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ANEXO III

NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE.

AFECCIÓNS E LIMITACIÓNS Á PROPIEDADE E USO 
DO SOLO.

A. - ZONA DE AFECCIÓN DOS CAMIÑOS ANTIGOS E RUTAS HISTÓRICAS

B. - PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN SOBRE AUGAS

C. - PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN SOBRE ESTRADAS.
DISTANCIAS E SEPARACIÓNS AO SISTEMA VIARIO

D. - LEXISLACIÓN SOBRE CEMITERIOS

E. - LEXISLACIÓN SOBRE LIÑAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 

F-- ZONAS DE SENSIBILIDADE ACÚSTICA

G.- RECOMENDACIÓNS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
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INTRODUCIÓN
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INTRODUCIÓN:

O presente Anexo contén unha relación coas limitacións á propiedade e 

uso do solo en virtude da lexislación sectorial aplicable e as servidumes e 

proteccións impostas polo propio Plan Xeral.

Estas entenderanse por riba de calquera clasificación do solo e serán de 

obrigado cumprimento. Establécense como condicións e limitacións 

complementarias ás ordenanzas do Plan Xeral.

O presente Anexo ten carácter aberto, no sentido de que as súas 

determinacións serán modificadas na medida en que calquera das 

normativas ou Leis Sectoriais aquí enumeradas sexan obxecto de 

modificación.

Nalgúns casos as limitacións obedecen á aplicación das diferentes 

normativas sectoriais que regulan os sistemas xerais como as estradas ou 

as infraestruturas de servizos, neste caso a interpretación do contido 

deste Anexo deberá ter en conta o regulado no Título II “Sistemas Xerais 

e Locáis” da Normativa.

Noutros casos as limitacións establéceas o propio Plan ou outras figuras 

urbanísticas de rango superior, como os Plans e Proxectos Sectoriais.
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A)

ZONA DE AFECCIÓN DOS CAMIÑOS 

ANTIGOS E RUTAS HISTÓRICAS
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A) ZONA DE AFECCIÓN DOS CAMIÑOS ANTIGOS E RUTAS
HISTÓRICAS.

CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN:

Establécese unha zona de afección para os camiños e rutas históricas 
definidas no artigo 2.1.1. da Normativa Urbanística que comprende os 
temeos situados a ambos lados da vía ata unha distancia máxima de 50 
metros medidos perpendicularmente dende a liña de borde da mesma. En 
Solo de Núcleo Rural a zona de afección reducirase ó espazo da rúa 
definido polas fachadas dos edificios ou cernes que dan á fronte.

As edificacións que se pretendan construir a carón desta zona de 
afección deberán gardar unhas condicións estéticas e de composición 
tendentes a garantir a súa integración no contexto rural.

Ademáis das condicións específicas propias da ordenanza que sexa de 
aplicación, establécese a obriga do cumprimento do artigo 7.1.6. da 
Normativa Urbanística. Dito artigo pretende garanti-las condicións de 
integración á estrutura tradicional dos asentamentos, que se consideran 
adecuadas para estender á totalidade da zona de afección, nestas clases 
de solo.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13738 4 de diciembre de 2007

B)

PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN 

SOBRE AUGAS
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B) PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN SOBRE AUGAS

A regulación do Sistema de Leitos dos Ríos e lagoas, estará no disposto 
na lexislación de Augas, en particular o Real Decreto Lexislativo 1/2001, 
do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas”. 
Con carácter complementario será de aplicación o Plan Hidrolóxico de 
Galicia-Costa, aprobado polo Real Decreto 103/2003, do 24 de xaneiro. 
Teranse en conta as seguintes consideracións:

O Dominio Público Hidráulico

Constitúen o Dominio Público Hidráulico do Estado, coas reservas 
expresamente establecidas en Lei:

a) As Augas continentais, tanto as superficiais como as subterráneas 
renovables con independencia do tempo de renovación.

b) Os leitos de correntes naturais, continuas ou descontinuas.

c) Os leitos dos lagos e lagoas, e os encoros superficiais en leitos 
públicos.

d) Os acuíferos subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de 
afección dos recursos hidráulicos (art. 2 da L. A.).

Enténdese por leito natural dunha corrente continua o descontinua, o 
terreo cuberto polas máximas enchentes ordinarias. Rexerase polo Real 
Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Augas”.

Todo uso privativo das augas incluido no artigo 52 da Lei de Augas 
require concesión administrativa.

Dominio Privado

1) Son de dominio privado os leitos polos que ocasionalmente discorran 
augas pluviais en tanto atravesan, dende a súa orixe únicamente fincas 
de dominio particular.

2) O dominio privado destes leitos non autorizan para facer neles labores 
nin construir obras que podan facer varia-lo curso natural das augas en 
prexuízo do interese público ou de terceiros, e que esta destrución pola 
forza das avenidas poda ocasionar danos a persoas ou cosas.
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Zonas de protección

Enténdese por ribeiras as faixas laterais dos leitos públicos sitas por riba 
dos niveis de augas baixas, e polas marxes dos terreos que lindan eos 
leitos.

As marxes están suxeitas, en toda a súa extensión lonxitudinal:

a) A unha zona de servidume de 5 m de anchura para uso público que se 
regulará regulamentariamente.

b) A unha zona de policía de 100 m de anchura na que se condicionará o 
uso do solo e as actividades que se desenvolvan.

Ñas zonas próximas á desembocadura do mar, no entorno inmediato dos 
encoros ou cando as condicións topográficas ou hidrográficas dos leitos e 
marxes o fagan necesario para as seguridades de persoas e bens, 
poderase modificar a anchura de ambas zonas no punto que 
regulamentariamente se determine.

Poderanse realizar no caso de urxencias traballos de protección de 
carácter provisional, ñas marxes dos leitos. Serán responsables dos 
eventuais danos que se puideran derivar das citadas obras os propietarios 
que as construísen.

A zona de servidume para uso público definida no artigo anterior terá os 
fins seguintes:

a) Paso para o servizo do persoal de vixilancia do leito.

b) Paso para o exercicio de actividades de pesca fluvial.

c) Paso para o salvamento de persoas ou bens.

d) Varado e amarre de embarcacións de forma ocasional e no caso de 
necesidade.

Os propietarios destas zonas de servidume poderán libremente plantar 
especies non arbóreas, sempre que non impidan o paso sinalado no 
apartado anterior, pero non poderán edificar sobre elas sen obte-la 
autorización pertinente, que se outorgará en casos moi xustificados. As 
autorizacións para plantación de especies arbóreas requirirán autorización 
do Organismo de Conca.

As situacións xurídicas derivadas das modificacións naturais dos leitos 
rexeranse polo disposto na lexislación civil. En canto ás modificacións que 
se orixinen polas obras legalmente autorizadas estarase ó establecido na 
concesión ou autorización correspondente.
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Obras en Zonas de Policía

Na zona de policía de 100 m de anchura medidos horizontalmente a partir 
do leito e co fin de protexe-lo dominio público hidráulico, e o réxime de 
correntes queda sometida ó disposto no Regulamento do D. P. H. as 
seguintes actividades e usos do solo:

a) As alteracións substanciáis do relevo natural do terreo.

b) As extraccións de áridos.

c) As construcións de todo tipo, teñan carácter definitivo ou provisional.

d) Calquera outro uso ou actividade que supoña un obstáculo para a 
corrente en réxime de avenidas ou que poda ser causa de degradación 
ou deterioro do dominio público hidráulico.

A modificación dos límites da zona de policía cando concorra algunha das 
causas sinaladas no artigo 6 da Lei de Augas, solo poderá ser promovida 
pola Administración do Estado, Autonómica ou Local.

A competencia para acorda-la modificación corresponderá ó Organismo 
de Conca, debendo instruir ó efecto o oportuno expediente no que deberá 
practicarse o trámite de información pública e o de audiencia dos 
Concellos e Comunidades Autónomas, no territorio no que se encontran 
os terreos gravados e os propietarios afectados. A Resolución deberá ser 
publicada, ó menos, no “Boletín Oficial” das provincias afectadas.

A execución de calquera obra ou traballo na zona de policía do leito 
precisará autorización administrativa previa do Organismo de Conca, sen 
prexuízo dos supostos especiáis regulamentados no regulamento do 
D.P.H. Esta autorización será independente de calquera outra que teña 
que ser outorgada polos distintos órganos das administracións públicas:

1) Para realizar calquera tipo de construción na zona de policía do leito, 
esixirase a autorización previa do Organismo de Conca, a menos que o 
correspondente plano de ordenación municipal, outras figuras de 
ordenamento urbanístico ou plans de obras da administración, fosen 
informados polo Organismo de Conca e recollerán as oportunas 
previsións presentadas para os efectos.

2) Á petición referida unirase plano de planta que inclúa a construción e 
marxes dos leitos, cun perfil transversal polo punto de emprazamento 
da construción máis próxima ó leito, na que quedarán reflectidas as 
posibles zonas exentas de edificios.

3) A tramitación será sinalada nos artigos 52 o 54 do Regulamento do D. 
P. H.
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4) Os Organismos de Conca notificarán ó concello competente as 
peticións de autorización de construción na zona de policía de leitos, 
así como as resolucións que nela recaian para os efectos do posible 
outorgamento da correspondente licenza de obras.

Vertidos

Son obxectivos da protección do dominio público hidráulico contra o seu 
deterioro:

a) Conseguir e manter un adecuado nivel de calidade das augas.

b) Impedi-la acumulación de compostos tóxicos ou perigosos no subsolo, 
capaces de contamina-las augas subterráneas.

c) Evitar calquera outra actuación que poda ser causa da súa 
degradación.

Queda prohibido con carácter xeral e sen prexuízo do disposto no artigo 
92 da Lei de Augas:

a) Efectuar vertidos directos ou indirectos que contaminen as augas.

b) Acumular residuos sólidos, escombros ou sustancias, calquera que 
sexa a súa natureza ou lugar no que se depositen, que constitúan ou 
podan constituir un perigo de contaminación das augas ou de 
degradación do seu entorno.

c) Efectuar accións sobre o medio físico ou biolóxico afecto á auga que 
constitúan ou podan constituir unha degradación do mesmo.

d) O exercicio de actividades dentro dos perímetros de protección fixados 
nos Plans Hidrolóxicos, cando puidera constituir un perigo de 
contaminación ou degradación do dominio público hidráulico (Art. 89 da 
L. A.).

Toda actividade susceptible de provoca-la contaminación ou degradación 
do dominio público hidráulico e, en particular, o vertido de augas 
continentais require autorización administrativa.

Para os efectos considéranse vertidos os que se realicen directa ou 
indirectamente nos leitos, calquera que sexa a natureza destes, así como 
os que se leven a cabo no subsolo ou sobre o terreo, balsas ou 
escavacións, mediante evacuación, inxección ou depósito.

Novas Instalacións de Aproveitamentos Hidráulicos el ou
Rehabilitacións

Todo uso privativo das augas, segundo o establecido no Capítulo II do 
Texto Refundido da Lei de Augas, require concesión administrativa previa 
para a súa instalación e funcionamento.
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Edificación en zonas inundables
Como criterio xeral, non poderá edificarse ñas zonas de policía inundables en 
zona urbana ou urbanizable, en tanto non existan os estudios previos que 
correspondan. Con carácter previo, os estudios de canalización dun río en zona 
urbana consistirán na definición do eixe da canalización, a anchura e o calado, 
para o caudal de T= 500 anos como mínimo, pudendo ser superior a xuízo do 
Organismo de Conca.

A título orientador na zona rural poderanse autorizar si o Organismo de Conca 
o estimase, edificacións ñas zonas de policía inundables, cando con pendentes 
do río 1, 2, 3 ou máis por mil, os calados de auga sexan inferiores a 1,00, 0,75 
e 0,25 m. respectivamente, e a edificación no sentido transversal á corrente 
oclúa unha área mohada non maior da que resulta do produto da anchura da 
superficie libre por unha altura de 15 cm. no caso de haber máis dunha 
edificación, a área mohada ocluida entenderase que é a producida polo 
conxunto de edificios situados nunha mesma sección transversal.

Vías de comunicación
As vías de comunicación novas en vales de río normal sen chaeira de 
inundación que discorran por el, situaranse preferiblemente fora da zona 
inundable; cando teñan que crúzalo, terase en conta, a título orientador, as 
seguintes puntualizacións:

- As vías de comunicación dimensionaranse coa enchente de T = 500 años, 
poderanse situar en zonas inundables para discorrer polo val ou para 
crúzalo, salvo que non sexa posible a xuízo do Organismo de Conca. No 
caso de vías de comunicación que discorren polo val, trazaranse 
sensiblemente paralelas ás liñas de corrente e non poderán provocar unha 
sobre elevación das augas superior a 10 cm. no caso de atravesar o val, a 
autorización virá condicionada a que o peticionario determine as novas 
áreas inundables.

- Ñas estradas e vías de comunicación antigas, ñas que se realicen obras de 
ensanche e mellora que impliquen a construción de novas infraestruturas; 
estas dimensionaranse para a enchente de T=500 años, salvo que a xuízo 
do Organismo de Conca se estimase outro período de retorno debidamente 
xustificado no proxecto da nova infraestrutura, atendendo ás peculiaridades 
de que a zona fose un corredor de tráfico non importante; ou non fose 
urbana ou urbanizable.

Condicións que deben cumpri-las obras a construir no Dominio Público 
Hidráulico
Con carácter xeral suxírese ós órganos administrativos responsables da 
tramitación de expedientes relativos a autorizacións de construción no Dominio 
Público Hidráulico, en previsión de posibles resgos de inundación, unha serie 
de condicionantes xerais, orientadores ou liñas de actuación para evita-la 
problemática que puidera xurdir.
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Estas recomendacións teñen carácter xeral e orientador, pudendo ser que a 
xuízo do Organismo de Conca fose necesario impoñer outros condicionantes. 
Reflíctense neste epígrafe unhas especificacións dependendo do tipo de obra a 
realizar.

Os órganos de desaugue das grandes presas dimensionaranse coa onda de 
caudal de proxecto. Sen embargo, comprobarase que o funcionamento dos 
órganos de desaugue con condicións límite para caudal extremo, non 
comprometa a seguridade da presa.

As presas de pequeña entidade a construir no leito, sería aconsellable con 
carácter xeral, que cumprisen as seguintes condicións:

- O labio situarase a unha altura tal que, o caudal que sexa capaz de 
desauga-lo tramo circule pola presa en réxime crítico e sen producir 
desbordamentos.

- A altura da presa non debe producir recheos augas arriba que produzan 
elevacións da lámina de auga que ocasionen afeccións a terceiros. Non se 
admite en xeral que o propietario se comprometa a limpalo ou que se 
dispoña dunha comporta de limpeza, salvo que así o considere o 
Organismo de Conca.

- No caso de variarse o trazado do río, só se indemnizará en concepto de 
demolición e reposición: da presa, obra de toma e obra de transporte ata o 
punto onde estaba situada a toma anterior.

Ñas construcións de pontes, a título orientador e xeral pódense establecer un 
conxunto de recomendacións, sometidas en todo caso ó xuízo do Organismo 
de Conca en cada situación específica e actuación concreta a executar.

A construción dunha ponte en zona urbana require con carácter previo a súa 
autorización, o estudio da súa capacidade de desaugue e a comprobación de 
que non se producen afeccións engadidas por sobre elevación da lámina de 
auga en caso de enchentes. Resultaría aconsellable que ata 25 m. de luz teñan 
un só vano, para luces maiores terán un vano con luz maior de 20 m. e outro 
ou outros dous con luces maiores de 6 m. En tramos rectos o vano de máis de 
20 m. situarase no centro, e en tramos curvos no exterior da curva. As 
cimentacións e fustes dos piares terán a profundidade necesaria en función dos 
estudios realizados. O resgardo dende o nivel de augas á cara inferior do 
taboleiro será, si é posible, dun metro ou maior. En calquera caso no punto 
central da ponte este resgardo será como mínimo igual ó 2,5% da anchura da 
ponte cun mínimo de 20 cm.
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As pontes para estradas en zona rural non inundable, (non inundables coa 
enchente de T = 500 anos), requirirán que o peticionario presente ó Organismo 
de Conca sobre plano 1 :5.000 ou maior, o punto de cruce, a dirección e o 
resgardo dende a superficie libre da auga á parte inferior do taboleiro, que será 
o que resulte de interpolar entre os seguintes datos:

Conca
Km2 5 10 12 50 100 1.000 2.000

Resqardo
Mts. 0,15 0,25 0,40 0,50 0,75 1,00 1,50

As pontes en zona rural, de camiños veciñais ou pistas rurais, terán maior 
capacidade de desaugue que os tramos inmediatamente augas arriba e augas 
abaixo. Resultaría aconsellable que ata 20 m. de luz o leito se salvara cun só 
vano; para luces maiores haberá un vano de 15 m. e outro ou outros dous con 
luces maiores de 2 m. A parte inferior do taboleiro quedará a 25 cm. por riba 
dos terreos lindeiros, non así o camiño de acceso dos que 20 m. antes e 
despois da ponte quedarán ó nivel dos terreos, de maneira que se inunde antes 
o camiño que a ponte.

Cando as enchentes dun leito afecten a unha zona urbana, calquera ponte que 
se pretenda construir augas abaixo, requirirá un estudio xeral que contemple os 
efectos que puideran producirse, con carácter previo a súa autorización.

Con carácter xeral evitaranse as canalizacións cubertas, máxime cando se 
prevexan arrastres de sólidos e flotantes. No suposto de que sexa inevitable a 
cobertura dun leito, sería aconsellable que si a conca drenada é superior a 0,5 
Km2 a sección fose visitable, cunha altura de polo menos 1,80 m. e unha 
anchura non inferior a 1,50 m, dimensións orientadoras que poderán variar a 
xuízo do Organismo.

Nos encanamentos procurarase que exista un leito que garanta un calado 
mínimo en augas baixas para procura-lo desprazamento da fauna acuática e a 
capacidade de arrastre suficiente para a non deposición de materiais.

Estas prescricións orientadoras coordinaranse eos condicionantes relativos a 
proxectos de canalizacións e pontes descritas no artigo 2.86.

En xeral, e si o Organismo de Conca así o estimase, nos drenaxes transversais 
de vías de comunicación non sería conveniente engadir a unha valgada áreas 
vertentes superiores en máis dun 10% á superficie da conca propia. Caso de 
cumprir dita condición, resulta aconsellable aumenta-la capacidade de 
desaugue do leito da valgada receptora ata que a enchente de T = 25 anos non 
presente sobre elevación augas arriba da vía de comunicación superiores a 10 
cm.
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Normas para o outorgamento de autorizacións de investigación ou 
concesións, referidas ó caudal máximo instantáneo por captación, 
distancias entre aproveitamentos, profundidades de perforación e de 
instalación de bombas, selado de acuíferos e condicións das concesións 
para ser consideradas de pouca importancia

A Lei de Augas 29/1985, e máis concretamente o desenvolvemento 
regulamentario da mesma, contempla as normas xerais para o outorgamento 
de investigacións ou concesións de augas subterráneas. Estas normas 
desenvólvense nos artigos 177 ou 188 (ambos inclusive) do Regulamento do 
Dominio Público Hidráulico.

Ñas unidades de futura definición as normas para outorgamento de concesións 
sería recomendable que contemplaran as seguintes condicións, referidas ó 
caudal máximo instantáneo por captación Qi.

En xeral, en depósitos aluviais, o caudal máximo instantáneo por captación 
sería recomendable que fose menor de 6 l/s (Qi < 6 l/s).

No resto de materiais detríticos do Cuaternario e Terciario, Qi dependerá tanto 
das características hidráulicas do acuífero coma do grao de eficacia da obra de 
captación, Qi podería variar entre 1 e 100 l/s en función da situación da 
captación. En calquera caso Qi poderá ser de tal magnitude que a depresión 
producida sexa menor do 25% de espesura saturada do acuífero.

En calquera caso o caudal máximo instantáneo e o volume anual máximo por 
captación serán determinados pola administración competente en cada caso, 
non sendo aconsellable superar no balance hídrico total da unidade 
considerada, o 90% do volume de entradas.

- Distancias entre aproveitamentos

Inicialmente e á falta de estudios de maior detalle recoméndase que a 
distancia entre os aproveitamentos non poderá ser inferior a 100 m. sen o 
permiso de aproveitamento preexistente legalizado. En captacións de 
escasa importancia non poderá ser inferior a 50 m. sen o citado permiso 
salvo que o Organismo de Conca considerase outras distancias a cumprir 
dependendo da situación, peculiaridade da zona obxecto de 
aproveitamento.

Excepcionalmente en ambos casos poderanse outorgar concesións a 
menor distancia si o interesado acredita a non afección ós aproveitamentos 
anteriores legalizados e así o estimase Organismo de Conca.

- Profundidades de perforación e instalación de bombas.

A falta dos estudios de detalle recoméndase establecer con carácter xeral 
unha limitación á profundidade, tal que esta non supere o substrato 
impermeable da unidade hidroxeolóxica, con obxecto de non captar 
materiais infraxacentes de maior salinidade ou pertencentes a outras 
unidades.
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En canto á profundidade da instalación da bomba se retire, como norma 
xeral, aconséllase que esta non supere os 213 da columna de auga en 
acuíferos pequeños (confinados) e de 113 en caso de acuíferos libres 
(mantos libres).

- Selado de acuíferos

En tódolos aproveitamentos tomaranse de forma previa, medidas para o 
selado de niveis contaminantes (naturais ou por efecto da acción antrópica) 
dentro do acuífero da unidade hidroxeológica con obxecto de non 
contamina-lo recurso hidráulico dispoñible.

- Condicións das concesións para ser consideradas de escasa importancia

Considéranse captacións de escasa importancia aquelas que cumpran as 
seguintes condicións:

Volume máximo anual extraído: < 7.000 m3 
Caudal instantáneo: < 1 l/s

Normas para a protección de acuíferos

Para a protección de acuíferos, serán de aplicación as normas xerais e 
específicas que inclúa o Programa correspondente, previa aprobación pola 
Xunta de Gobernó da Conca intracomunitaria de Galicia-Costa.

Para aquelas unidades hidroxeolóxicas que podan presentar perigos de 
esgotamento en períodos de estiaxe ou afeccións de importancia á calidade do 
recurso hídrico subterráneo (intrusión mariña, focos de contaminación, etc.), 
deberase establece-las normas de explotación de cada unidade previo estudio 
do funcionamento hidroxeolóxico do acuífero.

Con carácter xeral aconséllase, salvo que o Organismo de Conca considerase 
outros criterios de mellor aplicabilidade que ñas unidades a definir, aplicaranse 
as condicións descritas na norma 2.94 recomendándose a realización de 
estudios específicos.

Ñas unidades hidroxeolóxicas próximas á costa, para garanti-la non salinidade, 
seguiranse os criterios sinalados na norma 2.93, salvo que o Organismo de 
Conca estimase outros de mellor aplicabilidade.
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C)

PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN 

SOBRE ESTRADAS.

DISTANCIAS E SEPARACIÓNS AO 
SISTEMA VIARIO
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C) PROTECCIÓN E LEXISLACIÓN SOBRE ESTRADAS. DISTANCIAS E
SEPARACIÓNS AO SISTEMA VIARIO.

No termo municipal de Zas non existe ningunha estrada de titularidade
estatal. A Lexislación aplicábel é a Lei 4/1994, dó 14 de setembro, de
Estradas de Galicia.

A definición e utilización do dominio público e das súas zonas afectas,
establécense nos seguintes artigos:

“Artigo 29.

1. Para os efectos da presente lei establécese unha área de influencia 
das estradas, que está integrada polas seguintes zonas: de dominio 
público, de servidume e de afección.

2. As obras, instalacións, edificacións, cerramentos e calquera outra 
actividade que afecte terreos comprendidos na área de influencia das 
estradas, incluida a plantación de árbores, requirirán, en todo caso, 
expresa autorización do órgano competente da Administración titular da 
estrada, sen prexuízo doutras competencias concorrentes e do 
disposto no artigo 53 da presente lei, exceptuándose as labores 
agrícolas que non supoñan unha modificación da configuración do 
terreo.

3. As autorizacións ás que se refire o parágrafo anterior, se entenderán 
outorgadas sen prexuízo de terceiro, e sempre a precario na parte en 
que afecte á zona de dominio público. O órgano competente da 
Administración titular da estrada establecerá, si é o caso, unha fianza 
en metálico para garantiría execución das obras conforme ás 
condicións impostas, que deberá depositaría persoa ou entidade que 
materialmente as realice.

4. Serán nulas de pleno dereito as licencias e autorizacións 
administrativas outorgadas sen axustarse ó disposto nesta Lei.

5. Aprobado o proxecto de construción ou de trazado, si é o caso, dunha 
nova estrada, as anteditas áreas e zonas quedarán establecidas para 
ela con igual efecto que para as existentes.

Artigo 30.

1. Integran a zona de dominio público os terreos adquiridos por título 
lexítimo pola Administración titular da estrada para a construción desta 
e dos seus elementos funcionáis.

O límite exterior da zona de dominio público non poderá su pera ríos 
quince metros de largo a cada lado da explanación en autoestradas 
autónomas, corredores e vías rápidas, e os dez metros de largo no 
resto das estradas, medidos en horizontal e perpendicularmente ó eixe 
da calzada máis próxima, dende a aresta exterior da explanación 
correspondente ás calzadas previstas e ós seus elementos funcionáis.
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A aresta exterior da explanación é a intersección dá támara do 
desmonte, do terraplén ou, si é o caso, dos muros de contención que a 
delimitan co terreo natural.

Nos casos especiáis de pontes, viadutos, túneles, estruturas ou obras 
similares, poderase fixar como aresta da explanación a liña de 
proxección vertical do borde das obras sobre o terreo. Será en todo 
caso de dominio público, como mínimo, o terreo ocupado polos 
soportes da estrutura.

2. Só se poderán realizar obras, actuacións ou instalacións na zona de 
dominio público da estrada cando a prestación dun servicio público de 
interese xeral así o esixa, trátese de conexión con este servicio, de 
obras imprescindibles para acceder á estrada ou de instalacións 
provisionais por prazo fixado, logo de audiencia do órgano competente 
da Administración titular da estrada. Todo isto sen prexuízo doutras 
competencias concorrentes e do establecido no artigo 1.

Artigo 31.

1. A zona de circulación da estrada é a parte da zona de dominio público 
constituida pola calzada e as súas beiravías.

2. En ningún caso poderán executarse obras, actuacións ou instalacións 
que afecten á zona de circulación da estrada sen autorización do 
órgano competente da Administración titular da mesma.

Artigo 32.

1. A zona de servidume das estradas consistirá en dúas franxas de terreo 
a ambos lados das mesmas, delimitadas interiormente pola zona de 
dominio público definida no artigo 30 e exteriormente por dúas liñas 
paralelas a dito límite, a unha distancia de 17 metros en autoestradas, 
autovías, corredores e vías rápidas, e de dous metros no resto das 
estradas, medidas dende o límite exterior da zona de dominio público.

2. Na zona de servidume non poderán realizarse obras nin se permitirán 
máis usos que aqueles que sexan compatibles coa seguridade viaria, 
previa autorización, en calquera caso, do órgano competente da 
Administración titular da estrada, sen prexuízo doutras competencias 
concorrentes e do establecido no artigo 53.

3. En todo caso, o organismo competente da Administración titular da 
estrada poderá utilizar ou autoriza-la utilización da zona de servidume 
por razóns de interese xeral ou cando o requira o mellor servizo da 
estrada.
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4 Serán indemnizare a ocupación da zona de servidume e os danos e 
prexuízos que se causen pola súa utilización.

Artigo 33.

1. A zona de afección das estradas consistirá en dúas franxas de terreo a 
ambos lados das mesmas, delimitadas interiormente pola zona de 
servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas da 
explanación, a unha distancia de 100 metros no caso das autoestradas, 
autovías, corredores e vías rápidas, e de 30 metros no resto das 
estradas, medidas dende as citadas arestas.

2. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras ou 
instalacións fixas ou provisionais, cambia-lo uso ou destino das 
mesmas e plantar o talar árbores, requirirase a previa autorización do 
órgano competente da Administración titular da estrada, sen prexuízo 
doutras competencias concorrentes e do establecido no artigo 53.

Artigo 34.

1. Prohíbese toda aqueta publicidade que sexa visible dende as zonas de 
dominio público da estrada, salvo nos tramos urbanos, onde a 
publicidade estará sometida ás ordenanzas municipais, debendo 
situarse fora das zonas de dominio público e non afectar ni interferir as 
sinalizacións, iluminación ou balizamento da estrada, sen que esta 
prohibición poda dar, en ningún caso, dereito a indemnización.

Os planeamentos municipais adaptaranse a esta normativa.

2. Non se considera publicidade ós efectos desta Lei:

a. Os rótulos informativos das vías.

b. As indicacións de orden xeral que sexan de interese para o usuario, 
tales como información sobre talleres, restaurantes, exposicións, 
feiras, celebracións, etcétera, sempre que non conteñan nomes 
comerciáis.

c. Os rótulos e marcas comerciáis que se dispoñan no edificio ou finca 
en que se desenvolva a actividade anunciada.

3. En todo caso, para a colocación de calquera clase de letreiro, cartel ou 
reclamo, fora das zonas urbanas, será preceptiva a autorización do 
órgano competente da Administración titular da estrada, que atenderá, 
ademáis, do anteriormente expresado a que as condicións de forma, 
tamaño, situación e iluminación non sexan prexudiciais para a 
seguridade da circulación, para o que se axustaran ás características 
que regulamentariamente se determinen.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13752 4 de diciembre de 2007

Artigo 35.

1. A ambos lados das estradas establécese a liña límite de edificación, 
dende a cal, ata a estrada queda prohibido calquera tipo de obras de 
construción, reconstrución ou ampliación, salvo as que resulten 
imprescindibles para a mera conservación e mantemento das 
construcións existentes, que precisarán autorización do órgano 
competente da Administración titular da estrada.

A liña límite de edificación sitúase ás distancias que se indican a 
continuación, medidas horizontalmente a partir da aresta exterior da 
explanación correspondente ás calzadas previstas e ós seus elementos 
funcionáis e perpendicularmente ó eixe da calzada más próxima:

a. Autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e variantes de 
poboación: 30 metros.

b. Estradas da rede primaria básica non incluidas ñas categorías 
anteriores: 12 metros.

c. Estradas da rede primaria complementaria: 9,5 metros.

d. Resto das estradas: 7 metros.

2. Cando nunha estrada de titularidade provincial ou municipal as 
edificacións sexan continuadas, ou as características do lugar fagan 
imposible o respecto das distancias sinaladas no parágrafo anterior, a 
Administración titular da estrada, previo informe favorable da 
Consellería competente en materia de estradas, poderá reducir 
excepcionalmente aquelas, sempre que quede garantida unha 
suficiente ordenación das marxes da estrada e o adecuado control dos 
seus accesos.

3. Con carácter excepcional, nos tramos das estradas que discorran por 
zonas urbanas, a Consellería competente en materia de estradas 
poderá establece-la liña límite de edificación a unha distancia distinta á 
fixada no apartado 1 anterior, conforme ó procedemento que 
regulamentariamente se estableza.

4. Así mesmo, o Consello da Xunta de Galicia, a proposta da Consellería 
competente en materia de estradas e previo informe das entidades 
locáis afectadas, poderá por razóns xeográficas ou socioeconómicas 
fixar unha liña límite de edificación a unha distancia inferior á 
establecida con carácter xeral, de aplicación a determinadas estradas 
en zonas ou comarcas perfectamente delimitadas.
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5. Nos lugares onde a liña límite de edificación, definida con arranxo ó 
disposto no apartado 1 do presente artigo, quedase dentro da zona de 
servidume, a citada liña farase coincidir co borde exterior de dita zona.

Exceptúanse os casos previstos nos apartados 2, 3 e 4 do presente 
artigo.

Artigo 36.

No caso dos corredores, a área de influencia e a liña de edificación 
fixaranse en función do seu futuro desdobramento.

Artigo 37.

Dende o límite exterior da zona de dominio público ata a liña límite de 
edificación, a Administración titular da estrada poderá proceder á 
expropiación dos bens existentes con arranxo á normativa vixente, 
entendéndose implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade 
de ocupación, sempre que exista previamente un proxecto aprobado de 
trazado ou de construción, para reparación, ampliación ou conservación 
da estrada.

Artigo 38.

1. A Administración titular das estradas pode limita-ios accesos ás 
mesmas e establecer con carácter obrigatorio os lugares en que tales 
accesos podan construirse.

2. Así mesmo queda facultada para reordena-los accesos existentes co 
obxecto de mellora-la explotación da estrada e a seguridade viaria, 
para o que poderá expropia-los terreos necesarios.

3. Cando os accesos non previstos sexan solicitados polos particulares 
directamente interesados, o órgano competente da Administración 
titular da estrada poderá convir con estes o aporte económico 
procedente, en cada caso, sempre que o acceso sexa de interese 
público ou exista imposibilidade doutro tipo de acceso.

4. As propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas 
e variantes de poboación, conforme ó que se determine nos 
correspondentes estudios.

Artigo 39.

1. Non se autorizarán cerres ñas zonas de dominio público nin ñas de 
servidume.
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2. Por circunstancias especiáis de aproveitamento agrícola ou gandeiro, 
poderán ser autorizados cerramentos diáfanos ñas zonas de servidume 
ou afección das estradas pero non ñas de dominio público. Cando por 
razón de interese público ou por obras de novas vías, desdobramento 
da calzada ou ensanche da plataforma da estrada resulte necesario o 
retranqueo de cerres de fincas, estes poderán levarse a efecto ñas 
mesmas condicións existentes con anterioridade ó proxecto de obra, en 
canto a súa estrutura e distancia da aresta exterior á plataforma, 
debendo quedar, en todo caso, fora da zona de dominio público.

Non terán o dereito de reposición ó que se refire o parágrafo anterior 
aqueles cerres que foran denunciados por construírense sen a 
correspondente autorización ou con incumprimento das condicións 
déla."
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Tendo en conta as estradas existentes no concello de Zas e a súa 
clasificación, realízase o seguinte cadro resumen:

DESIGNACIÓN ITINERARIO TITULA RIDADE CATEGORÍA
LIÑA LÍMITE 

EDIFICACIÓN (1)
LIÑA DE 

PECHE (2)
ZONA DE 

AFECCIÓN (3)

V.A.C. CARBALLO-
BERDOIAS

AUTONÓMICA CORREDOR 30,00 m 17,00 m 100 m

AC-552
ACORUÑA-

FISTERRA
AUTONÓMICA REDE PRIMARIA BÁSICA 12,00 m

2,00 m

30 m. desde a 
aresta exterior 

da
explanación

AC-404 SANTA COMBA - BAIO AUTONÓMICA PRIMARIA
COMPLEMENTARIA

9,50 mAC-430
BAIO (AC-552) - 

PONTECESO (AC-422)
AUTONÓMICA PRIMARIA

COMPLEMENTARIA

AC-441
PEREIRA (AC-400) - 
BERDOIAS (AC-552)

AUTONÓMICA PRIMARIA
COMPLEMENTARIA

CP-9302
ZAS- ROMELLE-

FORCADENLA
PROVINCIAL SECUNDARIA

7,00 m

CP-9303 A MILLEIRA (AC-404) - 
FOLLENTE

PROVINCIAL SECUNDARIA

CP-9304 zas (ac-404) -
GONTALDE

PROVINCIAL SECUNDARIA

CP-1406 NEAÑO-O ALLO PROVINCIAL SECUNDARIA

CP-4001 O EMPALME (AC-430)
- LAXE

PROVINCIAL SECUNDARIA

ESTRADAS MUNICIPAIS ESTRUTU R A N T E S

A PIOLLA. CABANA DE BERGANTIÑOS (AC- 
552) - GONTALDE

MUNICIPAL SECUNDARIA

7,00 m 2,00 m

30 m. desde a 
aresta exterior 

da
explanación

BERBIA (CP-9302) - LIMIDEIRO (AC-441) MUNICIPAL SECUNDARIA

RESTO DO VIARIO MUNICIPAL
CUALIFICADO DE SISTEMA XERAL

MUNICIPAL SECUNDARIA

(1) A liña limite de edificación medirase horizontalmente. A partir da 
aresta exterior da explanación e perpendicular ao eixe da estrada.

(2) A liña de peche coincide co límite exterior da zona de servidume 
definida no artigo 32 da Lei de Estradas de Galicia.
Entenderase por peche aquel realizado con materiais diáfanos ou 
calados como mallas ou arame ou ben de tipo vexetal. Os peches 
construidos con obra de fábrica, formigón ou outro material de tipo 
macizo consideraranse obra de edificación a efectos de establece-la 
distancia mínima. Esta consideración non será aplicable en Solo de 
Núcleo Rural onde a liña de peche se aplicará independentemente da 
súa condición material.

(3) A zona de afección é a definida no artigo 33 da Lei de Estradas de 
Galicia. É a que se representa nos Planos de Ordenación “Estrutura 
Xeral e Orgánica” a escala 1/5.000.
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SECCIÓN ESQUEMÁTICA DAS ZONAS 
Lei de Estradas de Galicia

ÁREA DE INFLUENCIA DAS ESTRADAS

ZONA DE 
AFECCIÓN

ZONA DE 
AFECCIÓN

ZONA DE 
SERVIDUME

ZONA DE 
SERVIDUMEDOMINIO PÚBLICO

100 m (1) 
30 m (2/3/4)

100 m (1) 
30 m (2/3/4)

17 m (1)
2 m (2/3/4)

< 15 m (1) 
<10 m (2/3/4)

< 15 m (1)
< 10 m (2/3/4)

17 m (1)
2 m (2/3/4)

> 30 m (1 j
12 m (2)
> 9 m (3)
> 7 m (4)

(1) AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS, CORREDORES E VÍAS RÁPIDAS.
(2) ESTRADAS DA REDE PRIMARIA BÁSICA.
(3) ESTRADAS DA REDE PRIMARIA COMPLEMENTARIA.
(4) RESTO DE ESTRADAS DO SISTEMA XERAL.

Para o resto do sistema viario de titularidade municipal, aplicaranse as 
seguintes distancias e separacións:

- En Solo Urbano, aplicaranse as aliñacións definidas nos planos co 
significado que deriva de aplica-las ordenanzas aos efectos de 
considerar liña de peche ou edificación ou, no seu caso, o recuamento 
da edificación.

- En Solo de Núcleo Rural e Rústico, o peche da finca situarase a unha 
distancia de seis (6) metros medidos perpendicularmente respecto ao 
eixe de calzada. A edificación respectará o recuamento definido na 
ordenanza de Núcleo Rural ou Solo Rústico.
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D)

LEXISLACIÓN SOBRE CEMITERIOS
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D) LEXISLACIÓN SOBRE CEMITERIOS

As condicións sanitarias dos cemiterios e as limitacións nos terreos baixo 
a súa influencia regúlanse no Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre 
Policía Sanitaria Mortuoria.

A intervención administrativa da Xunta (Consellería de Sanidade) en todo 
o referente á aprobación de proxectos para novos cemiterios e a 
realización de obras nos existentes, farase de acordo a dito Decreto.

Sobre a Zona de Protección:

No artigo 47 defínese a Zona de Protección:

“En torno ó solo destinado á construción dun novo cemiterio 
establecerase como zona de protección, unha franxa de 50 metros de 
anchura totalmente libre de todo tipo de construción, medida a partir do 
cerre exterior do cemiterio”.

Nos Planos de Ordenación da “Estrutura Xeral e Orgánica” a escala 
1/5.000 represéntase mediante unha liña de afección, a zona de 
protección para tódolos cemiterios existentes. O presente Plan Xeral 
estende a aplicación do artigo 47 zona de protección, a tódolos 
cemiterios, agás as zonas clasificadas como Núcleo Rural ou Solo 
Urbano onde será de aplicación a ordenación pormenorizada derivada da 
aplicación das ordenanzas respectivas.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 2804 de diciembre de 2007 Página 13759

E)

LEXISLACIÓN SOBRE LIÑAS DE 

ALTA TENSIÓN
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E) LEXISLACIÓN E PROTECCIÓN DAS LIÑAS AÉREAS DE ALTA
TENSIÓN

1. As construcións, instalacións e plantacións de arborado, etc., que se 
sitúen ñas proximidades das liñas eléctricas de alta tensión, estarán 
suxeitas ás servidumes a que se retire o Regulamento de Liñas Aéreas 
de Alta tensión do 28 de novembro de 1968, á Lei do 18 de marzo de 
1966 e ó decreto do 20 de outubro de 1966.

2. Quedan prohibidas as plantacións de árbores e a construción de 
edificios e instalacións a unha distancia respecto á proxección vertical 
das liñas en función da tensión da liña eléctrica "V" medida en Kv, que 
non sexa inferior ás seguintes:

- Bosques, árbores e masas de arborado.

1,15 + V/100 m., cun mínimo de 2 metros.

- Edificacións e construcións.

Distancias a liñas sobre soportáis accesibles a persoas : 3,3 + 
V/100 m. cun mínimo de 5 metros.

Distancias a liñas sobre soportáis non accesibles a persoas: 3,3 + 
V/150 metros cun mínimo de 4 metros.
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F)

ZONAS DE SENSIBILIDADE 

ACÚSTICA
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F) ZONAS DE SENSIBILIDADE ACÚSTICA

Co obxecto de dar cumplimento á Leí 7/1997, do 7 de agosto, de 
protección contra a contaminación acústica, o presente Plan Xeral 
incorpora como súas as ordenanzas sobre ruido e vibracións establecidas 
no Decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a 
contaminación acústica.

Este Regulamento establece como criterio xeral de prevención da 
contaminación acústica, a necesidade de que o planeamento urbanístico 
contemple a repercusión que sobre o territorio e, polo tanto, sobre a 
calidade de vida podan telas actividades xeradoras de ruido e vibracións.

A este respecto, o artigo 5 do Regulamento establece a obrigación de 
delimitar zonas de sensibilidade acústica co obxecto de establece-las 
diferentes zonas do territorio que presentan un mesmo rango de 
percepción acústica.

O Plan Xeral recoñece as seguintes zonas de sensibilidade acústica:

- Zona de moderada sensibilidade acústica. Zona B.

Con carácter xeral, corresponde as áreas do territorio clasificadas 
como Solo Urbano de uso global residencial, Solo de Núcleo Rural, 
Solo Urbanizable de uso global residencial, Solo Rústico de Protección 
das Augas e do Paisaxe.

- Zona de baixa sensibilidade acústica. Zona C.

Comprende as áreas do territorio clasificadas como Solo Urbanizable 
de uso industrial e comercial, Solo Rústico de Protección Integral do 
Patrimonio, Solo Rústico de Protección do Monte e Solo Rústico de 
Protección Agropecuaria.

Así mesmo considéranse con carácter puntual as áreas interiores á 
Zona B onde se admite unha percepción do nivel sonoro elevado como 
restaurantes, bares, locáis ou centros comerciáis, así como as áreas de 
Solo Urbano de uso industrial e terciario.

- Zona servidume.

No Concello de Zas non existe na actualidade ningunha instalación ou 
infraestrutura que xere unha zona de servidume. De se confirmar e 
concretarse o trazado da Vía de Alta Capacidade entre Carballo e 
Berdoias, deberá terse en consideración a zona de servidume que a tal 
efecto figure no Proxecto.
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O planeamento de desenvolvemento poderá delimitar, en función da 
actividade prevista pola súa ordenación, outras zonas de sensibilidade 
acústica contempladas no Anexo I do Regulamento.

Para o establecemento dos valores de recepción estarase ó disposto no 
Anexo II do Regulamento, co contido que se expon a continuación:

a) Valores de recepción do ruido no ambiente exterior

Zona de 
sensibilidade 

acústica

De 8 a 22 horas 
LpAeq

De 22 a 8 horas 
LpAeq

A 60 50
B 65 55
C 70 60

D/outras esp. 75 65

b) Valores de recepción do ruido no ambiente interior

Zona de 
sensibilidade 

acústica

De 8 a 22 horas 
LpAeq

De 22 a 8 horas 
LpAeq

A 30 25
B 35 30

C, D 40 35

c) Valores de recepción ás vibracións no ambiente interior

Uso de recinto afectado Período Curva base

Sanitario Diúrno 1
Nocturno 1

Residencial Diúrno 2
Nocturno 1,4

Oficinas Diúrno 4
Nocturno 4

Almacén ou comercial Diúrno 8
Nocturno 8
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G)

RECOMENDACIÓNS EN MATERIA DE 

MEDIO AMBIENTE
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G) RECOMENDACIÓNS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

No presente apartado exponse un conxunto de recomendacións e boas 
prácticas formuladas pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental da Consellería de Medio Ambiente a ter en conta nos futuros 
documentos que desenvolvan o Plan Xeral.

a) Recomendacións xerais:

- Establecemento dun programa de xestión medioambiental do 
concello que fixe: obxectivos a alcanzar, limitacións relativas as 
emisións á atmosfera, parámetros de vertido de augas residuais na 
rede de sumidoiros, ruido, condicións de uso así como un programa 
de desenvolvemento de control e seguimiento das mesmas.

- Verificación ñas licenzas de actividades insalubres, molestas e 
perigosas das limitacións de ordenanzas e normativas vixentes.

- Tramitación de estudos de impacto ambiental relativos aos proxectos 
no caso de que o requiran, de acordo coa normativa vixente.

- Control e seguimiento das medidas correctoras de cada proxecto do 
caso anterior.

- No caso dos proxectos de urbanización fóra de zonas urbanas e de 
zonas industriáis, como demais proxectos contemplados no anexo II 
da Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do Real Decreto 
Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de impacto 
ambiental, deberase remitir á Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental, previamente a súa aprobación ou autorización, 
unha memoria acreditativa das características, emprazamento e 
potencial impacto do proxecto ao obxecto de que este órgano 
ambiental poida adoptar unha decisión sobre o seu sometemento ao 
procedemento de avaliación de impacto ambiental.

- Regulación de usos e horarios de actividades.

- Ñas zonas industriáis, organiza-lo espazo de forma que se posibilite 
a integración do polígono no contorno, tanto nos aspectos 
ambientáis como nos económicos e sociais.

- Separar empresas segundo o seu tamaño. Agrupar empresas con 
efluentes que requiran tratamento previo a o seu vertido. Asemade, 
localiza-los equipamientos ñas zonas centráis con acceso peonil para 
reduci-lo tráfico interno de vehículos.

b) Xeoloxía e Solos:

- De ser necesaria a utilización de préstamos de áridos, utilizaranse 
exclusivamente canteiras debidamente legalizadas e con plans de 
restauración aprobados.
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- Estabilización de noiros mediante pendentes axeitadas e 
revexetación, primando a utilización de especies autóctonas.

- Concede-los permisos para o depósito de materiais sobrantes de 
obras (térras, rochas, etc.) en ocos existentes ou espazos 
degradados para a súa recuperación, para o que sería moi útil dispor 
dun inventario deste tipo de zonas. No caso de que esta posibilidade 
non sexa técnicamente viable, realizar unha análise de alternativas 
que teña en conta como criterios prioritarios a exclusión dos canles 
dos ríos e zonas de inundación, áreas con vexetación de ribeira, 
unidades catalogadas como hábitats prioritarios na Directiva 
92/43/CEE, superficies arboradas, zonas protexidas polo plan xeral 
ou normativa autonómica e zonas de xacementos arqueolóxicos. O 
emprazamento final decidirase de acordo coas conclusións dun 
estudo específico, no que se valoren as afeccións ambientáis das 
diferentes alternativas de emprazamento

c) Enerxía:

- Minimización nos consumos enerxéticos dos servizos públicos, tanto 
mediante a utilización das mellores tecnoloxías dispoñibles, así 
como cunha modulación axustada ás necesidades de cada momento 
de intensidades, frecuencias, horarios de funcionamiento, etc.

- Revisa-la normativa sobre edificación e vivenda e empregar 
instrumentos de planeamento urbanístico e incentivos con criterios 
que inclúan medidas que minimicen o consumo de enerxía e auga.

- Preveranse, entre outros, os servizos que fomenten o aforro 
enerxético e a xestión eficiente dos recursos naturais como: sistema 
de recollida de auga de choiva cando se poda preve-lo seu emprego 
para rega, limpeza ou outros usos. Aproveitamento das augas grises 
para usos non potables (lavado, WC e xardíns). Redución das 
infraestruturas de drenaxe abrindo zonas porosas ñas áreas 
pavimentadas.

d) Residuos:

- Fomento da minimización, reemprego e reciclaxe dos residuos, 
facilitando para isto á poboación a formación, os medios e os 
servizos axeitados para a recollida selectiva.

- Inventariado e eliminación dos posibles puntos de vertido 
incontrolado.

- Control preciso do tipo de residuos (produtor, cantidades, ...).

- Colocación dos puntos de recollida nos lugares estratéxicos.

- Planificar un punto limpo para a recollida de residuos perigosos de 
pequeños produtores industriáis.
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- Prever espazos para a instalación dun punto limpo para residuos 
inertes: escombros, madeira, etc.

- Garanti-la recollida selectiva dos residuos das obras (escombros, 
plásticos, cartóns, metal, ...), que deban ir a plantas de reciclaxe.

e) Atmosfera:

- Introduci-lo compoñente “calidade do aire” na planificación, en 
especial para determina-la capacidade de carga das zonas 
industriáis a desenvolver.

- Enfoca-la urbanización e as zonas verdes para propicia-lo aforro 
enerxético, diminuí-la contaminación atmosférica e acústica.

f) Hidroloxía:

- Nos novos solos urbanizados, dispor medidas tendentes a garanti-la 
infiltración das augas de escorrega de choiva de viais e demais 
zonas pavimentadas, dispoñendo de medidas para canaliza-los 
rebases cara á rede de saneamento.

- Implantar redes de saneamento de tipo separativo, que conduzan as 
augas pluviais por separado, co tratamento axeitado para cada tipo 
de auga.

- Avalia-lo impacto ambiental das novas redes de saneamento e dos 
vertidos, xa que se poden crear novos impactos ambientáis ao se 
produci-la concentración dos vertidos, antes dispersos, en zonas 
sensibles como son os ríos. Neste sentido débese realizar un 
axeitado dimensionamento dos sistemas de depuración e un 
seguimiento da eficacia destes e do seu impacto no medio.

- Prestarase unha especial atención no control da calidade da auga 
dos afluentes das zonas, e no control e seguimiento dos vertidos das 
depuradoras.

- Evitarase a construción de edificacións ñas chairas de inundación.

- Fomento de usos e técnicas de reemprego e minimización do 
consumo da auga, sobre todo, ñas zonas de regadío.

- Preservar, no posible, a drenaxe natural do terreo.

g) Vexetación e Fauna:

- Protección sistemática da vexetación de ribeira, das superficies 
boscosas autóctonas e os hábitats naturais existentes, de posibles 
afeccións derivadas da urbanización e da execución de obras, 
integrándoas, sempre que sexa posible, ñas zonas verdes.
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- De se-lo caso, integrar como espazo libre (zona verde) as 
delimitacións dos núcleos rurais.

- Realización dun catálogo de espazos naturais singulares, protexidos 
pola súa rareza, valor estético ou ornamental, ou por razóns 
históricas.

- Fomento para a substitución dos pés alóctonos por especies propias 
da área bioxeográfica.

- Escoller especies adaptadas, con baixos requisitos de mantemento e 
de auga e contribuidoras á biodiversidade da flora e fauna do 
contorno.

h) Paisaxe:

- Establecer limitacións á realización de noiros e desmontes que 
rompan coa topografía e a paisaxe.

- Deseño dos puntos de iluminación pública que minimicen a 
contaminación lumínica.

- Mante-lo rigor na aplicación das normas urbanísticas co obxecto de 
preserva-la paisaxe.

- Maxim ¡zar, na medida do posible, a proporción de zonas verdes nos 
espazos libres.

Zas, a 19 de novembro de 2007.

O alcalde,

Asdo.: Manuel Muíño Espasandín.
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IMPRENTA PROVINCIAL
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