
       

        
 

 

 

D. Xan Carlos González Basanta, con dni: 33.848.358-V, en representación do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) de Foz, a efectos de notificación con enderezo: Rúa Concello do 

Valadouro, nº 10, 27780-Foz, presenta as seguintes alegacións ao Estudio Informativo e o 

Estudio de Impacto Ambiental EI-1-LU-07 "Autovía de conexión entre San Cibrao e 

Barreiros", Provincia de Lugo, publicado no BOE con data 23 de xuño de 2009. 

Todas as alegacións están referidas ao tramo B do trazado ao seu paso polo Concello de Foz. 

 

ALEGACIÓN 1 

  Consideramos que o impacto da proposta de trazado de autovía ao seu paso polo 

núcleo rural de Vilasindre –entre o p.k. O+500 e 1+000- é totalmente negativo tanto desde o 

punto de vista urbanístico –afección sobre contorno de núcleo- como desde o punto de vista 

paisaxístico, social e ambiental –desvertebración e destrucción do territorio e impacto visual-. 

 Propomos como solución a dito impacto trasladar o trazado fóra do núcleo, 

librándoo cara o oeste. 

 

ALEGACIÓN 2 

 Consideramos que o impacto sobre a Basílica de San Martiño –entre o p.k. 12+000 e 

13+500- é totalmente negativo tanto desde o punto de vista paisaxístico como desde o punto 

de vista económico e sobre todo patrimonial. Hai que recordar que dita Basílica é unha xoia 

do pre-románico galego declarada Monumento Nacional e zona B.I.C, así como un recurso 

turístico de vital importancia para o futuro de Foz. O trazado proposto pasa a escasos 100 

metros da área de protección establecida por Decreto 175/1998. 

Polo tanto, propomos que se estudie outra alternativa que represente un menor 

impacto. 

 

ALEGACIÓN 3 

 Consideramos que a solución dada no P.I. Reposición LU-152 –situado sobre o p.k. 

14+000- non é a máis axeitada polo impacto visual, paisaxístico e territorial que supón o 

recheo proxectado. 

 Propomos a eliminación do recheo e a construcción dun viaducto para salvar este 

punto de intersección coa estrada LU-152. 
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ALEGACIÓN 4  

Consideramos que o impacto sobre a área recreativa do Carme –entre o p.k. 14+000 

e 14+500- é totalmente negativo tanto desde o punto de vista urbanístico como desde o 

punto de vista social, patrimonial e medioambiental. O Carme está considerada zona verde 

no futuro Plan Xeral (ZL-29),  e constitúe un entorno peculiar a conservar en torno a unha 

capela de principios do século XVII e que ten a particularidade de ser a primeira  en Galiza 

de culto carmelita. Ademais tense convertido nunha zona recreativa moi frecuentada tanto 

por veciños como por foráneos. 

Propomos, pois, que se estudie unha solución que evite e reduza dito impacto 

negativo. 

 

ALEGACIÓN 5 

 Consideramos insuficientes o número de pantallas acústicas. 

 Propomos que, cara a unha protección das persoas a causa das molestias producidas 

polos ruídos, se tome como criterio xeral o de situar pantallas acústicas cando as vivendas se 

atopen a menos de 300 metros da autovía.  

 

ALEGACIÓN 6 

 Consideramos que o trazado aféctalle negativamente a algunhas vías locais así como 

a algúns manantiais e fontes naturais (que en moitos casos serven de auga ás vivendas do 

entorno), deixándoas cortadas ou inservibles. 

 Propomos que o estudo afonde máis sobre estes aspectos e se tomen todas as 

medidas necesarias para que o trazado de autovía respecte todas as vías de comunicación 

así como todos os manantiais e fontes existentes no concello. 

 

 

Por todo o exposto, 

SOLICITO que se tome en consideración o proposto en cada unha das alegacións presentadas. 

 

 

 

 

 

Foz a 27 de xullo de 2009   Asdo: Xan Carlos González Basanta 
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