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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

ANEXO 6
LEXISLAC1ÓN SECTORIAL E DE RANGO SUPERIOR

A lexislación sectorial é cada vez máis completa e abarca elementos de diferente 
natureza que afectan e condicionan a utilización e uso do territorio.

Neste apartado da Información Urbanística preténdese por en coñecemento aquelas 
leis sectoriais que teñen maior incidencia no territorio de Zas debido a razóns 
derivadas do medio físico, as infraestruturas, etc. Nalgúns casos a súa existencia 
será motivo de clasificación de Solo Non Urbanizadle, tal e como se desprende do 
artigo 9 da Lei sobre réxime do solo e valoracións.

Noutros casos, as limitacións que provocan no territorio son puntuáis ou de pouca 
consistencia, podendo ser asumidas en calquera clasificación do solo.

LEXISLACIÓN DE AUGAS:

O territorio de Zas, dada a súa peculiar orografía abrangue grande extensión das 
concas hidrográficas do Río Grande e Río Xallas, así como unha pequeña porción 
da conca do Anllóns.

Na ordenación urbanística, ten especial relevancia o recoñecemento do dominio 
público hidráulico, a súa utilización así como as afeccións que xera sobre a 
propiedade. Defínense na Lei 29/1985 de Augas e o seu Regulamento na Lei 
46/1999 de modificación da Lei 29/1985.

XUNTA DE GALICIA
Dende o punto de vista da protección ambiental gtefté terse
en conta o Título V, onde se regulan os vertido^°Hfe? feditmsiíOípspíépíe^^ 
húmidas. [ p TOS
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LEXISLACIÓN DE ESTRADAS: ------------------
■ |H ! o «fe tí0 SeWo «factor, Ur&an|st|ra

No Anexo 3 esta Información Urbanística, faíse SaffiWdescg^^^^^de víaria 
existente no Termo Municipal de Zas poñendo ^t^i^ifenta^ÉS^áfwa^ de cada 
unha délas. Gómez Rielo

Deberá terse en conta a seguinte lexislación:

- Para estradas de Titularidade non estatal:

. Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia.
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r LEXISLACIÓN DE MEDIO AMBIENTE:

A lexislación existente en materia de medio ambiente é extensa e abarca diversos 
campos como a contaminación, a protección de espazos (o atmosférico, as augas 
continentais, o mar e a costa, os espazos naturais, etc.), os estudos de impacto 
ambiental, etc.

No marco da lexislación Autonómica, sen dubida é un referente a Lei 9/2001 de 
conservación da natureza, onde, entre outras cosas, se definen os diferentes tipos 
de espazos naturais protexidos.

No termo municipal de Zas non existe ningunha figura concreta ou ámbito delimitado 
con protección.

LEXISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO:

O Concello de Zas, ó igual que outros municipio de similares características 
históricas e xeográficas, conservan un denso e numeroso patrimonio histórico, 
artístico e cultural, materializado en numerosos restos arqueolóxicos e obras de 
arquitectura e etnográficas.

A lexislación existente en materia de patrimonio ten como referente estatal a Lei 
16/1985 do Patrimonio Histórico Español, de carácter básico. Outras regulacións 
especificas son:

Decreto do 22 de abril de 1949, sobre protección dos castelos españois.

Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, 
pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de 
interese histórico-artístico.

Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do 
Estado os hórreos ou cabazos antigos existentes en Asturias e Galicia.

Orde do 25 de marzo de 1980, sobre inspección de xacementos arqueolóxicos.

A nivel autonómico debe terse en conta a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do 
Patrimonio Cultural de Galicia, así como o Decreto 62/1989, do 31 de marzo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autonómica de Galicia.

En relación ás Torres dó Alio, debe considerarse o Decreto 82 de 25 de marzo de 
1999, polo que se recolle o contorno de protección do B.I.C.

Os condicionantes que a lexislación sobre patrimonio pode exercer no Documento 
do Plan xeral, son básicamente dous: por un lado a necesidade de catalogar e 
identifica-los elementos do patrimonio, e por outro de crea-ios mecanismos de 
protecoj^Q¿pgrftj^exislación sectorial e na lexislación urbanística.

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

de data 0 8 NÜV. 2007
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LEXISLACIÓN DE CEMITERIOS:

O peculiar modelo de asentamentos de Galicia e a forte presenza da Parroquia 
como entidade de relación da sociedade en tódolos ámbitos da vida rural, deu como 
resultado unha forma de enterrar ós mortos característica, materializada en 
cemiterios ou camposantos parroquiais. En moitos dos casos a igrexa parroquial e o 
recinto do cemiterio conviven no espazo e intégranse coas construcións e vivendas 
rurais, o que poderla producir en ocasións problemas de tipo hixiénico-sanitario.

Co fin de regula-las distancias das futuras edificacións ós cemiterios de nova 
construción, e garanti-la solución ó problema antes mencionado, deberá terse en 
conta o Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria.

LEXISLACIÓN DAS LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN:

As liñas aéreas de alta tensión, como infraestruturas de importancia fundamental a 
escala territorial son obxecto de protección, e o uso dos temeos situados na súa 
zona de influencia está limitado polo Regulamento de liñas de alta tensión (Decreto 
3.151/1968, do 28 de novembro).

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

de data 0 8 NU Y. 2007
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