
¡r'
se

ile
ira

 d
e

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

TITULOX-PROTECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTISTICO

ARTIGO 10.1.- PROTECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

1.- DEFINICIÓN E CATALOGACIÓN DE BENS DO PATRIMONIO:

Constitúen bens de interese, suxeitos a protección urbanística de
acordo coas determinacións da presente Normativa os seguintes:

a) Tódolos bens que se relacionan no Catálogo do presente Plan Xeral.
b) Tódolos hórreos e cabazos de máis de 100 anos. (Decreto 449/1973 

do 22 de Febrelro).
c) Tódolos escudos, encoros, pedras heráldicas, selos de xustiza, cruces 

de termo e pezas similares de máis de 100 anos. (Decreto 571/1963 
de 24 de Marzo).

d) Calquera outro elemento que por aplicación da lexislaclón vixente e a 
iniciativa da Dirección Xeral de Patrimonio ou outros organismos se 
determine.

Cada elemento catalogado recóllese nunha ficha informativa onde se
mostran os seguintes datos identificativos:
- Fotografía do elemento.

- Situación.
- Nome do elemento e do Lugar, e Parroquia onde está cubicado.

- Propietario.
- Uso actual.

- Estado de conservación e grao de protección.

- Descrición do elemento.

£.- REGULACIÓN DOS BENS CATALOGADOS:
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Túvolos bens definidos no apartado anterior quedan suxeitos a unha 
\especial protección. Calquera intervención nun elemento do Patrimonio 

regulada en función dos diferentes graos de protección aplicados a 
^cácia elemento.

\ t A
NogCatálogo de Patrimonio definense os graos de protección así cqrqo 
ti^pliferentes niveis de intervención admitidos pirra cada grao.,
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Toda intervención nun elemento do Patrimonio independentemente do 
seu grao de protección, necesita informe favorable da Consellería de 
Cultura para poder obter Licenza,

Será de aplicación a seguinte lexislación sectorial:
- Decreto do 22 de Abril de 1949, sobre Protección de Castelos 

españois.
- Lei 16/1985 do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
- Lei 8/1995 de 30 do Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade 
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.- REGULACIÓN DO SOLO AFECTADO POR UN ELEMENTO DO
PATRIMONIO:

Definición:

O solo afectado por un elemento do patrimonio rexerase con carácter 
básico polo disposto na lexislación de patrimonio e con carácter 
complementario polo disposto no presente Plan Xeral en virtude da 
propia delimitación das zonas de protección propostas e as normas e 
ordenanzas derivadas da clasificación e cualificación do solo.

Ámbito:

Establécense tres zonas para defini-los mecanismos de protección, para 
cada elemento do patrimonio:

- Zona de Protección Integral:

Definida polos terreos comprendidos dentro do límite do perímetro más 
externo do ben que se protexe. Representado nos correspondentes 
Planos de Ordenación.

Cando a zona de protección integral sitúase en Solo Rústico o Plan 
outorga a clasificación de Solo Rústico de Protección de Patrimonio.
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5 Zona de Protección Especial:

i Aplicable a zonas onde se encontré un xacemento cuxas estruturas, 
l visitas ou non, foron gravemente alteradas, sen que se poda determina- 
j ft^eápdo do subsolo arqueolóxico.

Ipriá de Respecto:

éM; carácter cautelar e poderase establecer en calquera das 
Jicacións do Solo.

íj E o delimitado nos Planos de Ordenación. No caso de non aparecer 
;^sicialado, aplicarase o artigo 30 das Normas Complementaria^7 e 

"^l éí%5id¡arias de Planeamento Provinciais, onde se establece jjpha ftarv& 
! ctinhá profundidade medida dende o elemento ou vestixio máis yejoerior 

db t^én que se protexe, de: f.
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• 50 m, cando se trate de elementos etnográficos 
inventariados, hórreos, pombais, cruceiros, etc.

• 100 m, cando se trate de elementos de arquitectura 
relixiosa (ig rexas, cápelas, santuarios, cemiterios), 
arquitectura civil ou militar.

• 200 m, cando se trate de restos arqueolóxicos, mámoas, 
castras e cidades.

Condicións urbanísticas:

As condicións urbanísticas que rexerán aos elementos do patrimonio son 
as que se derivan das ordenanzas e condicións urbanísticas, en virtude 
da clasificación e cualificación do solo onde se encontra enclavado o 
elemento, mais coas limitacións propias das diferentes zonas de 
protección outorgadas polo presente Plan por mor do traballo de 
catalogación e investigación realizado.

- Na Zona de Protección Integral:

Cando se trate de enclaves arqueolóxicos, só se autorizarán as obras 
que sexan compatibles co ben e aquelas que teñan como fin a 
conservación, protección, consolidación, investigación e posta en 
valor.
En solo rústico a zona de protección integral terá a clasificación de 
Solo Rústico de Protección de Patrimonio e o seu réxime de usos é o 
que se expón no Título VIII da Normativa Urbanística. Asi mesmo, 
calquera obra ou instalación autorizábel precisa do correspondente 
informe favorábel da Consellería de Cultura e, se fose necesario, 
dunha intervención arqueolóxica que garanta a protección do 
xacemento.

Cando o enclave arqueolóxico se sitúe en terreos clasificados de 
Urbano ou de Núcleo Rural non se autorizan construcións de nova 
planta, permitindose únicamente obras de conservación ou reforma.
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Para os elementos arquitectónicos e etnográficos aplicaránselles as 
condicións derivadas do seu grao de protección sempre no contexto

ta ordenanza correspondente derivadas da clase de solo, e baixo a 
jtela da Consellería de Cultura a cal deberá emiti-lo correspondente 
Jhform^ao proxecto presentado.

I ®
Wa^Z^rp de Respecto Especial:

Poqérahse autorizar aquelas obras, construcións, instalacións ou 
;áótVMfdes, conforme ao contemplado ñas correspondentes 
ordánánzas derivadas da clase de solo. Mais, toda actuación que 
lafec^ ao subsolo deberá ir acompañada dunha interyéríóión 
Arqueolóxica previa que, en virtude do resultado, queda condicionada 
Aj^2frespondente autorización. f
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- Na Zona de Respecto:

O réxime urbanístico e polo tanto, as condicións que afectan ó uso, 
ocupación da parcela, volumes, estéticas, etc. serán as que se 
deriven da aplicación das correspondentes ordenanzas en función da 
clase de solo.
Non obstante, toda actuación que se pretenda levar a cabo na Zona 
de Respecto dun elemento catalogado está condicionada polos 
valores inherentes ó propio elemento.
É por isto que na Zona de Respecto deben tomarse as cautelas de 
deseño necesarias encamiñadas a integrar dita actuación no entorno 
protexido e, cuanto menos, a non distorsionar ou altera-las condicións 
de apreciación, entendemento ou interpretación do ben no seu 
contexto territorial máis inmediato.
Toda obra a realizar nesta zona necesita informe previo favorable do 
organismo autonómico competente en materia de cultura e 
patrimonio, que terá carácter vinculante para a realización de calquera 
das actividades enumeradas no artigo 10 do Regulamento de 
Disciplina Urbanística.
Así mesmo, ñas Zonas de Respecto dos xacementos arqueolóxicos 
porase esixi-la correspondente intervención arqueolóxica.

- Condicións especiáis das Torres do Alio:

As Torres do Alio constitúen un conxunto de arquitectura palaciana do 
sáculo XVI, de indubidábel valor artístico e histórico. Conta coa 
declaración de Ben de Interese Cultural, por Decreto 82, do 25 de 
marzo de 1999, polo cal delimítase o contorno de protección, o que 
supón o maior grao de recoñecemento e protección que outorga a 
lexislación estatal e autonómica en materia de patrimonio histórico.
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Conforme ao disposto no artigo 37 da Lei 8/1995, do Patrimonio 
Cultural de Galicia, a Intervención neste elemento deberase autorizar 
pola Consellería de Cultura, previamente á concesión de Licenza 
Municipal. Así mesmo, terase en conta que a clasificación de Solo 
Rústico de Protección de Patrimonio outorgada á finca (intra muros) 
implica a solicitude de autorización autonómica prevista no artigo 41 
da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia.

\Aspropostas de intervención, plasmadas no correspondente proxecto 
| Ytéc§ico, irán encamiñadas á conservación, mellora e posta en valor, 
j\ [ic^Rforme aos criterios de intervención expostos no artigo 39 da Lei
I 35-
£ vNqs correspondentes Planos de Ordenación, na súas diferentes 

|f éralas, represéntase o Contomo de Protección aprobado. Toda 
/3 actuación que se pretenda realizar nesta zona non poderá aijefa-lo 
; ;-rr>..yalor visual e paisaxístico da zona, sendo imprescindíbel ¡o/ipforme 

, ' preceptivo e vinculante da Consellería de Cultura.
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Sobre os traballos de arqueoloxía

Calquera trabado de arqueoloxla, real iza rase de acordo co Decreto 
199/1997 do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica da 
Comunídade Autónoma de Galicia. Os mecanismos de orzamento dos 
traballos arqueolóxicos faranse de acordo ó Artigo 63 da Lei 8/1995 do 30 
de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

Sobre os elementos do patrimonio non sinalados e non catalogados

É de obrigación informar ó organismo competente da Consellería de 
Cultura da existencia do achado de restos arqueolóxicos ou históricos que 
non se encontren sinaiados nos Planos de Ordenación desta Normativa ou 
que non figuren no Catálogo cando se teña intención de realizar obras en 
parcelas afectadas por estes, co fin de determinar e valora-la súa 
importancia antes de permiti-la concesión de Licenza Municipal.

Asi mesmo, tanto o Catálogo de Patrimonio como a Ordenanza Reguladora 
de Solo Rústico de Protección Integral do Patrimonio deste Plan Xeral, son 
de carácter aberto, no sentido de ter capacidade normativa de incluir novos 
elementos do Patrimonio. As propostas de inclusión de novos elementos 
formuladas polo concello realizaranse seguindo as cantes habituáis de 
exposición ó público e información ó Organismo competente da Consellería 
de Cultura, previo a súa aprobación definitiva.

En último termo, o concello terá a capacidade de velar e promove-la 
conservación de elementos non catalogados que ó seu xuizo considere; en 
especial a arquitectura popular, impoñendo medidas capaces de evita-la 
súa destrución ou dexeneración á hora de realizar obras de 
acondicionamento ou ampliación.
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Isonf Paulo Gómez Rielo
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