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CAPÍTULO 1 - SISTEMA DAS COMUNICACIÓNS DE TRANSPORTE

ARTIGO 2.1.1.- REGULACIÓN DO SISTEMA VIARIO

1.- DEFINICIÓN:

Enténdese por sistema viario o conxunto de terreos e infraestruturas, 
destinadas á comunicación e transporte de persoas e mercancías, por estradas 
e camifios.

Sinálanse nos correspondentes Planos de Ordenación.

2.- CLASIFICACIÓN:

2.1Sistema Xeral Viario:

Constitúe o conxunto de terreos e infraestruturas destinadas á comunicación e 
transporte de persoas e mercancías pertencentes á estrutura xeral territorial.

A efectos do presente Plan Xeral, e co obxecto de aplica-las determinacións da 
Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, establécese a seguinte 
clasificación:

a) Vías tipo I - Rede Primaria Básica.

- V.A.C. Vía de Alta Capacidade. Corredor Carballo-Berdoias. Titularidade 
Autonómica.

- AC-552 A Coruña - Fisterra. Titularidade Autonómica.

b) Vías tipo II - Rede primarla complementaria.
- AC-404.Santa Comba - Baio. Titularidade autonómica.

- AC-430. Baio (AC-552) - Ponteceso (AC-422) Titularidade autonómica.

- AC-441. Pereira (AC-400) - Berdoias (AC-552). Titularidade autonómica.

c) Vías tipo III - Resto de Estradas (Rede Secundaria).
X'if -í ^c^-isSS- Zás^omelie- Forcadenla. Titularidade provincial.

¡-404) - Folíente. Titularidade provincial. 
(AC-404) - Gontalde. Titularidade provincial, 

ño - O Alio. Titularidade provincial.

CP-93D4: Zas 
dedatai fl fc&^Qeüftes

iPPritali (AC—430) - Laxe. Titula ridpdeprovincia^ 
Re^to de ^ttcadas de titularidade municipal cu^ificadas de Sistfema
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O sistema xeral viario do territorio de Zas identifícase nos correspondentes 
Planos de Ordenación de estrutura xeral e orgánica, a escala 1/5.000.

2.2. - Sistema Local Viario:

Comprende o conxunto de terreos e infraestruturas que complementan ó 
Sistema Xeral Viario e que, polo seu carácter local, establecen os accesos a 
edificios e propiedades, forman parte do trazado de pistas froito da 
concentración parcelaria e forestal. Comprende ademáis a rede viaria de 
carácter urbana non incluida no sistema xeral.
Aos efectos de ampliación e mellora de víais de sistema local en Solo Rústico 
considérase unha sección transversal cun largo mínimo de 6,00 m.

2.3. - Sistema de camiños antiaos e rutas históricas:

Está composto polas rutas e camiños antígos que se conservan total o 
parcialmente e que se recoñeceron e inventariaron ó obxecto de establecer 
unhas condicións particulares de uso.

- Camiño entre a Ría de Camaríñas e Composteta:

Trátase dun camiño de orixe romana que atravesa as parroquias de 
Brandoñas e Brandomil e cruza o Río Xallas na ponte de Brandomil.

Con posterioridade foi usado como camiño de Santiago desde os portos de 
Muxía e Camaríñas (segundo a bibliografía).
Hoxe en día consérvanse algúns tramos no termo municipal de Zas. Parte 
do camiño na parroquia de Brandoñas é ocupado polas augas do encoro, 
anque grande parte do ano pode ser percorrldo ao baixa-lo nivel do mesmo. 
En Brandomil foi destruida unha parte polas obras da concentración 
parcelaria. A ponte de Brandomil encéntrase hoxe en día restaurada e en 
perfectas condicións para uso peonil.

3.- CONDICIÓNS DE USO DO SISTEMA VIARIO:

a) No Solo non clasificado como Urbano polo presente Plan.

A rede viaria e en xeral toda a zona de influencia estará suxeita ás 
limitacións establecidas na Lei 4/1994 de estradas de Galicia ou no seu caso 
no disposto polo organismo competente que ostente a titularidade.

No Anexo III da presente Normativa exponse un cadro de limitacións e 
servidumes na zona de influencia das estradas.

Política Teiíiir; ¡:

b) No Solo Urbano.

Conforme á lexislación de estradas e previo informe do organismo titular, o 
sistema viario estará definido no Solo Urbano mediante as aliñacións 

¥?,; 4S|aj5l^cid^.n|C^i|sente Plan Xeral.

, ; A electos de tramütaotóft dos tramos urbanos eje estradas e das travesías, 
consttlerájrasé. estóos Plan Xeral no seu conxunto como “^foxqetó Be
défimTtacÍ5rilTos|ramos de estrada comprendido^ en zona urbana”,
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P O outorgamento de autorizacións para realizar obras ou actividades, non
^ ejecutadas polo organismo titular da estrada, que afecten á zona de dominio

público, servidume ou afección dos tramos urbanos ou travesías, 
r regularanse pola diferente lexislación sectorial de estradas en función da súa
1 titularidade.
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No Solo Urbano, o sistema viario estará composto polas seguintes partes:

- Zona de tránsito rodado motorizado.
- Zona de tránsito peonil ou beirarrúas.
- Rotondas, separadores, medianeiras ou outros elementos de 

organización do tránsito rodado.
- Aparcamento de vehículos, xa sexan en bandas anexas á zona de 

tránsito rodado como en zonas exclusivas.
- Bandas axardinadas que diferencian as zonas anteriores.

Ñas zonas descritas non poderán autorizarse obras ou instalacións que non 
estean directamente vinculadas ou que non presten servizo á rede viaria, 
como podan ser as instalacións de sinalización, organización do tráfico, 
iluminación, etc.

Na zona de tránsito peonil e ñas bandas axardinadas poderán ademáis 
incluirse os elementos de mobiliario urbano ó servizo do peón, así como a 
plantación de arborado. Con carácter puntual, poderá autorizarse a 
instalación de casetas ou quioscos. A colocación destes elementos seguirá 
criterios tendentes a facilita-lo tráfico peonil e en calquera caso deberá 
cumpri-los criterios de accesibilidade expostos na lexislación sectorial en 
materia de accesibilidade e supresión de barreiras.

Baixo rasante de tódalas partes anteriormente descritas, autorizaranse as 
obras de instalacións e recles de servizos urbanos, así como a construción 
de aparcamentos de titularidade pública.

Para que unha rúa poda ter zona de tránsito rodado motorizado, deberá ter 
un ancho mínimo de 6 metros. As rúas cun ancho menor serán de tránsito 
peonil ou ben de tránsito rodado motorizado de carácter restrinxido, neste 
caso, deberá advertirse esta condición mediante a sinalización adecuada.

Nos Planos de Ordenación planéanse mediante esquemas de sección viaria, 
as distintas distribucións interiores do sistema viario para o Solo Urbano e 
Urbanizable. Cando para un determinado ancho de rúa existan vahantes, 
procederase mediante proxecto de urbanización e en función do criterio de 
deseño adoptado á elección dun modelo concreto.

^ Condbriftns^asp^siaji para os camiños e rutas históricas.

Aprobado dsiiiAiisáff tatílfeí^ASto í&fái^jtéftjsivamente peonil, salvo no interior dos núcleos e 
Politica o pare úsúáriog dé feffjdfétacións que necesariamente teñan que servirse para 

pacceder ás propiedades con maquinaria agrícola. ^ ^

de data á limitación de non ser obxecto de modificación ou at cas
J afecten ó .firnie_iales como asfaltado, recheo def gravas ou zahorra!
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O Concello velará para que sexa mantido en condicións de limpeza e 
saneado, conservando o firme en estado óptimo para o tránsito de 
persoas.
Queda prohibido calquera movemento de térra, tanto no firme como nos 
costados, tales como gabias ou desmontes. Prohíbese a destrución de 
valados de pedra así como a corta de árbores a ambas marxes nunha 
franxa paralela de 2,00 metros de anchura.

CAPITULO 2 - SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ESPA2QS PEONÍS

ARTIGO 2.2.1REGULACIÓN DO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E
ESPAZOS PEONIS.

1.- DEFINICIÓN:

Comprende o conxunto de espazos destinados a garanti-lo lecer da poboación, 
mellora-las condicións ambientáis, asf como protexe-las áreas naturais que o 
requiran.

As zonas verdes e espazos libres, así como os campos de festa e as áreas 
recreativas sinálanse nos Planos de Ordenación.

2.- CLASIFICACIÓN:

a) Sistema xeral de espazos libres, constituido polos parques públicos, zonas 
verdes e áreas recreativas ó servizo xeral da popboación.

b) Sistema local de espazos libres, constituido por xardlns e prazas públicas ó 
servizo dunha zona ou sector das áreas urbanas e rurais.

3.- CONDICIÓNS DO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES:

a) Con carácter xeral, nestas zonas non se permitirá ningún tipo de edificación 
permanente.

Como excepción, previo acordo municipal, poderá autorizarse a instalación 
permanente de elementos de ornato {templetes, palcos de música, pérgolas, 
aseos).

Poderán autorizarse así mesmo a colocación de casetas e quioscos 
desmontables para fins propios dos usos convencionais destas zonas, así 
como o mobiliario necesario (bancos, papeieiras, fontes de auga potable, 
xogos de nenos, etc.).

X^énfiítesé oJ tehdáteí^e redes de infraestruturas de servizo (abastecemento, 
Aprob0dr.;i3saneamwrt®,O[dí;)c!a6w!q9l(éraeiecando sexan soterradas. Admftense pequeñas 
Política infraestruturas, como transformadores, depósitos,

|tc., os cales se im tantarán preferentemente sobrados?bur fpn fofa Q]pr-
de datacas^.gxw^tipsggjfljtre separadores vexetais. f

O xeíe do servizo cié Gratificación Urbanística .. ^ Stí^
-Zas, a .1.'-

pÍA TIVA URBANÍSTICA
‘'Pecif-TPaulo Gómez Rielo
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b) A ocupación máxima, considerando tódolos elementos permanentes, non 
pederá supera-lo 5% da superficie total da zona na que se sitúen.

A ocupación máxima, considerando os elementos permanentes e os 
desmontables, non poderá supera-lo 15% da superficie total da zona.

Todo isto sen prexuízo de maiores limitacións derivadas da clasificación do 
solo.

c) Os cerramientos cando sexan necesarios non superarán a altura de 0,50 
metros con materiais opacos podendo superar esta altura con elementos 
diáfanos ou elementos vexetais.

d) As zonas verdes e espazos libres de uso público deberán estar 
convenientemente urbanizadas coas súas correspondentes sendas peonís, 
camiños, escaleiras e acondicionamiento vexetal, asi como dotadas de 
iluminación pública, rede de sumidoiros e abastecemento de augas 
necesarios para o seu funcionamento e conservación.

Os proxectos de urbanización deste tipo de espazos darán cumprimento do 
código de accesibilidade exposto no Regulamento de desenvolvemento e 
execución da Leí de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

e) Exceptúanse destes requisitos de urbanización os campos de festa situados 
no medio rural, así como as áreas recreativas, estas últimas por contar con 
dotacións específicas para este tipo de espazos.

f) Ás áreas cualificadas como sistema de espazo libre que teñan a clasificación 
de Solo Rústico de Especial Protección non se lies esixirá o mencionado 
estándar de urbanización. As actuacións nestas zonas respectarán o medio 
natural, limitándose á apertura ou acondicionamento de sendas peonls e 
dotación básica de mobiliario (bancos, papeleiras, sinalización, ...), 
realizados con materiais de orixe natural como a pedra e a madeira.

ARTICULO 2.2.2.- REGULACIÓN DO SISTEMA DE PASEO FLUVIAL.

1.- DEFINICIÓN:

Constitúe o conxunto de terreos destinados a paseo fluvial, espazos públicos 
en relación a estes e os seus accesos ás ribeiras desde o interior.

Terán a cualificación de Sistema Xeral.

e identifican i
tíÉáíá0on3el,eirade 
;3s ¿Transportes

n a

0 xefe tic servizo de Rsiificación Urbanística
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2.-CONDICIÓNS DE USO:

O uso principal é o de paseo peonil pudendo complementarse, en zonas 
acondicionadas para iso, do uso propio dos espazos libres.

Con carácter puntual poderán habilitarse espazos destinados a aparcamento 
de vehículos. O tráfico rodado resérvase para as zonas de acceso ás ribeiras, 
debendo existir entón ditas zonas de aparcamento.

Permítense as obras de urbanización e mobiliario urbano ao servizo dos 
mesmos, debéndose velar, cando menos, polo cumprimento da lexislación en 
materia de accesibilidade e supresión de barreiras urbanísticas.

En calquera caso, as obras, instalacións ou edificacións que puidesen 
autorizarse, estarán sometidas ao informe previo e vinculante da administración 
competente que exerza controlo sobre a protección do dominio público 
hidráulico.

CAPITULO 3 - SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

ARTIGO 2.3.1REGULACIÓN DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS

1- DEFINICIÓN:

Comprende o conxunto de terreos, edificacións e instalacións ó servizo directo 
da poboación.

Os equipamentos e dotacións sinálanse nos Planos de Ordenación a diferentes 
escalas.

2.- CLASIFICACIÓN:

a) Sistema xeral de equipamentos.-

Constituido polos terreos, edificios e instalacións destinadas a usos públicos 
colectivos, que pola súa dimensión ou función, transcenden a todo o 
municipio. Os equipamentos do sistema xeral relaciónanse na Memoria do 
presente Plan Xeral.

b) Sistema local de equipamentos.-
/i. j' • ... h ¿"'i. !• y ;• \ p t. .n

Aprobado edificios e instalacións destinados abusos
ambit0 concreto (núcléó óu zona) da pobo^íónr . ■

de data 0 8 NUV. 2007
StíL. .
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

3 - CONDICIÓNS DE VOLUME E USO

Ademáis das condicións que lie fosen de aplicación pola lexislación especifica 
vixente deberán cumpri-las seguintes:

a) As construcións, instalacións e edificios destinados a equipamento, xa 
sexan de titularidade pública ou privada, deberán integrarse e adaptarse ó 
contexto urbano do emprazamento.
Con carácter xeral planearanse edificios de tipoloxfa exenta ou ¡liada, eos 
seguintes parámetros:
- Altura máxima: B+1 (7,50 metros).
- Ocupación máxima: 50% da parcela edificable.
-Parcela mínima: Cumprirase a esixencia establecida para cada 

ordenanza ou clase de solo. No entanto, en Solo urbano e de Núcleo 
Rural, admitiranse, de forma xustificada, parcelas menores.

- Recuamento e separación a lindeiros: 5 metros. Para a ampliación de 
equipamentos existentes adm[tense menores distancias de xeito 
xustificado.

- Reserva de prazas de aparcamento: as establecidas no Título IV en 
fundón do uso de que se trate.

Os espazos vacantes de edificación destinaranse a resolve-las 
necesidades de aparcamento, de acceso viario e, en xeral, a espazos 
axardinados ou peonís.

b) Ós equipamentos clasificados como solo urbano aplicaráselles as 
ordenanzas específicas do solo urbano, cando así se indique ou 
represente nos correspondentes Planos de Ordenación.

c) Os equipamentos a implantar en terreos clasificados como solo de núcleo 
rural deberán cumpri-las condicións xerais e particulares que, para esta 
clase de solo, expóñense no Título Vil da Normativa, sen prexuízo do 
cumprimento simultáneo das condicións xerais definidas no apartado a).

Cando as condicións de uso e funcionalldade dunha determinada 
edificación esixa o planeamiento dun volume desproporcionado e fora de 
escala en relación á volumetría das construcións do asentamiento, este 
deberá descompoñerse en varios volumes co fin de procurar unha maior 
integración.

d) Os equipamentos a situar en Solo Rústico terán o carácter de edificación 
¡liada propia do Solo Rústico.

Cumpriranse as condicións de uso, tipoloxía, parcela, ocupación e volume 
en función da categoría de Solo Rústico de que se trate, definidas no 
Título VIII da presente Normativa.

? Así imesfVio, 'terétee especial observancia en que estes edificios se 
Aprobaúo os¡¡r:'i>jéW (VíÓ a reundante mediante propostas volumétricas e
Poliiica 1er.desprende do artigo 104 da Lei 9/2002. p,

, I" :>
de data 0 g f£y. 2CQ7
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e) Usos: Serán os correspondentes ó equipamento de que se trate. 
Admítese, o cambio do uso asignado polo presente Plan, sempre que o 
novo uso manteña o carácter público dos mesmos e se faga segundo o 
procedemento descrito no artigo 47.4 da Leí 9/2002.

f) En tódolos equipamentos, permitirase ademáis do uso principal, 
aqueloutros directamente vinculados coa actividade de que se trate, como 
vivenda para garda, oficinas vinculadas á actividade, etc., así como os 
aparcamentos para cubri-la demanda en función do equipamento creado.

g) A intervención administrativa da Xunta (Consellería de Sanidade) en todo 
o que fai referencia á aprobación de proxectos para novos cemiterios e a 
realización de obras nos existentes, tarase de acordo co Decreto 
134/1998 do 23 de abril, sobre Policía sanitaria Mortuoria.

Estarase ó disposto no art. 47 do Decreto 134/1998, sobre Policía 
Sanitaria Mortuoria en canto á zona de protección.

CAPITULO 4 - SISTEMA DE INFRAESTRUTURAS DE SERVEOS

ARTIGO 2.4.1.- REGULACIÓN DO SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURA DE
SERVEOS

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Comprende as instalacións de abastecemento de auga, saneamento, eólicas, 
de electricidade, telecomunicacións etc., así como as instalacións e 
edificacións vinculadas a ditos servizos, e as súas zonas de reserva e 
protección.

2 - USOS PERMITIDOS:

a) Só se permitirán os usos propios ou directamente vinculados coa instalación 
ou servizos de que se trate, polo que se refire ó uso de vivenda, admitirase 
excepcional mente e únicamente con destino á vivenda do garda da 
instalación.

b) Os espazos libres de edificación que constitúan o entorno destes servizos 
consideraranse como espazos libres axardinados ou de aparcamento dentro 
da parcela.

c) As construcións, instalacións e en xeral o uso do solo afectado polos 
¡ eíementoá- que-«¿Aprende o Sistema Xeral de Infraestruturas de Servizos 

Aprobado cjeürideberláno^áitüstafisessátóradeterminacións das diferentes normativas
Política 'te "'Séxáiri de aplicacióncies ^. r.....,

decíala (j 3 fe¡‘\¡, 2W?
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