
O  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BLOQUE  NACIONALISTA  GALEGO 

(BNG),  ao  abeiro  da  lexislación  vixente,  presenta  as  seguintes 

ALEGACIÓNS ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Foz:

1.- O PXOM actualmente en fase de aprobación inicial lonxe de dar 

unha resposta á problemática urbanística do noso concello limitase a 

darlle cobertura a un urbanismo que como ben recollen os redactores 

na  súa  memoria  se  por  algo  se  caracterizou  foi  pola  súa 

discrecionalidade e pola ausencia da defensa do interese público. Neste 

sentido, o planeamento que se propón non aporta solucións á realidade 

urbanística  de  Foz  máis  pola  contra  segue  a  ter  como  principios 

rectores as directrices e os criterios que definiron a actuación neste 

campo dos diferentes gobernos locais. O BNG demanda un cambio de 

rumbo na  política  urbanística  e  este cambio de  rumbo precisa de 

modificacións substanciais no Plan Xeral a comezar polos criterios e 

directrices que se recollen na memoria e que informan a ordenación 

proposta.

2.- Un novo Plan, que é o que reclama o BNG, significa un cambio de 

vontade política que pase por entender a elaboración do planeamento 

como  un  proxecto  colectivo  que  garanta  a  participación  e  dos 

particulares,  que  entenda  o  urbanismo  como  unha  disciplina  de 

carácter transversal que afecta ao conxunto das esferas locais e de 

xeito moi particular á calidade de vida, que sitúe o público e a defensa 

do interese xeral como principio rector da política, que desenvolva a 

ordenación  do  territorio  facendo  efectivo  o  reparto  de  cargas  e 

beneficios, que non clasifica solo atendendo a criterios de mercado ou 

do parcelario senón en función do interese xeral e que dea resposta 



aos problemas centrais dos administrados que no caso de Foz é  o 

acceso á vivenda.

3.- O Plan Xeral actualmente en tramitación permite edificar en 16 

anos 5.422 vivendas a repartir 3.372 en solo urbano, 1.645 no solo de 

núcleo rural  e  436 no  solo urbanizábel.  Se  atendemos á  dinámica 

inmobiliaria  no  Concello  de  Foz  nos  últimos  16  anos  así  como as 

perspectivas de medre que se abren coa chegada de novas vías de 

comunicación  e  ao  seu  efecto  imán  para  a  poboación  flotante, 

consideramos que estamos diante dun parque de vivendas insuficiente 

que hipoteca a determinadas bolsas de solo e propietarios que nos se 

apuntaron á voráxine inmobiliaria que se desenvolveu neste concello 

entre xaneiro de 2005 e marzo de 2006.

O BNG entende que á hora de determinar o número de vivendas 

a recoller na memoria débese atender á realidade deste concello e xa 

que logo solicita  que o Plan Xeral estableza a construcción de 

7.500 vivendas no período de vixencia do mesmo.

4.- A  fase  de  alegacións  ao  PXOM  non  é  momento de  resolver 

debates que no urbanismo teñen ocupado moito tempo e consumido 

moita letra escrita. Agora ben, o BNG aposta por un modelo extensivo 

que non concentre edificabilidade e servizos e que mesmamente choca 

co xeito no que tradicionalmente os galegos poboamos o territorio. 

Apostamos por establecer un novo reparto do solo residencial que non 

responda  unicamente  a  criterios  economicistas  e  que  sature  de 

edificabilidade  as  zonas  que  de  por  si  xa  soportan máis  presión 

urbanísticas. Máis pola contra, defendemos un modelo que contribúa a 

paralizar o despoboamento do rural, fixando poboación no mesmo.

O BNG defende que se estableza un novo criterio de reparto do 

solo residencial  entre a vila e o resto dos núcleos do concello que 

pondere o elemento poboacional e o elemento territorial, e solicita que 



se proceda a unha nova fixación do número de vivendas entre o 

solo urbano e o solo de núcleo rural.

5.- Este Plan Xeral de Ordenación Municipal non garante o acceso á 

vivenda para os focegos e focegas posto que a reserva de vivenda 

protexida é totalmente insuficiente. A cifra que se marca é a dun 21% 

aproximadamente nos 16 anos, esto é, 245 vivendas protexidas. Nin a 

lexislación nin o planeamento “per se” son ferramentas que permiten 

pór freo a escalada alcista nin garantir o acceso á vivenda dos sectores 

populares, claro está, que esto pasa por mudar o carácter da mesma 

como ben  de  mercado  a  ben  de  uso.  Agora  ben,  o  planeamento 

contribúe de xeito eficaz a darlle solución a esta cuestión, algo que 

neste concello é central se atendemos á suba do prezo da vivenda que 

se estima nun 150% nos últimos 8 anos. A maiores, o Plan imposibilita 

que no mellor dos casos nun prazo de 5 anos desde a aprobación 

definitiva do mesmo se conte con vivenda con algún tipo de protección.

O  BNG  solicita  que  alomenos  un  35%  da  vivenda sexa 

protexida, garantíndose a construcción nos primeiros 6 anos de 

vixencia do mesmo de 490 vivendas protexidas. 

Así  mesmo, solicitamos  que a memoria económica recolla 

unha partida orzamentaria para a  compra de solo rústico a 

entregar  3  meses  despois  da  aprobación  definitiva  á 

Consellaría de Vivenda e Solo, conforme ao disposto na Lei de 

Medidas  Urxentes,  para  a  súa  transformación  en  solo 

residencial co fin de construir VPP.

Asemade, solicitamos que conforme ao disposto no art. 175 da 

Lei  9/2002 se proceda á reserva de terreos para conformar o 

Patrimonio Municipal  do  Solo  coa  finalidade de  intervir  no 

mercado mediante adquisición e a enaxenación de terreos.

6.- Os  planos  de  ordenación  urbanística  prevén  destinar 

determinadas áreas  de  solo  a  usos  específicos de  interese para a 



colectividade. Estas actitudes proxectuais móstrannos a necesidade de 

reservar determinadas pezas de solo para usos diferentes aos máis 

xerais do tecido urbano. A ordenación urbanística ten necesariamente 

que ser  sensíbel a  estas necesidades e obxectivos, as cales poden 

mudar no tempo se ben é importante non comprometer en políticas 

conxunturais os valores máis permanentes da ordenación. A ninguén 

se lle escapa a ausencia no noso concello de espacios dotacionais que 

o fagan máis habitábel. Neste sentido solicitamos:

a) O trazado dunha zona verde que agrupe a área de A 

Granda conectando a través do “Paseo de Malates” coa 

totalidade  da  parcela  coñecida  popularmente  como 

“Prado das Monxas” e que permita criar un “pulmón verde” 

nesta zona de Folgueiras - Vilaxoane - A Corredoira.

b) A creación dunha zona dotacional que combine usos 

diversos en todo o frente da estrada  Rapadoira – Llas 

desde o límite do solo urbano ata a Avenida de Xove e 

que englobe o solo clasificado actualmente como rústico de 

protección  de  costas.  Esta  área  acollería  espazos  verdes, 

aparcadoiros,  zona de  xogos e  usos deportivos. Esta zona 

dotacional, xunto ao servizo ás praias, crearía un gran espazo 

de esparcemento para os veciños na área norte da vila.

c) A  construcción dun “parking” subterráneo na  Praza 

Martínez  Otero, no  Campo da  Cabana -  debaixo  do 

actual polideportivo - e a sinatura con Portos de Galiza 

para  aproveitar parte das instalacións portuarias da 

dársena con esta finalidade. A ninguén se lle escapa que 

un dos problemas centrais que se derivan do crecemento non 

sustentábel da  vila  é  a  falta  de  prazas  de  aparcamento, 

problema que se agudiza nos meses de máis concentración de 

poboación flotante.



7.- Correspóndelle ao Plan Xeral determinar o trazado da rede viaria 

do conxunto do concello así como definir a traza daquelas grandes 

infraestructuras  de  comunicación  que  se  ben  teñen  un  carácter 

supramunicipal  van  a  determinar  a  conexión  do  noso concello cos 

limítrofes  e  tamén  van  permitir  artellar  e  dar  corpo  ao  espazo 

comarcal.  Neste  sentido, consideramos prioritario que  se  estableza 

unha previsión no planeamento sobre o posíbel trazado do Corredor 

Barreiros  –  Ferrol  que  nos  vai  comunicar  tanto  coa  Autovía  do 

Cantábrico como co conxunto do norte galego. A ninguén se lle escapa 

que polo seu nivel de afección -  se atendemos ao tipo de vía que 

establece a Lei de Estradas de Galiza -  como polo seu carácter de 

arteria principal do concello esta debe ter un acobillo no planeamento.

O BNG solicita que non se proceda á aprobación provisional 

do PXOM sen coñecer o trazado do corredor Barreiros – Ferrol e 

neste sentido urxe unha reunión cos responsábeis de Fomento 

para que fagan público as súas previsións sobre o mesmo.

O estado dos accesos a Foz desde as principais cidades galegas e 

do  Estado  por  Vilaxoane  presenta  unha  altísima  deficiencia  e 

representa un  tapón para  a  mobilidade  viaria  e  un  perigo para  a 

circulación. Este problema que é vello require dunha alternativa no Plan 

tanto para desconxestionar o tránsito rodado, como para que Foz conte 

cuns accesos dignos de lugar habitábel así como para garantir unha 

conducción máis segura. 

O BNG solicita que se trace un acceso central a Foz desde a 

Veiga da Sara cara o centro da vila. Así mesmo, solicitamos unha 

conexión directa desde a rotonda de Vilaxoanea, cunha nova 

ponte sobre o río Centiño, ata o Camiño Vello.

En canto á vialidade interior, non impera en moitos casos neste 

Plan a racionalidade e o sentido común, senón a pura improvisación. 

De outro xeito non se explicaría como se trazan viais por riba das 



vivendas. Pensemos se non na estrada Cangas – Ferreira, na Avenida 

de Viveiro, en Fazouro, en barrios como Marzán, etc.

O BNG solicita que na liña do disposto no artigo 46 da Lei 

9/2002 se adecuen as aliñacións á realidade da trama viaria 

existente por ser esta un elemento diferencial e distintivo que 

conforma a nosa identidade local e  polo tanto, non definan 

aliñacións que signifiquen o derrube de vivendas.

8. O BNG coincide co Informe da Dirección Xeral de Urbanismo no 

que  ten  a  ver  que  o  plan  clasifica  de  xeito  distinto  situacións 

aparentemente  semellantes.  Neste  sentido  resulta  clarificador  a 

apreciación que se recolle no referido informe: “sen prexulgar neste 

informe a idoneidade das solucións propostas, cómpre indicar que o 

plan non achega unha xustificación destes extremos, polo menos unha 

descrición dos criterios empregados (máis alá da reproducción xeral 

dos  principios  da  lexislación),  co  gallo  de  fundamentar  o  lexítimo 

exercicio da discrecionalidade na planificación urbanística.” Pénsese se 

non como se clasifica como SUC os predios colindantes no “camiño” de 

acceso de San Brais a Mansín e como pola contra se clasifica como 

SUNC a propiedades na mesma Avenida da Mariña. Débese reparar que 

a  clasificación  do  solo,  como  acto  administrativo  e  xa  que  logo 

sometido as formalidades do dereito público, é unha práctica regrada 

onde a discrecionalidade do redactor debe ser sometido e xustificado 

conforme a normativa de aplicación.  Non atopamos ningún tipo de 

razoamento de orde xurídico nin  técnico para explicar como nunha 

mesma rúa existen edificios contiguos onde a un deles dáselle B+4 e 

20 metros de fondo e ao outro B+2 e 12 de fondo.

Xa  que  logo,  o  BNG solicita  que  na memoria do  Plan se 

xustifique os criterios empregados para clasificar o solo e a 

idoneidade das solucións propostas.

9.- Respecto á división do solo en distritos débese reparar no 

recollido no Informe da D.X.U. cando apunta que “As dimensións dos 



dous distritos que se delimitan non xustifican o cumprimento do artigo 

49 da Lei 9/2002, en canto á accesibilidade da poboación ás 

dotacións.” 

Xa  que  logo,  o  BNG solicita  que  na memoria do  Plan se 

xustifique  os  criterios  empregados  para  determinar  os 

distritos. 

Na mesma liña, entendemos que a ordenanza 6 vén a ser unha 

sorte de caixón desastre coa que se pretende garantir a edificabilidade 

de determinadas construccións cuxa licenza é posterior a xaneiro de 

2006 e que terían díficil encaixe mesmo no planeamento vixente e que 

a maiores altera a totalidade dos estándares que debe ter en conta o 

planeamento.

Xa que logo, o BNG solicita a retirada da ordenanza 6.

En contraposición con  plantexar unha ordenanza tan agresiva 

como a  que  vimos  de  pedir  a  súa  retirada atopámonos  con  dúas 

zonificacións – PE2 e PE3 – das que se ben agradecemos o seu carácter 

conservacionista da nosa identidade como pobo lamentamos as cargas 

que se imputan aos propietarios da zona nomeadamente no referido ás 

limitacións dos prazos de edificación.

O BNG coincide coa ordenanza proposta para estas zonas pero 

solicita que paralelamente á aprobación provisional do PXOM se 

presenten  os  Plans  Especiais  correspondentes  coas  súas 

condicións particulares para as zonas do PE2 e PE3.

 

10.- Un  dos  elementos centrais  de  discrepancia  co  planeamento 

proposto refírese aos criterios que se seguen polos redactores á hora 

de clasificar o solo urbano como consolidado (SUC) ou non consolidado 

(SUNC). Pénsese se non en edificacións na Avenida da Mariña ou na 

Rúa das Corporacións que cumpren co disposto nos artigos 12 e 16 da 

Lei  9/2002,  que  en  terreos  colindantes  se  procedeu a  dar  licenza 

despois do 1 de xaneiro de 2006, ou que “en todo caso” contan co 



conxunto dos servizos urbanísticos e que son incluídos en polígonos de 

solo urbano non consolidado.

O BNG solicita que se revisen a totalidade dos Polígonos e 

dos  PERIS  que  desenvolven  SUNC  que  contempla  o  PXOM 

actualmente en tramitación. 

Neste sentido, consideramos que a revisión de todas as bolsas de 

SUNC debe garantir que o conxunto das parcelas que a conforman se 

trata de terreos que non adquiriron a condición de soar ou non poden 

adquirilas con obras accesorias. Esta mesma revisión debe atender a 

se nos predios colindantes, ou  no mesmo vial,  ou en parcelas con 

características semellantes se procedeu a dar licenza após do 1 de 

xaneiro do 2006.

Así  mesmo,  acreditárase  a  viabilidade  tanto  técnica  como 

económica dos sistemas de xestión de todas as bolsas de SUNC: 

a) no referido o diferencial do 15% coas diferentes áreas do 

distrito e

b) no establecido pola xurisprudencia sobre a necesidade 

de existencia de fundos na memoria económica ou ben 

nas determinacións particulares dos POL e PERIS sobre a 

existencia de recursos económicos (TSXG 1070/2000 de 

6  de  xullo;  TSJCV  1051/2000  de  7  de  febreiro;  TSJE 

678/2000 de 4 de xaneiro).

O BNG solicita que a xestión das bolsas de SUNC en ningún 

caso conlevará o derrube das vivendas incluídas nestes 

ámbitos, no caso de que existisen.

11. A mesma discrepancia se nos plantexa cos redactores á hora de 

clasificar o SUC e o SUNC na mesma liña que apunta a DXU atopámola 

no Solo de Núcleo Rural (SNR).  Así atópamos con terreos que serven 

de soporte físico a un asentamento de poboación singularizado que 

presentan unha especial vinculación co medio rural onde se sitúan e 



que mesmo son asentamentos diferenciados administrativamente nos 

censos e padróns oficiais que non aparecen clasificados como SNR. 

Neste sentido non atopamos no planeamento unha análise da esixencia 

legal que analice de xeito detallado a formación e evolución deses 

asentamentos, as súas peculiaridades, grao de consolidación,... (Art. 10 

da Lei 9/2002) nin unha análise individualizada de cada núcleo.  Na 

mesma  liña,  hai  que  falar  de  erros  na  cartografía  e  mesmo  da 

deficiencia da información catastral.

O BNG solicita  que se revisen a totalidade das bolsas de 

SNR e se proceda a unha nova delimitación dos mesmos.

12.- O artigo 60.3 da Lei  9/2002 establece que  “O plan  xeral de 

ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución 

dos  sistemas xerais e  das  actuacións  previstas,  con  indicación  do 

carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando 

as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello. No 

suposto de que se lles atribúa o financiamento a administracións ou 

entidades  públicas  distintas  do  municipio,  deberá  acreditarse  a 

conformidade delas.”  A memoria económica do Plan  establece un 

custo  total  de  execución  de  51.361.861,91  Euros  dos  que 

24.940.260,91 euros se corresponden con aportacións de particulares e 

das  arcas  municipais  e  o  restante  con  aportacións  de  outras 

administracións  sen existir  ningún  compromiso de investimento por 

parte das mesmas.

O BNG solicita que non se proceda a aprobación provisional 

do Plan sen que medie o compromiso de financiamento firme 

das  administracións  ao  que  se  refire  o  artigo  citado 

anteriormente.

O Concello de Foz permaneceu ao marxe da función social que 

deben cumprir as  plusvalías  que xera o  negocio  urbanístico.  Neste 

sentido, debemos ter en conta que as promocións que se executaron 

nos  últimos  20  anos e  principalmente ao  longo  do  ano  2006 non 



viñeron acompañados da asunción das cargas necesarias para poder 

levar adiante o proceso urbanizador. Así se explica que para traballos 

de urbanización en SUC o Plan destine 13.109.519,58 euros ou que 

haxa  que  executar  infraestructuras  básicas  de  saneamento  e 

abastecemento por un importe de 4.898.699 euros. O novo Plan Xeral 

debe ser un punto de partida para reverter esta situación e en ningún 

caso para cargarlle os custes deste proceso as arcas municipais ou ao 

conxunto dos veciños que por unha ou outras razóns estiveron á marxe 

e  non  puideron  participar  dos  beneficios  do  desenvolvemento 

urbanístico. Na mesma liña, temos que ter en conta que as políticas 

neoliberais de privatización de servizos básicos como abastecemento 

de  auga ou  sistemas de  depuración  non  viñeron  acompañadas de 

inversións por parte das empresas concesionarias nas infraestructuras 

postas  en marcha con diñeiro  público que permitiron  acrecentar os 

seus negocios.

O  BNG  solicita,  polo  exposto,  que  se  proceda  a  unha 

reasignación de  inversións a  medio dun  convenio  entre  as 

diferentes promocións en  función  do  volume de  obra e  da 

empresa concesionaria do servizo de augas e depuración para 

que asuman os custes correspondentes ao Concello no Total do 

Sistema  Xeral  (2.044.451,93  euros)  e  os  custes 

correspondentes aos  Privados  no  Total  do  Sistema  Local 

(4.445.332,88 euros).

13.- Se ben o informe previsto no artigo 85 da Lei 9/2002 ten carácter 

preceptivo pero non vinculante a finalidade da Comunidade Autónoma 

co mesmo é establecer as observacións e no seu caso os reparos ao 

Plan que se vai tramitar de tal xeito que cando teña que pronunciarse 

sobre a aprobación definitiva limitarase a controlar a súa incorporación 

ou  subsanación  ao  proxecto  definitivo  xunto  coas  modificacións 

introducidas ao proxecto do PXOM. Xa que logo, prescindir por parte do 



goberno local das suxerencias que se formulan e tanto como renunciar 

á aprobación do mesmo. 

A tal fin o BNG solicita que no prazo máximo de 10 días unha 

vez  rematada  a  exposición pública  por  parte  do  servizos 

técnicos e xurídicos do concello, no caso do primeiro se elabore 

informe sobre a calidade técnica da ordenación proxectada e 

dos segundos da conformidade do Plan coa lexislación vixente.

E para que conste, asinamos en Foz a 2 de xullo de 2007

Asdo,: Xan Carlos González Basanta

Asdo.: Balbino Fernández López

Asdo.: Maria Xosé Alonso Otero


