi, comunidades indíxenas 
mantéñense nunha sociedade galaico-romana que continúa habitando 
os castros, practicando o mesmo tipo de agricultura, na mesma 
paisaxe... mentres se implanta unha administración de base conventual, 
imponse progresivamente o latín, concédese o ius Latii e novos deuses 
amplían o panteón galaico... Segundo Tranoe, haberla que falar “dunha 
converxencia entre o dinamismo local e as contribucións exteriores”.

En Zas a romanización foi relativamente intensa. Así o reflicte a 
toponimia (Romelle, Sta leía de Roma, Bouzarroma, Romariz, A 
Romea.e uns notables achados arqueolóxicos. Brandomil, no 
extremo sBr do municipio, xunto ó río Xallas, parece sela estación 
romana ‘más importante. Neste lugar existe un castro romanizado, unha 
ponte én bo estado de conservación, posiblemente medieval pero de 
basé romana e restos dunha calzada; aigúns autores supoñen que aquí 
estaba situada a mansión Grandimirum ou Claudiomerium da vía 
número 20 Per Loca Marítima do Itinerario de Antonino; de alí partiría un 
ramal cara o N, pasando por Treos e Tines (outra importantísima 
estación romana da Terra de Soneira), no municipio de Vimianzo, para 
chegar a Ponteceso; cerca de Brandomil houbo una importante 
explotación mineira de época romana: o Pozo Limideiro, posiblemente 
de extracción de estaño. Nesta zona encontrouse unha lápida coa 
seguinte inscrición: COSO.M/ VEGETIA/ NVS. FVS/ CVS. V. S. 
(copiada por Murguía no ano 1900).
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Outra importante estación de romanización é a parroquia de Gándara. 
Tamén aquí, no lugar denominado Agrá da Cruz, parece ser que houbo 
unhsl vilae romana, pola cantidade de íégulas e restos cerámicos; o 

importante achado foi un anaco dun anel de pasta vitrea, datado 
. III ou IV d. C. Só se atopou unha peza similar no Oppidum de 
País Vasco, e hai outra no Museo Británico. Tamén se atoparon 
de tégulas ñas parroquias de Carreira e Lamas e, ademáis da de 
hai necrópoles da época romana en Bamiro e en Baio, no Campo 
lio.

A chegada dos pobos xermánicos no ano 409, pon fin ó mundo romano 
súa estrutura político administrativa. A pegada dos Suevos no 

ulftcipio tamén e digna de mención sobre todo sí nos atemos a 
imia: Zas (posible referencia a un recinto agrario pechado, Sas: 

s), Gomariz, Gontalde, Gunar, Vilar Ramilo... ademáis da 
importante necrópole romanosuévica de Tines (Vimianzo).

Despois dun escuro periodo de predominio visigótico sobre Galicia e 
traía invasión musulmana, que a penas deixa ningún rexistro, iniciase 
unha etapa de repoboación do territorio, durante os séculos IX e X, na 
que se poñen as bases do que pode considerarse un réxime señorial e 
unha sociedade feudal. Estas bases estarían asentadas sobre as vilae 
galaico-romanas, sistema de explotación agrícola, practicado 
fundamentalmente na época baixorromana, que xunto cun maior 
tiesenvolvemento das cidades e a aparición do cristianismo, modifican 
^substancialmente a paisaxe histórica de Galicia.

As vitas, supoñen no século X non só unha explotación como na época 
romana, senón tamén un lugar de residencia nun tipo de poboamento 
concentrado, sinónimo de aldea, coas súas casas e alpendres, conxunto 
de térras e hortas.

Soneira xa nos consta documentalmente coma territorio diferenciado 
dende a alta idade media, polo menos dende mediados do s IX: 
primeiro, en forma de comisso, despois como parroquia extensa e logo 
como arciprestado. A personalidade propia de esta comarca da zona 
central da Cosía da Morte xa foi recoñecida nos tempos medievais.

Os datos da época medieval son escasos. Son os xerais e comúns para 
toda a comarca ou arciprestado que aparecen de forma illada nalgúns 
documentos como as referencias da Historia Compostelana, cando 
describe a devastación sufrida polas térras de Soneira cara a 1515 por 
parte dos piratas almorábides. Moitos deberon selos ataques que estas 
térras próximas a Cosía da Morte sufriron ó largo da súa historia por 
piratas de tódalas épocas.

Dende o S. XV, as térras destas parroquias pertenceron na súa 
meirande parte á casa dos Condes de Altamira, con sede na fortaleza 
de Vimianzo.
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;|0 principal monumento da época medieval é a magnifica Ponte de 
fBrandemil, construido seguramente sobre unha base romana. Do 
Iromádíco a penas se conservan restos de importancia ñas Igrexas. Máis 

ntes son os restos do gótico, inda que tardíos, apreciables sobre 
o na capela maior de Lamas, cubería por unha espléndida 

estrelada tal vez do S. XVI, xa con certas características 
ntistas na súa decoración. Desta parroquia e orixinaria a familia 
dos Lamas, que tivo nela a casa soarega brasonada; un membro 
familia, Alvaro Núñez de Lamas, mandou fúndala igrexa 

0 parroquial de Zas, uns anos antes de 1540, segundo reza na inscrición 
tumba incrustada no muro do presbiterio do mencionado templo, 
resbiterio tamén estivo cuberto por unha bóveda estrelada ata 

Itufr a bóveda por un ceo raso de madeira.

monumentos artísticos mais importantes de todo o concello seguen 
as pautas artísticas renacentistas e están situados na parroquia do Alio. 
Tratase das Torres do Alio e a súa igrexa parroquial. As primeiras, un 
dos pazos rurais máis primitivos, foron construidas por Gómez de 
Rioboo Villadefrancos, o Vello, fidalgo vasallo do conde de Altamira, que 
procedía da Torre da Penela, (Silvarredonda, Cabana). A estrutura das 
.torres e a típica da época: un corpo horizontal flanqueado por dous 

i': jtjprreóns cúbicos a cada lado; nelas aprécianse elementos decorativos 
o |do gótico final ou Isabelino, nos arcos conopiais e na decoración que 
. ^entorna as súas ventás; tamén, segundo algúns autores, ten influencias 

do manuelino portugués (o único pazo manuelino de Galicia); no falta 
quen afirma que o seu construtor foi o insigne Enrique de Egas, que 
anos antes estivo traballando no Hospital Real de Santiago.

A igrexa parroquial de San Pedro do Alio, situada xustamente enfronte 
das torres, presenta unha sinxela portada renacentista (tamén do S. 
XVI) nun arco de triunfo; entre as pilastras da mesma vemos as figuras 
pétreas de Adán e Eva, seguramente tomadas do Hospital de Santiago, 
e coroando o pórtico, a figura sedente de San Pedro; no lateral sur, en 
altorrelevo, a figura barbada de San Pablo.

Da época barroca obsérvase, na arquitectura e escultura, maior 
abundancia de obras ñas parroquias do municipio. No século XVIII 
fanse múltiples reformas ñas igrexas, ás veces incluso forzadas polos 
visitadores pastorais ante a rebelde indiferenza dos propios ferigreses.

Entre os retablos barrocos de interese destacan o da igrexa antiga de 
Baio, ornado con columnas salomónicas e motivos vexetais; tamén 
garda cerío interese, pola súa profusa decoración, os das cápelas 
laterais de Loroño (un advocación a San Antonio), de mediados do S. 
XVIII; o retablo maior de Lamas, de fináis do Século XVIII, 
barroco/neoclásico, e obra do escultor rural situado en Troitosende (A 
Baña), Ignacio Martínez, no seu taller traballou naqueles tempos para 
esta comarca (tamén fixo as pequeñas imaxes de San Pablo e Santa 
Bárbara dun retablo lateral de Baio). Do S. XIX destaca a espadaña de 
Gándara.
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Ademáis das Torres do Alio consérvase en todo o municipio outros 
pazgs de interese, o de Daneiro en San Cremenzo, Romelle en Loroño, 
As Idreiras en Meanos, Folíente en Mira... Tamén son de interese as 
as|s fidalgas de Xerne no Alio, e Muífio.

i(&de contemporánea vai entrando no arciprestado a medida que se 
|mellorando as comúnicacións; a estrada da Coruña a Fisterra 

tfee a construir pola comarca entre 1850 e 1880, a ponte de Baio 
de 1851-52, no ano 1897 abriuse a estrada de Baio a Santa 

Comba, que formaba parte da de Santiago a Camarinas pasando por 
greira. por estas estradas circulaban coches de cabalos. O automóbil 

vai facer aparición ata 1911, a empresa Automóbites Coruñeses 
en servizo dous ómnibus para trasporte de viaxeiros de Coruña a 

ubión. Pola estrada de Santiago, no 1913 empezou a circular un 
tomóbil da empresa El Noroeste, e, os poucos meses vaille facer a 

competencia por esta mesma liña a empresa Amistad. Polo ano 1917 
aparece o primeiro turismo de Baio, en 1920 o primeiro camión, en 
1921-22 o primeiro ómnibus particular. No ano 1929 instalouse na 
Cacharoza, lugar onde empatan as estrada de Coruña a Compostela, 
un surtidor móbil de gasolina, para cubrí-las necesidades de cada vez 
máis camións, camionetas, ómnibus e turismos.

O.

O

Esta euforia de principios do século XX, na apertura de vías de 
comunicación, estivo a punto de verse incrementada cun proxecto que 
non se chegou a levar a cabo: a construción do camiño de ferro A 
Coruña-Carballo-Corcubión, (O ferrocarril dos tres “Ces’) , que tamén 
comtemplaba unha estación en Baio; no ano 1911 pasaron pola vila os 
enxeñeiros que estaban facendo o estudo, pero a Primeira Guerra 
Mundial, iniciada no 1914, frustrarla definitivamente este proxecto, posto 
que a compañía que estaba disposta a lévalo a cabo era francesa.

As vías de comunicación e a aparición (e proliferación) dos rápidos 
automóbiles, favorecen o relativo progreso de vilas como Baio e 
Vimianzo, que axiña van disfrutar dos novos adiantos e inventos nacidos 
na revolución industrial.

Baio, pola súa condición de nó de comunicación (no 1934 ábrese unha 
nova estrada: a que sae de Baio cara á Ponteceso e Laxe, na dirección 
norte) e tamén polas súas importantes feiras mensuais. Grazas a estas 
novas estradas, Baio (xunto con Vimianzo e Laxe; Zas aínda quedaría 
atrás en moitos aspectos) vai apreciar moito antes que as outras 
parroquias os signos distintivos do progreso: en 1908 tendese a liña 
telegráfica entre A Coruña e Corcubión, coa estación telegráfica en 
Vimianzo (non se fixera en Baio porque por aquela época non tiña 
aspecto de vila, o non haber aínda moitas casas á beira das novas 
estradas); no 1910 algunhas casa en Baio instalan luz de acetileno; en 
1915-16 apareceu a arado de ferro; por volta do 1920 había varias 
maquinas trilladoras con motor de gasolina; polo 1924-25 colócanse 
nalgunhas casas as primeiras cociñas de ferro (tamén chamadas 
bilbaínas ou económicas); en 1929 escóitanse as primeiras radios 
(propiedade daigúns médicos); en 1930 tendese o fío telefónico; en 
1933 instálase a luz eléctrica....
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Todo este progreso e mellora das condicións de vida favorece o 
incremento poboacional que se viña apreciando na parroquia a partir da 
segunda metade do século XIX: dos 297 habitantes do ano 1845, 
pasase ós 719 da década de 1920; 1120 habitantes en 1965; 1231 
habitantes en1970 e 1266 en 1981.

uerra civil a evolución do concello e a comarca corre parella á de 
moitas zonas rurais de Galicia.
io e nativo Enrique Labarta Pose (1863-1925) poeta e narrador 
tos en galego e castelán, do que se conserva a súa casa paterna, 
exemplo da tradicional arquitectura popular galega. Conta esta 

situada no lugar denominado Os Carballos da Botica, con dous 
os ñas súas paredes exteriores, regalados ó escritor na segunda 
a do século actual.

amén e natural de Baio Maximino Romero Lema, que no ano 1973 foi 
ado polo Papa Pablo VI arcebispo de Cittanova (Roma), e 

rio da Sagrada Congregación do Clero; anteriormente fora Bispo 
kr de Madrid e Bispo de Avila. En 1981 doou uns terreos da súas 

iedade no centro de Baio, no lugar do Campo do Rollo, a carón das 
paredes en ruinas da súa casa familiar de nacencia, para a construción 
da nova igrexa parroquial.

Heráldica.

O concello de Zas trae por armas, en campo de gules, unha torre 
donjonada dunha peza aclarada de azur, con dous cans de prata 
acollarados de azur pasantes ó seu pé; bordura de prata con oito 
mazarocas de millo ó natural folladas de sinople. No timbre, coroa real 
pechada.

Esta pedra de armas de recente creación trae no seu campo a torre e os 
cans dos Lamas, antigos señores de Zas e Brandomil. Alvaro Núñez de 
Lamas y Señorans, vasallo da Rafña Xoana e do Emperador Caños V, 
fundou en 1532 o maiorazgo de Zas e Brandomil e fíxose enterrar na 
Igrexa Parroquial de Santo André de Zas, que el mesmo mandara 
construir. As mazarocas de millo simbolizan unha das antigas e 
principáis riquezas de este municipio, un dos graneiros de Galicia.

...seu cantar decía asi:
•Arca antiga da Piosa, 
o vento que é triste oír 

funga ñas esquivas uces, 
que están ó redor de ti; 

e pasa entre elas bruando 
con un dorido xemir; 

debaixo das túas antas 
está o valente Brandomil;

...e con pracer os celtas contempraban 
de Xallas no ermo confín.

"A HORA EN QUE LUCE O DOCE LUCERO”

EDUARDO PONDAL
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Toponimia.
Dentro da base latina que ofrece o conxunto toponímico comarcal, ten nel 
notable representación os elementos ibéricos e indoeuropeos (tradicionalmente 
identificados eos celtas) moi especialmente estes últimos, xa que (segundo 
algúns historiadores) os pobos indoeuropeos enraizaron firmemente no ángulo 
noroeste da Península dando carácter ós seus habitantes (outros estudosos 
poñen en dúbida a teoría invasionista dos pobos celtas). Neste sentido existen na 
comarca numerosos topónimos que fan referencia ós castros A orixe celta 
mantense en nomes que conteñen a partícula -bre: Brandoñas, Bribas...

Entre outros elementos prerromanos figuran aqueles que fan referencia ás 
mámoas ou enterramentos megal(ticos (medorras...). Por outra parte, os gregos e 
os fenicios chegaron con toda seguridade a nosa toponimia, non directamente, 
senón a través do latín, sendo polo tanto, a súa derivación indirecta.
Hai que examinar sempre con reserva certas conclusións sobre etimoloxías 
iberas, celtas, fenicias e gregas, que en bastantes ocasións, danse como 
incuestionables, non con gran fundamento.
Da presenza romana na comarca derívanse directamente topónimos como: 
Roma, Rus...

De procedencia latina son aquelas que fan referencia á térra ou a lugares onde 
habita o home, existindo gran cantidade de denominacións que responden a 
elementos naturais ou artificiáis que se encontran nela, sendo a topografía a 
fonte que fai máis aportes á toponimia, como podemos ver a continuación.

Denominacións que toman a súa orixe da configuración d'XIWTA DE GALICIA
Costa, Couto, Outeiro, Fraga...

Nomes derivados de elementos minerais do solo:
Areosa, Gándara, Pedreiro, Pedrouzos, Lamas...

Nomes de procedencia hidrográfica:

Fonte, Regó...

Nomes derivados dos que se adxudican á térra en 
do home lie proporciona e a produción que déla se obténT

_ m •« *

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data Ü 8 HUV. 2007
ü ¿ere oo servizo de^cactón Urbanística

O C!
Pauto Gómez Rieb

Campos, Brañas...

A flora ofrece oportunidades numerosas: Xestosa, Pereiras, Cebóla...

Ocorre así mesmo coa fauna:
Abellas, Pombal...

Nomes derivados de transformacións debidas á man do home:

Cruceiro, Atrio, Igrexa, Igrexario...

Das vias de comunicacións e os seus complementos: 

Ponte do Porto...

Nomes xenéricos transformados en propios:

Costa...

DILIGENCIA.- El presente Plan
Gen: a¡ le Ondcnrníén Municipal,
£. . »fue í
an

■'i ..’O . -"ir" ? por
. . ...... -.r;;¿cio en

sesión de íecWa fü octunre 2007.
Zas, a /o or.tvíbre 2ÍJ07 

Ey SECRETARIO;
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Son frecuentes os nomes compostos dun substantivo xenérico, seguidos de 
adxectivos que determinan algunha calidade. Por exemplo: Casas Novas, Baio 
pequeño,

Hai tamén compostos de dous substantivos, reunidos por preposición ou 
simplemente xustapostos, que indican unha relación de orixe ou propiedade, e 
tamén accidentes da xeograffa, contigüidade, situación relativa, tamaño,...

Fonte Espiño, Pedra Padreiro...

Despois do latín podemos sinalar elementos árabes, aínda que o paso dos 
musulmáns por Galicia foi breve, momentáneo. Tanto ñas denominacións 
xerárquicas {aldea, barrio, alfoz) como ñas locáis, deixou o árabe un notable 
aporte, complementado con nomes que fan unha curiosa referencia ó mouro: Os 
Mouros...

Bastante máis intensa é o aporte xermánico, visigodo, suevo, dos que hai 
abundantes mostras, especialmente en nomes que proveñen de posuidores ou 
de fundadores de lugares, fácilmente recoñecibles pese ás deformacións 
posteriores.

Entre outras manifestacións desta influencia xermana, é notable a presenza de 
certos sufixos na comarca que orixinan palabras que non teñen, no idioma, outra 
significación que a toponímica.
Citamos por exemplo: Brando(mil), Castromil, Arjomil, Goma(ríz)...

A cristianización, ademáis da advocación asignada a cada parroquia, determinou 
a incorporación dun bo número de topónimos: Cruceiro, Ermida, Santiago, San 
Xoán, Igrexa...

Hai que destacar, por último, a castelanización que sufriron numerosos 
topónimos galegos, dende fai uns anos inténtase paliar coa normalización 
lingüística. Este proceso é levado a cabo polos concellos e a Xunta de Galicia, 
nun afán de recupera-lo nome orixinario en galego.

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

de data 0 8 NÜV. 2007
0 xefe do serviio de PWicación Urbanística

vtlro Paulo Gómez Rielo
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aldea ou vivenda ¡liada, ata núcleos urbanos próxirrafi^ds 1 
e Vimianzo) ou incluso ós 3.000 (Camarifias).

Un importante factor demográfico da provincia constitúeo a extremada dispersión 
da poboación agrícola, imposta polo accidentado medio xeográfico, como 
indispensable premisa para unha explotación racional do solo.

As vivendas da poboación rural atópanse ciscadas polas herdanzas, estando ás 
veces situadas a considerable distancia da Igrexa, único nexo aglutinante fronte a 
esta disgregación dos habitantes.

O minifundio é a primeira e directa consecuencia desta diseminación da 
poboación, inda que na atomización da propiedade agrícola interveñan outras 
causas, das que a primordial é que Galicia alcanzara unha densidade de 
habitantes cuantiosa, con séculos de anterioridade a outras rexións, por haber 
sido das primeiras rescatadas na empresa da Reconquista e pola maior 
feracidade do solo. No Concello de Zas o minifundismo (atenuado durante a 
década dos 70 coa concentración parcelaria) convive con grandes extensións de 
latifundio, testemuñas da presenza poderosa de grandes familias nobiliarias e 
terratenentes pacegos. Cabe salienta-la refragmentación que esta a sufri-lo 
territorio anteriormente concentrado, este feito merecerla un estudo miúdo sobre 
o que parece ser unha calidade endémica do agro galego.

O asentamento da poboación no medio rural é de tradición e características 
seculares, coas variacións impostas pola creación de novas vías de 
comunicación, que determinaron o incremento e a aparición de novos conxuntos 
de edificacións que xurdiron desenvolvéndose en torno a unha estación de 
ferrocarril ou ó amparo dun cruce estratéxico de estradas. Sen embargo, 
actualmente, o avance dos medios de comunicación e a evolución social 
contribuíron a que esta estrutura tenda a ser máis uniforme co resto do Estado, 
suavizándose dalgunha maneira as diferenzas que ata fai poucos anos eran 
evidentes entre o medio rural e o urbano.

A aldea, que constitúe a célula básica do poboamento, é unha entidade singular 
de poboación constituida por unha agrupación de casas de poboación agrícola ou 
pescadora, en torno a un mesmo tipo de cultivo, enclavada nun pequeño val ou 
nunha ladeira de escaso declive, instalada ordinariamente, as máis das veces, 
por unha escritura toral.

Por lugar enténdese a agrupación de parte de edificios dunha aldea, aínda que 
na actualidade tende a identificarse lugar con aldea. Tamén se coñece como 
lugar a entidade singular formada por un só edificio.

As parroquias, entidades colectivas, apareceron ó longo dos séculos V e VI como 
entidades independentes da diocese, sendo asociacións rurais con térras e bens 
propios. Durante a Idade Media deixaron de ser meras demarcacións 
eclesiásticas para converterse en divisións adnrónisteat»
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robustecidas pola Igrexa que lies deu, anticipándose ó Estado, un rexistro do 
estado civil nos libros parroquiais e un vínculo espiritual co padroado dun santo 
titular. En Galicia fbron a base da organización administrativa local e seguen 
tendo unha personalidade moi acusada.
A Terra de Soneira é unha comarca medianamente poboada, as condicións 
físicas e o iIlamento con respecto a sectores máis dinámr^i^eif^yán^de^ida. 
principalmente a unha rede de comunicacións defKitaraLjafécrarqrraeMOTrnáf^ 
negativa a dinámica demográfica do conxunto. í.^s?lleirade

A poboación aséntase polo territorio de forma dispersa. Existen ó redor de 100 
entidades singulares de poboación en forma de pequeñas aldeas cunha media 
aproximada de 20 casas e 70 habitantes por aldea. O reparto territorial é bastante 
homoxéneo, inda que con excepcíóns, rexéítanse as áreas mal drenadas e os 
sectores elevados do territorio. O Municipio de Zas concentra máis poboación na 
súa metade setentrional, nunha chaira topográfica cunha atura entre os 100 e 
250 metros. Os núcleos de Baio e Zas, lonxe da teórica e case sempre irreal 
media, son os de maior peso demográfico aglutinando a máis do 25% da 
poboación do concello. A funcionalidade destes asentamentos, cunha oferta 
comercial e de servizos de ámbito local, configurouse de forma espontánea ó 
longo do tempo, e a crecente mobilidade da poboación favorece o seu 
desenvolvemento sobre outras áreas máis desfavorecidas do concello e da 
comarca.

O trazado das principáis vías de comunicación resulta decisivo no 
desenvolvemento dos principáis núcleos municipais e comarcáis.

D'LIG'-

Gw '•
fus ?

.¡CIA - El presente Plan 
"X ■ : ris.úpai,

por
nnUíGO efl

2007.

2 Ver Nomenclátor anexo para información en detalle.
3 Tódalas táboas e gráficas deste estudio socioeconómico están elaboradas a partir 
aquelas que indiquen de forma explícita outra fonte.
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Distribución, e densldade da poboación por parroquias no concello de Zas.

ANO 2006

CONCELLO DE ZAS 133,2 5.674 42,98

Alio 6,8 158 23,23
Balo 8,7 1269 145,8
Brandomil 6,9 326 47,24
Brandoñas 7,5 119 15,8
Carrelra 4,3 239 55,6
Castro 5,0 158 31,6
Gándara 11,8 474 40,2
Lamas 7,5 379 50,5
LoroAo 4,8 234 48,7
Meanos 15,0 606 40,4
Mira 4,4 277 63
Mulño 14,8 308 20,8
Pazos 11,2 228 20,4
Roma 8,1 110 13,6
Vitar 5,2 272 52,3
Zas 9,3 517 55,6
TERRA DE SONEIRA 372 20.399 54,84
Fonte: Elaboración Propia

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselíetra de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
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EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN.

Evolución da poboación de Galicia e as súas provincias: 1í
, 0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

1998 2000 2002 2%0BJ JÉ005 p

GALICIA 2.724.544 2.731.900 2.737.370 2.75ofe2.762.198^787.324

A Coruña 1.106.325 1.108.419 1.111.886 1.121.344 1.126.707 1.129.141
Lugo 367.751 365.619 361.782 358.452 357.625 356.595
Ourense 344.170 345.241 343.768 340.258 339.555 338.671
Pontevedra 906.298 912.621 919.934 930.931 938.311 943.117

Rielo

Poboación en ascenso. Poboación en descenso.

Evolución da poboación por comarcas. Provincia da Coruña: 1998-2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arzúa 19.719 19.500 19.283 19.184 19.108 18.823 18.692 18.496 18.275
Barbanza 66.487 66.579 66.353 66.323 66.160 66.469 66.499 66.832 66.854
A Barcala 12.173 12.023 11.912 11.800 11.714 11.565 11.385 11.321 11.133
Bergantiños 70.588 70.888 ^70.819 70.815 70.449 ^70.406 70.698 70.458 70.213
Betanzos 39.308 39.213 39.095 39.142 39.175 39.171 39.285 39.238 39.182
¡A Coruña 350.446 354.520 356.636 358.302 364.732 370.849 373.422 377.906 380.987
|Eume 28.992 28.944 28.976 28.842 28.690 28.256 27.989 27.760 27.560
iFerrol 166.592 165.744 164.108 162.261 160.969 164.489 163.853 163.669 163.477
Fisterra 25.747 25.609 25.275 25.175 24.904 24.782 24.466 24.326 24.126
Muros 16.785 16.534 ^16.164 15.971 15.782 15.516 15.335 15.239 15.111
Noia 38.166 37.754 37.535 37.292 36.909 36.920 36.482 36.370 36.276
Ordes 38.007 37.912 38.161 38.193 38.189 38.454 38.442 38.396 38.351
Ortega! 17.688 17.392 17.169 16.923 16.677 16.271 16.016 15.810 15.337
Santiago 142.475 143.821 145.404 146.555 147.946 148.979 150.286 152.842 154.855
O Sar 18.156 18.082 17.756 17.718 17.578 17.482 17.354 17.306 17.208
Terra de
Melide 15.035 14.930 14.867 14.820 14.676 14.544 13.911

... . . .

13.854 13.821

Terra de 
Soneira 22.353 22.226 21.791 21.694 21.388 21.228 20.886 20.713 20.399

CAMARINAS 7.105 7.063! 6813 6.747 6.620 6.597) 6.502 6.467 6 323
VIMIANZO 8.937 8.937 8.766 8.787| 8.686 8.653 8.517 8.466 8.402
ZAS 6.311 6.226 6.212 6.160 6.082 5.978 5.867 5.780 5.674
Xallas 17.608 17.309 17.115 16.992 16.840 16.610 16.343 16.171 15.976

DILIGENCIA.- El presente Plan
Gene,al .le Ordenación Municipal,

por

adoptado en 
ictubre 2007.
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A dinámica demográfica do concello caracterízase por un crecemento continuado 
ata o último cuarto do século XX. A tendencia invértese a partir dese momento 
con leves flutuacións. En 1970 acédase o máximo secular con 8481 efectivos 
(nivel 149 respecto ó 100 de 1900 ) dende ese momento, agás unha lixeira 
recuperación no primeiro lustro dos noventa, estase a producir un descenso 
paulatino ata a actúalidade que nos leva a cifras inferiores as de principios do 
século XX. En 2006 o índice respecto o nivel 100 de 1900 e de 99,7.
A evolución demográfica do municipio caracterízase pola súa tendencia xeral o 
decrecemento. Nesta involución poboacional podemos distinguir varias etapas:
1. Un lixeiro crecemento dende 1900 ata 1930, pese a saída de efectivos cara a 

emigración a Ultramar.
2. A partir dos anos 30 ata os 50 un crecemento notable de case 2000 efectivos, 

froito entre outras causas do retorno da emigración americana e do 
crecemento natural da posguerra, que compensan as perdas da Guerra Civil.

3. Estancamento dos anos 50 ós 60 por mor da emigración europea.
4. Máximo secular en 1970 coa volta dos primeiros emigrantes, que supón o 

punto de inflexión na tendencia de crecemento da poboación.
5. Nova etapa de constante decrecemento a partir de 1975 ata a actualidade, 

agás un breve período de estancamento (1991-1995) que non é capaz de 
rompe-ia involución demográfica, debido fundamentalmente a unha dinámica 
poboacional deficitaria de efectivos a causa do éxodo ás cidades 
(despoboamento das zonas rurais) e a un movemento natural negativo. Esta 
tendencia negativa non amosa sinais de recuperación.

A evolución dos efectivos e as súas flutuacións ó longo do século non veñen 
marcados soamente pola emigración cara ó exterior ou os movementos de 
redistribución interna, estes feitos teñen unha repercusión directa sobre a 
dinámica natural, emigran os efectivos novos e permanecen os vellos, dando 
como resultado un crecemento vexetativo moi baixo ou incluso negativo (saldo 
migratorio negativo + crecemento natural negativo). Na actualidade o municipio 
ofrece un saldo migratorio negativo4; e uns valores no crecemento vexetativo 
claramente negativos5 froito dunha taxa de mortalídade xeral superior a de 
natalidade nun proceso que se acentuou ñas últimas décadas.

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

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

4 Ver cadro dos movementos migratorios
5 Ver cadro do movemento natural da poboación

DILIGENCIA.- F:l preRíínte Plan 
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Concello de Zas. Cifras de Poboación dende 1900 ata 2006.

Concello de Zas

N° de HabitantesAnos

5.949
6,177
6.275

8.004
8.098

7.285
7.084
7.079
7.049
7.033
6.995

6.641
6.698
6.700
6.703
6.508

6.226
6.212
6.160
6.082
5.978
5.867
5.780

XUNTA DEaBftüCiA 5.674
Aprobada definitivamente por Orde da Conseífeífa de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
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Evolución da poboación por parroquias.

1981 1991 1996 2000 2003 2005 2006

ICIA
la Conselleira de 
'ransportes

CONCELLO DE ZAS mm 6.560 6.508 6.212 5.978 5780 667^

Alio 159 m 169 ■ 160 165 158

Baio
em 1.303 wm 1.317 1.308 1288 1269

Brandomil 139 426 410 377 357 332 326

Brandoñas m 142 145 136 128 120 m

Carreira mi 312 280 271 253
XI

241
JKJTA r

239
i r- « i ■

Castro m 196 197 173 i
t

Al
^prdb@Sb de

Al IM L
finiMeni

'fc GAl
3 p^-^de i

Gándara $27 552 576 547
oiiiica ferri

516 i

in Urbanística

Lamas ►73 420 405 411 N —

Uet NI IV.BK?

Loroño 372 278 286 262 ( 
|Í

y* <9^
,°2Í540se zaói

Mea nos 845 750 733 704 > 62gf
Rielo

Mira 337 324 306 291 282 m
nez

Muíño *14 394 375 351 329 317 m

Pazos m 292 264 267 245 229 «JOB

Roma m 148 140 120 117 108 110

Vilar 391 352 328 313 293 283 m

Zas coppoc $87 531 502 504 527 517

TERRA DE SONEIRA &19B 23660 23236 21.791 21228 20.713 8&39|

Máximo de Poboación Mfnimo de Poboación Estancamento da poboación

A escala parroquial a maiorla das freguesías alcanzan o seu mínimo secular en 
2006, agás Alio, Baio, Castro, Roma e Zas.

Estas parroquias teñen un feito en común: o seu territorio vese vertebrado por 
unha ou varias vías de comunicación importantes, inda que con características 
diferenciadas: Alio e Lamas, cunha poboación dispersa en torno a AC-552 e AC- 
404 respectivamente; Zas e Baio concentran a maiorla dos seus efectivos nos 
núcleos urbanos homónimos situados lonxitudir^pente na AC-404 (Zas^e AC- 
552, AC-430 (Baio). Gane^ai de Ordan^srúi;

fue & probado 
acuerdo del Pte.hóy 
sesión de fecha-11 

Zas, a 10 or 'i

hicipal,

loe1
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Concello de Zas. Evolución da poboación municipal: 1998-2006.

Poboación segundo sexo e glandes grupos de Idade jFiltios Glandes grupos de ldade=Total Espaclo=Zas

«3181

□ Total ■ Homes

~ XUNTA DE GALICIA
□ Muiiere^jf.^a^0 definitivamente por Orde da Cons ;i 

--------- ^'Iica Temtorial, Obras Públicas e Transpop,

Concello de Zas. Evolución da densidade de poboación
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PLAN XERAL DE ORDENACI Ó NM UNIOIPAL DE ZAS

ESTRUTURA DA POBOACIÓN.

Poboación segundo sexo e grupos quinquenals de Idade.

Concedo de Zas
Ano 2006 Total Homes Mulleres

Total 5.674 2.776 2.898
0-4 138 70 68
5-9 169 86 83
10-14 210 107 103
15-19 274 159 115
20-24 378 195 183
25-29 390 193 197

30-34 366 188 178
35-39 343 170 173

40-44 424 196 228
45-49 430 248 182
50-54 366 188 178
55-59 345 183 162
60-64 372 184 188

! 65-69 344 152 192
70-74 414 180 234
75-79 283 121 162
80-84 216 90 126

85 e máis 212 66 146

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

I
de data (| 8 NUV. 2007

O xefe do servizo de Plejjjficctóón Urbanistica

etíro Paulo Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Poboación segundo grandes grupos de Idade.

Concello de Zas
Ano 2006 Total

¡Total 5.674

Menos de 16 565
16-64 3.6401
Máis de 64 1.469

A poboación do municipio estivo marcada polo fenómeno migratorio, asociado 
sempre ós efectivos máis novos, este feito desencadea ademáis un desequilibrio 
na estrutura por idades e por conseguinte na dinámica natural, de al que o 
crecemento vexetativo sexa negativo xa dende hai décadas, cunha estrutura por 
idades claramente regresiva, na que un 25,9 % dos seus efectivos contan con 
máis de 64 anos, e solo o 9,9% son menores de 16 anos, estas porcentaxes 
reflicten un crecemento vexetativo claramente negativo que compromete a 
renovación xeracional e aboca ó despoboamento. O número de nacementos 
descende persistentemente, mentres que o de defuncións aumenta ano tras ano, 
non como consecuencia dun empeoramento das condicións de vida ou déficits 
sanitarios, senón porque eses sectores avellentados chegan á idade limite.

Dos 16 ós 64 anos (64,15%) podemos diferenciar dous grupos que poden palía
la dinámica da poboación: un primeiro dos 40 ós 65 anos (34,13% da poboación) 
de pouca repercusión directa no crecemento vexetativo, a súa importancia radica 
na capacidade de xerar riqueza e frea-lo despoboamento cara a outras zonas, a 
súa propia emigración e a do segundo grupo, dos 16 ós 40 anos (30,8%) cunha 
gran repercusión directa no crecemento vexetativo por seren potencialmente os 
efectivos máis fértiles. Unha emigración destes efectivos farla imposible superar 
un perfil demográfico claramente involutivo.

En termos xerais considérase que unha poboación está avellentada cando os 
efectivos máis novos non superan o 20% do total e os vellos exceden do 15%. 
Neste caso os novos son menos da metade do porcentaxe de referencia e os 
maiores están máis de dez puntos por riba, estamos ante un caso de 
avellentamento poboacional cun horizonte escuro se non se toman medidas de 
rexeneración poboacional.

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

de data Ü 8 NUV. 2007
0 xefe do servizo de Plarjiícarión Urbanística

Gómez Rielo

D'.'""'¡A.- El presente Plan 
C . "Vi. ■ . V ■ ■ I -pal,
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Zas, a 10 nV-Mhre 2007
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INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO ÉNTAMIENTO 39



Gráficas de poboación por grandes grupos de idade.

Poboaclon segunto sexo e glandes grupos d« Idato 
[Furos: Espaciosas]
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Poboación segundo sexo e grandes grupos de Idai servizo de Planificación Url anlstica

edro Ha uto Gómez Riel a
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

As pirámides de poboación confirman de forma gráfica o avellentamento que nos 
indicaban as cifras estatísticas.

Neste caso trátase dunha pirámide con forma de furna que nos amosa 
dificultades no relevo xeracional. O Indice de nacementos e moi baixo, cun 
número de efectivos moi baixos ata os 15 anos. A pirámide amosa unha mellora 
demográfica a partir do grupo de idade dos 20 con moitos efectivos ata os 50 
anos (este é un aspecto positivo, xa que se trata de poboación activa) a partir dos 
60 anos estreitase (poboación con escaso dinamismo demográfico e que en 
breve será inactiva). Inda que aparecen franxas de idade onde se dispara o 
número de vellos (70-74). Trátase dunha pirámide con problemas de natalidade e 
saldo vexetativo pero cun bo continxente de efectivos activos nos que recae a 
esperanza demográfica.

Pirámide de Poboación do concello de Zas, ano 2006.

Poboaclon segundo se»o o grupos quinquinas de Idade 
(Fltros: Espaciosas |

85 • máis
8084

79-79

7074

COCO
8084

53-50

5054

4040
4044

35-30

3034

25-20

2024

15-10

1014

5-0

04

O proceso de avellentamento cobra, polo tanto, o maior protagonismo na 
evolución da poboación de inicios do século XXI. Esta dinámica é aplicable a 
unha gran maioría de concellos rurais galegos. DiLinFNClA.- El Pres“n 0 ...c'3 33 Gane, ai e Ordenación Municipal,

fue ? probado nrcvhiorc'^s-tr por
acuerdo ce! i- ieno--ff*opiacJ° en
sesión de fecha i róctuore 2007

Zas. a 10 2007
EL SEO
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Indicadores de Poboación.

Concello de Zas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
IDADE MEDIA 43,0 43,8 44,0 44,5| 45,0 45,4! 46,0 46,5!

HOMES 41,0 41,5| 41,7 42,4 42,8 43,3 44,1 44,5!
MULLERES 44,9j 45,9 46,2 46,5 47,1 47,4; 47,9 48,3

PORCENTAXE DE POBOACIÓN 
MENOR DE 20 ANOS 19,8 18,6 18,3

i
17,5 16,8 16,0 15,2 14,4

PORCENTAXE DE POBOACIÓN 
ENTRE 20 E 64 ANOS 59,4 59,4 59,0 59,1; 59,1: 59,4 59,6! 60,5

PORCENTAXE DE POBOACIÓN 
DE 66 E MÁIS ANOS 20,8 22,0 22,7 23,3' 24,1 24,6! 25,1 25,1

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO 105,o; 118,2i 124,1! 133,1 144,1 153,4; 164,9 174,5
ÍNDICE DE
SOBREENVELLECEMENTO 13,6 13,8 14,0| 13,9 13,8! 13,3 13,r 13,8

Indice de dependencia
GLOBAL 68,3 68,3 69,6 69,1: 69,2 68,4 67,7 65,3

índice de dependencia
XUVENIL 33,3 31,3 31,1 29,6 28,3 27,0 25,6 23,8

índice de dependencia senil 35,0 37,0 38,6¡ 39,4 40,8 41,4 42,1 41,5

Comarca da Terra de 
Soneira 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

IDADE media 41,1 41,9 42,4 43,1 43,7 44,2 44,8 45,2
HOMES 39,3 40,0 40,6; 41,3! 41,9 42,4 42,9 43,4
MULLERES 42,9 43,7! 44,2 44,8: 45,4 45,9 46,5 46,9

PORCENTAXE DE POBOACIÓN
MENOR DE 20 ANOS 22,0 20,8; 20,0 18,8 17,9 17,1 16,5 15,9

PORCENTAXE DE POBOACIÓN 
ENTRE 20 E 64 ANOS 59,6 59,7 59,7; 60,0: 60,0 60,4 60,8; 61,2

i
PORCENTAXE DE POBOACIÓN
DE 66 E MÁIS ANOS 18,4 19,5 20,3 21,2 22,1 22,5 22,7 22,8

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO 83,6 93,4 101,7 112,7i 123,5; 131,1 138,1 143,2
ÍNDICE DE
SOBREENVELLECEMENTO 11,6 11,7; 11,8 11,6 11,7 11,8 11,8 12,0

ÍNDICE DE DEPENDENCIA
GLOBAL 67,7; 67,6 67,6; 66,5 66,6 65,6 64,5 63,3

ÍNDICE DE DEPENDENCIA
XUVENIL 36,9 34,9 33,5 31,3 29,8 28,4 27,1 26,0
(NDidÉWf'fcBtíWfefoAWfiifr 30,8

Hffl-de—
32,6 34,1 35,2 36,8: 37,2! 37,4 37,3

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data Ü 8 NUV. 2007
__

O xefe do servizo de Purificación Urbanística
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

DINÁMICA DA POBOACIÓN.
A dinámica natural da poboación é unha das variables que máis condicionan o 
desenvolvemento demográfico dunha determinada área xeográfica. A diferenza 
entre nacementos e defuncións no concello de Zas amósanos unha realidade 
preocupante, similar en todo o contexto rural, ben sexa provincial, autonómico ou 
incluso a nivel nacional. Ata as dúas últimas décadas do século XX, o saldo 
vexetativo mantívose positivo: xunto a unha taxa de natalidade alta (ata mediados 
de século) e moderada (ata a década dos 80) existe unha mortalidade alta (ñas 
dúas primeiras décadas do século XX), media (dende os anos 30 ós 50) e baixa, 
con valores estables, (dende os 60 ata a actualidade). Na década dos noventa 
unha destas variables, os nacementos, baixa de forma drástica e aumenta o 
índice de mortalidade, (pese á mellora ñas condicións hixiénico sanitarias, e en 
definitiva á mellora do nivel de vida, o alto porcentaxe de poboación avellentada 
(índice de avellentamento 174 en 2005) reflicte uns índices de mortalidade moi 
elevados) isto supón un crecemento vexetativo claramente negativo.

Nacementos, defuncións, saldo vexetativo, matrimonios.

Concello de Zas 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Nacementos 97 82 80 49 27 39 33

Defuncións 60 55 64 87 69 66 64]

Saldo vexetativo 37! 27 16 -38 -42 -27

Matrimonios 42 47 37 31 26 11 13

Nacementos. defuncións. saldo vexetativo, matrimonios (Filtros: Espaciosas )
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DILIGENCIA.- El presente PAprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Politica Territorial, Obras Públicas e Transportes
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0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

’edro Paulo Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Comparativa da evolución das taxas de natalidade: Galicia, A Corufla, Terra de Soneira e 
Zas.

Indicadores de fecundidade
e.i

1908 >> T».* bruta da natalidad# 2001 >> Ta«a bruta da natalidad# 2004 >> larra bruta da natalidad#

baifcafem

□ Calida ■ A Coruña □ 1517 Terra de Soneira □ 15093 Zas

Indicadores de fecundidade

Concello de Zas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Taxa bruta de natalidade 4,4 5,6 6,0 6,0 5,4 4,9 4,3

Taxa xeral de fecundidade 18,5 24,0 26,0 25,7 23,5 21,4 19,2

Idade media á maternidade 29,7 30,3] 30,5 30,1 30,3 31,4 32,0

Indice 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7
0,7¡

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de DILIGENCIA.- El presente Pía-
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes Gen j . •<, ordenación Municipal.

MEDIO RURAL E DO MODELO DE

fue ept'obaJo ''rcvinion1"1?'^'' por 
act "'de cei rr';r:noytíCTu :dóo en 
sesión de techa LO octUt e 2007

Zas, a 10 
EL



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Comparativa da evolución das taxas de mortalldade: Galicia, A Corufta, Terra de Soneira e 
Zas.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GALICIA 10,3 10,5 10,6 10,5 10,3 10,6 10,6

A CORUÑA 9.7 10,0 10,1 9,9 9,8 10,0 10,2
TERRA DE SONEIRA

■ — _ — 9,8 9,3 10,2 10,1 9,4 10,2 10,7
ZAS 10,0 9,4 10,3 10,9 11,3 12,5 12,4

13.a 

12.0 

10.9 

OJO 

7JS 

9.0 

4.5 

3.0

ia 

0.0
1008 » Tix» biuta d* momlldad» 2001 >> T»x» biutx da mortalidad* 2004 >> Tax* biuta da mortalidad*

bUv i4arri

□ Galicia BACoroña □ 1517 Terra de Soneira DI 5093 Zas

Indicadores de mortalldade

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

de data (J 8 NUV. 2007

0 xefe do servizo de PlaniDcación Urbanislica

’edno Paulo Gómez Rielo

DILIGENCIA.- El presente Plan
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución do crecemento vexetativo no concello de Zas.

Nacementos. defundóns saldo v«x«tadvo. matrimonios (Fimos Espaciosas ]

1075 1077 1070 1081 1083 1085 1087 1080 1001 1003 1005 1007 1000 2001 2003 2005

Tea*.

□ Saldo vexotatfvo

Todos estas táboas e gráficas amósannos que a substitución xeracional non está 
asegurada. Este feito formula situacións que hai que ter en conta como é a 
dotación de equipamentos e servizos, pois nos concellos regresivos aumentará a 
demanda de servizos de terceira idade. Ademáis, o grande envellecemento 
demográfico supón na maioría dos casos un freo á introdución de innovacións e a 
formulación de iniciativas, ante a menor receptividade da poboación vella e a 
pouca entidade demográfica da poboación nova.

O problema do relevo xeracional é o reto máis importante ó que deben facer 
fronte os responsables políticos para manter unha dinámica demográfica que 
garanta os recursos humanos.

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

de data (J 8 NUV. 2007
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

MOVEMENTOS MIGRATORIOS.

Xunto co crecemento vexetativo o saldo migratorio (número de inmigrantes - 
número de emigrantes) completa o balance demográfico dun territorio. O saldo 
migratorio constitúe un factor clave para coñece-lo crecemento real da poboación 
asi como a súa tendencia. Este factor ten unha incidencia directa no crecemento 
vexetativo, xa que os efectivos que emigran ou inmigran, son sempre persoas 
xoves con máis repercusión no movemento natural.

Como indican as seguintes gráficas, o saldo migratorio do concello de Zas e da 
Terra de Soneira é negativo. Trátase maioritariamente de emigración dentro da 
mesma provincia), cara ós núcleos de poboación e cidades importantes máis 
próximas (A Coruña, Santiago, Carballo). A emigración externa, numerosa e 
maioritaria noutras épocas, supón na actualidade o 16% da emigración total, un 
4,2% ó estranxeiro e un 11,8% a outra comunidade autónoma.

Saldo migratorio no concello de Zas.

ANO
2005 Total Saldo

interno
Intra-

provlncial
Co resto 

de Galicia
Saldo

externo

Co resto 
de

España

Co
estranxeiro

GALICIA 16.845 0 0 0 16.845 93 16.752

A CORUÑA
““n

6.915 689 0 689 6.226 83 6.143

TERRA DÉ
SONEIRA -116 IHI -219 6 97 ■ 101

ZAS -65 I-79 -75 1 ■ 14 ■ 18

Censo de residentes ausentes (só electores non se contan os menores de idade)*

Ano 2007 ELECTORES RESIDENTES 
NO CONCELLO

ELECTORES RESIDENTES 
NO ESTRANXEIRO

Concello de Zas 4.780 1.470
Fonte: INE Oficina do Censo Electoral Eleccións maio 2007

Cabe salientar a importancia do censo de residentes ausentes, segundo datos 
do INE, hai 1470 electores ausentes residentes no estranxeiro (dos que segundo 
datos municipais, 510 residen en Europa)
Estes residentes ausentes supoñen unha porcentaxe do 25,9% sobre o total da 
poboación do concello, sen contar os residentes ausentes menores de idade. 
Estamos ante un continxente en torno ó 30% da poboación do concello que en 
época de vacacións regresa ó seu lugar de orixe,
principalméme'as vflásTte Zafe/teaio, onde dispón dunha segunda residencia. 

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de i ,r, A _ E, presente Plan

T .¿-ja enacur 3i, < 4jnn7

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución do saldo migratorio na térra de Soneira e no concello de Zas: 1990-2005.

Saldos migratorios

1000 » Total 2002 >> Total 2009 » Total1000 » Total 1003 » Total 1000 » Total

□ 1517 Terra do Soneira ■ 15093 Zas

□ 0 propio domicilio ■ Varios concallos □ Mesmo concallo

■ 0utro concello da mesma provincia □ Outra provincia de Galicia 0 Outra Comunldade Autónoma

□ Estranxeiro

DILIGENCIA.- El presente Plan
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Inmigración no concello de Zas segundo a procedencia. Ano 2005.

Inmigración segundo tipo de migraciún [Filtros Espacio=Zas |

□ Da mesma comarca

□ Doutra provincia de Galicia

□ Do estranxeiro

I Doutra comarca da mesma provincia 

i Doutra CCAA

------- XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Consentirá de
Politioo Territorial, Obroe Públicos o-ftatwpqfíe'

de data (J 8 KUV. 2007
Emigración no concello de Zas segundo o destino. Ano 2005. '

sema) ge prptaaon umanistica

’edró Paulo Gómez Riele

□ Á mesma comarca ■ A outra comarca da mesma provincia

O A outra provincia da Galicia □ A outra CCAA

□ Ao estranxeiro

DILIGENCIA.- El
-- -------------  ______
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acu arde d<^'Pj&ri'
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución da emigración e inmigración segundo o tipo de migración: 1990-2005.

Emigración segundo tipo de migración [Filtros Espaciosas )

rece ioee 2000 2001 2002 2003 200a 200S

1»^ XUNTA DE GALICIA
Emigración Interna

de data

u xefe do servizo de Plañj telón Url anfslica

Inmigración segundo tipo de migración [Filtros^

□ Inmigración interna ■ Inmigración eterna

e PiarDILIGENCIA.- El preseni
Gum la Ordu:,;

acuerdo del Plan

Zas, a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1------ y—
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN.

Táboa de proxección da poboación total e por grupos qulnqueríais de Idade da comarca da 
Terra de Soneira.

Terra de 
Soneirai 2007 2008 2009

i
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 20.570; 20.484; 20.401 20.320 20.241 i 20.169; 20.081 i 20.010 19.931 i 19.851 19.774

0-4 614Í 628 642¡ 655Í 668; 678| 688; 694! 699 701: 703

5-9 650 649; 639; 644 641 658 670! 682^ 693! 704: 712

10-14 862^ 793; 768 716! 710; 695; 692! 664; 687 683 699

15-19 1.061; 1.041 989Í 981 927 879; 814 792! 743! 738! 724

20-24 1.280; 1.199 1.155 1.101 1.062: 1.043 1.027 980: 973 923 880

25-29 1.475‘ 1.490 1.413 1.370, 1.315Í 1.238! 1.168 1.131 1.082: 1.049 1.033

30-34 1.431 1.408 1.449; 1.441 1.446 1.412; 1.427 1.357: 1.321 1.274: 1.208

35-39 1.376Í 1.368' 1.355, 1.349 1.370 1.410; 1.388 1.424 1.416 1.419 1.386

¡40-44 1.427 1.433; 1.433; 1.437 1.407; 1.385 1.378 1.367 1.360 1.378: 1.416

45-49 1.492 1.485 1.484Í 1.471 i 1.430 1.440 1.445 1.445 1.449 1.420 1.401

50-54 1.366! 1.384 1.411 1.443 1.485 1.495 1.488 1.487: 1.476 1.437 1.446

55-59 1.358 1.366 1.338 1.355 ¡ 1.364; 1.380 1,395 1.422 1.453 1.492 1.500

60-64 1.406 ¡ 1,432 1.435 1.380 1.370 1.348 1.357 1.330 1.347 1.355 1.369

65-69 1.087 1.123 1.214 1.327 1.343 1.369 1.394 1.399 1.347 1.338 1.317

70-74 1.415 1.316 1.216 1.103 1.074 1.029 1.061 1.144 1.247: 1.263 1.289

75-79 988 1.064 1.101 1.176 1.208 1.237 1.152 1.067j 972 951 914

80-64 664 681 720 726 756 777 839 872 929 957 981

85 e 
máis

618

—

624 639 645 665 686 698 733 737 769 796

As proxeccións amosan un lixeiro e progresivo descenso da poboación comarcal, 
se confrontamos estas proxeccións eos resultados reais a nivel municipal e 
parroquial, podemos intuir que se manterá a tendencia ó despoboamento rural en 
beneficio tal vez dalgún núcleo comarcal como poden ser Camariñas, Vimianzo, 
Zas ou Baio. O optimismo das proxeccións oficiáis, cunha perda de menos de 
796 habitantes en 10 anos, contrastan coa realidade que supón a perda de 2000 
habitantes nos últimos 9 anos.

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

de data 0 8 NflV. 2007

D'UG' 
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fí_: :: ■ 
ac. ■ ■ 
seuór.

"TIA.- Eí presante Plan 
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O xefe do servizo detRapifcackSn Urbanística

Zas, a in
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución da poboación comarcal 1998-2006.

Terra de 
Soneira 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N° de hab. 22.353 22.226 21.791 21.694 21.388 21.228 20.886 20.713 20.399

Esta táboa amósanos un crecemento da poboación negativo, cunha media anual 
de -222 hab/ano. De todas formas parece complicado lograr unha perda de 
efectivos inferior Os 1.500-2.000 efectivos nos próximos 10 anos, tendo en conta 
o envellecemento comarcal e un crecemento vexetativo negativo dende hai 
décadas.

Pirámide de poboación da comarca da térra de Soneira do ano 2017 baseada ñas 
proxeccións de poboación.

Proxecclón a cuto pcazo. 2002-2017. Gripos qiinquenás de Idad*. Galicia, provincias e comarcas 
[Ftiros: EspaclosTerra de Soneira)

85 •

8064 

75-70 

70-74 

©55É»

50*4 
55-50 

5054 

4540 

4044 

3530 

3034 

2520 

2024 

1510 

1014 

5-0 

0-4

Homes » 2017 

Muleros » 2017

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística 

'^kdmPáúíoGómez Rielo

As proxeccións amosan unha pirámide de poboación, cun certo grao de 
optimismo pese o gran número de efectivos vellos, esperanzas demográficas na 
base e un forte continxente de poboación madura en idade produtiva. ei prperpie\pl°r

fue ? prelado ^ por
aci. co cel i-i
setión de fecha 

Zas, a 10 ot

Inot*
i 0 bctuM
íi 'ivp 2u07
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

INDICADORES SOCIAIS 

Educación.

Centros docentes segundo a enslnanza que imparten

Concello de Zas Curso
2004/2005

Educación infantil e/ou primaría 2
Educación secundaría obligatoria 0;
Educación infantil e/ou primaría e secundaría obrigatoria 1
Educación postobrígatoría 0
Educación infantil e/ou primaría e secundaría e 
postobrígatoría 0

Educación secundaría e postobrígatoría 1

Alumnado segundo a enslnanza.

Concello de Zas Curso
2004/2005

Educación infantil 106
Educación primaría 232
Educación secundaría obrigatoria 254
Postobrígatoría 143

Profesores segundo a enslnanza que Imparten

Apn
Poli

Concello de Zas Curso
2004/2005

Educación infantil e/ou primaría 29
Educación secundaria 24
Educación infantil e/ou primaría e secundaría 1
Educación postobrígatoría 7
Educación infantil e/ou primaría e secundaría e
P°*í¡HP°BE GALICIA 17

críente Plan
r i ... . : .lusr^l

de data Ü g MOV. 2007 t'Z ■
aci. "'■ ■

úz II ¿ L ili •.JO/
00 MEDI° RURAL

el set,na
AMIENTO 53
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Poboación de 16 e máis anos segundo os estudos en curso.

Concello de Zas. Ano 2001 Total

Total I 372

ESO, Educación secundaria para adultos 40
Bacharelato, BUP, COU 72
Formación Profesional de grao medio ou equivalente 46
Formación Profesional de grao superior ou equivalente 47
Diplomatura universitaria, Arquitectura, Enxeñería técnica ou equivalente 48
Licenciatura universitaria, Arquitectura, Enxeñería ou equivalente 86
Estudos de posgrao, máster, MIR ou análogo, doutoramento 3
Outros cursos 34

Poboación de 16 e máis anos segundo o lugar de estudos.

Poboación envlvendas familiares estudsnte non ocupada de 16 e máis anos segundo sexo e o lugar de 
estudo [Filtros: Espaclo=Zas Tempo=2001 1

XUNTA DE GALICIA
|¡£bado definitivamente por Orde da (onselleira de 

¡a Territorial, Obras Públicas e Transportes

ta 0 8 NUV. 2007

O xefe do servizo de Plaruücai

WrSVáúlo Góme z Rielo

□ O propio domicilio 

D Outra provincia de Galicia

■ Mesmo concello 

□ Outra Comunldade Autónoma

□ OuIto concello da mesma provincia 

■ Estranxeiro

) Urbanística

DILIGENCIA.- El presente Plan
Gene.a¡ 'e Ordenación Municipal, 
fueí pro-.aao P°r
acuerdo ceU
sesión de

Zas, a/O
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Poboación de 16 e máis anos segundo sexo e nivel de estudos

Concello de Zas. Ano 2001 Total Homes Mulleres
Total 5.332 2.581 2.7511

Non sabe ler ou escribir 240 47 193
Menos de 5 anos de escolarización 1.300 550 750
Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB 1.729 909 820
Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo 1.282 690 592
Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU 308 148 160
FPI, FP grao medio, Oficialía industrial 105 54 51
FPII, FP grao superior, Mestría industrial 161 97 64
Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica 109 40 69
Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior 92 43 49
Doutoramento 6 3 3

Poboación de 16 e máis anos segundo o tipo de estudos

0 xefe do servizo de Plai ición U Danislica

w h’aíiío Gómez Rit k

INFORMACIÓN URBANISTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE

.luiucixuin,- i-. K.0oa.. e Plan
aenfi ai íe Ordenación Municipal, 

lo'
ic er1
lesión de^éha/i{focCr^2007

Poboación de 16 e máis anoe en vivendas familiares con nivel de estudos clasificadle por Upo de estudos, 
segundo o sexo e o tipo de estudos [Filtros: Espaclo=Zas Tempo=2001 ]

XUNTA DE GALICIA
Tobado definitivamente por Orde da Cons illeira de 
tica Territorial, Obras Públicas e Transpo tes

□ Derelto ■ Maxisterio, Educación infantil

□ Ciencias Sociais El Artes a Humanidades

D Informática m Enxeñerfas

□ Formaclón Técnica a Industrias ■ Ciencias

■ Arquitectura ou Construdón D Agricultura. Oandarla, Pasca, Veterinari

■ Saúde, Servizos Sociais ■ Outros servizos

i.wi «--.I —— - - -



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución da taxa de analfabetismo no concello de Zas: 1991-2001

Taxa de analfabetismo da poboación de 16 e míls anos [Fimos: Espaciosas )

Ttwf

□ Total ■ Homes □ Mulleres

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

de data

Urbanística

Gómez Rielo

DILIGENCIA.- El presente Plan
Gen? ai e Ordenación Municipal, 
f, f ->rn : r lo -vrvr.inrr - por
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DÉ ZAS

Sanidade e axuda social.

Recursos humanos en atención primarla.

Concello de Zas
Médico xeral
Ats/due
Auxiliar de enfermería
Celador
Función administrativa
Asistente social
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Matrona
Odontólogo
Pediatra
Psicólogo
Técnico especialista

Ano 2006
3

____ XÜNTA OE GALICIA
Aprobado t efinitivamente por Orele da-fonselleira de 
Polca TtJiriloriai, Obras Públicas e Tr^> ¡portes

dsjdaiá!—Ü 8 NUV. 2007-

Número de beneficiarios de pensións non contrlbutlv; 
xénero

O xefe do servtzo de Planificación Urbanística

dade ^cr^figüpdo
’aúíoGómez Rielo

Concello de Zas. Ano 2005 Total Homes Mulleres
Total 195: 47 148
Invalidez 57 30 J 27
Xubilación 138 17 121

Beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia e das Axudas de Emerxencla 
Social

Concello de Zas. Ano 2005 2005
RISGA 14

|aes 9

OH (oc-vCrt/V- El precinto Plan
c . .. ■ ■■ ■ ■1 ■ 1 :tl’

ac\
se-L;ó
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Número de centros aslstencials segundo o tipo.

Concello de Zas Ano 2000
Centro de asistencia social 0;
Residencia de anciáns o:
Garderías infantís 0

Albergues municipais 0;
Rehabilitación toxicómanos 0

Outros tipos 0

Fundacións, entidades e centros de iniciativa social.

Concello de Zas Ano 2005
Fundacións 0

Entidades de Iniciativa social 3

Familia, infancia e menores 1

Minorías étnicas 0

Xuventude 1

Muller 2

Oficinas de información xuvenll e para o 
em prego ) [UNTA DE GALICIA 0
Centras de atención á infancia Aprobado [definitivamente por Urde da consentí
—:------------------------------------------ :---------------------------- Pniítifa Trfmtnriat . Pisas Públicas e Transportes
Centros de menores j |—------------ 0

Centros de información ás mulleres de da[a (j 8 NÜV. 2007 1
^ __i-ni—

de

Cultura e deportes.

’auio Gómez Rielo

Bibliotecas.

Concello de Zas Ano 2005
Públicas 1
Universitarias 0
Especiáis e especializadas nu & presente F1^

i X en
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Clubs deportivos e salas de cine.

Concello de Zas Ano 2005
Clubs deportivos 10

Salas de cine comerciáis 0
Salas de cine non comerciáis 0
Cineclubs 0

Número de centros de cultura segundo o tipo de instalación.

Concello de Zas Ano 2000
Casa de cultura 0
Centro cívico social 6
Fogar do pensionista 0

Museo 2

Número de instaiacións de esparexemento.

Concello de Zas Ano 2000
Total 16

Parque urbano y
1

IMTA nc {5Al ir|A
Parque non urbano A

Anrñharin r
Jll 1 n LIC wMLIvtn

ofiniiivamííntfi por Ordfi da Conselleira
Parque infantil Política Ten itorial, Obras Públicas e TransportesS
jXardfns 2
jOutras instaiacións aeaati ti S tiUV. 2007 8

de

Número de Instaiacións deportivas segundo tipo.

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

Concello de Zas Ano 2000
Total instaiacións 18

Complexos polideportivos 2
Pistas poiideportivas 14
Piscinas 2

Con recinto propio 2
Noutras instaladóns 0:

Frontóns diligencia - E! pt'f-'"Tntí5 Piar. 0
Outros G.ííT- .<.l¡ ■ 0

------#rr—-—
.. . . . !:

-fjQf o

a.: ■
seti ji">

Zas, a lf- r'“ 
EL SLi./Hl-i
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Indicador municipal da renda dos fogares.

Concello de Zas. Ano 2002
. . . ............ i

euros por 
habitante ;

miles de 
euros

Recursos
Excedente de explotación bruto / Renda mixta 3.129 18.882;
Remuneración dos asalariados 3.737 22.555;
Prestacións sociais 1.686: 10.176:
Outros recursos 1.669 ¡ 10.073

Empregos
Impostes renda e patrimonio 269 1.625:
Cotizacións sociais 1.246 7.520;
Renda disponible bruta 8.706 52.541Í

indicador municipal da renda dos fogares.

Concello de Zas 2000 2001 2002
Indicador municipal da renda dos fogares 93 93; 96
Número de orden 99 110: 77
IMRF: GALICIA ■ 100. 
NUM ORDEN 1 A 315.

Imposto sobre a renda das persoas físicas.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orete da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data U jj NÜV. ?QQ7
Concello de Zas Ano 20fr

liurvi/uiíeRa i banística

•lo

Número de declarantes por tramos de base I
De 0 a 6.000 euros
De 6.000 a 12.000 euros
De 12.000 a 21.000 euros 324
Máis de 21.000 euros 133

Rendemento medio declarado 9.104,68
Porcentaxe de rendementos declarados segundo a súa 
actividad© 100,00

Traballo 64,31
Empresarial 12,68
Profesional DHjGüMrjA.- El„preste Pl»f 16,39

LMLtw— .;.a , ^.f*:ipOutros 6,61

sec.oí
Zas, a;^' r"

EL SD ■ ■: ’
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Transportes.

Estradas.

Estradas segundo titularidade e ancho de calzada. (Quilómetros)

Concello de Zas.
Ano 2000 Total Menos

de4m De 4 a 6 m De 6 a 8 m Máis 
de 8 m

Estado o.cw 0,00: 0,00 0,00^ 0,00
Común idade autónoma 27,20 o,oo: 20,90i 6,30 0,00
Deputación 11,00 1,70 9,30 0,00 0,00
Municipio 233,80^ 220,00 13,80 0,00 0,00

Estradas segundo titularidade e tipo de firme. (Quilómetros)

Concello de 
Zas.

Ano 2000
Total Mestura

vltuminosa
Regos

asfálticos EoimlgÓn

Adoquín, 
Macadam, 
zahorra, 
térra e 
outros 
tipos

Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunidade
autónoma

• r
27,20 j 27,20 0,00 0,00 0,00

Deputación 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
Municipio 233,80 0,00 163,30 6,30 64,20

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

de data 0 8 NUV. 2007
O xefe do se razo de Plapücadón Urbanística

Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Vehículos.

Parque de vehículos.

Concello de Zas Ano 2005
Total 3.730
Turismos 2.901
Motos 108
Furgonetas e camións 570
Autobuses 19¡

[Tractores industriáis 18]
¡Outros 114

Parque de vehículos (Filtros: Espaciosas

□ Turismo» ■ MOtOS □ Furgonetas e camións a Autobuses
□ Tractores Industrlsls BU Outros

------- XUNTÁ' DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e TransportesMatriculación de vehículos.

Concello de Zas Ano 200$
~3écíala qTKUV7 2D07Total 270

Camións e furgonetas
Autobuses
Turismos ’áulo Gómez Rieíl^^

Motocicletas 26
Tractores industriáis
Ciclomotores 22
Remolques e semirremolques

:í,:v - "w—~

I /

12
Outros Jl

20
acuerde cei Pienc 
sesión de fecha i;:

Zas, a 1 (veril Trf
CL ‘ulH
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Vivenda.

Vlvendas, edificios, locáis

Concello de Zas Ano 2001
[Vlvendas familiares 2.099

| Principáis 1.597

Secundarias 121

Baleiras 379

! Outro tipo 2
i Edificios 1.843

[Locáis 291

Vlvendas familiares principáis segundo a dlspoñibilidade de segunda vivenda e tamaño 
medio do fogar en canto ó número de residentes

Concello de Zas Ano 2001
IjTotal vlvendas 1597
[ Díspón de 2a vivenda 40
[ Non dispón de 2a vivenda 1557

i Tamaño medio do fogar y,.,,-™ j&tg&flggr)

Aprobado definitivamente por Orele da Conselleira de 
Pofílica Territorial, Obras Públicas e Transportes

dedata¡ 0 8 NUV. 2007
O xefe do servizo de Planificación Urbanística

Pedro Pauto Gómez Rielo
D'iy' ■r !CIA.- El preste Plan
G
fr
ac: t:or

■c en
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZASr
[i

D
[
[
[
[
[
[
0

D
r
r
n

Vlvendas familiares principáis segundo o réxime de tenza.

Vlvendas familiares principáis segundo o réxlme de tema (Filtros Espacio=Zas Tempo»2001 ) 
«21

D En propiedade por compra, totalmente pag. 

□ En propiedade por herdama ou doarún 

D Outra forma

I En propiedade por compra, con pagamentos, 

l En aluguer

--------XUNTA DE GALICIA k
Aprobado definilivamenle por Orde da Con: elleira de
Pnlilina Territorial, Ohras Públicas p TransprWs

Vlvendas familiares principáis segundo a superficie útil. de data (J 3 NÜ V. 2007

Vlvendas familiares principáis segundo a superficie útil da vivenda

O xefe do servizo de Planificación Ijlrbanislica

Te

Gómez Ffe

DILIGENCIA.- El pr

fue f > ~Jo -■ cvrh: 
acuerde del T'ieno.
sesión de fecha 10

Zas, a 10 ncti
EL SECREfí

qsente Plan
Municipal,

oí—por
jootado en
í^wb,2007.
2007

□ Ata 30m2 

■ 91-105 m2

■ 31-45 m2 

□ 106-120 m2

□ 46-60 m2 

■ 121-150 m2

■ 61-75 m2

■ 151-180 m2

D 76-90 m2 

■ Móisde 180 m2

r
r
r
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Vivendas familiares principáis segundo o número de cuartos.

Vivcndas familiares principáis segundo o número de cuartos (Filtros Espaciosas Tempo=200l )

□ 1 cuarto ■ 2 cuartos □ 3 cuartos □ 4 cuartos □ 5 cuartos

O 6 cuartos □ 7 cuartos S 8 cuartos ■ 9 cuartos □ 10 ou máis cuartos

UEETCIA
Aprobado definitivamente por Orde da Con: eileira de
Potinca Terrlwiial, Obras POtfe e Trasportes

O xefe do servizo de Planificación Jrbanistica

1áílÍo Gómez f- iele

Vivendas familiares principáis segundo a dispoftibilidade d^jf^culo^j g 2QQ7

Vlvendas familiares principáis segundo a dispoñibllldade de vehículo^

DILIGENCIA.- El p
Gsnv.üi *3Ordenad 
fue r ;irr;i.ado - ovír.! 
acL?ro'i cel r .¿no. 
sesión de fecha 10

Zas. a 10 octubi
EL SECRETA

□ 1 vehículo 12 vehículos □ 3 ou míls vehículos 0 Non dispón de vehículo

lesente Plan
>n Municipal,

por

ocDtadci en
'-fct/^e ¿007 

A2007
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Vivendas familiares principáis segundo os problemas da vivenda e o entorno.

Vivendas (amillares principáis segundo os problemas da vivenda e o entorno |FMros: Espacio=Zas
Tempo=2001 ]

□ Ruidos exteriores ■ Contaminación

□ Pouca limpeza ñas rúas s Malas comunicacións

p Poucas zonas verdes e Delincuencia ou varutollsmo na zona

□ Falta de serrizos de aseo na vtvenda XUNTA D|E GALICIA
Aprooaüo definitivamente por Orde da Consejil
Polílica Territorial, Obras Públicas e Transporte,

¡ra de

de data (J 8 NUV. 2007

O xefe do servizo dePlarjiCcación Urbanística 

iúlo Gómez Rielo

DILIGENCIA.- El presente Piar
Geni al te Ordenación Municipal, 
fue f preñado ^ 4 ' por
acuerdo del nono. adr-o'.ado en
sesión de fecha 10 octuo. e 2007

Zas, a 10 cp'T'hrp 2007 
EL SEQHETahiO,
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Medio Ambiente: Xestión de residuos.

Núcleos de poboación con e sen recollida selectiva de residuos

Concello de Zas Ano 2000
Con recollida selectiva 12
Sen recollida selectiva 32

Núcleos, vlvendas e habitantes con e sen servizo de depuración de auges residuais

Concello de Zas
Ano 2000

Con servizo Sen servizo
Nádeos 6 38

Vivendas 1 ^fiklTA HF GALldtK19
Poboadón AofofetS^fi divamente por Orde da SiSSiSí

Política Territorial, Obras Públicas e Iransportes

de data (J 8 NUY. 2007
A o *eíe do servizo de Pjaoificactón Urbanisüca

Poboación con recollida selectiva de residuos segundo
¡smrPSilíñGómez Rielo

Concello de Zas Ano 2000

Plásticos 3.004

Outra tipo

Zas, a i n 2007
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Administración Pública: catastro.

Catastro inmobiliario rústico.

Concello de Zas
Ano da última renovación 
Número total de titulares catastrais 
Superficie total (hectáreas)
Número de parcelas reais 
Número de subparcelas 
Valor catastral (miles de euros)

Ano 2005

6.050
13.388
42S52

XIJNTADE-GAfclgM
Aprobado definitivamente por Orete
Política Terri :orial. Obras Públicas a TrafiB

¡lleira de 
[es

Catastro inmobiliario urbano.

teaeiófrtlfbanistica
Concello de Zas

(Áno da última revisión

Número de parcelas urbanas
Solares 775
Parcelas edificadas 2.173

Superficie total das parcelas urbanas (miles de m2) 4.858
Solares 423
Parcelas edificadas 4.435

Bens Inmobles 3.452
Uso residencial 2.249
Outro uso 1.203

Valor catastral dos bens Inmobles (miles de euros) 70.392
Uso residencial 49.583
Outro uso 20.809

Valor catastral por unidade urbana (euros) 20.392

D'M'""' ;CiA.- El
c ■'l

/ ■ - 2007Zas, a 'n
EL 3L¡ ,f-
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Evolución e comparativa da superficie e do valor catastral entre o inmobiliario rústico e o 
urbano: 1990-2005.

Catastro Inmobiliario rústico [Filtros EspadceZas |

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Consi lleira de
Politica Territorial, Obras Públicas e Transpoi es

O xete do servizo de Pljmiícación Urbanística

□ Superficie total (hectáreas) ■ Valor de euri
’eam raílio Gómez Rielo

Catastro Inmobiliario urbano [Filtros Espacio=Zas ]

□ Superficie total das parcelas urbanas (m. ■ Valor catastral dos bens Inmobles (miles...

El oresent? Piar

r • por
acuerdo tíel P/eni) 
sesión de fecna I \

rielo en
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Concello de Zas. Cadro resumo de socledade e poboación.

IndicadorasPoboación
(Padrón) Dato PeriodoMulleres PeríodoTotal I Homes

2.776 2.6985.674
natal ídade (atoo)

de 0 a 15
anos

mortalídade (otoo)
de 16 a 64 

anos
ndice
envellecemento

de 65 e
mdis anos mediaIdade 

matemidade
Poboación
estranxeira iiuineiu iiiwiiu ue a*

RllospormulleKUNlADE GALICIAIdade media
Aprobade-definiltv ámente p dj OnJeiJa

laxa PoltítwfemtoflÉt Obras Pt 
nupcialtdade (o/oBJ 'Movemento 

natural d 
poboación

Mulleres PeríodoHomes
dé data

0 xe e do serví o de PlanilNacementos irión Urbar
Idade

Defuncións

Matrimonios

Censo
de vivendas 2001 Dato Período

Movementos
migratorios Emigracións InmigraciónaPeríodo

Vivendas familiares

k mesma provincia principáis

secundaríasA outra provincia

baleiras
A outra comunidade

Edificios
Estranxeira

Locáis
’eríodo

4.939

; íM 2007.Zas. a tn r:
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.2.2.-Socioeconomía.-

ESTRUTURA POR SECTORES DE ACTIV1DADE

No municipio de Zas, contabilfzanse segundo o censo de 2001 un total de 
5332 persoas maiores de 16 anos, dos que 2439 (1519 homes + 920 
mulleres) son poboación activa, 2235 están ocupados e 204 parados. A 
poboación inactiva suma un total de 2893 persoas maiores de 16 anos. Estas 
cifras reflicten unha taxa de actividade do 45,7%, cunha ocupación do 41,9% 
e unha taxa de paro do 3,8%. A poboación inactiva supón o 54,2%.
O reparto porcentual da poboación activa ocupada nos sectores de actividade 
económica reflicten un retroceso do sector primario, cun 21,6% dos activos 
(21,2 agricultura e 0,4 pesca); o sector secundario acadarfa o 40,1% (17,8 
industria e 22,3% construción) e o sector terciario, ou de servizos, 
experimentaría un notable crecemento cun 38,3% dos activos.
A obxectividade destes datos estatfsticos está a enmascarar unha realidade 
na que o peso do sector primario segue a ser moi importante nun concello 
eminentemente agropecuario. Moitos dos activos dos outros sectores teñen 
como segunda actividade tarefas relacionadas co agro, ó igual que parte da 
poboación inactiva. A realidade acércase máis a unha estrutura económica 
onde o sector primario constitúe a base fundamental da economía dos 
núcleos rurais dispersos, concentrándose o sector servizos nos núcleos 
urbanos, Baio e Zas. O sector secundario acollé a unha poboación que na 
maioría dos casos ten no sector primario unha segunda actividade.

Isto ten o seu reflexo na paisaxe do municipio, urbanizado de forma 
concentrada e puntual nos núcleos urbanos de maior poboación e 
eminentemente agrícola e forestal no reOTKraTewJBí^AUCIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleíra de 
Poiitica Territorial, Obras Públicas e Transportes

aO1.
SeiiDii

en
2¡JG7
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Poboación ocupada por sectores de actividade.

Concello de Zas. Ano 2001 Tota! Homes Mulleres
Total 2.235 1 401 834
¡Agricultura 474: 189; 285
Pesca 9 8! 1
Industria 398; 240; 158
Construción 498 48^IJWTA DE1%
Servizos 856 Ap!0t$$C efínitivamentriraft

Poboación de 16 e máis anos segundo sexo e relación coa actividade Económica.
de dala [I 8 Miv

Concello de Zas. Ano 2001 Total Mullere»

Total 5.332 ¡i |1 iifa1
l'.T-ccto^r^díj;

¡Poboación activa 2.439;
{ Ocupados 2.235 1.401 ¡ ,h&í#,u

| Parados 204 118 86
Buscan primeiro emprego 26 4 22
Trabaliaron antes 178 114 64

Poboación Inactiva 2.893 1.0621 1.831
Xubilados 1.301 593 708
Pensionistas 283 113 170
Estudantes 371; 169 202
Tarefas do fogar 665 40 625
Outra situación 273; 147! 126

¿¡catión Urbanística

i o Gómez Rielo

Poboación de 16 e máis anos segundo sexo e relación coa actividade (activo ou inactivo).

Concello de Zas Total Homes Mulleres
•

1991 2001 1991 2001 1991 2001
Poboación de 16 e máis 
anos 5.308 5.332 2.557 2.581; 2.751 2.751

Poboación activa 2.831 2.439!
j

1.824; 1.519 1.007 920
Ocupados 2.517! 2.235! 1.590 1.401! 927 834
Parados 314¡ 204! 234; 1181 80; 86!

Poboación inactiva
... . . . .

2.438 2.893 694!
ir>r ■ ■ ■

1.062!
•ni r rvm

1.744! >$31
ripian

G.-.-: 
fu - 
ac .. 
sector
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Poboación ocupada segundo sexo e rama da actividade.

Concello de Zas 1991 2001
Total 2.517; 2.235!
Agricultura, ganderfa, caza e silvicultura 1.030; 474
Pesca 4; 9
Industria 243 398

Industria extractiva 7 6
Industria manufacturéis 217 382
Produción e distribución de enerxfa eléctrica, gas e auga 19i 10!

Construción 572 498
Servizos 668 856

Comercio e reparacións 209: 310
Hostaiería 141 140
Transporte, almacenamente e comunicadóns 72; 88
Intermediación financeira 18 20:
Actividades inmobiliarias e de alugueiro; servizos 

empresariais 8 47

Administración Pública, Defensa e Seguridad© Social 47 72
Educación 34 66
Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais 28 39

Actividades sociais, servizos persoais XUNTA DEléH LICl3f
Fogares que empregan persoal doméstico ADrobado definitivam& i da Coftsei
Organismos extratemtoríais Política Territorial, Qbr is Transpofli

de data [j 8 N£|V, 2007
Poboación ocupada segundo sexo e o lugar de traballc O xefe rio servizo de Planificación Urbanista

Concello de Zas. Ano 2001 TOT%^*<¡pES
Total I 2.23^^ 1.40íf earo HauloGong^t

jO propio domidlio 629 272 357
|Varios concellos 65! 55 10

! Mesmo concedo j Isiá 430: 188

¡Outro concello da mesma provinda 739 515 224!
; Outra provincia de Galida 32 21! 11
¡ Outra Comunidade Autónoma........ 34: 28! 6
Estranxeiro ! Tía 80! 38

D'! !'........ Í7~ bl Piar-

C.

fL' , ■
a -
se: .a • ■■■' '

- 1 n nr.ii

■ / / - >or
w

■ i^Jnr*ncv7 /___
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA E GANDERÍA.

O sector primario acadaba na década dos 80 máis do 70% dos efectivos. Na 
actualidade segue a ter un peso importante inda que as cifras porcentuais non cheguen 
ó 25%. As actividades deste sector céntranse na explotación agraria -gandeira - 
forestal, xa que a pesca e unha actividade con moi pouca relevancia (0,4% dos 
activos).

Superficie total das explotacións agrícolas segundo aproveitamento. (Has)

Concello de Zas 1989 1999
Total 8.905 11.203
Térras labradas 2.620! 797
Térras para pastos permanentes 186^ 2.683
Especies arbóreas e forestáis 4.460 6.388
Outras temas non forestáis 1.639 1.335

Este cadro amósanos a evolución na década dos 90 do aproveitamento das 
explotacións agrícolas. En primeiro lugar vemos unha maior superficie de explotacións 
agrícolas, onde destaca o incremento de superficie forestal e de pastos permanentes, 
a costa da redución das térras labradas.

As térras labradas teñen unha representación minoritaria no conxunto, un 7,1% fronte o 
dominio da superficie forestal cun 57% e ó 23,95% dos pastos permanentes que 
multiplicaron por 15 a súa superficie en dez anos. Isto reflicte a importancia da cabana 
gandeira, sobre todo a bovina, a explotación extensiva e pasiva da superficie forestal e 
o retroceso dos policultivos de horta. Convén lembrar que Soneira, Xallas e 
Bergantiños eran considerados os celeiros da Coruña, Santiago e Betanzos.

Aproveitamento das térras labradas ñas explotacións agrícolas. (Has.)

Concello de Zas 1999
Cultivos Herbáceos 794
Froitas 3
Oliveira 0
Viñedo 0
Outras)íáAfetí4tfebdí¿ALlUlA 0

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data
.■ en

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

Zas, a 1!'
EL SlíXH.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Explotacións agrícolas. Número de parcelas, unidades gandelras (UG) e unidades traballo-ano 
(UTA)

Concello de Zas
1989 1999

Número de explotacións 12571 1.038
Con térras 1.257 1.036
Sen térras o; 2

Número de parcelas 18.67° 20.752
Unidades gandeiras (UG) 6.383 9.399
Unidades de traballo-ano (UTA) 1.201 1.212

As condicións estruturais da agricultura ofrécenos un panorama pouco alentador, no 
que dominan os pequeños tamaños das explotacións, un 47, 8% posúe menos de 5 
hectáreas e un 73,7% menos de 10. Un tamaño superior a media provincial e 
autonómica debido a chaira topográfica, e a concentración parcelaria efectuada na 
década dos 70. As explotacións que superan as 20 Has. non chegan ó 7%. Só 4 
explotacións superan as 50 Has, (0,38%), testemuñas da presenza poderosa de 
grandes familias nobiliarias e terratenentes pacegos.

Se temos en conta a superficie agraria utilizada (SAU), para avalialo tamaño, un 72, 8% 
posúe menos de 5 Has, e un 92% menos de 10 Has.

Minifundismo que se ve agravado por un dos maiores índices de reparto da rexión 
galega. Se a escala provincial ou rexional o número de parcelas por explotación é 
respectivamente de 12,6 e 15,1 no concello de Zas é de 19,9. Outro factor negativo é a 
elevada idade media do empresario agrario, o 26% dos agricultores ten máis de 65 
anos e o 51,7% máis de 55 anos, cunha actividade exclusiva na propia explotación.

A superficie forestal amósanos a relevancia do subsector forestal, que constitúe unha 
importante reserva madeireira a nivel comarcal. As especies máis importantes son as 
coniferas (pino pináster e insigne) e as masas de eucalipto de pequeño e mediano 
tamaño. Todas elas teñen un bo aproveitamento madeireiro en pastas celulósicas , 
taboleiros, tarimas...

O crecemento rápido destas especies, cun período de crecemento para a tala de 25 
anos para os piñeiros e de 10 a 15 anos no caso do eucalipto, e un mantemento moi 
baixo da explotación, agás a prevención contra os incendios mediante a limpeza do 
monte baixo, (explotación extensiva e pasiva) fan que sexan unha opción moi atractiva 
como fonte secundaria de recursos, para os posuidores de superficie forestal.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Pol't'ca Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NUV. 2007

0 xefe do serv&o de Plajiifícadón Urbanística

(Vü-- C! El rr-
G. t.. *r r l• * 1
f; : ^ ' ■ ■ .r

. ■- en
seL.or. .■;.j . i G007

Zas. a ^ 
el

*4.
NEO STICA, i mez Rielo

ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELÉ ASENTAMIENTO 75



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Número de Incendios e Superficie en Hectáreas.

Concello de Zas 2002
Número de incendios 38
Superficie arborada (Ha) 3,91
Superficie rasa (Ha) 30,14

Número de explotacións agrícolas segundo superficie total e segundo superficie agrícola 
utilizada. (Has.)



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Persoas que traballan ñas explotacións agrícolas segundo relación co titular, por grupos de idade 
e ocupación principal.

Concello de Zas 1999
Total 1.853
Titulares 1.030

Grupos de idade
Ata 34 anos 67

De 35 a 54 anos 389
De 55 a 64 anos 280
De 65 anos e máis 294

Ocupación principal 1.030
Só na explotación 942
Outra actividade lucrativa principal 75
Outra actividade lucrativa secundaria 13;

Cónxuxes 419
Grupos de idade

Ata 34 anos 11
De 35 a 54 anos NTA DE GALICIA93
De 55 a 64 anos Aprobado definitivamente por Orete da CorílálBra de

Política TSfffofiaí, Obras PúblicasDe 65 anos e máis
Ocupación principal de dala m. 2007 419

Só na explotación 336
Outra actividade lucrativa principal i xefe do servizo de Planificación w

Outra actividade lucrativa secundaria

slica

Outros membros da familia do titular Gómez 414

Grupos de idade
Ata 34 anos 141

De 35 a 54 anos 94
De 55 a 64 anos 61
De 65 anos e máis 108

Ocupación principal
Só na explotación 320
Outra actividade lucrativa principal 77
Outra actividade lucrativa secundaria diligencia.- ei p ■'ate Piar

"F~—
V • 
ac>. ■ 
sesiár
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PLAN XERAL DÉ ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Subsector pecuario.

A ganderia representa cada vez un papel máis importante dentro do sector primario, as 
térras dedicadas a pastos permanentes ganan terreo na superficie agrícola, os cultivos 
oriéntanse cara a manutención do gando. Destaca a presenza da cabana bovina, con 
7790 unidades gandeiras, dentro de explotacións de tipo familiar, e un tamaño medio 
de 18 reses por explotación. En segundo lugar estaría o gando porcino con 1199 (UG).

Ganderia en unidades gandeiras (UG) ñas explotacións agrícolas

Concello de Zas 1989 1999
Bovinos 5.421 |7.790
Ovinos 67 155
Caprinos 3 .4
Porcinos 694 1.199
Equinos 7 38
Aves 181 ¡188
Coellas nais 9 25

Número de explotacións e número de bovinos (vacas de muxidura, de non muxldura e outros 
bovinos)

Concello de Zas 2001-2002 2003
Número de explotacións 500 488
{Número de bovinos
| Número de vacas de muxidura 5.473 5.833
j Número de vacas de non muxidura 1.278 1.558

Oufaros bovinos 2.107 1.338
Total bovinos 8.858 8.729

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

de data (J 8 NUV, 2007
a 0 xefe do servizo de Pfarüíteación Urbanística

rPauto Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Número de prazas de porcino en explotacións Industriáis.

Concello de Zas 1998 1999 2000 2001

Prazas de reprodutoras 340 340 385 385

Prazas de cebo 1.346 1.346 0 o

Non se ¡nclúen as prazas de reprodutoras en explotacións de 5-9 prazas por cuestións metodolóxicas do 
proceso de elaboración de directorios.

Número de máquinas propiedade exclusiva da explotación agrícola.

Concello de Zas 1999
Tractores (rodas ou cadeas) 768
Motocultores, motosegadoras, motoazadas e motofresadoras 1.314

Colleitadoras de cereais 45
Outras colleitadoras 18

Sociedades cooperativas
Concello de Zas

Agrarias
Consumidores e usuarios
Crédito

Aprobado definiiiv^ente por Orde da Conselleira deEducacional
Política Territorial, Qbras Públicas e Trans porteslEnsino

Explotación comunitaria da térra
^dete—Ü j NÜV. 2007

O xeOdo servizo de Plaijificacii n UrbanísticaSegundo grao
Servizos
Traballo asociado ’edro Páuío Góme¡ Rielo

Transportistas
Vivendas

Zas. a 10 p-ti tHno 2UU7 í; O
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

SECTOR SECUNDARIO

O sector secundario acollé ó 40,1% dos activos do municipio, repartidos entre o 22,3% 
no subsector da construción e o 17, 8% no subsector da industria. A actividade 
industrial basease en establecementos de pequeño tamaño de orixe familiar e 
vinculados os produtos locáis, como é o caso da industria transformadora da madeira: 
serradoiros, fabricación de mobles, etc...

A importancia do sector industrial vese reflectida na existencia do incipiente polígono 
industrial do Alio. A regulación e consolidación deste polígono industrial pode supoñer 
un factor decisivo no desenvolvemento do tecido industrial do municipio e da comarca. 
Unha boa consolidación industrial, ordenada e con instalacións modernas resulta un 
foco de atracción moi importante para os outros subsectores da estrutura económica.

O subsector da construción ten un peso importante na economía do municipio, esta 
importancia reflíctese de forma significativa na década dos 90, cun incremento no 
parque de vivendas, centrado principalmente no núcleo de Baio. O desenvolvemento 
deste subsector incide directamente no subsector industrial, xa que demanda produtos 
manufacturados como e o caso das industrias dependentes da madeira e as de 
extracción de mineral. O feito de que xa non exista dende o ano 2000 ningunha 
empresa relacionada ca extracción de pedra pode ser indicativa dun freo no 
desenvolvemento da construción.

Edificios, superficie e vivendas segundo tipo de obra por municipios. Unidades e metros cadrados

| Concello de Zas 2000 2001 f 2002 | 2003

Nova planta

Edificios de nova planta 12 ■ 2 12 2

Residencial 11 2 11 0:

Non residencial 1 0 2

Superficie de nova planta (m2) 5.389 827 3.186 950

Residencial (m2) 3.980 i 827 3.006 0

Non residencial (m2) 1.409 °! 1801 950

Vivendas de nova planta ; 18 21 12;j 0

Obras rehabilitación

Edificios en rehabilitación 61 0 1 0

Vivendas en rehabilitación 1 1¡ 0

Obras demolición
| Edificios en demolición oí 0 0 0

Vivendas en demolición 1 0 o: 0

XUNTA DE GALICIA 0 ^
Aprobado definitivamente por Orde da Conselletra de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes !
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a-"-
SGL.Oi :

Zas, b 
EL Si i

>üQ7

O xefs do servizo de Píapiticación Urbanística

INFOBMggl^'gljBANlSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL É DO M

^edro Paulo Gómez Rielo

PE ASENTAMIENTO 80



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Tecido empresarial.

Número de empresas do sector secundario, segundo actividade.

Concello de Zas 2002

Total
SECTOR SECUNDARIO 119

:| INDUSTRIA, INCLUIDA A ENERXlA 38
{INDUSTRIA MANUFACTURARA 37
industria da produtos alimenticios

¡Fabricación de produtos alimenticios
(Industria tóxtll a da confección
¡Industria téxBI
{Preparación a Dado de libras téxtües
Industria da confección a da palataria
¡Confección de pezas de vestir en téxtiies e accesorios 
[industria da madeira a da cortea

¡Industria da madeira e da cortea, agét mobles; cestada e espartería

¡Serrado e cepillado da madeira; preparación Industrial da madeira XLINTA DÉ GALICIA
; Fabricación de envases e embalaxes de madeira Aprobado definitivamente por Oírte da- Conselliira de
¡Industria do papel; edición, artes gráficas e reproduclón de se 

ijArtes gráficas e actividades dos servizos relacionados con elas
LÚliínplItíúwiiPt Obras Públicas e Transporté

4
¡Industria química
¡Fabricación doutros produtos químicos
¡Industria da transformación do caucho e materias plásticas

¡Fabricación de produtos de materias plásticas 
Industrias doutros produtos minarais non metálicos 
¡Industria da pedra ornamental a para a construción'
¡Metalurda e fabricación da produtos metálicos

amata—0 8 NÜV. 2997

¡Fabricación de produtos metállcoa, agás maquinaria e equipo
; ¡Fabricación de elementos metálicos para a construción
¡TratamerXo a nevestimento de metáis. Enxerieria mecánica xeral por conta de tercelros
¡Fabricación de artigos de coitelerfa e cube derla, forra mentas e fsrraxerla
Industriada construción de e equipo mecánico

¡Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos
¡Industria de material e equipo eláctrlco, electrónico e Óptico

¡Fabricación de equipos e instrumentos médlco-drúndeos e de aparellos ortopédicos
; Industrias
¡Fabricación da mobles; outraa Industrias manufacture!ras

Fabricación de mobles
i PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ENERXlA ELÉCTRICA, GAS E AUCA

! Producfón e distribución de enenda eléctrica
i CONSTRUCIÓN 81

¡Preparación de obras
Construción xeral de Inmobles e obras de enxerieria civil 23

D'l FM- ' " IAT TI p-t^nte piHI‘Instalacións de edificios e obras 27
-Gv,—
-ftr

: Acabado de edificios e obras ■'nal. 28

SEL i J i".

Zas, a !r -
El
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

SECTOR SERVIZOS

Os núcleos de Zas e Baio concentran de forma maioritaria a oferta municipal do sector 
terciario. A súa situación ó pé das vfas de comunicación máis importantes consolidaos 
como centros de actividade comercial de nivel básico e influencia a nivel local. A 
actividade principal desempéñana os pequeños comercios e os servizos de hostalería.

A importancia do patrimonio histórico e cultural do municipio, a enorme riqueza 
etnográfica, xunto eos seus valores naturais e paisaxísticos fan de Zas un concello 
idóneo para o desenvolvemento dunha estratexia de explotación racional e sostible dos 
seus recursos, un potencial que polo de agora está moi desaproveitado.

Número de empresas do sector servizos, segundo actividade.

Concello de Zas
SERVIZOS

ANO 2002 

267
COMERCIO, REPARACIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETABBMTA HC A.i ip}A
CICLOMOTORES E ARTIGOS PERSOAIS E DE USO DOMÉSTICO , / '
w J----- -r-——---------¡ d̂efinitivameflVenda, mantemento e reparación de vehículos de motor, motocicl* a#e.r„„ _ 
cfclomotores; venda polo miúdo de combustible para vahlculos^fliMfftrtmF0™1Publicad Transpoi

i e-púr-Orée da Canse lleira de

Venda de vehículos de motor
Mantemento e reparación de vehículos de motor
Venda polo miúdo de carburantes para a automoción
Comercio por xunto e Intermediarios do comercio, agís de vel 
motocicletas

nhanística

Intermediarios do comercio
Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animáis vivos
Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
Comercio por xunto de produtos de consumo, distintos dos alimenticios
Comercio por xunto de produtos non agrarios semielaborados, chatarra e produtos de 
refugallo
Comercio polo miúdo, agás o comercio de vehículos de motor, motocicletas e 
cfclomotores; reparación de efectos penáosle e utensilios domésticos

4

79

Comercio polo miúdo en estableoementos non especializados 21
Comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en establecementos 
especializados
Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos, artigos médicos, beleza e hixiene
O utro comercio polo miúdo de artigos novos en establecementos especializados 44
Comercio polo miúdo non realizado en establecementos
Reparación de efectos persoais e utensilios domésticos
HOSTALERÍA 52
Hoteis
Restaurantes
Establecementos de bebidas 41
Transporte, almacenamento e comunicacións 31
Transporte terrestre 31
INTERMEDIACIÓN FINANCE1RA
Actividades auxiliares da intermediación flnanceira 011.. r C r M CIA

G;. : . .
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Actividades auxiliares de seguros e plans de pensións
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS E DE ALUGUEIRO; SERVIZOS EMPRESARIAL 28

Actividades Inmobiliarias
Actividades inmobiliarias por comía propia
Aluguelro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e utensilios 
domésticos
Alugueiro de automóbiies
Actividades Informáticas
Mantemento e reparación de máquinas de oficina, comtabüidade e equipo informático
Outra» actividades empresarial* 23
Actividades xurfdicas, de contabilldade, rextetro en libros de coritabllidade, auditoria, asesoría fiscal, 
estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública; consulta e ases ora mentó sobre 
dirección a xestión empresarial, xestlón de socios
Servizos técnicos de arquitectura e enxerieria e outras actividades relacionadas co ases ora mentó 
técnico
Actividades industriáis de llmpeza
Actividades empresa riáis diversas
EDUCACIÓN

Enslno primario
Formación permanente e outras actividades de ensino
ACTIVIDADES SANITARIAS E VETERINARIAS, SERVIZOS SOCIAIS
Actividades sanitarias
Actividades veterinarias
OUTRAS ACTIVIDADES SOCIAIS E DE SERVIZOS PRESTADOS A COMUN IDADE; 
SERVIZOS PERSOAIS 13

Actividades de sanearmento público
Actividades de saneamento público XUNTA PE GALICIAActividades recreativas, culturáis e deportivas

Aprobado definitivamente po¡ Qrde da Consslteira de
-Política Territorial, Obras Píitfeas e TransportesOutras actividades artísticas e de espectáculos

Actividades recreativas diversas
Actividades diversas de servizos persoais
Actividades diversas de servizos persoais

Estrutura do comercio ’aiiío Gómez Rielo

Concello de Zas 2001
Número de establecementos j 98
¡Densidade comercial 15,78
Superficie venda media 75
¡Superficie venda por habitante 1,19
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Oficinas de entidades de crédito.

Concello de Zas 2003
¡Total 1. 7
¡Bancos 4
¡Caixas 3
¡Cooperativas 0
¡Establecementos financeiros de crédito 0

Accidentes laboráis rexistrados segundo gravidade.

Concello de Zas | Total Leves Graves Mortal»
¡1995 “ — ! 31 27 4 0
¡1996 I 37 35 2 0
¡1997 “ “ I 47 45 2 0
1998 ¡ 52 50 2 0
1999 [ 65 60 5 0
¡2000 | 58 54 4 0
¡2001 ! 34 33 1 0
(2002 47 44 3 0

Contratos rexistrados segundo modalidade.

Concello de Zas 2001 2002
¡Total ”r 439 460
Interinidade 0 8
De obra ou servizo 281 308
En orácticas 1 7
Eventual Dor circunstancias da Droductón 35 55
Indefinido ordinario 5 6
Para a formación 22 29
Fomento do emoreao 10 15
Outros 77 32

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

O xefe do servizo de Planificación Urbanística

redro Paulo Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Paro rexistrado por sector de actividade.

Concello de Zas 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Paro total r~ ~293r 285 265 266 262 |
Aaricultura/Ganderfa 9 7 7¡ 7l 5'!
Industria r~ 45 58 57 5? r 6i:|
Construción r~ 102 85 72 [ 60 58 I
Servizos 113 112 [ 106: 111 1061
Sen emprecio anterior 25 22 24: 32 33 í

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade (datos mensuais e medias anuals)

Concello 
de Zas AMBOS SEXOS HOMES MULLERES

Total
Menores 

de 25 
anos

25 e 
máis 
anos

Total Menores 
de 25 anos

26 e 
máis 
anos

Total
Menores 

de 25 
anos

26 e 
máis 
anos

1999 2931 40: 252; 179 141 165; 113 26 87
2000 283 36 247; íes; 12 153 118 25 94

2001 266 34 233 155 11 144 111j 23 88
2002 266 i 35 232 143 1il 132 123'J ~24 100
2003 262 24 2381 138 10j 128 125 14 110

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

de data 0 8 NÚV, 2007
\ O xefe rio servizo de Piajtfficación Urbanística

’SÚÍÓGómez Ri&lo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN M UNIC I PAL DE ZAS

Concello de Zas. Cadro resumo de economía.

(Agricultura Dato Periodo Empresas Dato I Periodo
[Número de
explotacións de 
|gando bovino

452 2005
Empresas por condición xurfdica

Persoas físicas 301 2004
Sociedades anónimas 2004

[Total bovinos 8.264 2005
Sociedades de responsabilidade 

limitada 77 2004|
[Administración
[pública

Dato | Periodo Cooperativas 1 2004
Outras 19 2004

Ingresos
|municipais 2.639.615 2005 Empresas por

actividade
lndustria| Construción Servizos | Período

Impostas
(directos 668.548 2005 37 94 267 2004

Dato Periodo
Impostos

indirectos 11.227 2005 Empresas por estratro de asalariados

Taxas e
outros 161.589 2005

Peme 398 2004
Microempresa 384 2004

Rendemento 
medio do 1RPF 9.104,68 2004

sen asalariados 259 2004
de 1 a 9 asalariados 125 2004
Pequeña empresa (de 10 a 49 

asalariados) 12 2004
Construción Dato Periodo
Número de
vivendas a crear 
de nova planta

0 2005

Mediana empresa (de 50 a 249 
asalariados) 2 2004

Gran empresa (250 e máis asalariados) 2004

Variación neta do 
parque de
vivendas

0 2005
Número de unidades locáis 461 2004
Actividade Total | Homes Mulleres Periodo
Taxa de actividade 45,7 58,9 33,4 2001

Número de
edificios a crear 
de nova planta

0 2005
[Taxa de paro 8,4 7,8 9,3 2001
Ocupados por
sectores

Agricultura 474 189 285 2001

Comercio polo 
miúdo Dato Periodo

Pesca 9 8 1 2001
Industria 398 240 158 2001

Número de
establecementos
comerciáis

94 2002
Construción 498 466 12 2001
Servizos 856 478 378 2001

Paro rexistrado Total Homesl Mulleres Periodo
Superficie de
venda media m* 76,79 2002 |Por idade

menores de 25 anos 20 j 7 14 2006
outras idades 274j 128 146 2006

Indicador 
municipal da
renda dos
logares V|

H

Dato

IMTA rJ

Periodo

L.L

Por sectores de actividade

Agricultura 8 2006

...Industria 70 2006

Renda flppM&tfe
bruta
habitante)

Initívamente 
)rial, (Má?

ínr Orrte rta i uqnstrución 64 2006
úbftjjífe

«zos 121 2006

Sen emprego anterior
. .. , Qil, -EL P’r 2006n

0 xef® do servirn de Plaijificación Urbanística

S^jffUDO DO MEDIO RURAL E DON URE
FPauto Gómez Rielo
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.3. ÁMBITOS TERRITORIAL E OS SEUS LÍMITES

4.3.1.-Límites naturais. artificiáis e administrativos.-
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Cando se analiza un territorio resulta interesante poñer en relación os 
límites que definen a área de estudo xa que é frecuente atoparse 
coincidencias e disfuncións entre os limites físicos ou naturais, os de tipo 
administrativo, os establecidos por elementos artificiáis ou ben aqueles que 
persisten na memoria das persoas que habitan os distintos lugares, 
s
isf, mediante este exercicio, comprendemos mellor os niveis de 
Jpterreifción entre as zonas ou áreas xeográficas sexan ou non 

¿encantes ao ámbito de estudo, o concello.

situado no extremo oriental da bisbarra de Terra de Soneira, por 
seus limites non son con outras concellos, senón con outras 
s como a de Bergantiños ou a de Xallas. Parece lóxico pensar na 
ia de accidentes xeográficos importantes que xustifiquen a 
e comarcal. Pois ben, nuns casos é así e o límite coa bisbarra do 

oXallas evidénciase mediante a Serra de Soneira, a cal separa Zas do 
^ÜÜ^ello de Santa Comba, e o mesmo río Xallas que fai de límite con
««Icos.
im

al idade este limite fluvial vese reforzado por un elemento artificial, o 
encoro de Fervenza. Pola contra, a división entre as bisbarras de 
Bergantiños e Soneira no extremo Norte de Zas non se corresponde cun 
accidente coa suficiente importancia que se podería esperar. Dito accidente 
atópase algúns quilómetros máis ó norte, no Concello de Cabana e fórmao 
o anfiteatro de Bergantiños. Conformado aquí polos montes de Bomeiro e 
San Marcos, o límite entre Zas e Cabana obedece máis a un troco sutil na 
orografía, case imperceptible, e que non é outra que a divisoria de augas 

Centre a conca do Río Aliones e a do Río Grande.

' Pplo Leste Zas limita con Vimianzo mediante unha serie de elementos 
^éturais fácilmente identificables en moitos casos como o Río Grande, 
^Fpdra Veiga, O Picón, ... Noutras non é posible recoñecer pegadas senón 
4& mediante unha lectura detallada. Así, a parroquia de Vilar presenta un 

lindeiro occidental con Vimianzo definido por elementos moi sutís como a 
orientación de determinadas ladeiras, que segundo onde se ollen, 
determinan a pertenza a un concello ou outro.

4.3.2.-Descrición dos ámbitos parroauiais.-

A parroquia constitúe o ámbito territorial de escala e dimensións humanas, 
froito dun conxunto de relacións nos ordes social, económico, cultural, 
relixioso, etc. que teñen cabida nun espazo vital ou de subsistencia.

Para comprender mellor o ámbito polo que se estende unha parroquia é 
aconsellable ter presente este enfoque de territorio de subsistencia a través 
do cal un conxunto de asentamentos humanos sérvense del para 
desenvolver as actividades propias da vida rural.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

O uso do solo para o emprego e extracción de recursos é o principal motivo 
que dá forma e sentido a cada ámbito parroquial, con uns limites que están 
relacionados coa xeografia.

Así, é normal que a dorsal dun monte, unha canle ou calquera outro 
accidente que estableza barreiras pode constituir un limite entre 
parroquias. Outras veces a división establécese por elementos sutis do 
territorio como un cómaro, unha leira ou o troco de orientación dunha 
ladeira. É entón cando o ámbito parroquial responde á maneira de percibi- 
lo territorio en base a un conxunto de relacións visuais.

O termo municipal de Zas, dada a súa extensión, presenta unha complexa 
fragmentación parroquial reflexo tamén da complexa e variada orografía 
municipal.

Pasamos a continuación a definir as características das dezaseis 
I parroquias e as relacións que se dan entre elas e entre os concellos 
| limítrofes.

ROQUIA DE BAIO

filada no extremo noroccidental de Zas, preséntase en forma de 
- ndice respecto ó resto do concello.

is, o paso da estrada AC-552 e a existencia do cruce, en Baio, coa 
estrada de Laxe foi o motivo do forte desenvolvemento urbano que todos 
oñecemos.

relacións internas tradicionais foron entre Fornelos e Baio mediante o 
iño de Laxe, creando un espazo común a ámbolos dous lados do 

ío Fornelos. No século XX esta relación deu un xiro de noventa grados 
ó adquirir importancia a estrada de Fisterra, estregándose as relacións 
do núcleo urbano de Baio eos concellos do eixe A Coruña-Fisterra.

PARROQUIA DO ALLO

Unha das parroquias de menor extensión superficial e tamén de menor 
densidade de poboación (2 hab./Ha.) debido ó escaso desenvolvemento 
do asentamento, e é que o nome desta parroquia vincúlase á gran 
propiedade das Torres do Alio, hoxe en día bastante desvirtuada por 
sucesivas segregaclóns e polo recente desenvolvemento construtivo ao 
borde da estrada AC-552.

O seu principal asentamento rural é Muriño, situado no extremo norte do 
termo municipal. O cal comparte relación tanto co área de Baio como co 
próximo e veciño termo de Cabana de Bergantiños mediante a estrada 
provincial CP-1406.

p
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

PARROQUIAS DE VILAR, LAMAS E SAN CREMENZO DE PAZOS

Conxunto de tres parroquias que gardan entre elas un motivo xeográfico 
común pois desenvólvense cada unha délas lonxitudinalmente entorno ó 
curso medio de o seu respectiva canle, existindo dúas pequeñas dorsais 
de monte que as separa.

Esta configuración da orografía (ver plano hipsométrico) fomenta a 
relación e comunicación lonxitudina!.

Así, aínda que teñen unha topografía suave, as relacións transversais, é 
dicir, entre as tres parroquias, é tímida. Vilar atópase vinculada ó veciño 
concello de Vimianzo e comunícase con Baio a través deste. Lamas 
goza de boas relacións eos dous principáis núcleo urbanos: Baio e Zas, 
mediante a estrada AC-404, ao situarse nunha posición equidistante. A 
parroquia de Pazos presenta certo illamento motivado por pequeños 
accidentes topográficos ao norte e pola extensa superficie, ao sur, do 
Monte de Gándara, o cal pese ao seu escaso relevo, constltúe unha 
“térra de ninguén” que a separa das parroquias orientáis. Mais, Pazos 
goza de boa accesibilidade dende a estrada AC-552, facilitando así a 

s comunicación co entorno do eixe A Coruña- Fisterra.

3 - PARROQUIAS DE GÁNDARA, CARREIRAE MIRA
<fc
&ignxunto doutras tres parroquias que agrupamos tamén por ser 
' tiguas e presentar unha configuración similar e moi condicionada 
_o motivo orográfico. Se o conxunto de parroquias anteriores 
¡asentaba un desenvolvemento en val lonxitudinal, aquí se inverte o 

uema respondendo a un desenvolvemento transversal baseado na 
ica sección do val onde o uso do solo é a sucesión: canle - térras de 

labor - asentamento - monte.

da existindo grandes diferenzas na extensión superficial destas tres 
rroquias dito esquema é unha copla literal que se repite tres veces e 

uxo motivo xeográfico hai que búscalo no potente Macizo de Meda.

Ante esta clara disposición é fácil entender a boa relación entre estas 
parroquias, tanto visualmente, pois comparten a mesma conca, como 
pola comunicación viaria. De feito aínda consérvase parte do camiño 
antigo que desde A Piolla (Cabana) se dirixe cara o sur vertebrando os 
asentamentos situados na metade da ladeira.

- PARROQUIA DE ZAS

A parroquia de Zas garda certa simiiitude co grupo descrito 
anteriormente ao manter, en certa medida, o mesmo esquema. 
Obsérvese como dunha maneira un tanto artificiosa esta parroquia 
busca a súa porción de monte como complemento vital dos
asentamentos rurals.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL AIOOELQ'DE ASEMfcÁMIEtT
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Mais en Zas prodúcese o augurio que se aveciña, que é o chanzo de 
transición que precede a zona alta do extremo sur do termo municipal.

O seu principal asentamento, estendido hoxe dia ao longo da estrada 
AC-404, constitúe a encrucillada de camiños sobre a que pivota o resto 
do termo municipal e é o motivo que xustifica a capitalidade.

PARROQUIAS DE LAROÑO E CASTRO

Ámbalas dúas parroquias se conforman dentro do espazo visual definido 
por tres cotos: A Pena, O Picón y O Castro. Presentan unha orografía 
“revolta” froito do chanzo que separa a zona alta, ao sur, da zona baixa e 
chá característica do norte municipal.

O ámbito da parroquia de Castro esténdese á súa vez cara o leste , 
buscando as ladeiras da serra de Soneira e recollendo un grupo de 
asentamentos (Rial de Abaixo, Caberte ) que non gardan relación 
algunha co resto pois mais ben comparten o espazo asociado da parte 
alta do Río Zas, pertencente á parroquia de Meanos.

s13
c
.2

COOsí
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PARROQUIAS DE MEANOS E ROMA
I
Ag parroquias de Meanos e Roma, xunto ás de Muíño, Brandoñas e 
~andomil, constitúen a zona alta de Zas e por tanto o área xeográfica 

erenciada do norte municipal por presentar unhas calidades de 
icroclima menos favorábeis e unha vocación agrícola orientada á 
ndería e ao sector forestal.

balas dúas parroquias aínda presentan signos propios do chanzo de 
transición mediante os vales dos Ríos Zas, Vilar e Ponte do lobo, que na 

úa zona alta preséntanse en forma de val encaixado.

n obstante, os principáis asentamentos da parroquia de Meanos se 
topan na parte sur, onde o relevo suavízase xusto antes de se produci- 

lo cambio de vertente na divisoria de augas entre a conca do Río Grande 
e a do Río Xallas.

Roma e Meanos atópanse divididas pola dorsal do Monte de Roma, o 
que provoca o asol amento visual e de feito entre Roma e o resto do 
termo municipal. Nin tan sequera existe relación con Vimianzo pois outra 
dorsal de características topográficas similares fai de limite co veciño 
concello.

Non así Meanos, de configuración mais abierta e ben comunicada co 
resto do concello ao ser atravesada pola estrada que une o núcleo de 
Zas coa estrada AC-441.
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- PARROQUIA DE MUfÑO

A parroquia de Muí ño pertence na súa práctica totalidade á conca do 
Xallas presentando, polo tanto, unha orientación das súas ladeiras 
predominantemente cara o sur. Xunto a Brandomil e Brandoñas forma 
grupo de tres parroquias vinculadas á Bisbarra do Xallas.

Muíño constitúe a parroquia de maior extensión superficial pese a que os 
seus asentamentos se concentran nun área moito máis reducida en 
torno ao Regó de Fonte e conformando un espazo agrícola que se 
percebe nunha conca visual de forma redondada e ben estruturada. O 
resto da súa superficie ten unha vocación netamente forestal.

Ao igual que Meanos está atravesada pola estrada municipal que en 
dirección norte-sur vertebra a parte sur do termo municipal.

- PARROQUIAS DE BRANDOÑAS E BRANDOMIL

Situadas no extremo meridional do termo municipal, lindan co Río Xallas 
o cal fai de limite co Concello de Mazaricos. Na actualidade a súa 
configuración mudou a causa do encoro de Fervenza, o cal fixo minguar 
a extensión superficial, en especial a de Brandoñas, coa perda de 
grande parte do seu espazo agrícola.

utuacións estacionarias do encoro producen unha imaxe mudante 
ndo as distintas épocas do ano facendo que a paisaxe se perciba e 
imite de forma contradicoria.

rroquia de Brandomil esténdese nunha pequeña porción de territorio 
ao'outro lado do Rio Xallas, o que fai romper a coincidencia entre limite 
gográfico e administrativo. Non obstante este feito adoita ser frecuente 

do hai unha ponte de orixe antiga (Ponte de Brandomil) que 
única ámbalas dúas beiras.

presenza de numerosos restos arqueolóxicos de distintas épocas así 
como a existencia dunha ruta este-oeste que posteriormente se 
converteu en Camiño de Santiago evidencia a posición estratéxica deste 
lugar en relación a un contexto territorial mais ampio.

4.4 A ESTRUTURA TERRITORIAL DO MEDIO RURAL DE ZAS

4.4.1.-Os condicionantes xeomorfolóxicos.-

Zas é un Concello esencialmente rural onde o medio urbano localizase de 
forma puntual nos núcleos de Baio e Zas, ambalas dúas á súa vez 
portadores da herdanza rural pasada.

Non é de estrañar que a organización territorial actual baseada nunha 
profunda e secular dependencia do medio, como suporte da actividade 
humana, garde unha estreita relación eos elementos de natureza física e
xeográfica.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

A bibliografía xeográfíca que describe o termo municipal de Zas encadra 
este Concello na Bisbarra de Soneira caracterizada pola suavidade 
orográfica ou penillanura propia da conca do Rio Grande e con ocasionáis 
sobresaltos no relevo, tais como o Macizo de Meda, por pór un exemplo 
que afecta a Zas. Pero cando se descende a unha observación a escala 
local e esmiúzase a información xeográfíca de seguida subxace unha 
complexidade territorial que, como se apuntou na descrición dos ámbitos 
parroquiais, pon en cuestión o concepto de bisbarra ou os límites do 
concello.

Dado que ao Plan Xeral interésalle coñece-lo fenómeno do asentamento 
humano e o conxunto de relacións entre o home e o seu medio, é preciso 
antes de nada apuntar cales son os condicionantes xeomorfolóxicos que 
explican a maneira en que o home se serviu do territorio para subsistir:

A altitude topográfica é un elemento que establece diferenzas no ámbito 
municipal mediante unha primeira metade setentrional comprendida 
entre os 150 e os 250 metros e unha segunda metade meridional onde o 
asentamento poboacional sitúase ñas franxas de 300 e 400 metros de 
altitude.

-iEstf lixeira diferenza de altitude entre as dúas metades de Zas é 
determinante para explicar a densidade de poboamento do concello 

o, posiblemente, as condicións de microclima favorábel do norte o 
ivo polo que a densidade de poboación sexa superior mentres que 
ur diminuíu considerablemente.

§
encima dos 400 metros non existe ningún asentamento, 

localizándose as zonas de monte. Este fenómeno recoñécese no Macizo 
e Meda e nos Montes de Roma.

pendente do terreo constitúe outro condicionante clave na 
anización e utilización do territorio. Como se verá mais adiante, ten 

special incidencia no uso do solo e nos cultivos. Por exemplo, a 
existencia de terreos en pendente suave é condición imprescindlbel, 
aínda que non a única, para determina-lo espazo agrrcola e por 
exclusión as térras marxinais ou o monte. A inclinación do terreo 
determina tamén a complexa estrutura viaria rural, determinando os 
itinerarios curtos e os longos. En consecuencia, a forma e o 
desenvolvemento dos asentamentos teñen a súa explicación na 
topografía e o viario que se xera desta.

- O sistema hidrolóxico e, en definitiva, a presenza de auga ñas súas 
variadas representacións (regos, fontes, brafias, ...) determinan a 
organización do espazo humanizado. A presenza de fontes e pequeñas 
can les permanentes é condición imprescindlbel para que se produza o 
asentamento.

Non obstante o asentamento foxe do terreo pouco saneado polo que a 
correcta combinación entre pendente do terreo e presenza de auga é 
fundamental.
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Compréndese entón como na parroquia de Gándara existe unha extensa 
área que, a pesar de carecer de pendente, non deu lugar ao 
asentamento por ser un terreo pouco saneado. Na actualidade é un 
monte sen vocación clara pois admitiría outros usos como o prado.

As características edafolóxicas están estreitamente relacionadas co 
factor xeolóxico, pois en función do substrato rochoso e os procesos 
erosivos e de depósito xurdirá un tipo e calidade de solo. Zas é un 
concello que conta con solos de boa calidade e, polo tanto, adecuados 
para as labores agrícolas.

Local izan se ñas áreas baixas dos vales, en especial os de tipo cambisol 
g/e/c§, aínda que tamén existen solos con aptitudes ñas ladeiras 

rosíjpnabeis.

mparámolos Planos de Información "Agrolóxico" e "Usos do solo" 
éndese a correspondencia entre a aptitude agrolóxica definida por 
s e os usos tradicionais do solo. Obsérvese, por exemplo, a 
idencia entre o monte baixo ou matogueira da zona alta do Macizo 
eda coa clase Vil no plano agrolóxico. No outro extremo, as térras 

de labor inmediatas aos asentamentos coas zonas de mellor aptitude 
^ ^ses II e lll).

s usos do solo -

un territorio como o que nos ocupa a análise do uso do solo debe 
considerar ao home como artífice das alteracións que durante séculos 
realizou nun medio con un potencial natural e ecolóxico moi distinto. É por 
iso que o factor temporal é importante en tanto que o uso do solo constitúe 
un proceso evolutivo motivado por unha circunstancia social e económica 
cambiante ao longo do tempo.

Í
n ánimo de facer arqueoloxía do uso do solo e considerando que a 
nfiguración rural actual aseméllase na súa esencia á época medieval 
día onde tiveron lugar a expansión agrícola e o avance das cavaduras, a 
álise debe centrarse na situación actual e na nova orientación na 
ización do solo, froito dos trocos circunstanciáis que se está a producir 
sociedade rural.

Da observación do Plano de Información de "Usos do solo" e a súa posta 
en relación con outros planos temáticos como o "Hipsométrico", o 
"Clinométrico", etc., apréciase que todo está no lugar que lie corresponde. 
Sen dúbida este é un feito consecuente da herdanza rural ancestral na cal 
e, ata fai ben pouco tempo, o home establecía unha relación de 
dependencia co seu medio, logrando un equilibrio froito da adaptación 
mutua.

Xa que hoxe en día a relación entre home e medio rural é mais permeábel 
e atópase viciada por elementos extemos, por non dicir que nalgúns casos 
o campo é obxecto dun abandono preocupante, é tóxico entender algúns 
cambios no uso tradicional do solo:
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- A explotación sistemática do monte como subministro de leña, toxo e 
madeira para a elaboración de elementos de autoconstrución e útiles 
deixou paso aos cultivos de especies forestáis para o mercado externo 
da industria da madeira ou o do papel. Este fenómeno apréciase 
claramente ñas grandes extensións de monte existentes en Zas como o 
Monte de Gándara, o Macizo de Meda ou os Montes de Roma.

- A circunstancia económica e política do sector lácteo tende nos últimos 
anos a esixir grandes e modernas explotacións de gando vacún que 
demandan grandes cantidades de cultivo forraxeiro. Con iso o espazo 
agrícola tende a centrarse cada vez en menos tipos de cultivos, sendo 
case imposíbel detectar plantacións de trigo ou outros cereais 
tradicionais.

Por outra parte, a demanda de pastos unida ás melloras en termos de 
mecanización e accesibilidade fai que se caven térras que 
tradicional mente eran monte ou que, polo seu distanciamento dos 

i asentamentos, non tiñan vocación clara.

£ A ^ropiedade da térra pode ter algo que ver nisto, pois nun sistema tan 
fraccionado, aquel que quere producir só o pode facer alá onde ten 

gDiedade, sexa onde fose. Esta dispersión de cultivos propia do sector 
deiro prodúcese ñas parroquias do sur de Zas. Obsérvese como en 
a ou Meanos as térras traballadas van mais alá do espazo agrícola 

icional inmediato aos asentamentos.

O abandono do medio rural e o constante envellecemento da poboación 
stá a provocar outros cambios no uso tradicional do solo, sendo 
idente en algunhas zonas próximas aos couces o proceso de 
uralización. E é que o primeiro en se abandonar no espazo agrícola 
os herbáis ou prados naturais, debido ás dificultades de acceso para 

á maquinaria de hoxe. En outros casos prodúcese a invasión do uso 
forestal en térras agrícolas pois este é un cultivo que require menores 
atencións.

- A concentración parcelaria, realizada fai mais de dúas décadas tivo unha 
recompensa presente pois constitúe o salvavidas dos gandeiros que 
deben racionalizar as súas explotacións ante os novos requ¡rimentos. 
Obsérvese o Plano de Información de "Usos do solo" en relación ás 
áreas concentradas do Plano "Parcelario”.

4.4.3.-A estrutura viaria e parcelaria.-

A estrutura viaria e parcelaria de Zas presenta na actualidade certa 
complexidade pois é o resultado da evolución e os acontecementos 
históricos que tiveron lugar ata os nosos días.

El e Plrsr
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

A estrutura da propiedade é minifundista pero mais alá desta xeneralidade 
é posíbel recoñecer unha variedade morfolóxica resultado duns 
condicionantes históricos e xeográficos. Asi, chama especialmente a 
atención que dentro dunha estrutura fraccionada se manteñen indemnes as 
grandes propiedades vinculadas aos títulos nobiliarios. Véxanse as 
grandes propiedades de Torre do Alio, Daneiro e As Edreiras no plano de 
"Parcelario”.

Os montes presentan unha estrutura moi fraccionada se ben na 
configuración viaria e parcelaria dalgún deles presúmese unha orixe 
mancomunado ou veciñal. Obsérvense no Macizo de Meda os cambios na 
configuración parcelaria segundo a parroquia de que se trate.

O uso do solo, derivado da condición do relevo, deixa a súa pegada na 
forma e tamaño da parcela. Así, as parcelas de monte acostuman 
presentar unha forma estreita e alongada formando conxuntos ou matrices 
m a ¡ores. As térras de labor responden a formas menos ríxidas e mais 
orgánicas, dispostas en racimos ou abanicos que se adaptan á topografía. 
Isto non é así ñas áreas do territorio onde se practicou a concentración 
parcelaria. Xurde entón unha nova orde mallado recoñecíbel que, anque 
cuestionábel pola súa rixidez e falta de adaptación ao relevo, é o artífice, 

3 alómenos en Zas, do mantemento da actividade agrícola.

Sob^ a estrutura viaria de Zas, diremos tamén que é o resultado da 
volición, en onde nuns casos as rutas permaneoen co tempo, 

Untándose cada certo tempo, en outros xorden novos trazados e 
non, aparece unha nova trama que se superpón e anula a anterior.

unha escala supramunicipal o territorio de Zas ¡nterponse entre dúas 
importantes: unha é o traxecto A Coruña - Finisterre, a outra entre a 
da Morte (Laxe, Muxía) e a capital, Santiago. Na actualidade semella 

ter maior importancia a primeira, coa estrada AC-552, que materializa un 
principáis eixes subregionais. Sen embargo a xeomorfoloxía de Zas 

que o eixe definido polo traxecto Muxía-Santiago teña un peso 
ico maior.

E é que a condición de dorsal ou divisoria de concas constitúe un dos 
motivos que determinaron as rutas desde tempos remotos. Observemos os 
enclaves arqueolóxicos para reforzar esta idea.

Na actualidade, a estrada AC-441 ven a substituir dúas rutas antigas en 
dirección este - oeste: unha, a que cruza o Xallas en Bradomil (Ponte de 
Bradomil) e a outra, a que discorre, algo mais ao norte, pola divisoria de 
augas entre o Xallas e o Grande e cruza o lugar de A Fonte Espido.

A nivel local a disposición alongada do territorio municipal, unido á 
condición do relevo en estruturas ou macizos de dirección norte - sur, xerou 
unha malla formada por percorridos lonxitudinais, que seguen a directriz 
dos vales, e por percorridos transversais. Novamente a concentración 
parcelaria truncou a herdanza do pasado visionándose agora de forma 
fragmentada. D! ¡ :̂
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.4.4.-A posición e morfoloxía dos asen tomentos. -

A existencia de restos arqueolóxicos no territorio de Zas confírmanos que o 
proceso de poboamento comezou en tempos da prehistoria. Este 
fenómeno propio del noroeste peninsular, está caracterizado pola 
permanencia ata os nosos días de túmulos funerarios e restos de 
asentamentos castrexos. Os primeiros son unha evidencia de rutas 
asociadas ás principáis dorsais, por onde a comunicación se voive cómoda 
e segura. Os segundos, xa na Idade do Ferro, constitúen o primeiro modelo 
de asentamento estable coñecldo caracterizado polos enclaves 
topográficamente destacados e de estrutura defensiva. Sabemos que este 
tipo de asentamento mantívose en tempos da romanización, convivindo 
cun novo modelo que paulatinamente se irá desenvolvendo a través da 
historia nun proceso de colonización da térra: as vilae.

O sistema de poboamento é polo tanto resultado dun proceso secular cuxo 
fío condutor é a dependencia a un medio rural e natural que deixa tras de si 
un territorio tremendamente modificado polo home na súa loita pola 
subsistencia.

Á día de hoxe, ese medio preséntase con parte daquelas pegadas 
§ acumuladas ó largo do tempo en forma de rueiros, carballeiras, pontes, 
I etc., pero cun montón de interferencias culturáis, técnicas e sociais xeradas 

nasailtimas décadas, que nos confunden na percepción e na comprensión 
ifiodo de ocupa-lo territorio.

a así, os principios xeradores do modelo de asentamento e as 
ularidades, tanto na situación como na morfoloxía dos asentamentos, 

an unha estreita relación eos condicionantes físicos e xeográficos de

Mediante a interpretación dos distintos Planos Temáticos de Información a 
ala 1/25.000, é posíbel extraer algunhas conclusións:

ncanto á posición dos asentamentos en relación ao relevo do terreo 
™*#éstá claro que estes foxen das coutas altas e expostas. Non obstante 

este condicionante é relativo e ten unha lectura distinta segundo se trate 
da metade norte ou da metade sur de Zas. Mentres que no primeiro caso 
a práctica totalidade dos asentamentos se sitúa na banda altimétrica 
comprendida entre os 150 e 250 metros, sen superar nunca os 300 
metros de altura, e considerando que o Macizo de Meda supera os 500 
metros, na segunda metade estes se sitúan entre os 300 e 400 metros.

Semella cumprirse, polo tanto, e tamén en Zas, a regra común na cal o 
asentamento é a bisagra entre unha zona elevada (monte) e unha zona
baixa (val) ben regada e con solo suficiente para ser cultivad^.

a.- r /
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- A pendente do terreo é un condicionante que afecta fundamentalmente á 
forma e crecemento dos asentamentos. Ben é certo que non é frecuente 
atopalos en terreos con pendentes superiores ao 20% anque en moitos 
casos o limite entre as térras de cultivo e o monte ven dado por un 
chanzo ou cambio brusco na pendente que serve de suporte ao 
asentamento.

Este feito dá lugar a una marxe suficiente entre asentamentos en 
pendente afectando claramente á súa forma e o seu desenvolvemento. 
Como sabemos, a ausencia de pendente fai posíbel unha forma 
redondeada e de estrutura radial - concéntrica, mentres que o terreo 
inclinado produce un desenvolvemento lineal buscando o mesmo nivel 
ou couta altimétrica. Un exemplo significativo témolo na diferenza 
apreciábel entre os asentamentos do conxunto das parroquias de Vilar e 
Lamas e os asentamentos de Mira e Carreira.

- O sistema hidrolóxico e a presenza de auga no terreo sen dúbida é un 
factor determinante da posición do asentamento e que garda estreita 
relación, á súa vez, co relevo.

A auga é un elemento vital e necesario pero tamén incómodo e 
indesexábel en virtude da forma en como se presenta. Mentres que as 
térras de labor precisan un terreo ben regado e á vez saneado con un 
sc§o capaz de reter a medida xusta de humidade, os asentamentos 
nSpesitan unha fonte permanente de auga e á vez un suporte seco e 
apeado.

emais, para que un asentamento dispofta dunha aportación constante 
auga, xa sexa mediante pozo, regó ou alumeamento de auga, é 
ciso que se sitúe nun emprazamento baixo unha considerábel masa 

pericial capaz de filtrar ou encañar a auga.

nte esta premisa, é fácil entender a multitude de enclaves adecuados 
metade norte de Zas, onde a rede hidrográfica se observa moi 

nsificada. Non así na meseta sur, onde a presenza de auga é menor, 
bservándose unha caída na densidade poboacional. Obsérvese como 

os asentamentos máis desenvolvidos da metade sur como Vila, 
Langueirós, A Mámoa, na parroquia de Meanos sitúanse 
respectivamente ñas ladeiras do Macizo de Meda e do Monte de Roma, 
polo contrario resulta desconcertante a posición de Pudenza, na 
parroquia de Brandomil, un asentamento abondo desenvolvido e onde 
cusía crer na existencia de fontes de auga.

Á día de hoxe, grazas á implantación de pequeñas redes e depósitos 
para o fornecemento de auga, o factor h Id rico deixa de ser determinante. 
Mesmo a disposición de redes lineáis vinculadas ás principáis vías de 
comunicación foron, ñas últimas décadas, un no)to^ motivo de 
crecemento ou expansión de asentamentos preexistentes.

D‘! ln'r"*¡A,- 1 1 
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- As características edafolóxicas do solo constitúe un motivo que 
condiciona e limita o desenvolvemento poboacional.

En Zas existen grandes superficies que dispoñen de condicións aptas 
para o cultivo, se ben trátase dun factor que, no desenvolvemento 
tradicional ou rural do asentamento, é preciso conxuntar eos factores 
hidrolóxico e xeomorfolóxico.

No Plano de Información "Agrolóxico" é posibel relacionar a posición dos 
asentamentos coas zonas de mellor clasificación agrolóxica, sendo 
inviábel o seu desenvolvemento en temeos onde predominen as malas 
aptitudes. Obsérvense os asentamentos de Rial de Abaixo en Castro e 
Froxán en Meanos, émbolos dous de escaso desenvolvemento, con 
grandes limitacións tanto topográficas como na capacidade do solo.

En definitiva, a conxunción duns factores xeomorfolóxicos que actúan como 
condicionantes e a capacidade do ser humano para adaptarse e extraer 
proveito dos recursos do territorio fixo posíbel, tamén en Zas, o 
desenvolvemento da vida en unidades territorial fragmentadas seguindo 
un modelo de ocupación espailado.

4.5 ESTUDO DA PAISAXE RURAL

i 4.5.1 .-Xeneralidades sobra a oaisaxe de Zas.-
$
flores atribuidos a un determinado territorio son advertidos e 
~loados dende multitude de puntos de vista: agrícola, forestal, 

o, etc. Algúns destacan nun determinado momento debido a 
&óns conxunturais que os revalorizan. Outros, sen embargo, son 

s inherentes ó territorio.

ubida a paisaxe é un valor inherente do territorio pero tamén é certo 
que dito valor foi cambiante ó longo do tempo, da mesma forma que a 

¡a paisaxe é cambiante debido á acción do home.

ra movámonos nunha conxuntura social onde se empeza a prestar 
dial atención ós temas relacionados coa paisaxe e o medio ambiente, 

orno consecuencia disto está a consideración que fai a lexislación 
urbanística e sectorial en materia de impacto ambiental.

Cada vez máis existe maior sensibilidade social ata esta materia, sendo un 
dos principáis motivos a irreversibilidade das accións negativas sobre o 
medio; é dicir, cando o territorio sufre unha agresión ó seu medio natural e 
a súa paisaxe, pode converterse en algo permanente chegando a perder 
ese valor que a priori era inherente.

O concepto da paisaxe presenta diferentes definicións difusas e nesgadas 
que o relacionan co belo ou fermoso, o que constitúe un argumento
subxectivo do que hai que desmarcarse de súpeto.

D '
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Os trabados e estudos que abordan o tema da paisaxe relacionan o 
concepto con dúas realidades:

- Elementos que pertencen a un medio (físico, natural, biolóxico, antrópico, 
...), que se relacionan entre si.

- O medio receptor, o individuo, que a través dos seus sentidos percibe 
eses elementos relacionados.

Polo tanto, pódese defini-la paisaxe como aquela imaxe sensorial (visual, 
olfactiva e auditiva) dunha serie de elementos relacionados que provoca en 
nós unha sensación determinada.

Para poder analiza-la paisaxe característica do territorio do termo municipal 
de Zas é preciso expor tres conceptos asociados á definición da paisaxe:

- O suxeito ou persoa que percibe e asimila unha determinada paisaxe. 
Non é obxecto deste traballo analizar este factor.

O medio ou vía de transmisión. A atmosfera como elemento de 
transmisión de luz (imaxe visual), de ruidos de sons e de cheiros.

O fenosistema ou conxunto de elementos que constitúen o medio e 
forman parte perceptible do territorio. Estes poden ser, en función da 
s^a natureza. físicos, biolóxicos e antrópicos.
£

sida vez, o fenosistema leva asociado outro concepto denominado 
sistema, que consiste nos elementos non perceptibles que residen no 
istema e que conforman a razón ou explicación do mesmo.

a//cfades esenciais da atmosfera en Zas están estreitamente ligadas ó 
e climatolóxico xeral e a situacións de microclima características 

dalgunhas localizacións como a metade norte e os numerosos cantes, o 
cizo de Meda, a zona do encoro de Fervenza, etc.:

resenza do encoro e a existencia de varios leitos no termo municipal 
que a atmosfera teña un elevado índice de humidade. Esta dificulta a 

visibilidade dependendo da situación atmosférica. A meilor visibilidade 
prodúcese en situación anticiclónica coa chegada de vento seco ou ben 
tralo paso das frontes frías asociadas a depresións. A peor visibilidade 
prodúcese cando hai excesiva evapotranspiración, sen vento, ou ben ó 
inicio do mal tempo coa entrada da fronte cálida. Neste senso, a metade 
sur do concello, debido a altitude, a atmosfera e máis saneada.

Ante a variedade de situacións atmosféricas é preciso considera-los 
matices que na paisaxe se producen polos cambios de luz e cor así como 
pola presenza de elementos atmosféricos como néboas, choivas, 
presenza de nubes, etc. Esta é unha calidade común que se produce en 
toda a xeograffa galega e que poderla ser determinante na valoración 
dunha determinada paisaxe.

p
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- En Zas non se produce perda da calidade atmosférica por contaminación. 
Non se aprecia polución atmosférica.

- A abundante presenza da vexetación como material absorbente do son 
confírelle ó aire unha calidade boa respecto ó ruido. Non existe en Zas 
ningún enclave onde se produza reverberación ou eco.

De maneira especial na época estival percíbese o son producido polas 
follas das árbores de folla caduca ó seren movidas polo vento. Trátase 
dunha calidade engadida ó valor da paisaxe. Durante todo o ano 
percíbese o son das follas do eucalipto, moi presente neste Concello.

Cualidades do fenosistema:

- Elementos de natureza física.

Orografía suave cunha configuración que responde á forma cóncava 
con suaves ladeiras no fondo dos vales e superficies aplanadas no 
fondo dos vales.

Situación xeomorfolóxica caracterizada pola existencia de dorsais que 
atravesa o termo en dirección norte-sur, provocando unha sucesión de 
vales e montes. A metade sur caracterizase por unha maior suavidade.

O elemento orográfico máis sobresaliente de Zas constitúeo O Macizo 
de Meda e outros cotos menores como O Castelo, O Picón, Monte de 
F§>ma e da Torre.

do o territorio que comprende o termo municipal está dotado de 
berta vexetal. De forma puntual percíbese afloramento de rocha ou 
nedos. Destaca o Castelo na parroquia de O Alio.

láminas de auga prodúcense no encoro. A lámina de auga dos ríos 
se percibe nun plano de visión moi próximo. No Rio de Parga, 

parroquia de Gándara, existe unha pequeña fervenza.

Elementos de natureza biolóxica.

^^fundamentalmente percibense os elementos vexetais que, na súa 
maioría, responde á acción do home. Existen dous grandes grupos: a 
masa forestal e os cultivos.

A masa forestal caracterizase pola existencia de eucaliptos nos montes 
e, puntualmente, nos fondos dos vales onde a pendente é acusada. 
Existen bosques de folla caduca relacionados coas ribeiras dos leitos. 
O carballo é a especie potencial e obsérvase que as plantacións de 
eucalipto abandonadas son substituidas de forma espontánea por esta

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RUffÁT^tiO MOÜÉLO pÉ ASÍ
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

O espazo agrícola está definido polas térras de labranza. Na totalidade 
das parroquias se planta fundamentalmente especies forraxeiras, en 
maior medida herba e en menor medida millo,. Ñas parroquias do sur 
esta diferenza móstrase mais acusada debido ao microclima mais 
adverso. De forma anecdótica poden darse outros cultivos para o 
autoconsumo. Nesta real id ade reside un elemento do críptosistema que 
é a conxuntura económica propia dun sector lácteo predominante.

Nos vales da parte norte o espazo agrícola interrómpese pola invasión 
forestal de plantacións de pino e eucalipto.

Sen dúbida o elemento sobresainte da natureza biolóxica constitúe no o 
ecosistema do bosque de galería asociado aos numerosos canles. En 
Zas recoñecéronse tres brañas de indubidábel valor ambiental e 
paisaxistico

Os elementos do mundo animal son de difícil percepción agás aqueles 
que forman parte da economía ou da compañía humana. A vaca é a 
especie predominante, aínda que tamén é frecuente observar ovellas. 
No Macizo de Meda pódense observar cabalos pastando.

A fauna salvaxe existe en Zas, aínda que non é percibida con facilidade 
e polo tanto non se considera integrante da paisaxe. Destacar a 
presenza de aves, en especial as rapaces que durante largo tempo 
sobrevoan a cubería vexetal axexando ás súas presas.

- Éiémentos de natureza antrópica.

elemento de natureza antrópica teñen unha forte presenza nun 
ritorio como o que nos ocupa. Pero a alteración do medio rural foi o 
ultado dun proceso lento e evolutivo baseado no principio de 

aptación.
por iso que pode diferenciarse entre elementos integrados na 

paisaxe e elementos que o perturban. Estes últimos acostuman provir 
le actuacións realizadas ñas últimas décadas e, polo xeral, do tipo das 

ittfraestruturas: as grandes estradas, as liñas aéreas de alta tensión, os 
regeneradores, as antenas concentradas no Pico de Meda, etc.

Entre aqueles elementos que se integran na paisaxe ou que, mais ben 
o producen, son os asentamentos e as térras cultivadas, os camiños, 
sebes, elementos etnográficos, etc.
Pola contra, son perturbadores da paisaxe, as novas vivendas 
ocupando o espazo agrícola ou as plantacións de eucalipto, que 
rompen as áreas de intervisibilidade.

4.5.2.-A paisaxe producida polo espazo aaricola.-

Enténdese por espazo agrícola a parte do territorio que comprende os 
asentamentos rurais e as súas térras de labor inmediatas ou circundantes.

D;!
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Estas partes do territorio, dada a súa natureza e características físicas, 
bióticas e antrópicas constitúen en moitos casos auténticas concas visuais. 
O feito de existir unha topografía cóncava e que normalmente o borde do 
espazo agrícola está limitado por masa forestal, reforza a condición visual 
deste espazo.

Non obstante, as diferenzas substanciáis na orografía de Zas, provoca 
trocos na paisaxe agrícola en virtude da súa posición ou relación eos 
elementos externos ao propio espazo. Así, resulta necesario distinguir tres 
situacións posfbeis:

- Zona norte do termo municipal.-
Abrangue as parroquias de Baio, O Alio, Lamas, Vilar, Gándara, Carreira, 
Loroño, Zas, Mira e o extremo noroeste da parroquia de Pazos.
A característica fundamental é a estrutura clásica de val no cal o espazo 
agrícola sitúase no fondo do mesmo. A suavidade ou planeidade fai que 
as térras de cultivo atinxan as zonas inmediatas aos canles, reduclndo o 
bosque de galería á mínima expresión. O borde do espazo agrícola 
constitúeo, en moitos casos, os asentamentos e detrás o monte, 
cadrando coas ladeiras de maior pendente, as cales pechan a conca 
visual.

Esta disposición tan clara pode darse nun relevo suavizado, en cuxo caso 
a cenca visual perde forza, ou en relevo acusado, dando lugar a concas 
visteis mais pechadas. No análise das distintas áreas de intervísibilidade 

cianse estas diferenzas.

oa intermedia ou de transición.-'1
stitúe a zona media do termo municipal, onde se produce o chanzo 
e a zona alta vinculada á conca do Xallas e a zona baixa, antes 

nomeada.
brangue as parroquias de Roma, o sur da parroquia de Pazos e a 

tade norte da parroquia de Mean os.

ndición topográfica recoñécese nun relevo mais accidentado, con 
íes profundos e encaixados en onde nacen algúns dos canles que 

verten na conca aberta do Río Grande.
Aquí o espazo agrícola sitúase a media ladeira, a cal presenta pendente 
abondo acusada, o que provoca a aparición de cómaros e vexetación de 
contención de térras. Por embaixo do espazo agrícola e cadrando eos 
fondos dos vales, xurde masa forestal. O monte volta a aparecer ñas 
zonas altas, constituíndo novamente o fondo da escena.
É común nesta zona a existencia de concas visuais pequeñas, pechadas 
e fragmentadas debida á accidentalidade do relevo. É por ¡sto que o 
espazo agrícola só é perceptíbel desde as ladeiras oponas e en planos 
de visión intermedios.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- Zona sur do termo municipal.-
Abrangue as parroquias de Muíño, Brandomil e Brandoñas, así como a 
parte sur de Meanos.
Entramos plenamente na zona alta do Concello, producíndose outro 
cambio perceptibel na paisaxe, o cal está directamente relacionado co 
relevo. Vólvese a unha orografía suave, de pequeñas lombas e 
microvales, se ben percíbese a situación en altura, dado que o espazo 
agrícola atinxe as zonas mais altas e, salvo o Alto dá Torre, non existe 
ningún outro macizo forestal. Nesta zona a penas prodúcense concas 
visuais.
Digamos que o espazo agrícola é difuso e entremisturado con outras 
áreas destinadas a pastos e monte baixo. Xurde unha imaxe 
característica desta zona, que é o mosaico producido polos distintos usos 
posíbeis que admite o solo.
É interesante comentar que o encoro de Fervenza ocupa grande parte do 
espazo agrícola da parroquia de Brandoñas. As flutuacións no nivel da 
auga ao longo do ano constitúen un elemento estraño de difícil valoración 
pois a imaxe positiva da lámina de auga se converte nunha sensación 
contradicoria. Asi, cando se fixo este estudo da paisaxe, no mes de 
novembro, o nivel da auga era mínima. A superficie de solo descubrido 
estaba cubrido por un tapiz vexeta! uniforme de grande calidade 
cromática. En breve seria cubrida novamente pola auga.

^4.5.3.^A paisaxe dos montes -

r de que a paisaxe de Zas sexa na súa extensa maiorla froito da 
de humana e, como vimos, xerado polo espazo agrícola, presenta 

ñor proporción ámbitos de outra condición capaces de xerar unha 
e característica. Trátase das áreas de monte ou os macizos que 

liaron e soportaron a erosión, e que en Zas teñen representación no 
de Meda e nos Montes de Roma.

escala e dimensión é suficientemente importante para xerar un 
espacial propio, o cal ten a súa razón de existir na propia orografía 

exetación que en eles se desenvolve.

rámbolos dous existe polo tanto unha diferenza substancial, pois 
mentres que a paisaxe dos Montes de Roma é forestal en virtude das 
diferentes explotacións e repoboacións con especies de medra rápida, en 
Meda xurde unha paisaxe mais aberta incluíndo a un ecosistema de monte 
baixo ou matogueira.

Evidentemente o valor paisaxístico do Macizo de Meda é superior, tanto 
pola dimensión do conxunto e da súa presenza visual, lembremos que é 
compartido polo Concello de Santa Comba, como polos campos de visión
ou escenas que ocorren no seu interior.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Así, na zona alta do macizo é de destaca-lo propio Pico de Meda e outros 
coutos secundarios e pequeños vales ou penillanuras que xeran concas 
visuais de reducidas dimensións. Este feito é sumamente interesante 
desde o punto de vista das afeccións na paisaxe, pois é poslbel recoñecer 
"zonas escuras" imperceptíbeis desde outras áreas do territorio onde poder 
situar elementos ou actividades invisíbeis e non desexadas en outras 
zonas.

Como curiosidade e formando parte de algún has escenas características 
do Macizo de Meda, atópanse as dúas pequeñas concas que albergan 
ecosistema de brañas: Braña dá Calzada, e Brafta Fiadas, ambalas dúas 
de indubidábel valor ambiental e paisaxístico.

4.5.4- Estudo das concas paisaxísticas.-

O artigo 53 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia establece como determlnacións de carácter xeral que 
deben conte-los plans xerais: “g) Delimitación das concas de interese 
paisaxística no termo municipal e medidas para a súa adecuada protección 
e recuperación”,

Así pois mediante a identificación, delimitación e posterior análise da 
paisaxe existente en cada conca, poderase determinar si é procedente 
establecer algún mecanismo de protección. O estudo amplíase en relación 

os fitos ou elementos dun fondo escénico, que en Zas ten representación 
os montes e macizos.

.O

artl ou porción do territorio que se observa dende unha determinada 
denominase conca visual. Posto que existen tantas concas visuais 
untos de observación, é preciso facer unha discriminación de 
seleccionando por un lado aquelas partes do territorio máis 

ntes dende un punto de vista da paisaxe e por outro aqueles 
ou itinerarios dende os que se producen mellores campos de visión.

Para delimitar de forma exhaustiva unha conca visual é preciso recorrer a 
dementas analíticos, sinxelos cando se trata de establecer unha 

dende un ou poucos puntos de observación, pero inabordables 
se trata dun ámbito territorial extenso como é o caso que nos ocupa.

ntón preciso recorrer ó concepto de intervisibilidade do territorio ou, o 
que é o mesmo, a identifica-los ámbitos do territorio onde se produce maior 
visibilidade reciproca entre os puntos xeográficos que a compoñen.

Polo tanto, o punto de partida deste traballo consistiu en delimitar áreas de 
intervisibilidade para que posteriormente e nunha segunda volta se poidan 
por de manifestó aqueles puntos concretos do territorio onde se puideran 
producir concas de interese paisaxística que merecerán protección. A 
metodoloxía foi a seguinte:
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

1) Traballo de estudo onde se analiza a fotografía aérea e a planimetría de 
información, en especial o plano hipsográfico e o de usos do solo. O 
plano de viario xoga un papel importante pois aquetas áreas do territorio 
carentes de accesibilidade consideráronse en menor medida.

2) De forma intuitiva e tendo en conta o anterior, delimitáronse 
gráficamente as áreas de intervisibilidade, e os fito paisaxísticos. 
Preséntanse ñas fichas do estudo da paisaxe.

3) Traballo de campo percorrendo ditas áreas. Toma de fotografías e 
asimilación das sensacións producidas pola paisaxe.

4) Análise das áreas de intervisibilidade e dos Utos.

5) Conclusións.

O traballo de campo para o estudo da paisaxe realizouse durante varios 
días do mes de novembro. A situación atmosférica foi variable, baixo a 
acción do anticiclón das Azores, ceo algo nubrado ou despexado e vento 
seco; situación que poderla clasificarse de óptima para o medio transmisor.

Fixéronse fotografías con obxectivo "zoom”, pero tratando no posible 
utilizar unha distancia focal de 50 mm. que é a que produce un campo de 
visión similar ó olio humano. Para fotografar a paisaxe fixéronse xiros 
panorámicos para posteriormente xustapo-las follas.

A reportaxe fotográfica preséntase en fichas tamaño din A3, ordenándoas 
en función das distintas áreas de intervisibilidade que fbron obxecto de 

gestudo.
‘c
fNas fphas analízase de forma individual cada área de estudo. Nelas 

eSe un cuestionario que describe a realidade de cada área. En base ós 
OrtaW; ^portados conclúese asignando o seu nivel de fraxiiidade de cara a 

í§s actuacións no entorno e unha valoración final.
"3

-^Criterio de valoracións. Conclusións .-

iterios de valoración baséanse ñas diferentes calidades do 
fenosistema e atenden ás seguintes razóns:

orfoloxla:
ase máis a forma cóncava dos vales pois produce maior densídade 

untos visibles e en xeral maior nivel de intervisibilidade. Non obstante 
debe terse en conta que as formas convexas son máis fráxiles pois as 
actuacións nestas zonas están máis expostas dependendo de onde se 
observe.

* Pendente:

A pendente do terreo no é un factor determinante da valoración da 
paisaxe aínda que un feito certo é que a maior diferenza de cota, maior é 
o campo de visión. Tamén é un feito comprobado que os terreo^de maior 
pendente son máis vulnerables a futuras actuacións.

D'LP-' " i r n!^ PJjh
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• Orientación:
As ladeiras orientadas ó sur están mellor iluminadas. Cando, ademáis a 
visión se produce en dirección norte, a valoración é maior. A visión a 
contraluz ten menor valoración.

* Lámina de auga:
A presenza de lámina de auga (a encoro) ten dubidosa valoración.

• Animáis domésticos:
A presenza de rabaños de gando é un concepto máis valorado.

• Árbores:

Valóranse máis as árbores de folia caduca debido á súa luminosidade e á 
compórtente temporal que fai variar a paisaxe en cada estación. A 
mestura con especies de folla perenne (pirteiros e eucaliptos) pode 
valorarse máis en algúns casos.

• Cultivos:
Ten máis valor a existencia de cultivos no espazo agrícola que fóra del, en 
lugares fóra do seu sitio. A presenza de térras abandonadas diminúe o 
valor.
Vexetación natural:
Concédese máis valor á vexetación que pode asociarse ós ecosistemas. 
En Zas prodúcese no ecosistema fluvial mediante praderías naturais, 
fragas e árbores de ribeira e no ecosistema do monte, en especial ñas 
brañas.

.g

Acc¡$sibilidade:
N
gesenza de tráfico rodado no interior dunha conca fai perder valor á 

. Jhna. A falta absoluta de accesibilidade converte á conca nun territorio 
fprceptible.
fflitamentos:

Tétt maior valor a existencia de asentamentos tradicionais, de estrutura 
compacta e ben integrados en relación ó medio circundante. Valórase 

nos o diseminado de edificacións así como os asentamentos alterados 
tipoloxías alleas ou ¡rrespectuosas.

rmentos históricos:

A presenza e percepción de elementos do patrimonio valórase máis.

Intrusións externas:
A presenza de elementos alíeos ou deformadores da paisaxe provocan a 
perda de valor, como por exemplo a existencia de tendidos aéreos,
canteiras, infraestruturas, etc.

f. Yr'" '' ^ pi ‘
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

o>“O

• Xeometría da conca:

Canto máis extensa é unha conca visual máis valor ten. En Zas as concas 
son de variado tamaño, abarcando o plano de visión próximo, intermedio 
e distante, que vai dende os 500 aos 3.000 metros.
Valóranse máis as concas de maior compactidade e con maior cantidade 
de planos de visión.

CONCLUSIÓNS:

A paisaxe de Zas é froito da acción do home nun proceso histórico de 
utilización e transformación do territorio. Debe entenderse, polo tanto, como 
un lento proceso de adaptación a un medio que sirve de sustento para o 
desenvolvemento da actividade humana.
Dende un punto de vista ambiental e ecolóxico pode talarse de equilibrio 
entre a actividade humana e o seu entorno cando nos referimos a unha 
forma de vida tradicional. Este equilibrio na forma de utiliza-lo territorio e os 
seus recursos xera unha paisaxe determinada. Posiblemente os cambios 
na forma de vida e utilización do territorio ocorridos nos últimos cincuenta 
años produciron maiores cambios na paisaxe que na lenta evolución de 
sáculos precedentes. É interesante descubrir aqueles elementos do 
fenosistema que, pola súa aparición brusca no territorio, produciron 
alteracións na paisaxe:
-A perda do espazo agrícola, ben polo abandono da actividade ou pola 

invasión de outros usos que se aprecia de xeito mais acusado ñas 
parroquias do norte. O uso forestal en térras agrícolas é unha causa 
importante desta perda. Tamén o é a construción de vivendas fora dos 
asentamentos. Especial efecto negativo provocan as vivendas illadas 

g enclavadas ñas térras de labranza.
|- Viveadas e, en xeral, edificacións con dimensións e proporcióne que se 

desnlhrcan das que habitualmente se dan nos asentamentos tradicionais. 
strución de muros de gran altura, tanto de fábrica, como vexetais 

^limitan e entorpecen a transparencia visual. A aparencia de 
jfacións espidas, sen vexetación ou con árbores próximas que 

búan a súa integración, etc.
ando a análise inicial centrada na dualidade dunha paisaxe agrícola 

á paisaxe dos montes, conclúese o seguinte:

paisaxe agrícola subsiste grazas a unhas calidades antrópicas do 
sistema que completados eos elementos físicos e biolóxicos e 

endendo da configuración xeométrica da conca dan como resultado 
a determinada sensación de percepción obxecto agora de valoración.

Do estudo das concas definidas polo espazo agrícola, se desprende un 
valor variábel e inherente á condición de relevo e á súa vez directamente 
relacionada coa actividade humana, responsábel final deste tipo de 
paisaxe. Así, cando se combina unha xeometría de conca favorábel con 
unha correcta estruturación nos usos do solo, caso, porexemplo, da 
concade Mulño, o valor é superior. ^ A B1 v.f:

f,-.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

En outros casos cando unha topografía favorábel non se corresponde 
con un uso adecuado do chan, o valor actual dimínúe, se ben subxace 
un valor potencial que pode ser recuperábel.

En calquera caso, considerando que o mantemento e conservación 
desta paisaxe agrícola depende en gran medida da utilización que se He 
está dando ó solo, parece tóxico pensar nunha ordenación (clasificación 
do solo) coherente co réxime de usos e sobre todo eos valores e 
potencialidades detectados no estudo de información.

É por iso que a práctica totalidade das áreas ou concas analizadas non 
necesitan unha protección específica, entendéndose que a conservación 
da paisaxe rural existente queda suficientemente garantida con outras 
categorías de solo cuxa protección se vincula á utilización tradicional do 
solo: protección forestal, agropecuaria, das augas, etc.

C3ÍVJ

Non obstante o anterior, a conca de O Alio precisa dunha protección 
específica que impida o deterioro que está a ter lugar mais alá do ámbito 
do B.I.C. das Torres de Alio. Así, é necesario considerar dunha forma 
integral o espazo visual do entorno do monumento en relación ás 
posíbeis actuacións que puidesen desenvolverse no seu entorno mais 
próximo e, en especial, no fondo escénico da visión frontal do Pazo. Na 
ficha de análise desta conca compréndese o valor que ten o Macizo de 
Castelo Pequeño e como unha actuación en dito fondo escénico tería 

| consecuencias moi negativas.

A paisaxe dos montes non precisa dunha protección mais alá da 
foigstal, salvo naquelas áreas xa comentadas onde conforman fitos 
aisaxístlcos ou fondos dunha escena con entidade suficiente. Estes 

a parte alta do Macizo de Meda e os Coutos de Castelo Pequeño, 
alados, O Castro, O Pión e O Branda.

sidéranse merecedores de protección da paisaxe os arredores das 
ñas de Calzada e Fiallas.

E POTENCIALIDADES NO TERMO MUNICIPAL DE ZAS:

feODUCIÓN. A UTILIZACIÓN RACIONAL DO SOLO

O estudo e a análise do territorio, as súas condicións físicas, así como a maneira 
que o home o ocupa e o transforma, permítenos establecer unha aproximación 
acerca de si o uso que se está a facer do solo é o máis axeitado.

Falar de utilización racional do solo supón ter en conta as variacións ou o desvío 
producido no uso do solo nos tempos máis recentes, dando por feito que os usos 
que tradicionalmente se desenvolveren no territorio son axeitados.
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