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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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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Nun sistema rural, onde o home e o seu medio natural están estreitamente 
relacionados, compréndese que todas aquetas actuacións e transformacións no 
medio son froito dunha dependencia. Dito doutro modo, o home tradicionalmente 
adecuou o seu entorno máis inmediato co único fin de subsistir. Cando falamos 
de transformación tradicional queremos dicir que existe un equilibrio; que é 
sostible.

Os valores e as potencialidades dun determinado territorio poden ser cambiantes 
por motivos conxunturais. Así, por exemplo, a potencialidade mineira na 
extracción dun determinado mineral sempre existirá, pero será maior ou menor 
dependendo de factores económicos, de mercado, etc. O mesmo se podería 
dicir do aproveitamento forestal, hidráulico, etc.

Polo tanto, o presente apartado debe servir para por de manifestó aqueles 
valores inherentes ó territorio de Zas que xorden do estudo e da interpretación 
da información do medio físico ñas súas diferentes ópticas para, desta forma, 
senta-las bases do que máis adiante serán os criterios de ordenación territorial.

Co fin de elaborar unha representación gráfica dos valores e potencialidades, 
elaborouse un Plano de Sfntese sobre o que se apoia a presente exposición. É o 
Plano IG-11 “Valores e potencialidades”.

5.2. O VALOR PRODUTIVO DO SOLO

5.2.1.-A clasificación aorolóxica.-

r-'~CDen

i O territorio que comprende Zas encaixa no contexto da Galicia 
I norogcidental na cal o poboamento espadado e o grao de humanización do 
| ternario atinxiu un nivel de desenvolvemento moi grande en comparación a 

jtr^ zonas da península ibérica.

¿dúbida estamos ante un territorio con grandes aptitudes para o 
volvemento da vida e, en particular, da vida vinculada á explotación 
a como suporte fundamental.

Desde tempos remotos a térra foi traballada grazas á existencia dun solo 
n aptitude, un nivel de radiación solar baixo, pero suficiente, e unhas 

icións pluviométricas e de humidade adecuadas.

de hoxe existen diversos criterios para establecer a clasificación 
tóxica dun solo, manexándose conceptos fundamentáis como o clima, 

nutrientes, drenaxe, retención da humidade, profundidade, etc., que, en 
conxunto, definen a produtividade agrícola.

No Plano de Información "Agrolóxico" de Zas, elaborado polo Ministerio de 
Agricultura, obsérvase unha elevada porcentaxe de solo dentro das catro 
primeiras categorías, é dicir, as adecuadas para o cultivo agrícola. Fora 
destas áreas e, polo tanto, con clasificación desfavorábel, atópanse os 
macizos que se resisten á erosión e que constitúen as áreas de monte.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

5.2.2.-Q monte produtivo.-

Enténdese por monte produtivo aquelas zonas do territorio exteriores ó 
espazo agrícola que teñen en común dúas características topográficas:
- Son terreos situados en cotas altas en relación a outras áreas máis 

baixas e de distinta natureza.

- Son terreos con pendente forte (>20%).
Estas dúas situacións pódense dar conxuntamente ou por separado. As 
áreas así identificadas, no Plano de Valores teñen relación eos Planos 1G- 
02 “Hipsográfico” e IG-08 “Usos do solo", por canto recoñecen en parte a 
realidade existente.

Máis, a designación de monte produtivo non se conforma con recoñece-lo 
uso existente, senón ó expor aquel que está de acordo ca súa natureza.

O monte produtivo ten vocación de ser forestal, pois este uso poderla se-lo 
máis preponderante dadas as características naturais do solo, a topografía 
ou o microclima, pero perfectamente pode e debe soportar outros usos 
como o agrícola e gandeiro, ou aqueles que busquen o aproveitamento dos 
recursos naturais, como o eólico, mineiro, etc.

5.2.3,-As térras de labor. A concentración parcelaria.-

o. o 
CX

Constitúe o espazo agrícola vinculado ós asentamentos rurais do 
municipio. Localízase ñas superficies achaiadas ou ñas ladeiras tendidas 
dos vales, conforme se identifica no Plano IG-08 “Usos do Solo” en relación 
ó Plano IG-02 “Hipsográfico".

O vSlor deste solo está na súa fertilidade e dispoñibilidade, dada a súa 
nación topográfica que posibilita que sexan térras cultivables.

r isto que a súa vocación é agrícola e gandeira, debendo controlarse a 
ión do uso forestal producido polo constante abandono da térra e a 
untura actual de explotación masiva de especies de crecemento 

rapfldo, que unha vez implantadas, poden producir problemas de falta de 
auga e esgotamento do solo, á vez que a súa reversibilidade a térras de 

Itivo resulta moi laboriosa e cara.

oncentración parcelaria se ha realizado en casi todas las parroquias de 
No se ha realizado en O Alio y Zas, estando en trámite la parroquia de

“Baio.

Na fase de trabado de campo observouse que as áreas concentradas 
constitúen entidades menores á totalidade do espazo agrícola vinculado 
aos asentamentos, manténdose en elas a actívidade agrícola e gandeira. 
no Plano de Información "Usos do solo" apréciase a coincidencia entre as
térras de labor e as áreas que foron obxecto de concentración.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL %DO MODELO DE ASENTI



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Sen dúbida este feito outorga un valor engadido ao valor intrínseco do solo 
encanto a potencialidade retírese, pois se ten constancia que a nova 
conxuntura agropecuaria baseada no sector da leite e a carne de vacún 
non é sostíbel nun esquema de propiedade fraccionada.

5.2.4,-Os herbais.-

Tradicionalmente en Galicia e, en especial na zona que nos ocupa, 
destinouse a herbáis e prados naturais unha franxa de terreo lindante eos 
canle de auga. Esta franxa presenta unhas calidades de humidade e, 
mesmo de asolagabilidad, adecuadas para este uso, sendo inviábel outros 
cultivos que precisan terreos mais saneados.

No pasado, estas zonas tiñan moita importancia dentro do conxunto de 
recursos dos que podía dispor unha familia. É por iso que os herbáis poden 
recoñecerse no parcelario de rústica mediante superficies rectangulares e 
de proporción alongada dispostas perpendicularmente ao canle, seguindo 
un criterio xusto e racional de división da térra en base a un recurso 
natural.

Á día de hoxe, coa concentración parcelaria perdeuse gran parte da 
estrutura parcelaria tradicional conservando as súas calidades físicas. 
Cando non ocorreu así, gran parte dos herbáis se abandonaron debido ás 
dificultades de acceso mecanizado. Xurde entón un novo valor ambiental 
inherente, onde se dá un ecosistema propio das zonas de ribeira.

5.3. OS RECURSOS NATURAIS

5.3.1.-0 potencial eólico. -
O territorio de Zas contén áreas onde o recurso eólico é posíbel de obter. 

í|despréndese do Plano Eólico de Galicia, o cal establece áreas de 
Üstigación susceptíbeis de ser convertidas en parque eólicos polas 

resas concesionarias.
ójgPlano de Información "Valores e potencialidades" represéntanse as 

ntas áreas, as cales abarcan as zonas de maior altitude topográfica de 
ZaV Monte do Castelo, Macizo de Meda e Montes de Roma.

stas áreas, unha délas foi desenvolvida mediante un parque eólico 
,ado ñas proximidades do Pico de Meda e afectando aos Concello de 
e Santa Comba.

.3.2.-0 potencial hidroeléctrico.-

O aproveitamento hidroeléctrico en Galicia ven determinado polos 
correspondentes Planos Sectoriais de cada organismo de conca.

O termo municipal de Zas está afectado polo Plano Sectorial Hidroeléctrico 
das Concas Hidrográficas de Galicia-Costa, o cal desenvolve e se 
enmarca, á súa vez, no Plano Hidrolóxico das Concas de GaJióía-Costa.

p’í i'

c
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

O Plano Hidroeléctrico define as áreas susceptlbeis de aproveitamento, 
considerando o valor hidrolóxico para fornecemento de auga e o valor 
ecolóxico como prioritarios e, polo tanto, como limitadores de dito 
aproveitamento.

Os tramos de interese hidroeléctrico están definidos para as concas do Río 
Grande e do Rio Xallas nos seguintes cantes:

- Conca do Río Grande
. Río de Sisto (o de Parga)

. Río de Meanos (o de Zas)

- Conca do Río Xallas
. Encoro da Fervenza

Represéntanse nos Planos de Información “ Hidrolóxico" e o de “Valores e 
potencialidades’’.

5.3.3.-0 potencial xeolóxico e mineiro.-

A existencia de granito no territorio galego foi esencial para que, desde 
tempos remotos, se utilizase como material de construción, contribuido a 
crear unha ¡maxe característica do territorio construido e a arquitectura.

O)

D
L

En Zas, se utilizou popularmente a pedra de granito por construir unha 
materia prima accesibel e abundante. No Plano Xeolóxico pode observarse 
£erta complexidade ñas estruturas. De feito a existencia e disponibilidades 
fie diferentes tipos de pedra: lousas de xisto, pedra de grá, gran odio rita de 
Ibor n^jro, apreciase na arquitectura e construcións tradicional, con 

biftpcións que dan máis valor ao conxunto.
I
£que en Galicia a industria do granito está a atinxir un forte 
blvemento, sendo unha das principáis rexións produtoras de 

semella lóxico pensar ñas potencialidades deste recurso. Non 
:e, se fai obligado considerar que as repercusións que este tipo de 
a produce sobre a paisaxe e outros recursos como o hidroxeolóxico, 

¿o turístico, etc., poden facela inviábel. Todo fai pensar na necesidade de 
-lo problema mediante planos sectoriais de aproveitamento dos 
s naturais que fagan posíbel a compatibilidade entre os mesmos.

ALORES AMBIENTAIS E CULTURAIS

5.4.1.-Valores medioambientais.-

O territorio de Zas presenta un alto grao de alteración como resultado da 
utilización do solo e o aproveitamento dos recursos por parte do home nun 
proceso secular baseado na autoregulamento.
O home estableceu unha relación de equilibrio co medio natural 
converténdose nunha peza mais dentro do complexo proceso derelqcións 
físicas e biolóxicas entre todos os elernen^ .do meño.

c
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Dado que resulta moi difícil encontrar en Galicia grandes áreas de territorio 
en estado natural, é dicir, libres da acción antrópica, e as que existen 
gozan xa dos mecanismos de recoñecemento e protección, e preciso no 
caso concreto de Zas descubrir as áreas que presenten niveis de 
naturalización ou representen hábitats característicos merecedores de 
consideración. Falariamos entón de zonas de territorio potencialmente 
interesantes pola súa capacidade de rexeneración, zonas que pola súa 
excepcionalidade, adoitan ser obxecto de protección ou ben, aquelas que 
amosan un grao de fraxilidade que as fai especialmente vulnerábeis.

Segundo o exposto no estudo do medio físico e biolóxico, os hábitats e 
áreas con fraxilidade característicos a ter en conta en Zas, serian as 
seguí ntes:

- Zonas húmidas

. Ecosistema das brañas
- Ecosistema fluvial. No bosque de galería e a súa zona de influencia. 

Prados asolagables.
. Espazo do Encoro de Fervenza.

- Áreas de monte

. Zonas elevadas onde aflora o penedo

. Pico de Meda, estendido a toda a área de monte baixo ou matogueira.

No Plano de Información “Valores e 
zonas.

potencialidades” represéntanse ditas

5.4-2S-Q patrimonio histórico e cultural.-
' Sí

'^enza do home nestas térras dende o neolítico deixou ata os nosos 
-§nha serie de pegadas e restos no territorio que denominamos como 
“ onio cultural construido.

OvMtrimonio construido de Zas, e moi intenso e numeroso. Cubre un 
ampio abanico temporal, evidenciado polos restos encontrados e ós que se 

eferencia, que, dende os nómades, a sociedade castrexa ou o período 
val con elementos de carácter relixioso. A estes hai que engadir un 
onio etnográfico e rural que se concreta en edificacións que resolven 
o de vida vinculado á agricultura.

Sen redundar en comentarios xa expostos en apartados anteriores, valla 
esta exposición para reitera-lo valor histórico e patrimonial do territorio 
construido.

No Plano de Información “Patrimonio” faise unha localización xenérica de 
tódolos elementos ¡liados do patrimonio histórico, artístico e etnográfico que 
deben terse en consideración. Así mesmo represéntanse os^camiños 
antigos que poden ser obxecto dunha poseen vaíqri _ E,

í •
4u-

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL.-E-DQ MODELO DE A;

seL.^r, ■;
Zas. a 1 f

El .v:>.

113



XU
N

TA
 D

E G
A

LI
C

IA
Ap

ro
ba

do
 d

ef
in
iti
va

m
en

te
 p

or
 O

rd
e 

da
 C

on
se

lle
ira

 d
e 

Po
lít
ic
a 

Te
rri

to
ria

l, 
O
br

as
 P

úb
lic

as
 e 

Tr
an

sp
or

te
s

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

No Plano de “Valores e potencialidades" ponse en relación as áreas de 
afección arqueolóxica con outras vocacións do territorio

5.4.3.-A paisaxe.-

As conclusións que derivan do estudo da paisaxe nos talan dunha paisaxe 
rural froito da intervención e as actividades do home no territorio.

Por outra parte, a orografía de Zas non presenta grandes calidades para 
xerar concas visuais destacábeis. Pola contra, si haberán de terse en conta 
os fitos ou elementos puntuáis que destacan e constitúen unha referencia 
visual. Nalgúns casos haberá de se considerar un valor medioambiental 
engadido por se tratar de elevacións onde aflora o penedo, froito do 
proceso natural de erosión, ou onde se localizan as brañas.

Ditas áreas se localizan no correspóndete Plano de "Valores e 
potencialidades".

5.5. AS ÁREAS AXEITADAS PARA O DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO

5.5.1 .-O desenvolvemento urbano residencial.-
Falar de desenvolvemento urbano en Zas obriga a considerar ámbolos 
dous lados dunha balanza. Por un lado a aptitude do territorio para sopórta
lo proceso urbanizador e por outro a demanda real en relación directa coa 
dinámica demográfica.
Considerando estricamente e de forma obxectiva os condicionantes 
xeográficos que teñen que ver coa aptitude, concluiríamos que en Zas 
existen zonas do seu territorio capaces de soportar novos 

sdesenvolvementos. Así, baíxo o criterio da existencia de infraestruturas de 
Icomunicación e de servizos e a preexistencia de dous núcleos urbanos: 
f Baio ^Zas, en relación ao contexto comarcal mais inmediato xorden dous 

gstruturantes de posíbel expansión situados en torno ás estradas AC- 
~ C-404. Sen lugar a dúbidas a suposta expansión debfa arrincar dos 

asentamentos urbanos os cales, á vista da análise do medio 
presentan esquemas lineáis e difusos susceptibeis de mellorar.

A''Mímica demográfica de Zas, resumida nunha tendencia claramente á 
baixaf-nas áreas rurais e sostida nos núcleos urbanos de Baio e Zas, 
lémbranos unha realidade que debe terse en conta ao planea-lo 

mentó urbanístico. É por iso que as áreas susceptibeis de 
rmación, xustificadas convenientemente noutro documento deste 
eral, se planean desde unha visión urbana pero tamén realista e que 
outra que a existencia dunha estrutura poboacional débil, que é 

preciso reforzar.

5.5.2.-As áreas de uso industrial e comercial.-

Ante a constante depresión do sector primario onde a actividade agrícola e 
gandeira tende a reducirse e concentrarse nun continxente humano cada 
vez máis pequeño, xorde a necesidadp.de, buscar npvos ruedos de vida 
para a poboación local. ¿ " 1 r :
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Sen dúbida resulta imprescindlbe! para o desenvolvemento social e 
económico dispor do soporte onde acomete-las iniciativas empresarial en 
estreita relación con outros ámbitos supralocais e mediante a correcta 
inserción na estrutura territorial local.

As carencias existentes en Zas deste tipo de suporte, ven de lonxe. Con un 
planeamento urbanístico que non contempla desenvolvemento urbano para 
este tipo de usos e, polo tanto, obsoleto desde fai mais dunha década, se 
foron desenvolvendo uns acontecementos nos últimos anos que merecen 
especial atención.

A falta de resposta municipal e o intento falído de formular un novo 
planeamento anos atrás, derivou na implantación dun enclave industrial á 
marxe do planeamento e, polo tanto, sen amparo legal.

O que hoxe chamamos "Polígono do Alio", a pesar de xurdír de forma 
espontánea, froito dunha necesidade imperante, e de presentar enormes 
carencias na súa urbanización, constitúe unha táboa de salvación para o 
emerxente tecido empresarial de Zas.

Non é casualidade tampouco que a súa situación se localice nun lugar 
estratéxico, na periferia de Baio sobre o suporte da estrada AC-552. Non 
obstante, as limitacións físicas motivadas pola proximidade do Río Grande 
e o espazo de protección das Torres do Alio, suxiren unha expansión da 
actividade empresarial noutra zona mais idónea.

Así, o Plan Xeral entende que esta zona debe pivotar ñas proximidades de 
Baio e baixo a influencia directa dos dous eixes víanos estruturantes de 
Zas: AC-552 e AC-404.

ano de "Valores e potencialidades" represéntase un área do territorio 
resenta boas aptitudes desde un punto de vista xeomorfolóxico e 
nde a unha correcta inserción na rede de común icacións.

^Jrnesmo,
secación.TS

non presenta valores inherentes que impliquen outra

JELO DE ASENTAMIENTO:

TUDO DOS ASENTAMENTOS MEDIANTE PLANOS-FICHA

fa o estudo dos máis de 80 asentamentos existentes en Zas, coas súas 
diferenzas e particularidades, debe recorrerse a un sistema onde se 
sintetice ó máximo a información recollida.

Con este fin elaborouse un plano - ficha tipo, onde se reflicte información 
cartográfica a escala 1/2.000 e unha serie de datos de distinta natureza.
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