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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

1.- INTRODUCIÓN:
1.1. FORMULACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

O presente Documento constitúe o Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
Concello de Zas, a instancias da Corporación Municipal, que decide revisa-la 
ordenación urbanística do seu territorio.
A razón de formular un novo planeamiento xurde por dous motivos 
fundamentáis:
- A necesidade dun novo modelo territorial axustado ás novas necesidades 

xurdidas, derivadas dos profundo cambios acontecidos na sociedade 
rural, da nova orientación na forma de utilización do solo, da necesidade 
de preserva-lo medio natural e o patrimonio construido e da necesidade 
de dar un novo enfoque as áreas urbanas de crecemento; en definitiva, de 
dinamiza-la vida nun concello que na actualidade semella inmerso nun 
proceso de estancamento pero que na realidade presenta uns valores no 
seu territorio e unha potencialidade que fai posible a súa reactivación.
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- Os cambios na lexislación urbanística e sectorial acontecidos nos últimos 
tempos demandaban a adecuación do Documento co fin de disipa-las 

s dúbidas sobre a interpretación dos diferentes réximes transitorios, así 
1 como adecúa-la nova proposta urbanística ás determinacións da recente 
| lexfelación.

g \No| últimos tempos entrou en vigor a seguinte normativa, 

ei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia 
|ei 11/1995, de Ordenación do territorio de Galicia.
|ei 6/1998, sobre réxime de solo e valoracións.

egulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e 
aplicación da Lei do Solo de Galicia (D. 28/1999 do 21 de xaneiro).

ei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
e Galicia.

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia.

• Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.

1.2. ANTECEDENTES
O Documento urbanístico precedente ó presente Plan Xeral constituiríano a 
“Delimitación do solo urbano nos Municipios da Provincia de A Coruña”, 
redactada por EUSA e aprobada pola Consellerla de Ordenación do 
Territorio por orden de 2 de decembro de 1981.
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Durante algo máis de vinte años de vixencia, o termo municipal tivo un 
desenvolvemento baseado na construción de algunhas vivendas ¡liadas no 
medio rural, así como no moderado crecemento dos núcleos urbanos de 
Baio e Zas. A ausencia, no seu dfa, de tensións ou presión urbanística 
motivaron a non previsión de solo urbanizable, polo que nos encontramos 
cun territorio cun nivel de urbanización básico, onde os asentamentos 
presentan un alto grao de integración co territorio que os rodea.
Tras concurso público, é adxudicado á empresa Monteoliva Arquitectura S.L. 
a redacción dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, que firma o contrato de 
asistencia e redacción dos traballos o día 28 de abril de 2004.
O Equipo Redactor do presente Plan Xeral está formado polos seguintes 
técnicos titulados:
- Ángel Luís Monteoliva Díaz, arquitecto superior

- Iñigo de Miranda Osset. arquitecto superior

- José Manuel Cándales Díaz, licenciado en xeografIa e historia

- Santiago Vázquez Collazo, arqueólogo
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En virtude da posibllidade que outorga o artigo 84, apartado 3, da Lei 9/2002 
e traías consultas realizadas entre os técnicos redactores e o gobernó local, 

§onde se conclúe que non é necesario elaborar un Avance de Plan, dada a 
f urxengia en dispor dun novo planeamento, óptase por elaborar directamente 
sun Demento completo para a súa aprobación inicial.
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PULIMENTO PREVIO A SÚA APROBACIÓN INICIAL

dos os traballos de redacción do Plan, no mes de novembro de 
I presentouse no Concello o Documento completo para a súa 

ilación ante a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
a; conforme o disposto no artigo 85 da Lei 9/2002.

21 de marzo de 2005, a Dirección Xeral de Urbanismo emitiu o 
spondente informe vinculante previo á Aprobación Inicial, no cal realiza 

ene de observacións que son tidas en consideración de cara á 
,ción dun documento corrixido que será elevado a Pleno Municipal 
súa aprobación.

En xaneiro de 2005 entrou en vigor a Lei 15/2004, dO 29 de decembro, de 
modificación a Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio 
rural en Galicia.
Isto supuxo revisa-lo contido íntegro do Documento previo para adecúalo á 
nova situación lexislativa.

1.4 0 DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL E A PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA

No mes de maio de 2005 rematouse o trabado de elaboración do documento 
para a súa aprobación inicial. O día 29 de xuño procedeuse á Aprobación 
Inicial do Plan Xeral en sesión plenaria.

Traía publicación no D.O.G.A. abriuse un prazo dun mes para a súa 
exposición ó público. Así, durante o mes de agosto do ano 2p05 púidose 
consulta-lo Documento en dependencias municipaiSL!^FMCiA./Ei presente Pie<
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Medíante tramitación paralela foron aprobadas e expostas as propostas de 
convenios urbanísticos entre particulares e o Concello de Zas.
Rexistráronse un total de 458 alegacións. A contestación técnica a estas 
alegacións realízase en documento Anexo.
O Documento foi remitido aos organismos e administracións sectoriais a fin 
de que se realizasen as pertinentes observacións en materia da súa 
competencia. A Consellería de Cultura requiriu unha serie de correccións ao 
Documento; e unha vez feitas, informou novamente en sentido favorable.

1.5 O DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Completados os trámites definidos nos apartados primeiro a cuarto do artigo 
85 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia e unha vez rematados os traballos por parte do Equipo Redactor, o 
Plan foi levado a pleno o día 4 de agosto de 2006 procedéndose á 
aprobación provisional.
O Concello de Zas deu traslado do expediente á Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas e Transportes para que esta procederá sobre a 
aprobación definitiva.

1.6 O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN DEFINITIVA

A Consellería, dentro do prazo do mes previsto no apartado 5 do artigo 85 
fia Lei 9/2002 examinou, con carácter previo a integridade documental do 
Plan ee os tramites realizados, requirindo ao Concello de Zas para que 
tramitare o Documento na Consellería de Medio Ambiente aos efectos de 
§Jaj\cu$ipr¡mento á Lei 9/2006 sobre avaliación dos efectos de determinados 

programas no medio ambiente, así como no Ministerio de Industria, 
ffurferro e Comercio aos efectos do cumprimento da lexislación sobre 
|nrafee|ruturas de telecomunicación.

JMeaMíte resolución de 29 de novembro de 2006 a Dirección Xeral de 
■¡Desenvolvemento Sostible determina a improcedencia de sometemento do 
‘Plan Xeral ao proceso de Avaliación Ambiental definida na Lei 9/2006.

- £n~í^Eembro de 2006 o Concello de Zas presenta ante a Consellería a 
& | fiHelmentación requirida.

^^MS^nseHería, mediante Orde de 5 de marzo de 2007 sobre a aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Zas, resolve 
non outorga-la aprobación definitiva e require ao Concello para que 
introduza as modificacións para corrixi-las deficiencias que se detallan na 
Orde.
No mes de maio de 2007 elabórase un documento corrixido que novamente 
se remite á Consellería para a súa aprobación definitiva.

A Consellería, mediante Orde do 7 de setembro de 2007 sobre a aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Zas, resolve 
aprobar parcialmente o Documento deixando en suspenso, ata a corrección 
de deficiencias sinaladas na Orde, os seguintes ámbitos:
- Solo urbanizable R-Z2 no núcleo de Zas. g v ' '!T>;;r'
- Solo urbano de Baio e Zas.
- Solo urbanizable industrial 11.
- Solo rústico de protección ordinaria.
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O presente Documento contén as modificacións e xustíficacións que 
garanten a súa adaptación ás observacións expresadas na Orde de 7 de 
setembro. Será levado a Pleno do Concello e trasladado á Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes para a súa aprobación 
definitiva.

2.- O DIAGNÓSTICO DO MEDIO RURAL DE ZAS
2.1.- OS CAMBIOS ECONÓMICOS E DEMOGRÁFICOS

A evolución demográfica é un factor que repercute ñas actividades 
económicas propias do medio rural, e polo tanto na forma e intensidade de 
utilización do territorio como suporte fundamental.
Zas |íon escapa as estatisticas que, de forma xeneralizada en toda a 

aliena rural, apuntan ao fenómeno da despoboación e ao envellecemento 
Iboación. Unha realidade que ano tras ano se ven confirmando e que 
”'aa reflexionar sobre o futuro do medio rural, dos seus asentamentos 

problemas dos habitantes que aínda perviven.
n é certo que a poboación rural tivo a capacidade de adaptarse aos 
sociais e económicos ocorridos na segunda metade do sáculo XX e 

non se pode talar aínda da inviabilidade da socíedade rural. Quizás haxa 
esperar unha ou dúas décadas mais para que o troco xeracional 
xe as dúbidas...

en día atopámonos cun territorio rural que sufriu modificacións 
ivadas dos últimos traeos sociais e económicos:

- A falta dun continxente humano renovado fai difícil a mera continuidade. 
O campo abandónase, cae en desuso e entra nun proceso de 
naturalización.
O medio rural, e en particular os asentamentos, se reconverten nun 
suporte residencial carente de relación co medio circundante en termos 
de sustento e produtividade. É dicir, comeza a haber un sector da 
poboación que vive nos asentamentos pera se despraza para trabailar 
fora, en sectores como a industria e os servizos. Xorden así conflítos 
entre os poboadores que teñen intereses distintos sobre o territorio.
A concentración parcelaria realizada fai dúas décadas atopa sentido 
hoxe día ante unha conxuntura económica vinculada ao sector gandeiro 
cada vez mais esixinte e que, entre outras cousas, require díspor de 
extensións de térra suficiente para manter explotacións cada vez mais 
grandes.
Aínda así a tendencia deixa entrever un problema na falta ou 
dispoñibilidade de térra en réxime de prapiedade en aqueles, cada vez 
menos, gandeiros que deciden investir en mellorar, facer rendlbel a 
explotación e adecuarse aos requirimentos procedentes das Directivas 
Comunitarias.

2.2.- OS CAMBIOS NO USO TRADICIONAL DO SOLO
Falabamos no apartado anterior das consecuencias relacionadas coa 
perda da poboación rural. Sen dúbida, os traeos sociais e económicos 
producidos ñas últimas décadas deixan a súa pegada no territorio. E é que 
aquela utilización feita polo home durante séculos, caracterizada pola 
adaptación e o equilibrio estase a perder en detrimento dun uso 
desordenado e, ás veces , irracional.
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Do estudo da información do medio, os usos do solo, os valores e a análise 
da paisaxe, ponse de manifestó o inicio dunha tendencia que apunta a un 
uso do solo pouco acorde á súa natureza. Obsérvase como os trocos na 
produción ou a relación distinta entre o home e o seu medio rural xeran 
cedo desorde e un desmarque na forma tradicional de usa-lo solo.
Os montes de Zas experimentaron na segunda metade do século XX un 
profundo troco ao ser implantada a produción forestal, na medida en que o 
toxo deixa de se empregar na ganderla familiar, ou abandónanse térras 
altas de cultivo de cereal. Sabemos hoxe día que o desenvolvemento 
atinxido polas plantacións de medra rápida adiantou os limites do que 
podería considerarse racional.
Así, por un lado, temos un exemplo de explotación e xestión forestal 
racional e sostíbel nos montes da parroquia de Muíño mentres que en 
outras parroquias, debido á estrutura fraccionada da propiedade, non existe 
unha vocación clara, presentándose multiplicidade de usos.
En outros casos as plantacións de piñeiros e eucaliptos invaden as zonas 
agrícolas entrando en conflito con outros usos mais adecuados de clara 
orientación agrícola. De todos é sabido a capacidade destas especies para 
esgota-lo solo, arrebolar sombras sobre cultivos agrícolas ou modifica-lo
niveIdeático do solo.

i£
md se viu no estudo da paisaxe, a existencia de masas forestáis de 

pto ñas zonas baixas dos vales, cuxa altura triplica á das especies 
iéas de ribeira, rompe as áreas de intervisibilidade propias do ámbito 

uial cuxos limites se asocian, na maioría dos casos, ás concas
VléUlEjS.

A cdhxuntura económica do sector lácteo está a producir unha modificación 
na paisaxe dos montes da zona sur de Zas. A necesidade de máis 

rficie de pasto e herbáis para o forraxe deriva en novas cavaduras 
¡adas á configuración parcelaria, o que provoca unha imaxe típica de 
ico ñas lombas e ladeiras.

E: por último haberla que menciona-lo uso construtivo e de residencia fora 
dos asentamentos, ocupando o espazo agrícola e apoiado ñas pistas de 
concentración parcelaria, as cales supoñen unha mellora na accesibilidade. 
Lonxe de constituir un problema moi grave si supoñen un elemento 
discordante naquelas concas ou espazos agrícolas tradicionalmente ben 
estru tu radas como os de Gándara, Muíño, Carreira, etc.

2.3.- AS DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

2.3.1.- Os equipamentos e espazos libres.
Zas é un concello cun nivel de dotacións abondo aceptable, proba de iso é a 
extensa lista do Anexo 3 á Información Urbanística, onde se expresan, para 
cada parroquia, as superficies dos distintos tipos de dotacións.

Do análise da información se desprende, non obstante, algún desequilibrio
entre parroquias ou algunha carencia puntual para un uso determinado de 
equipamento. D!LiGír..- !0'A.- ei pip
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O groso das dotacións, é dicir, as de carácter fundamental que emprestan 
servizo e asistencia a un continxente humano maior, sitúanse no entorno dos 
núcleos urbanos de Baio e Zas nun tentó, por parte das administracións, de 
racionalizar e focaliza-la atención nunha poboación que vive espadada no 
medio rural.
Ante esta realidade se desprende unha primeira conclusión: a poboación 
rural debe desprazarse para acceder aos servizos esenciais (sanidade, 
educación, relación coa administración,...). Isto ponnos en alerta sobre un 
tipo de infraestrutura da que se falará mais adiante: o viario e as estradas.
Por outra parte atópanse as dotacións propias do medio rural, con unha 
vocación local e que emprestan un servizo inmediato e cotián (o centro 
social, a pista deportiva, a igrexa, etc.). En Zas existe grande cobertura para
este tipo de dotacións.
s
f’ara establecer un diagnóstico sobre o nivel das dotacións en Zas será 
Jjrecisdp mais adiante, pór en relación este concepto coa capacidade 
j$difica^>ria residencial do Plan. Pero antes de falar de estándares convén 
" ptpjsiliarse cun criterio de tóxica ou sentido común.

de o punto de vista do uso.-

so de zona verde ou espazos libres ten grande representación en 
polo menos cuantitativamente, con unha cifra que rolda os 80.000

nha poboación próxima aos 6.000 habitantes se deduce unha relación 
%13 m2 por habitante.

relación é mais do duplo dos 5 m2/habitante que establecía a hoxe 
rrogada Lei 1/1997 do Solo de Galicia.

O O
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Non obstante, da análise da información, despréndese a pobre relación 
existente no principal núcleo urbano de Zas: Baio. Semella, polo tanto , 
que unha das prioridades deste Plan Xeral é reservar suficiente solo 
para poder ser destinado a parque urbano.

Considerando a dinámica poboacional que apunta a un envellecemento 
da poboación, resulta necesario estuda-la posibilidade de reserva de 
solo para uso asistencial onde poder implantar algún centro para a 
atención de persoas maiores.

No uso social e cultural detéctase un desequilibrio entre o núcleo urbano 
de Zas e o de Baio, existindo unha carencia neste último.
Dende o punto de vista da catidade.-

Neste apartado resulta necesario presenta-lo problema da Feira de Baio. 
Actualmente a feira celébrase na parte de Baio pertencente ao Termo 
Municipal de Vimianzo, desenvolvéndose de forma lineal polas rúas de A 
Piroga e Campo dá Feira, xerando problemas de tráfico na zona da 
ponte, que afectan negativamente a ambos concellos.

Ante a necesidade de dispor dun espazo cualificado, coa calidade 
urbana necesaria, e paliar estes problemas circulatorios, o Plan 
proponse, con carácter prioritario, dispor da reserva de solo necesaria, 
que faga posíbel a instalación dun campo da feira adaptado ás 
necesidades de acceso, circulación e previsión de aparcamentos.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 8
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2.3.2.- A rede viaria.
Zas é un concello cunha densa rede viaria. No Documento de Información 
Urbanística expúxose o inventario da rede de maior importancia, a cal, xunto 
á rede local municipal compón un armazón con diferentes niveis de 
territorialización.
Durante a fase de redacción do Plan Xeral a Dirección Xeral de Obras 
Públicas presentou o Anteproxecto da Vía de Alta Capacidade entre Carballo 
e Berdoias. O trazado afecta ás parroquias do norte de Zas e tense previsto 
a execución de tres enlaces, dous deles coa estrada AC-552 (A Pedra e 
Baio) e outro coa estrada AC-430. O contido do proxecto, no que se refire ao 
trazado, incorpórase ao presente Plan Xeral.

Cl o
<c ex.

O resto da rede estruturante compóñena as estradas autonómicas, as 
festradas provinciais CP-4001, CP-1406 e CP-9304 e o tramo da CP-9302 

comprendido entre Zas e Berbia, e as estradas municipais que vertebran o 
Concello e que, partindo de A Piolla (AC-552) en Cabana, se chega a 

f Br^nd|mil (AC-441) pasando polo núcleo de Zas.

^ o traballo de redacción do Plan se encontraban en obras as 
s autonómicas AC-430 e AC-404 en virtude de cadanseu proxectos 
lora de firme e de trazado. Tamén se atopaba en obras a estrada 
al A Piolla-Zas, ao seu paso por Gándara.

Segundo información municipal existe un proxecto aprobado de mellora da 
da Zas-Brandomil.

dicir, polo tanto, que a rede viaria fundamental de Zas gozará en 
un bo nivel de calidade e funcionalidade. É por ¡so que o Plan non 

¡8era establecer traeos no sistema viario salvo aquelas actuacións de 
mellora con carácter puntual ou de enlace que se deriven da necesidade de 
acometer viario procedente de sectores de solo urbanizable.

2.3.3.- As redes de ¡nfraestruturas.
No Documento de Información Urbanística fíxose unha descrición das redes 

- ~ - c ^ de ¡nfraestruturas de abastecemento de auga e de saneamento existentes
a ^ ° o § en Zas, en relación á información gráfica exposta nos Planos de Información,
0 : ñas súas diferentes escalas.
% ; ; £Pá' información se desprende que existen dous modelos de prestación deste
o , v, tipo'Ci¿servizos, fiel reflexo do modelo de asentamento presente.

O medio rural vai adquíríndo lentamente niveles maiores de urbanización 
mediante pequeñas redes de tipo local, as cales resolven unha demanda 
axustada a asentamentos ou conxuntos de asentamentos, que rara vez 
superan os 200 habitantes. Hai que dicir tamén que no medio rural estes 
servlzos tradicionalmente foron creados polos propios veciños moito antes 
que a administración houbese planeado ofrecer un servizo público.
É por iso que a veciñanza, a maior parte das veces, se sinta receosa ante a 
Intervención pública, pois se sente cómoda co que ten.

No medio urbano as cousas son de outra maneira. En Baio existen redes de 
abastecemento e saneamento municipais, con unha capacidade e calidade 
técnica que se considera aceptábel.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 9
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE ZAS

L

l

l
1

No núcleo urbano de Baio, a infraestrutura de saneamento de augas 
residuais está definida por unha rede de colectores de 0 310 mm e unha 
EDAR cunha capacidade máxima para 1.500 habitantes. A capacidade 
traducida a vivencias sería a seguinte:
- Rede de colectores (0 310 mm, pte < 2°/oo) = 2.500 vivendas.

- EDAR {1.500 habitantes) = 938 vivendas.
A infraestrutura de abastecemento está definida polo depósito de 1.000 m3 
situado en Vimianzo e un depósito secundario de 70 m3 situado en 
Chamberín, o cal garante a presión nesta zona elevada do núcleo de Baio. A 
arteria principal que sae do depósito de Vimianzo é de 0 200 mm en 
fundición. Na estrada AC-552 bifúrcase en dúas liñas de 0 125 mm en PVC.

cr>

’J3*

2=
oo

Para unha dotación de 150 l/hab. x día, a Infraestrutura tena capacidade 
para cubri-la seguinte demanda en número de habitantes:

= 1.000.000 litros/día 
= 6.666 habitantes

- Deposito de Vimianzo 1.000 m3

:egas 0 125 mm (v=1 m/seg.) =

a 0 200 mm (v=1 m/seg.) =

Q = 12,30 l/seg. 
3.500 habitantes/liña

Q = 31,40 l/seg. 
9.000 habitantes

Na'át^ualidade hai en Baio 1.300 habitantes, polo que se considera que a 
capacidade é axeitada aos requirimentos derivados da poboación existente 

irnos de calidade.
oleo urbano de Zas, a infraestrutura de saneamento de augas 
is cubre a totalidade do Solo Urbano con tubos e colectores de 0 310 

en PVC. A capacidade actual está limitada pola EDAR, a cal ten 
cobertura para 1.000 habitantes (na actualidade hai en Zas 431 habitantes).

- EDAR (1.000 habitantes) = 625 vivendas.
O abastecemento de auga en Zas presenta unha singularidade motivada 
pola existencia dunha rede mixta pública-veciñal. A rede veciñal é antiga e 
obsoleta, aínda que cubre a necesidade actual. A rede pública, de recente 
realización, descorre polos principáis eixes viarios.

Na actualidade ámbalas dúas redes están interconectadas dando cobertura 
ao conxunto da poboación, se ben, no futuro deberase ir anulando a rede 
veciñal na medida en que se complete a rede municipal.

A análise dos elementos fundamentáis é o seguinte:

Depósitos veciñais na Costa ___ ___ __________ _ 155 m3

Depósito municipal na Costa _____________________  200 m3

- Capacidade Total ___________ ___________ _____ 355 m3

355.000 litros/día
2.366 habitantes (150 l/hab. x día)

355 m -I pre^'^e P

;
2007.

Zas, a 10 o
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Na actualidade existe unha arteria de 0 63 mm de PVC, a cal, a unha 
velocidade de 1 m/seg. daría un caudal de, aproximadamente, Q = 3,5 l/seg., 
suficiente para cubri-la demanda de 1.000 habitantes (Q = 1,7 l/seg.).

O concelio ten previsto prolongar ata os depósitos un tramo de 0 90 mm 
realizado durante as obras de mellora da estrada AC-404 e mellorar así a 
rede principal. En calquera caso, a infraestrutura básica existente cubre con 
creces a poboación actual de Zas, cifrada en 431 habitantes.
O Plan deberá, polo tanto, completa-los trazados da rede de distribución ao 
obxecto de procurar un servizo público na súa totalidade.

2.4.- OS ELEMENTOS DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL
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g A extensa documentación histórica recompilada e inventariada e a 
I existencia de numerosas restos que perduraron ata os nosos días na Terra 
I de Sfneira e, en concreto, o coñecemento que se ten de Zas como 

t^rritájfio sometido aos avatares da historia, constitúen argumentos mais 
¡Ijficientes para planearse o papel que debe xoga-lo Piano Xeral na 
fisión deste legado ás xeracións vindeíras.

lema da protección, conservación e xestión do patrimonio histórico e 
I desborda en moitos casos as posibilidades de acción dun concello, 

ou'iwn digamos da entidade particular ou privada. É pois un problema que 
afecta a tódolos estamentos que, de algún ha forma, interveñen ou poden 

no proceso.
f ^p^o%roceso comeza na identificación, recoñecemento e documentación 
^ . dds elementos ou restos que se conservan, o que permite elaborar un 

xatá&go, o cal constitúe o punto de partida para calquera actuación 
posterior.

En Zas iniciouse esta primeira fase coa elaboración dun catálogo de 
elementos arqueolóxicos e as correspondentes delimitacións das áreas de 
protección, promovido pola Consellería de Cultura.

A arquitectura atópase catalogada nunha fase inicial, neste caso mediante 
sucesivas incorporacións mediante fichas que recoñecen aqueles 
elementos mais sobresalientes, como as igrexas parroquiais, pazos e 
casas reitorais.

Consellería de Cultura facilitou un listado onde se amplía o catalogo, o 
ebe ser obxecto de confirmación e posterior catalogación por parte 
traballo.

Por Decreto 82 de 25 de marzo de 1999 estableceuse o contorno de 
protección das Torres dó Alio, declaradas Ben de Interese Cultural.

Así as cousas, o Plan Xeral constitúe o documento que refunda o traballo 
existente, o amplíe e o envolva nun texto normativo, adaptado á lexislación 
de rango superior, ao obxecto de contribuir á conservación do patrimonio.
Será obxecto deste traballo profundar na procura de novos elementos, en 
especial a arquitectura popular e etnográfica, a cal atopase hoxe en día 
abondo desamparada e inmersa nun preocupante proceso de deterioro e 
abandono debido á falta de uso e ao abandono do medio rural.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 11
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A riqueza en calidade e cantidade existente en Zas deste tipo de elementos 
adianta incluso a propia capacidade do Plan polo inabordábel do traballo. O 
catálogo a elaborar debe constituirse como Documento aberto con 
capacidade para ser ampliado indefinidamente na medida en que exista 
vontade para ¡so.
O Plan adoptará unha visión conxunta e integradora onde a protección do 
patrimonio se relacione con outros mecanismos de protección 
complementarios que relacionen o elemento a protexer coa vocación do 
seu entorno mais inmediato. Así por exemplo a recuperación do entorno 
das Torres dó Alio levará implícita unha clasificación que contribuía a 
ordena-los usos do solo e a facilita-la recuperación dun entorno hoxe en 
día alterado.

co o c: a. OO £
re *•»\— 0>T3 tn CDPsJ

3.- ANÁLISE DAS ÁREAS URBANAS. PROBLEMAS E SOLUCIÓNS:
3J.INTRODUCIÓN
| O f#iómeno urbano no termo municipal de Zas pode considerarse 

relajamente recente, pois é o resultado dun proceso de “desruralización” 
^d|us asentamentos tradicionais: Baio Grande e Zas; ocorrido durante a 
Migada metade do sáculo XX.

jtóproceso pódese sintetizar, por un lado na perda da ruralidade ñas zonas 
Ixe tradicional, baseada na dotación de elementos característicos do 

meetp urbano e na implantación de actividades do sector dos servizos como 
complemento da residencia; e por outra, nunha nova medra, netamente 

na, apoiada ñas vías de comunicación estratéxicas, as cales constitúen 
adeiro motor da transformación xurdlda.

lidade urbana actual é, polo tanto , resultado dun troco cara ós 
emas de vida urbanos pero arrastrando un lastre rural que limita e 

condiciona o resultado final, o cal móstrase caótico.

Aspectos socio-económicos como a emigración dun forte continxente 
poboacional a outros países de Centro Europa e Sudamérica, cun censo de 
residentes ausentes de 1.468 habitantes en 2007, contribúen a crear unha 
complexidade urbana xa que os núcleos de Baio e Zas experimentan 
variacións poboacionais e de actividade estacionarias. As vivendas e pisos 
que durante a meirande parte do ano se atopan valeiras son ocupadas nos 
meses de verán e decembro.

ró y.
a.

C¿1
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As limitacións do Documento de Ordenación anterior, obsoleto xa desde fai 
unha década, e a falta de disciplina urbanística, contribuíron tamén a esa 
complexidade, a cal pode resumirse nos seguintes aspectos:

- A malla urbana actual de ambos núcleos móstrase débil en determinadas 
zonas, con grandes baleiros interiores e con esquemas lineáis ou radiáis 

Z:z%que estiran a cidade de forma preocupante.
-^%pxistencia de equipamentos públicos importantes en localizacións 

fáéméricas non contribulu á integración e reforzó da malla urbana, se non 
pola contra ao desequilibrio, xerando novas tensións urbanas.

De novo nos atopamos que as dotacións non están no mellor lugar, en 
termós de accesibilidade e integración no medio urbano, se non acolá 
onde se dispuña de terreo.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 12
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- A ausencia dunha zonificación que diferenciase variantes tipológicas en 
virtude da realidade preexistente derivou nunha combinación caótica de 
tipoloxías arquitectónicas, mestura de usos "a priori" incompatfbeis e 
diferenzas ostensíbeis na altura da edificación entre uns edificios e outros.

- Ante a perda do patrimonio rural construido ñas zonas antigas de Baio e 
Zas xurde o interrogante de se a renovación urbana implica a substitución 
dunha realidade por outra ou pola contra deben asumirse os 
condicionantes herdados do pasado.

Para tentar comprende-lo fenómeno urbano, procedeuse a elaborar Planos 
de Información do medio urbano desde temas distintos. Mediante a súa 
interpretación conxunta é poslbel chegar a un entendemento que permita 
xustifica-la ordenación planeada.

"03 &= 03
<03 “C 

<*) O
7T o &O o g 

-

1X1 “
O i «
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2.7.3.1.'- Os usos do Solo. Tipoloxías edificatorias:
tara coftece-la realidade urbana de Baio e Zas optouse por elaborar unha 
ferie Se Planos de Información que dende diferentes ópticas ou 
:§onsida|acións axuden a comprende-la súa problemática.

@ de Información “Tipoloxías edificatorias. Usos existentes", pretende 
,-£oñece-los diferentes usos do solo considerando tanto o solo 

o como o espazo vacante que pode servir de soporte para 
s o elementos físicos e naturais. Ademáis establécense tipoloxías 
rías en relación ó uso.

Ci* o 
a.

un lado diferénciase a vivenda, que constitúe o uso predominante, 
indo entre a vivenda colectiva da vivenda unifamiliar. De forma 

entaria sinálanse matices como a vivenda tradicional ou no seu 
ndo a vivenda se encontra en fase de construción. Apórtase 

ción sobre usos complementarios á vivenda como a industria e o 
comercio así como os usos vinculados ó medio rural ou as hortas.

Noutro apartado represéntase o conxunto de edificacións e as súas parcelas 
destinadas a equipamento e a ¡nfraestruturas de servizos, así como os 
terreos onde se localizan os espazos libres de dominio e uso público.

Como complemento a este e a outros Planos de Información represéntase a 
rede viaria e a rede fluvial.

2.7.3.2.- A ocupación do Solo. Tipoloxías residenciáis:
Mediante o Plano de Información “Tipoloxías residenciáis. Ocupación da 
parcela”, preténdese poñer en relación o grao de ocupación da parcela e a 
tipoloxía residencial. Datos complementarios como a altura da edificación así 
pomo a relación entre a masa edificada e os espazos libres ou rede viaria 
servirán para a toma de decisións respecto á ordenación.

Coa'cor azul clara represéntase a vivenda illada, separada de tódolos seus 
lindes e ocupando unha porcentaxe reducida do total da parcela. Coincide 
fundamentalmente co uso e tipoloxía de vivenda unifamiliar. Asóciase a unha 
trame^jéria débil e de carácter ramificado.
Ctik pór verde represéntase a vivenda que compón os rueiros tradicionais e 
que maiormente se presenta acaroada a algún dos seus lindantes.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 13
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Coa cor encarnada represéntase a vivenda en fileira ou acaroada a algún 
dos seus lindantes. Presenta unha fachada principal ó viario ó que da fronte 
e mantén aínda un nivel importante de solo privado vacante.

Coa cor violeta, os rueiros compactos que, salvo patios de luces ou 
ventilación, ocupan a práctica totalidade da parcela.
Esta última tipoloxía responde ineludiblemente á vivenda colectiva.

2.7.3.3.- Niveis de intensidade existentes. Ocupación, altura e densidade:
Para determina-lo nivel de intensidade edificatoria é preciso poñer en 
relación o Plano de Ocupación do solo, comentado no apartado anterior, co 
Plano “Alturas existentes”.

<
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O Plano de Alturas Existentes pretende, mediante unha escala de cor, 
facilita-la comprensión rápida da información que aporta. Dada a dificultade 

^existente nalgunhas zonas en pendente para determina-lo número de 
Iplantas da edificación, optouse por segui-lo criterio definido no artigo 99 do 
fRegutlmento de Planeamiento, onde se establece que a planta enterrada 
fque sobresaia máis dun metro da rasante computará como altura.
|AÍ|!foÍsmo consideráronse plantas do edificio, aquetas plantas baixo cu berta 
|^dmfy|nsardas corridas ñas que os cernes son verticais.

12Redes de servizos urbanos:

f Medrante o Plano de Información “Redes de servizos existentes" preténdese 
Iter un coñecemento detallado sobre o alcance e características técnicas das 
pésetes de servizos, en especial a rede de abastecemento de auga e a rede 

ts # déLSaheamento.

•S %, A " importancia desta información é fundamental pois os criterios de 
vjglagÉcación do solo dependen en gran parte da condición de urbanización.

CDCD

De igual forma, o desenvolvemento do Solo Urbano e do Solo Urbanizable 
de extensión de Baio e Zas debe ter en conta a capacidade técnica destas 
redes por si houbera que proceder ó reforzó das mesmas.

3.2. ÁREA URBANA DE BAIO

lu

A orixe de Baio atópase nunha agrupación de aldeas situadas a media 
ladeira entre o Monte de Castelo Pequeño e o Rio Grande, seguindo o 
esquema característico do Val, onde os asentamentos, neste caso Baio 
Grande, Baio Pequeño, Chamberín, etc., aliñábanse formando un eixo ao 
mesmo nivel, separando o monte das térras de labor. Dito eixo ten a súa 
continuidade en dirección á Igrexa Parroquial e, cruzando o Río Fornelos, 
cara a aldea homónima, pertencente á mesma Parroquia de Baio.

Este sistema de asentamiento baseado no equilibrio poboacional a un lado e 
a outro do Río Fomelos, se viu roto no século XX coa importancia que 
chegou a■■adquirí-la estrada de Finlsterre a Coruña, hoxe AC-552,

Por outra parte, a estrada a Laxe foi a atoparse coa AC-552 ñas 
proximidades da ponte sobre o Rio Grande xerando un corte estratéxico.
Partindo éeste cruce e en dirección a A Coruña, o desenvolvemento urbano 
lineal foise consolidando eos anos e actualmente Baio percíbese desde a 
estrada mediante un continuo edificado a ambos lados do Río Grande, 
desenvolvéndose nos Concellos de Vimianzo e Zas.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 14
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Outro viario estruturante constitúeo unha rúa (travesía) de titularidade 
provincial, que desde a AC-552 se dirixe cara a AC-430 a unha couta mais 
elevada, evitando o cruce da ponte sobre o Río Grande no traxecto cara a 
Laxe. Ademáis cumpre unha función engadida, pois estrutura os principáis 
equipamentos do núcleo: o colexio público, a igrexa e o centro de saúde.

Así, entre estes tres eixes viarios principáis, se desenvolve un medio urbano 
moi distinto ao da estrada, no cal se superpón a herdanza do pasado rural 
coa parte de atrás desa realidade netamente urbana. A Rúa ancha e de 
trazado amplío deixa paso a un viario estreito e orgánico, da escala e 
volume do bloque de vivendas pásase á escala de vivenda unifamiliar, da 
ocupación total da parcela á existencia de espazos libres privados, ..., e así 
unha sucesión de conceptos opostos que establecen unha grande diferenza 
nun espazo territorial moi pequeño onde a penas existe transición entre un 
mundo e outro.

C3C3C'vJ

CO

re
"O
tu

“O

3f .ÁREA URBANA DO ALLO

| Na intima década o núcleo urbano de Baio realimentouse pola grande 
influencia do eixo de comunicación da estrada AC-552, o cal serviu de 

te para a construción de novas edificacións mais alá do actual núcleo 
ío. Esta extensión, que atinxiu a parroquia de O Alio, non poderla 
lerarse hoxe en día de "urbana" pois non é froito dunha planificación, 

Jn, mais ben, dun proceso espontáneo xurdido para dar resposta aos 
sociais e económicos ocorridos en Zas.

Ao áñaliza-los Planos de Información obsérvase que esta extensión soporta 
esencialmente usos comerciáis e industriáis, ausentes por certo no núcleo 

~^tí?Báno de Baio, salvo na zona de confluencia da AC-404 coa AC-552, con 
¡f É£át|ünha representación.

Non é de estrañar, polo tanto, que un núcleo urbano como Baio, con unha 
poboación de 800 habitantes, tarde ou cedo tería que demandar solo para 
localiza-las actividades empresariais que sustentan parte do continxente 
humano.

tí
%

O caso particular do chamado "Polígono dó Alio" non escapa a esta 
consideración e convida a unha reflexión sobre o papel que van xoga-los 
asentamentos urbanos de mediano e pequeño tamaño nun contexto rural 
que tende ao abandono do campo e á polarización.

3.4. ÁREA URBANA DE ZAS
;r¡ O

CM .

D_ ■' ■

o

O núcleo de Zas posiblemente teña unha orixe antiga relacionada con dúas 
rotas históricas que desde Laxe e Vimianzo confluían aquí para continuar 
nunha soa cara Santiago de Compostela.

Hoxe en día Zas continúa sendo un cruce de camiños entre modernas 
estradas que actúan de eixes de desenvolvemento urbano. A estrada AC- 
404 que une Baio con Santa Comba pasa por Zas estirando o núcleo urbano 
entre o lugar onde está o complexo escolar, ao norte, e o lugar de Vilar dó 
Mato.

A CP-9304 parte de Zas en dirección nordés para se atopar coa AC-552 en 
Cabana de Bergantiños, sendo o camiño que se toma para ir a Carballo e A 
Coruña, deixando tamén unha estela de edificacións que acaba no núcleo 
rural de Ventoselo.
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Outro eixo constitúeo a estrada CP-9302 que parte de Zas en dirección sur 
atravesando a aldea orixinal. Esta crúzase coa rota antiga de Vimianzo que, 
en dirección este - oeste, confire a peculiar forma triangular ao núcleo de 
Zas.

Hoxe en día Zas presenta dous polos claramente diferenciados.
Un constitúeo a aldea orixinaria, situada nunha especie de saínte ou 
pequeño promontorio sobre o Río de Zas, en onde ten lugar o cruce de 
camiños entre a rota de Vimianzo e o eixo norte - sur. Aínda conserva unha 
trama tradicional baseada en rueiros, algúns pechados e outros abertos en 
forma radial. Mantón usos vinculados ao sector primario, se ben estes se 
desenvolven de forma complementaria e son propios dunha poboación de 
idade avanzada.

a>
fjn segundo foco, máis dinámico, é o que se identifica en forma de rueíro na 
Jostrada principal, a cal, como dicíamos actúa como portador de servizos e 
iiotacidpis, estirando o área urbana de desenvolvemento mais recente.

¡da presenta maiores calidades urbanas pois aparece o espazo da 
fiante dous fachadas ben definidas, con edificios de vivendas en 

altas e usos terciarios en planta baixa. Nos extremos deste eixo 
|se un desenvolvemento urbano lineal e de baixa densidade.

TA DE ORDENACIÓN:
CTOS XERAIS DO MODELO TERRITORIAL PROPOSTO

sonancia coas características do territorio de Zas, o seu actual 
de asentamento e a problemática urbanística, planéase un modelo 

mt&fial que pretende corrixi-los vicios ou defectos xurdidos nos derradeiros 
tempos debidos a unha errónea utilización do solo. Os cambios sociais e 
económicos acontecidos no medio rural provocaron novas formas de utilíza
lo territorio que demandan o establecemento dun orde e un marco legal.

O Plan Xeral de Zas chega tarde, tras unha década na que ditos cambios 
tiveron a súa expresión en actuacións espontáneas sobre o territorio, sen 
orde e sen control, delxando unha marca que agora se debe asumir.

V: b

O modelo de ordenación planeado presenta un dobre enfoque. Por unha 
parte o Plan recoñece a herdanza histórica froito dun modelo de 
asentamento e de utilización do territorio ancestral, deixando tras de si un 
extenso patrimonio construido, un territorio sutilmente transformado e unha 
paisaxe determinada, esta última, expresión dunha orde na que o ser 
humano é protagonista como actor da transformación.

O Plan Xeral adopta unha actitude pasiva no medio rural. Primeiro 
analizándoo e logo ordenándoo baixo as directrices que marca a actual 
lexlslación urbanística a cal incide na protección do medio rural. Deste xeito 
garántese:

- O recoñecemento e pervivencia do modelo de asentamento tradicional e a 
preservación dunhas condicións tipolóxicas da edificación.

-A utilización racional do solo produtivo, evitando a ocupación 
indiscriminada por edificacións así como a preservación do espazo agrícola 
e a súa diferenciación co monte ou o solo forestal.
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-A preservación dos espazos sensibles ou de valor medio ambiental como 
canles, brañas ou fragas.

- A preservación do patrimonio histórico, artístico e cultural.
- A protección da paisaxe rural e natural.
O Plan Xeral non ten capacidade para asumi-la revitalización do medio rural, 
o cal agoniza tras un período de éxodo e de avellentamento poboacional, no 
contexto dun conxunto de problemas estruturais que afectan á sociedade 
moderna e que, por suposto, transcenden ás posibilidades de acción do 
Plan.

No entanto, mediante a ordenación proposta, se pretende conseguir unha 
base sólida sobre a cal se poderán sustentar actuacións sectoriais tendentes 
a palia-la problemática do medio rural.

gO outro enfoque do que se falaba, localízase ñas áreas urbanas de Baio e 
“ en especial o núcleo urbano de Baio e a súa recente expansión pola 
Izona Alio.

dfíbida, o fenómeno urbano e suburbano acontecido é reflexo do cambio
le económico das derradeiras décadas ñas que o sector primario 
^ a hexemonía en favor das actividades do sector servizos, a industria 
ISpnstrución. Este cambio na actividade económica produciuse en 

ao transvase de poboación a estes núcleos urbanos, os cales 
entaran unha expansión como xa se ten explicado en apartados

anteriores.
Xeral adopta un papel máis activo nestas áreas pois é unha obriga 

cer un conxunto de determinacións capaces de dar resposta ás 
ades da poboación urbana, de reconduci-la morfoloxía urbana e de 

porte legal ás actuacións realizadas á marxe do planeamento.

Preténdese reforza-la estrutura económica e social dos núcleos urbanos 
creando e ordenando de forma axeitadas os solos susceptibles de sopórta
los usos e actividades demandados, dando solución aos problemas 
morfolóxicos, legáis e estruturais detectados.

O modelo de ordenación en Baio e Zas herda unha estrutura urbana débil e 
inconexa nalgunhas zonas, propoñéndose actuacións tendentes a 
cohesionar e a relacionar ámbitos afastados por baleiros.

Procúrase rompe-la actual tendencia de medra lineal residencial ao bordo da 
estrada. Para isto propóftense en Baio dous novos ámbitos de 
desenvolvemento que marcarán unha nova tendencia de medra.

A futura construción da Vía de Alta Capacidade entre Carballo e Cee supón 
un elemento a ter en conta pois contribuirá a reforza-las relacións entre o 
Concello e o resto de comarcas afectadas por este importante eixe de 
comunicación. A ordenación proposta e, en especial, os novos ámbitos de 
desenvolvemento terán en conta os elementos de conexión desta 
infraestrutura coa rede viaria convencional.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Dada a actual dinámica demográfica nos núcleos urbanos, caracterizada 
pola estabilización, pero considerando que elementos fundamentáis como a 
Vía de Alta Capacidade entre Carballo e Cee e a creación de solo para o 
desenvolvemento de actividades económicas poda contribuir a un 
incremento da poboación, como así ten ocorrido noutros pequeños núcleos 
urbanos en circunstancias similares, proponse un aumento da oferta 
residencial a distribuir ñas modalidades de solo urbano consolidado e non 
consolidado, asi como en solo urbanizable.
En definitiva, o Plan considera un conxunto de accións e detemninacións que 
tratan de reforza-la estrutura urbana dos enclaves de Baio e Zas coa 
intención de dar resposta a unha presumible medra da actividade económica 
e social.

CD
CO
Cvj

co

A;;
qu
■Sefli

Todo isto garantíndo unha axeitada inserción con estruturas herdadas, que 
nalgúns casos haberá que modificar ou incrementar, e con novos elementos 
qe ¡nfraestruturas que é necesario executar. En todo caso, se procura que a 
Incidencia desta parte activa do planeamento teña o menor impacto sobre os 
|lemenlps valiosos do medio natural en consideración co estudo realizado 

o 'jne<§o e a correspondente valoración de efectos e impactos que se 
3fian no Estudo de Sostibilidade.

■

jóf§de conxunto da ordenación urbanística de Zas queda plasmada co 
~ coñece como Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio. Nela 

rile os diferentes niveis de territorialidade mediante a clasificación do 
folo, a^efínición e zonificación dos usos, a definición dos sistemas xerais e 
| recoñecemento da lexislación sectorial que afecta sobre o territorio.

ica urbanística de Zas non é homoxénea no seu territorio e iso debe 
ecido por canto que o solo cumpre funcións distintas. Isto non debe 

'vcbridúciy a un desequilibrio entre zonas con maiores posibilidades de 
islefie^blvemento que outras, senón que a propia estrutura xeral e orgánica 
trata de devolve-lo equilibrio a este Concello o cal ten grandes posibilidades 
de desenvolvemento e pretende senta-la base para acadar unha boa 
calidade de vida.
A estrutura Xeral e Orgánica do Territorio queda definida nos 
correspondentes Planos de Ordenación a escala 1/5.000.
A clasificación do solo, de acordo á lexislación Autonómica e básica do 
Estado, establecerá o réxíme xurídico sobre a propledade do solo.
A zonificación dos usos globais tratará de distribuir especialmente as 
distintas funcións ou actividades que o home desenvolve no territorio. En 
moitos casos está en relación directa coa clasificación do solo.
Os sistemas xerais establecerán o conxunto de temeos, edificios, 
instalacións e redes ó servizo da colectividade, nos que a transcendencia 
pública está por encima de calquera consideración a nivel privado.
A lexislación sectorial que regula os elementos concretos e específicos do 
territorio, limitando e condicionando o uso do solo. En moitos casos actúa 
sobre os sistemas xerais.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.2.CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN E ORDENACIÓN DO SOLO.

4.2.1.- O Solo Urbano.
Para determina-lo alcance do Solo Urbano tivéronse en conta as condicións 
e regras establecidas na lexislación urbanística.
A Leí 6/1998, do 13 de abril, sobre réxime do solo e valoracións establece no 

J&eu artigo 8. Solo Urbano:
I “TeráQ a condición de solo urbano, ós efectos desta Lei:

¡E
Spio xa transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, 
ástecemento de auga, evacuación de augas e subministro de enerxía 

rica ou por estar consolidado pola edificación na forma e coas 
cterísticas que estableza a lexislación urbanística.

|íe/reos que en execución do planeamento foran urbanizados de 
ó co mesmo”.

i 9/2.002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 
rural de Galicia establece no seu artigo 11. Solo Urbano:

T,_ plans xerais clasificarán como solo urbano, inclufndoos na 
;il«Jfelimitación que a tai efecto establezan, os teneos que esfean 

' " integrados na malla urbana existente sempre que reúnan algún dos 
seguintes requisitos:

a) Que conten con acceso rodado público e eos servizos de 
abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministro 
de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes 
redes públicas con características adecuadas para servir á edificación 
existente e ó permitida polo planeamento.

A estes efectos, os servizos construidos para a conexión dun sector 
de solo urbanizable, as vías do perímetro dos núcleos urbanos, as 
vías de comunicación entre núcleos, as estradas e as vías da 
concentración parcelaría non servirán de soporte para a clasificación 
como urbanos dos temeos adxacentes, agás cando estean integrados 
na malla urbana.

~ ¡... V '$7* il I b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado 
o $ o anterior, estean comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, ó

/ jJ menos ñas dúas terceiras partes dos espazos aptos para ela, 
( "segundo a ordenación que o plan xeral estableza.

2. Ós efectos da presente Lei considérense incluidos na malla urbana os 
temeos dos núcleos de poboación que dispoñan dunha urbanización 
básica constituida por unhas vías de perímetro e unhas redes de 
servizos das que podan servirse os terreos e que estes, pola súa 
situación, non estean desligados do armazón urbanístico xa existente. ”

4.2.1.1.- Solo Urbano Consolidado:

Terán consideración de Solo Urbano Consolidado as áreas que comprenden 
os solares e parcelas que, polo seu grao de urbanización efectiva e 
recoñecida nos Planos de Información do presente Plan Xeral, podan 
adquiri-la condición de solar mediante obras accesorias e de escasa 
entidade que poden executarse simultáneamente coas de edificación.
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4.2.1.2.- Solo Urbano Non Consolidado:
Está integrado pola restante superficie de Solo Urbano e, en todo caso, 
polos terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma 
interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con 
distribución equitativa de beneficios e cargas, por aqueles sobre os que o 
Plan planea unha ordenación substancialmente diferente da realmente 
existente, así como polas áreas de recente urbanización xurdidas á marxe 
do anterior documento de Delimitación de Solo Urbano.
Recoñecéronse tres zonas no núcleo de Baio que responden a este último 
suposto. Son áreas que non estaban incluidas dentro do anterior perímetro 
urbano pero que, co paso do tempo, foron dotadas de elementos de
urbanización ou ben foron edificadas de forma ilegal.

«
lin casceespecialmente complexo produciuse nos terreos situados ao sur e 
2§> lestes do polideportivo municipal (AR-SU-B3), onde se oonstruíu unha 
Sbantáz^Pión que actualmente ten varias edificacións levantadas e habitadas 
Iremara^louse o solo conforme a unha trama de novas rúas.

^aVzqnl denominada Campo do Rollo incorporáronse a outra área de 
r|pako jaqueles terreos que se atopaban fóra do perímetro urbano pero que 
ioxe^ef día se reooñece que forman parte da malla urbana, neste caso, 
$nha malla urbana débil pero herdada dun sistema de asentamento antigo.

femó leste do núcleo urbano, dando fronte á estrada autonómica AC- 
^iste outro pequeño ámbito exterior á vixente delimitación o cal 

dúas edificacións de vivenda colectiva coas súas respectivas 
feiras vistas, o cal crea unha imaxe urbana bastante deteriorada, 

¡fiante a inclusión destes terreos preténdese buscar unha solución 
tendente a completar volumes edificados e a crear unha imaxe axeitada no 
inicio do núcleo urbano de Baio.

4.2.1.3.- A Ordenación de Baio. Os distritos.

A ordenación de Baio debe afrontarse considerando que o desorde urbano 
acontecido ñas últimas dúas décadas non vai ter solución inmediata, 
debéndose asumir unha realidade difícil de mudar. Polo tanto, o esforzó 
debe reconducirse a aquelas zonas susceptfbeis de mellorar e, sobre todo, 
ñas áreas que aínda conservan unha trama urbana característica e que é 
necesario conservar.

Da análise da información urbanística despréndese o reooñecemento de 
varias zonas diferenciadas cuxa problemática distinta ábrenos o camino para 
establece-la ordenación.

Seguindo o criterio establecido no artigo 49 da Lei 9/2002, recoñecéronse 
cabro áreas ou "unidades territoriais con características homoxéneas" que 
traducidas en distritos constitúen ademáis unha boa metodoloxfa de traballo 
de cara á ordenación.

Distrito de Baio Grande

Abrangue o eixo definido pola travesía urbana da estrada AC-552, desde o 
limite con Vimianzo no Río Grande ata a rúa Mestre Platas. Esténdese, 
ademáis, pola zona antiga de Baio Grande cara o norte ata se atopar coa 
rúa Juan Astray Vidal.
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Constitúe o distrito con maior nivel de consolidación urbana, a nivel de 
urbanización e redes de servizos. Non obstante presenta algúns baleiros que 
é preciso completar mediante actuacións integráis a fin de consoiida-la trama 
e dar solución ao parcelario interior atrapado e carente de viario ou acceso 
público.

a>

'■-'¡i r.'L

Dentro do propio distrito existe unha diferenza substancial entre os eixes 
definidos pola AC-552 e a rúa Mestre Platas e a zona de Baio Grande, onde 
a trama antiga e a nova se atopan de forma brusca. É nesta zona de fricción 
onde a ordenación debe ser sensíbel a estas dúas realidades e en onde se 

5 propoñen traeos tipolóxicos axustados ao detalle.
1 Un Segundo problema constitúeo a liña edificada na marxe dereita da 
| trav^ía AC-552 en dirección a A Coruña pois aínda que presenta unha 
| iachida ben definida cara a rúa non ocorre o mesmo ñas traseiras, as cales 
Jk ofrecen unha imaxe pobre e desordenada fronte ao Río Grande e ás leiras
@ \dae rao seu día foi espazo agrícola de Baio Grande.
o Ww
1 Considerando que este fenómeno se dá nunha grande extensión lineal, debe 
| asumirse a imposibilidade de dar solución a corto prazo.

| Semella razoábel establecer unha orde de prioridade que tome como punto 
ra ,-<s3®íoartida o extremo próximo á Ponte sobre o Río Grande e ir avanzando 
|= ^j^djiante sectores de solo urbanizable ao obxecto de completar mazás e, en
.g íadefiriiiiva, criar unha trama urbana ordenada. Sobre isto exporase máis

V adiarte no apartado de Solo Urbanizable.

Distrito da Cacharosa

C\f .

< O

o CO

Constitúe a prolongación de Baio Grande seguindo o eixe da estrada AC- 
552 en dirección a A Coruña, dende a rúa Mestre Platas ata o fin do Solo 
Urbano nos redores do Alio.

O lugar da Cacharosa xurdiu no cruce de caminos entre a estrada xeral e a 
estrada de Santiago, a AC-404. Neste cruce aínda hoxe se conserva algún 
edificio de construción tradicional como o de Museo do Liño ou o hotel rural.

Ñas derradeiras décadas tense producido o desenvolvemento aos marxes 
da estrada, uníndose este pequeño núcleo orixinal coa zona de Baio 
Grande, estirándose o núcleo urbano tamén cara ao leste en dirección a O 
Alio. Polo tanto, trátase dun distrito de estrutura lineal, con poucas calidades 
urbanas, agás as detectadas na parte en contacto co Baio Grande onde se 
localizan as dotacións públicas destinadas a colexio e polideportivo.
Distrito de Chamberín
É a área urbana situada ao norte da rúa Juan Astray Vidal e articulada a 
ambos lados do camíño antigo que desde A Cacharosa se dirixía a Fornelos 
e a Laxe, hoxe en día chamada Rúa de Chamberín.

Na actualidade é a rúa Astray Vidal a que adquiriu maior importancia, sendo 
un sistema xeral que motiva a división entre distritos. Se ben existe un 
elemento xeográfico, a posición elevada de Chamberín sobre Baio Grande, o 
que marca a diferenza tanto funcional como espacial entre este distrito e o 
anterior.
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Presenta unha malla urbana mais débil, froito da herdanza do pasado e 
baseada fundamentalmente na preexistencia de camiños, corredoiras e 
carreiros de orixe rural, que se adoptaron, ensanchándoos e dotándoos de 
redes de servizos.
A densidade edificatoria diminúe considerablemente e os rueiros 
confórmanse en grandes superficies con condicións adecuadas para a 
edificación de residencia ¡liada en parcelas de grande tamaño.
Distrito de Baio Pequeño
Qonstítúe a extensión de Baio en dirección a Laxe a través da estrada AC- 
#30 e o final da rúa Astray Vidal, ambas rúas paralelas ata un punto de 
lonven^ncia e adaptadas á condición topográfica en ladeira. É por iso que a 
éonfiguíación deste distrito sexa básicamente lineal.

na mais antiga se sitúa ao norte seguindo a estrutura de rueiro, 
ígrexa parroquial, observándose unha extensión natural cara o sur 

vivenda ¡liada ou, en algúns casos, formando pequeños conxuntos

ción que se planea non contempla ningunha actuación mais alé da 
Jalera consideración da realidade urbana preexistente.

& '
f 4^.4% A Ordenación de Zas.
0 Zas,'piada a súa escasa entidade superficial e poboacional, planéase nun 

ínico'distrito.
A ordenación pretende recoñece-las dúas realidades descritas, establecendo 
un tipo de ordenanza de conservación na zona do Iglesario e unha 

- c■ ^ ordenación adecuada ao eixo de desenvolvemento en tomo á estrada AC-
£' ® § 404. Nesta última distínguese unha zona mixta na franxa comprendida entre

r- a Casa dó Concello e o cruce coa estrada de Carreira e unha ordenación en
¿ § baixa densidade na extensión urbana en dirección ao Colexio Público e en
£ ,, n: c 2 dirección a Vilar dó Mato.

ntre a zona antiga de Zas e o eixe da estrada AC-404 afnda quedan algúns 
<OB¡¡t{eiros susceptibles de desenvolvemento urbanístico. Un deles é a 

pdraedade que ten o Arcebispado, no entorno do conxunto formado pola 
lgi^¡x$ Parroquial e a Casa Reitoral. Neste ámbito preténdese remata-la 
urbanización conforme a unha ordenación planeada con anteríoridade entre 
o Córípeílo e o Arcebispado, e acordada mediante un Convenio, o cal non se 
pod^fatificar hoxe en día pois non está amparado na legalidade urbanística 
vixehte.
O caso é que o Plan Xeral formula unha área de reparto e recoñece o 
aproveitamento urbanístico dunha parcela cedida anticipadamente polo 
Arcebispado e que agora conta co edificio municipal destinado a centro 
social.

A outra área baleira localízase na rúa Agrá dos Cregos, ao sur da Praza do 
Concello. Constitúe unha oportunidade de consolidar a zona máis céntrica 
de Zas establecendo novas dotacións e espazos libres públicos.
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A existencia en Zas de grandes propiedades, algunhas délas conservadas 
en recintos amurallados convidan á formulación de actuacións integráis que 
garantan o mantemento e conservación das mesmas, aínda dotándoas do 
correspondente aproveitamento urbanístico.

4.2.2.- O Solo Urbanizable.
4.2.2.1.- Motivos que xustifican o Solo Urbanizable:
í§ Solo Urbanizable, conforme á definición establecida no artigo 14 da Lei 
É£002 $stará formado polos terreos que non teñan a condición de solo 
grb^ino^de núcleo rural nin rústico e poidan ser obxecto de transformación 

ca nos termos establecidos na Lei.
nte Plan Xeral establece o Solo Urbanizable na categoría de 
ó, mediante un conxunto de sectores para os cales se establecen 
:os de execución e unha serie de determinacións que farán posible a 
ación urbanística do solo.

alá da definición que establece a lexislación urbanística para a 
ción de Solo Urbanizable é preciso motiva-las razóns que xustifican,

___„ o\caso concreto de Zas e a súa problemática, a delimitación dun
% conxunto de sectores que permitirán o desenvolvemento de actuacións 
\.urbanf¿ticas como soporte fundamental de certas actividades que atopan a 

súa razón de ser no contexto legal, territorial e urbano existente.

Con isto queremos dicir que non existe un único motivo que ampara a 
clasificación de solo urbanizable, se non que cada actuación xurde como 
resposta do Plan a unha problemática específica.

Dende unha perspectiva xeral advírtense catro motivos fundamentáis que 
xustifican a proposta:

-Motivos estruturantes en relación á futura creación da Via de Alta 
£apacidade entre Carballo e Cee, o que sen dúbida contribuirá a reforza-lo 

entre A Coruña e Fisterra e tódalas relacións que a nivel social e 
eóqnóqiico se dan entre as comarcas afectadas.

O Concello de Zas, e en particular, a área de Baio, sufrirá un pulo 
económico favorable sendo previsible un aumento da actividade e unha 
concentración da poboación na zona de influencia.

- Motivos legáis en relación ás actuacións urbanizadoras e edificadoras que 
tiyeron lugar na zona do Alio xurdidas á manee do planeamento. Precisan 
dos instrumentos de planeamento e xestión para recupera-la legalidade. O 
Plan Xeral constitúe o instrumento que, mediante a oportuna clasificación 
do solo, permitirá inicia-lo proceso de normalización.

- A necesidade de dispor de grandes superficies destinadas a espazos libres 
e a intención de crear un espazo onde resitua-la feira de Baio, son outros 
motivos que xustifican o desenvolvemento do solo en solución de 
continuidade co núcleo urbano.

- Oportunidade de rectifica-la morfoloxía urbana e de contribuir a recuperar 
certa coherencia e cohesión urbana. Neste sentido, a problemática dos 
núcleos urbanos de Baio e Zas invita a formular solucións adaptadas a 
cada caso.
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Considérase que a futura medra do núcleo de Baio débese producir 
ocupando terreos comprendidos entre o Río Grande e a estrada de Fisterra, 
dadas as favorables condicións topográficas e de orientación.
O crecemento lineal actual en tomo á estrada debe modificarse e 
substituirse por un modelo de medra ordenada. Como se explicará máis 
adiante, o Plan propón dous sectores residenciáis na parte próxima á Ponte 
de Baio que constitúen o inicio do novo modelo de crecemento adoptada, o 
cal debería ter contínuidade cara ao leste ñas próximas décadas na hipótese 
dijpha expansión demográfica e urbana de Baio.
Afiropos^a de desenvolvemento urbanístico no núcleo de Zas está motivada 
ná oport&tidade de completa-lo espazo baleiro comprendido entre o casco 

actual e o complexo dotacional. Con isto preténdese crear trama 
solución de contínuidade a unha banda estreita de solo urbano 

na actualidade á estrada. Establecerse a condición expresa de 
novo itinerario peonil entre o Colexio Público e o solo urbano, 

^ nativa ao actual, o cal descorre pola beira da estrada e carece de 
cffidadeí&lgunha.

tra parte, preténdese, mediante a clasificación deste Sector, conseguir 
;elas dotacionais difíciles de obter noutros ámbitos obxecto de 
solo urbano non consolidado polos condicionantes que derivan da 

¡escasa entidade superficial destes.
Así, dando resposta á conveniencia de ir xestionando unha parcela para uso 
asistencial (centro da terceira idade), establecerse a determinación de 
ceder terreo que satisfaga esta necesidade, cifrada nuns 3.000 m2.

Outra necesidade que pode ser satisfeita polo desenvolvemento deste 
Sector é a de dispor dun terreo onde construir un edificio municipal para 

_ r alberga-los elementos e ferramentas que se utilizan ñas infraestruturas e
( i 6 o dotacións municipais (maquinaria, obras públicas, mobiliario urbano, etc.), os
a: o ^ cales se atopan actualmente repartidos de forma precaria entre distintas
t: i í. S dependencias municipais do núcleo de Zas.‘i; '■ - C z: OJ .

■ y. Y 'y ? O modelo territorial que se planea no Concello de Zas precisa, polo tanto,
¡ . ;/2 y £ dun óonxunto de actuacións de desenvolvemento urbanístico capaces de dar

respostp a unhas expectativas de actividade económica, de residencia, de 
creaciór^ de novas dotacións e, en especial, de recuperación da legalidade.
O Plan diferencia tres tipo de sectores en función do uso global proposto: 
residencial, terciario e industrial.

Propóñense dous ámbitos de desenvolvemento residencial nos núcleos de 
Baio e Zas. No caso de Baio a proposta concretaríase en dous sectores 
contiguos. A capacidade residencial en Baio acadaría 475 novas vivendas 
namentres que en Zas sería de 140.

Ben é certo que as proxeccións sobre poboación para os próximos anos 
apuntan cara o mantemento do continxente poboacional nos núcleos 
urbanos do Concello de Zas. Porén, tal e como se expresou nos parágrafos 
anteriores, existen motivos estruturais que fan considera-la posibilidade dun 
incremento da súa poboación.
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Son motivos que nuns casos están estreitamente relacionados con outras 
detenminacións do Plan, como a creación de ámbitos de actividade 
económica, ou as melloras ñas comunicacións por estrada, e noutros 
responden a causas globais como é o retorno de emigrantes en períodos 
estacionáis.
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Outro aspecto a considerar ten que ver coas posibilidades reais de creación 
de vivenda en ámbitos de solo urbano dado que a capacídade residencial 
teórica se topa en moitas ocasións con problemas de moi diversa natureza 
que impiden unha áxil e efectiva xestión do solo.
& pretensión de prever 475 e 140 novas vivendas nos sectores de solo 
fjrbaniaeble de Baio e Zas non parece ser excesiva cando a súa poboación
Actual 1 de 1.308 e 504 habitantes respectivamente.
~ \ s

g^tp.|lecemento dun período de vixencia do Plan en tres cuadrienios (12 
|upón que, en relación á capacídade edificatoria prevista, existan 
i^s canles para responder en tempo a unha suposta e esperada 

£x£&n&ón demográfica.
S \\ o

|\ prosista de desenvolvemento para uso terciario formúlase en base aos 
condicionantes existentes na zona do Alio, onde existe un enclave de uso 

de gran proxección na comarca e que precisa dun proceso de 
ión. Planéase un sector que permite edificar 7.756 m2, dos cales 
os consumen as edificacións existentes.

bitos de uso industrial están fortemente condicionados polas 
actuacións que tiveron lugar na zona do Alio de forma espontánea e sen 
soporte legal e de planeamento.

Propóñense tres sectores de uso industrial en contacto ooa estrada AC-552 
co obxectivo de mellora-las súas condicións de urbanización e de relación 
coas infraestruturas de conexión.

Intégranse un gran número de naves industriáis e de almacenaxe. Trátase 
polo tanto, de consolidar unha situación de feito dotándoa do necesario 
soporte técnico e legal.

outra parte, o Plan Xeral formula un novo ámbito de uso industrial de 40 
ituado nunha posición estratéxica dende o punto de vista das 
truturas viarias da comarca, pois se habilitan accesos dende a glorieta 

de cdpfexión da Vía de Alta Capacídade Carballo -Cee na AC-552, así como 
, dende I AC-404.

Oí,
En towl, a oferta de solo industrial acadaría a cifra de 50 Has o que podería 

3 áuppffe-la creación de entre 1.000 e 1.500 postos de traballo a repercutir na 
éomarca de Soneira e ñas adxacentes de Xallas e Bergantiños.

4.2.2.2.- Sectores Preferentes:
En virtude da posibilidade expresada no artigo 57 da Leí 9/2002, o Plan 
Xeral considera de desenvolvemento preferente algúns sectores do solo 
urbanizable. É condición imprescindible, segundo este precepto, contar coa 
concertación entre propietarios do solo e a administración, ou ben establece- 
la programación cando a actuación é de iniciativa pública. Ademáis, para 
merece-lo cualificativo de “preferente" é preciso que concorran 
circunstancias especiáis que teñan que ver coa ordenación ou a xestión do 
solo.
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O presente Plan Xeral incorpora a ordenación detallada para o Sector 
Residencial B1 e o Sector Industrial N°1. A súa execución queda garantida 
mediante a firma de convenios urbanísticos entre os propietarios dos terreos 

se o Concello, onde se fixan os prazos e condicións para o seu 
Idesenyolvemento.
£ &

Os cnterios de ordenación e circunstancias especiáis expóñense a 
|ación:

B 1 de uso residencial. AR-Sector R-B1

r de solo urbanizable B1 de uso residencial sitúase no extremo 
e de Baio. Constitúe o punto de arrincada do futuro desenvolvemento 
de Baio, máis alá mesmo das propias determinacións deste Plan 

Xeral, as cales deberán se referendar polas revisións de planeamento ñas 
as vindeiras co único obxecto de establecer unha segunda fachada 

^^--jjre ao Río Grande, e que deberían articulares con sucesivos sectores 
| Íjyípayancen en dirección este, ata completa-la trama lineal iniciada.

cousas, mediante a ordenación detallada deste sector preténdese 
pechar un rueiro que na actualidade só presenta unha fachada á travesía 
urbana. Así mesmo, coa proposta se pretende conseguir, mediante cesión, 
os terreos necesarios para situa-io novo campo da feira.

Q Q>

\É unha ocasión tamén para incorporar terreos próximos ao Río para sistema 
, xeral de espazo líbre así como rexenerar unha zona onde no pasado se 
tentou facer unha urbanización á marxe do planeamento, alterando 
negativamente os terreos próximos ao canle.
Dada a urxencia en establece-lo novo campo da feira, se planea unha 
xestión onde o Concello tome a iniciativa á espera da oportuna colaboración 
de propietarios afectados.

Sector n° 1 de uso industrial. AR- Sector -11

Mediante a ordenación directa deste sector preténdese dar solución á 
^problemática xerada no denominado Polígono do Alio, onde un grupo de 
^empresarios tomou a iniciativa á marxe do planeamento.
■X

í¿Polo tanto, este sector recode unha situación urbana un tanto estraña; 
¿iniciada pero incompleta en todas as súas fases.Trata, mediante unha 
ordenación xa planeada, dar cumplimento a todos os requihmentos legáis 
dende o punto de vista técnico e xurídico. En definitiva, trátase de establece- 
lo suporte que permíta completa-la urbanización, dar cumprimento aos 
deberes de equidistribución de beneficios e cargas, e finalmente adquiri-lo 
dereito a edificar coa correspondente licenza.

Poroutra parte preténdese reoonduci-la ordenación existente na procura dun 
maior respecto polas calidades naturais da marxe do Río Grande sobre o 
que se actuou de forma pouco sensible mediante recheos de térra e incluso 
a edificación de naves a escasa distancia do dominio público.
A ordenación detallada establece ademáis de forma precisa os accesos 
viarios dende a estrada de Físterra AC-552 e define o trazado e as 
condicións en que deben establecerse as redes de inffaestruturas de 
servizo, as cales presentan actualmente un estado inacabado ou inexistente.
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4.2.2.3.- Sectores Non Preferentes:
9 Plan Xeral considera sectores non preferentes aqueles que non precisan 
fun desenvolvemento urxente. Son aqueles nos que a ordenación non 
j^solveJj problemas urbanísticos e polo tanto deben ser obxecto dun 
desenvolvemento e tramitación ordinarios en virtude do disposto pola
•w#n-

S5\ W \ o
DE uso RESIDENCIAL. AR- AR-Sector R -B2

agtor responde á mesma estratexia planeada no sector B1 de Baio. 
" polo tanto, de completa-lo seguinte rueiro que na actualidade só 

unha fachada á travesía da estrada AC-552. 
que o sector B1 xera unha banda de dotacións ou espazos libres 

n a transición co solo rústico ou no seu caso con urbanizacións de 
sidade.

ÍRES 21 DE USO RESIDENCIAL. AR-Sector R-Z1
Conforme ás motivacións expresadas no apartado anterior, planéase no 
núcleo de Zas un único Sector capaz de crear malla urbana no baleiro que 
existe entre o casco urbano e a área dotacional.

< r, 
o ..■■■

c:

o o

\ A estrutura de apoío deste Sector será a estrada AC-404 no referente á 
\accesibilidade, a cal concretarase mediante un novo punto de conexión, así 

: ¡como ñas infraestruturas de servizos (saneamento, abastecemento de auga, 
o telefonía,...) as cales descorren pola marxe desta vía.

<u m

Non así en relación á mobilidade a pé ao espazo público ou á disposición da 
edificación, para os cales a estrada constitúe un elemento hostil que se debe 
evitar.
Preténdese establecer un sistema de ordenación residencial de media 
densidade capaz de liberar espazo onde localiza-las dotacións necesarias e 
os espazos libres e peonís que relacionan o casco urbano coa área 
dotacional.

Sector h 2 de uso industrial. AR- Sector-I2
Mediante este sector preténdese regularizar e ordenar unha situación 
urbanística irregular e deficitaria resultado de actuacións espontáneas 
xurdidas á beira da estrada AC-552 e concretadas en edificios comerciáis e 
de distribución.

Sector n° 3 de uso industrial. AR- Sector-I3
Constitúe a aposta municipal para que, coa axuda de outras administracións 
ou entidades públicas xestoras, se dispoña de suficiente solo de uso 
industrial e comercial para cubrí-la demanda existente.
Conforme á análise expresada no Estudo do Medio Rural, se planea un 
sector enclavado nunha posición estratéxica dende o punto de mira das 
infraestruturas de comunicacións sen a penas afeccións ambientáis ou de 
interese paisaxístico que impida ou condicione a ordenación.
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Sector n°4 de uso industrial. AR- Sector-I4
Preténdese normalizar unha situación deficitaria e sen soporte legal respecto 
a un conxunto de edíficacións que xurdiron ao bordo da estrada AC-552 de 
forma espontánea.
Delimítase un sector cun criterio axustado á necesidade de mellora-la 
situación existente e de afectar mínimamente ao entorno de protección das 
Torres do Alio. A este respecto convén aclarar que, segundo o informe 
realizado pola Consellería de Cultura ao Documento de Aprobación Inicial, 
este Qsector se limita a ordenar e mante-lo aproveitamento existente, 
descartándose o establecemento de novas edíficacións.

ÍSJ

T§>R N° T DE USO TERCIARIO. AR- Sector-T
liante este sector preténdese ordenar e mellorar unha área degradada, 

a na encrucillada da estrada CP-1406, a estrada autonómica AC-552 e 
cjgo proxecto de Vía Rápida Carballo - Berdoias. Neste lugar existe un 

e establecemento de hostalería que desenvolve unha actividade 
importante no contexto económico e social de Baio, pero que non conta co 

orte urbanístico adecuado.
n existen dúas edíficacións residenciáis en altura que é preciso 

lanzar e ordenar nun contexto de relación co establecemento mencionado, 
regenerando e urbanizando o conxunto.

4.2.3.- O Solo de Núcleo Rural.
4.2.3.1.- Criterios de recoñecemento e delimitación.-

En virtude do disposto no artigo 13 da Lei 9/2002 e en base ó estudo do 
modelo de asentamento de Zas, o Plan Xeral recoñece e delimita o Solo de 
Núcleo Rural, atendendo ós seguintes criterios:

• Xcl :

. 'O

: o

O Q}

1. - Terreos que serven de soporte ós asentamentos de orixe tradicional,
onde a identificación reconócese mediante os censos e padróns oficiáis 
a través dun topónimo diferenciado, e que foron obxecto de estudo no 
traballo de información, demostrándose a súa relación co medio rural.

2. - Clasif(canse como Núcleo Rural aqueles que conten ó menos con tres
vivendas habitadas de orixe tradicional que formen agrupación.

3. - A delimitación encerrará as parcelas e edíficacións que foron
recoñecidas parte integrante do asentamento de modo que se presente 
un grao de consolidación pola edificación de, ó menos, o 50%, conforme 
á ordenación proposta no Plan.

A liña delimitadora seguirá, no posible, as marcas do parcelario ou do 
uso do solo, así como aquetas marcas físicas do territorio como valados, 
cómaros, vías, arroíos, vexetacíón de borde, etc.

Posto que na maior parte do territorio de Zas realizouse concentración 
parcelaria, a delimitación do núcleo poderá cortar aquelas parcelas de 
gran superficie ñas que o fondo exceda dos 70 metros.

4.- Constituirán ademáis núcleo rural, as áreas do territorio lindantes co 
núcleo rural e que a Leí 9/2002 denomina "área de expansión”.
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Dita área estenderase ata unha distancia máxima equidistante de 200 
metros dende o núcleo tradicional, en base ós seguintes criterios de 
crecemento:

~ O núcleo estenderase por aquelas áreas onde de feito xa se produciu 
dita extensión, incluíndo as edíficacións de recente implantación.

- Cando se trate de áreas de solo vacantes, o núcleo estenderase 
polas zonas mais idóneas para edificar, respectando o Solo Rústico 
que merece especial protección.

.Q

- A Extensión producíase polas parcelas que conten con acceso o 
so&orte viario de titularidade pública. Este criterio non terá efecto

o se trate de estradas de primeiro orden como as de titularidade 
jnómica, neste caso, o núcleo axustarase ás edíficacións 

t'í existentes.

Járeas de extensión tenderán a unir asentamentos polinucleares, 
e a relación quede suficientemente recoñecida por un armazón 
viario.
ivado da dinámica demográfica expresada 

ación, e sempre falando en termos xerais,
no estudo da 

a diminución da
fíOBoación non xustifica grandes áreas de expansión.

Plan Xeral establece o criterio básico de conserva-la estrutura 
tradicional dos asentamentos situados no medio rural e tratar de mellora- 
la calidade de vida e de urbanidade dos seus habitantes.
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Para isto o Plan establece mecanismos normativos tendentes ó 
mantemento das tipoloxías edificatorias e a asignación de parámetros 
urbanísticos que derivan do estudo da información. Neste sentido ditos 
parámetros tratan de recoñece-lo uso global residencial propio dos 
asentamentos e de asignar usos compatibles que enriquezan o abano 
de posibilidades que lie son propios.

Mediante a catalogación preténdese protexe-la arquitectura popular de 
máis valor así como a arquitectura e elementos etnográficos 
sobresaíntes.

4.2.3.2.- Criterios de formulación de Plans Especiáis de Protección.
Rehabilitación e Mellora do Medio Rural.-

Os Plans Especiáis de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Rural, 
son instrumentos de ordenación pormenorizada dos núcleos rurais e o solo 
rústico da súa zona de influencia.

Conforme se establece no artigo 56 da Lei 9/2002 (LOUPMRG) faise 
necesaria a súa redacción nos supostos en que se produzan nos núcleos 
rurais os indicadores que acrediten a existencia dunha situación de 
complexidade urbanística no núcleo rural. Ademáis poderanse redactar 
cando as circunstancias urbanísticas así o aconselien.

Así, o artigo 56 da Lei 9/2002 (LOUPMRG) establece como determinacións 
dos Plans Xerais no Solo de Núcleo Rural:
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“f) Fixación dos indicadoras que darán iugar á necesidade de redactar un 
pian especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural para 

g facer fronte á complexidade urbanística sobrevida".
É pfr isto que o Plan Xeral, tralo estudo do medio rural e do modelo de 
asefita mentó, debe apunta-los supostos nos que resulta necesario corríxir 

problemática determinada.
i^cesidade de redactar un Plan Especial viré dada pola aparición de 
lera dos supostos seguintes:

-■i

ue traía aprobación do presente Plan Xeral se produza nun núcleo un 
rte desenvolvemento, aumentando a súa densidade e presentándose 

problemas derivados da ausencia de infraestruturas de servizos e 
dotacións.

# "

pue traía aprobación do Plan Xeral un núcleo ou conxunto de núcleos se 
^ viran afectados por unha actuación extema de gran magnitude onde 
v. '"deberá haber expropiación de terreos, ou ben o núcleo se vira 

desvirtuado ou afectado de forma negativa por dita actuación. Nestes 
casos o plan especial de mellora debería minimiza-los efectos 
producidos e devolve-la normalidade ó núcleo e ó seu entorno na 
medida en que fose posible.
Co obxecto de crear dotacións e infraestruturas locáis ó servizo dun 
núcleo ou conxunto de núcleos.

Que debido á proximidade ou no seu caso, cando dentro dun núcleo, 
exista un elemento de patrimonio que puidera afectar ó normal 
desenvolvemento do núcleo, poderase redactar un plan especial que 
pona en relación dito elemento co núcleo rural, co fin da súa posta en 
valor, a súa promoción turística ou cultural, etc.

Cando se pretenda desenvolver unha actuación urbanística que 
represente unha promoción residencial conxunta nos termos expresados 
no artigo 72.2 da Leí 9/2002.

4¿2.4.- O Solo Rústico:
Gónforme á lexislación urbanística autonómica e básica do Estado, 
córtstitúen o Solo Rústico os terreos que están sometidos a algún réxime de 
protección pola lexislación sectorial (augas, costa, espazos naturais, etc.) ou 

*pofa lexislación de ordenación do territorio que os fai incompatibles coa 
tránsformación urbanística.
Serán ademáis Solo Rústico os terreos que, tralo estudo do medio rural, 
teñan evidentes valores naturais, produtivos, paisaxísticos, culturáis, etc. que 
fagan necesaria a súa protección; así como aqueles que por pertencer ó 
medio rural non son adecuados para somételos ó desenvolvemento 
urbanístico polo impacto territorial que puidera produci-la súa 
transformación.

4.2.4.1.- Solo Rústico de Especial Protección
Conforme se establece na lexislación urbanística, o propio Pian Xeral debe 
determina-las áreas do territorio ñas que o valor fai necesaria a súa 
protección, en consecuencia co estudo do medio rural e a información 
urbanística.
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No apartado n° 5 "Valores e potencialidades no Termo Municipal de Zas” do 
Estudo do Medio Rural e do Modelo de asentamento, realízase unha 
descrición, a modo de síntese, dos valores produtivos, históricos, ambientáis 
e estratéxicos, así como das potencialidades intrínsecas do territorio de Zas.
Como apoio a dita exposición, o presente Plan Xeral aporta os Planos de 
Información a escala 1/25.000, onde se plasma gráficamente a realidade do 
medido rural dende diferentes puntos de vista.
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Constitúe polo tanto dita información a base sobre a que se apoia 
ordenación do Solo Rústico protexido ñas súas diferentes modalidades:
c
^ Solo Rústico de Protección Forestal ou de Monte.

a

C"3<^3
Osi

3

8 DefingJo polas zonas do territorio onde a situación topográfica en altura ou 
■- ^$>rt§ pendente conteñen un valor potencial forestal, gandeiro, eólico ou 

"ra outro que derive das particulares condicións físicas e 
áticas.

Nefeta clase de solo incorpóranse as grandes explotacións forestáis, os 
montas veciñais ou de orixe mancomunal, aínda que hoxe teñan 
titularidade privada.

nstitúen ademáis os terreos que sustentan masas arboradas e, polo 
í\cumpren unha función ambiental ou paisaxística como as gándaras, 

a&óajes quedan fóra do espazo agrícola tradicional.
Cóhforme á información subministrada polo Distrito Forestal, recoñécense 
as áreas de monte que sufriron un incendio a partir do 1 de xaneiro de 
1998, as cales quedan incluidas nesta clasificación.
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b) Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
Reconócese esta protección ás áreas do territorio de potencial idade 
agrícola situadas en torno ós asentamentos de carácter rural que forman 
parte do espazo agrícola. Sitúanse nos terreos saneados con pendente 
suave, ou ñas zonas medias e baixas dos vales. As áreas onde no 
pasado realizouse a concentración parcelaria son obxecto desta 
protección.

c) Solo Rústico de Protección do Patrimonio.
Constituido polos enclaves do patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, 
que se localizan no Solo Rústico e que merecen unha protección integral 
en virtude da lexislación sectorial de patrimonio.

d) Solo Rústico de Protección das Augas.

Comprende o dominio público hidráulico definido na lexislación de augas 
e a súa zona de servidume como mínimo, e que se estenderá en virtude 
da importancia dos leitos ata a zona de policía ou ñas zonas húmidas, 
brañentas e inundables, conforme á información obtida no estudo do 
medio rural.

No Plano de Información “Hidrolóxico” a escala 1/25.000 reflíctense as 
áreas susceptíbeis de asolagamento. No concello de Zas encéntrase 
recoñecida unha zona onde frecuentemente prodúcense inundacións. 
Trátase da ribeira do Río Grande, augas abaixo da ponte que une os 
conoellos de Zas e Vimianzo na estrada AC-552. Esta zona está 
inventariada no Plano Sectorial Hidrolóxico das Concas de Galicia-Costa.
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O criterio básico adoptado para establece-la dimensión da franxa de 
protección é o seguinte:
- Banda de 100 metros, Goincidente coa zona de policía definida na 

lexislación de augas. Establécese esta máxima protección aos canles 
das dúas principáis concas hidrolóxicas que afectan ao Concello: O Río 
Grande e o Río Xallas.
Banda de 50 metros a cada lado da beira. Outórgase esta protección 
aos canles que pertencen as concas secundarias e, polo tanto, verten 
as augas directamente aos Ríos Grande e Xallas.
Banda de 25 metros a cada lado da beira. Outórgase esta protección 
ao r^sto dos regos e canles cartografados que verten as augas nos 

nles secundarios.
instancias poden ser ampliadas cando as condicións topográficas, 

das polo trabatlo de campo e análise da fotografía aérea, 
len a presenza de auga, terreos húmidos ou brañentos.
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«Caso a distancia tómase como referencia básica de partida para 
o adaptado límite de protección á realidade física.

^,»F™etación, o parcelario, os caminos, peches e, en especial, os 
, supoñen a definición precisa desta clase de solo.
a excepcional o Plan reduce a distancia de protección nos 

'-ámbitos de desenvolvemento urbanístico ordenados detalladamente 
motivado polas circunstancias especiáis que se detectaron en cada zona. 
Trátase de terreos lindantes co Río Grande e que ten sido obxecto de 
transformación pola acción humana, presentando actualmente un estado 
de deterioro. Neste caso, considérase que a incorporación destes terreos 
aos ámbitos de desenvolvemento constitúe unha ocasión para actuar de 
forma integrada garantindo a rexeneración e a posta en valor duns terreos 
degradados.

No Sector B1 óptase por incorporar uns terreos que tempo atrás sufriron 
unha alteración por motivo dunha reparcelación e onde se abriron dúas 
rúas paralelas ao canle mediante cadanseu recheo.
A ordenación detallada deste Sector destina os terreos a aparcadoiro en 
superficie, o cal se dispón tendo en conta o proxecto de paseo fluvial, de 
recente construción por parte da Conseliería de medio Ambiente.

No Sector 11 (Polígono do Alio) a redución do solo rústico motívase na 
situación de feito que acontece nos terreos do Sector, onde existe un 
conxunto de enclaves de uso industrial sobre terreos transformados.

Neste caso óptase por contribuir á recuperación dos terreos mediante o 
seu destino e cualificación de espazo libre público, unha parte de sistema 
xeral adscrito (solo rústico) e outra como sistema local ao servizo do 
Sector.

Solo Rústico de Protección de Infraestruturas.

Comprende os terreos rústicos destinados ó emprazamento de grandes 
infraestruturas e das súas zonas de servidume definidas na lexislación e 
normativa sectorial, que non poden ser obxecto de transformación 
urbanística.

MEMORIA XUSTIFICATIVA 32



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

No termo municipal de Zas considérense merecedoras desta protección 
os terreos afectados polas estradas, as liñas aéreas de alta tensión... 
Tamén terán esta consideración as redes de abastecemento e 
saneamento onde o trazado se desmarque das infraestruturas viarias.
No caso particular das estradas onde se toman como referencia as 
distintas zonas definidas na lexislación autonómica nesta materia, se 
adoptan os seguintes criterios de protección:
- Estradas da rede autonómica e provincial.

Establécese unha especial protección, fora dos ámbitos de Solo 
Urbano e Núcleo Rural, a ambos lados da estrada ata atinxi-la liña 
lénite de edificación definida na Lei de Estradas de Galicia.

g\Sofi) Rústico de Protección da Paisaxe.

integrado polos terreos rústicos onde o valor paisaxístico foi 
i y^yñecido no apartado de “Estudo da Paisaxe" dentro do documento de 

do do Medio Rural e polo tanto é preciso somételos a protección.

O. o 
C Q_

Solo Rústico de Protección Ordinaria.-
stitúeno os terreos que, tralo estudo do medio rural e da información do 

resultan inadecuados para o seu desenvolvemento urbanístico, en 
s súas características morfolóxicas, polo alto impacto territorial que 

ría a súa urbanización, polos riscos naturais ou tecnolóxicos ou en 
ideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou 

de desenvolvemento sostible.

Por outra parte, son terreos que carecen ou ten sido obxecto de unha perda 
de valor especial, polo xeral, un valor agrícola ou forestal orixinario. Esta 
perda de valor recoñécese en áreas moi localizadas e a súa extensión supón 
unha proporción de pequeña entidade (1,4%) en relación á extensión total do 
concello:

- Zonas de solo rústico próximas aos núcleos rurais onde se construíron 
dotacións ou equipamentos públicos.

- Áreas transformadas por edificacións ou instalacións ¡liadas e que forman 
algún tipo de agrupación que non encaixa noutra clasificación de solo.

- Zonas de solo rústico lindante coas áreas urbanas de Baio e Zas que, ou 
ben son parcelas edificadas cuxo excesivo fondo non é cuberto pola 
clasificación de solo urbano, ou parcelas ñas que xa non se desenvolve 
actividade agrícola nin existe a posibilidade de desenvolvemento polo 
cambio de actividade da poboación urbana.

DILIG
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4.3.CADRO RESUMEN DE SUPERFICIES

4.4.CAPACIDADE EDIFICATORIA PREVISTA
En base á proposta de clasificación do solo e ós niveis de intensidade para 
cada caso, é posible facer unha estimación da capacídade edificatoria 
prevista polo Plan.

Os valores resultantes deben entenderse como parte integrante das 
determinacións do Plan e servirán para poñelos en relación eos sistemas de 
infraestruturas e dotacións que estruturan e vertebran o territorio.

Non obstante dende un punto de vista subxectivo, o Plan Xeral considera 
que a capacídade edificatoria prevista nos núcleos rurais debe ter menor 
consideración non só pola súa baixa densidade senón pola súa 
indeterminación.

No entanto, os futuros desenvolvementos xa sexan en Solo Urbano ou 
Urbanizable Delimitado, dada a súa programación no tempo, terán maior 
inserción e vinculación á estrutura xeral territorial.

Preséntase a continuación un resumen das distintas clases de solo, cunha 
xustificación do cumplimento do artigo 46 da Lei 9/2002 onde se establece 
para municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e inferior a 
20.000 habitantes, os segu intes límites de edificabilidade:

- Solo Urbano Non Consolidado de uso residencial, hoteleiro ou terciario: 
0,85 m2 edificables por cada mz de solo.

- Solo Urbanizable Delimitado de uso residencial, hoteleiro ou terciario 
contiguo ó Solo Urbano: 0,60 m2 edificables por cada m2 de solo.

- Resto do Solo Urbanizable: 0,30 m2 edificables por cada m2 de solo.
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• Solo Urbanizable Delimitado de uso industrial: ocupación máxima pola 
edificación das dúas terceíras partes do ámbito.

O índice de edificabilidade aplícase sobre a superficie total do ámbito, 
computando os temeos destinados a novos sistemas xerais incluidos no 
mesmo, pero excluíndo os temeos reservados para dotacións públicas 
existentes que o Plan mantón, e dos destinados a sistemas xerais adscritos 
e exteriores ó ámbito.
Preséntanse a continuación unhas táboas resumen onde se contabiliza a 
extensión superficial de cada clase de solo así como, de forma 
pormenorizada para cada ámbito de desenvolvemento, a superficie 

5 edificable conforme se poda comprobar que os índices de edificabilidade 
| asignados cumpren os límites establecidos.

Preséntase tamén unha táboa resumen da capacídade edificatoria 
cía! prevista polo Plan, que servirá de referencia para o 
cemento das reservas para dotacións públicas.

|poñece-la capacídade edificatoria do Plan tivéronse en conta os 
les criterios:

olo Urbano Consolidado considérase a capacídade edificatoria que 
resulta de aplica-los parámetros urbanísticos correspondentes a cada

olo Urbano Non Consolidado e en Solo Urbanizable Delimitado, a 
cidade edificatoria residencial resulta de suma-la edificabilidade 

ignada a cada área de reparto.

- En Solo de Núcleo Rural recomeuse á información que se desprende da 
análise do modelo de asentamento onde se observa que a densidade 
media de vivendas nos asentamientos é de 4 viv./Ha.
En virtude das delimitacións así como das condicións de tamaño esixible 
á parcela e edificabilidade proposta pola ordenación ñas áreas de 
extensión, estímase que a densidade final, é dicir, a que resulte da 
aplicación do Plan vai manter inalterable a densidade orixinal de 4 viv./Ha.

En virtude desta densidade de proxecto e coñecendo a extensión 
superficial desta clase de solo, está previsto un número final de vivendas 
construíbles. Para traducilo a m2 edificables estímase unha superficie 
media de vivenda de:

- Núcleo rural tradicional: 274,16 Has x 4 Viv. = 1.097 Vivendas
1.097 Viv.x 120 m2 = 131.640 m2c

- Núcleo rural expansión: 189,43 Has x 4 Viv. = 758 Vivendas
90.960 m2cx 120 m:

EL SlO-
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