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1. CONTEXTO E OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PLANEAMENTO 
 
O Concello de Foz, vistas as esixencias derivadas da nova Lei de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, e a obsolescencia do seu 
planeamento en vigor (Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de Foz) 
aprobado no ano 1981, estimou a conveniencia e oportunidade de redactar un Plan 
Xeral de Ordenación Municipal. 
 
As circunstancias actuais do municipio, a detección de novos problemas e temas de 
ordenación, e as modificacións do marco xurídico do planeamento e da ordenación 
urbanística, supoñen a incorporación de novos enfoques: 
 
- No método de redacción do Plan.  
 
- Na busca dun equilibrio entre a protección do medio natural e o desenvolvemento 

urbano.  
 
- No reforzo das funcións urbanas en tanto peza do eixe de desenvolvemento máis 

dinámico da provincia de Lugo.  
 
-  Na introdución dunha maior atención á integración das infraestruturas.  
 
Así pois, logo da análise e diagnóstico realizado, foron formulados os obxectivos e 
criterios de ordenación que sustentan a proposta do Plan Xeral, e que a continuación se 
relacionan: 
 
- Dotar ao Municipio dun documento de ordenación integral. 
 
- Fortalecer a estrutura urbana da Vila de Foz e do actual sistema de asentamentos 

municipais. 
 
- O recoñecemento do actual sistema de asentamento de núcleos rurais.  
 
- Consolidar a defensa, recuperación e posta en valor dos recursos medioambientais e 

o acondicionamento de ámbitos costeiros como base dunha estratexia de actuación 
municipal. 

 
- Ampliar a base económica municipal. 
 
- Mellorar os servizos públicos, as infraestruturas e dotacións e a urbanización. 
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2. SITUACIÓN E LÍMITES DO TERMO MUNICIPAL. ENCADRE XEOGRÁFICO E 
DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL 

 
O Termo Municipal de Foz, cunha extensión de 100,3 Km2, ocupa unha posición central 
da Comarca da Mariña Central luguesa, a ribeira do mar Cantábrico. Atópase limitado 
ao surleste polo Termo Municipal de Burela, ambos costeiros. Ao interior limita cos 
municipios de Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro, Alfoz e Cervo. 
 
Algún dos límites administrativos do municipio coinciden con unidades morfolóxicas 
relevantes. O límite con Barreiros defíneo a Ría de Foz e o bordo interior está 
formalizado por varios conxuntos montañosos: montes da Frouxeira (límite con 
Mondoñedo) e Montes do Baio, que acadan a costa (límites con Valadouro e Burela). 
Unha secuencia de praias caracterizan o seu bordo costeiro. 
 
As unidades morfolóxicas que caracterizan o seu relevo e paisaxes asociadas insírense 
no contexto da fronte litoral cantábrica (costa rectilínea interrompida polas rías de Foz e 
Fazouro), a rasa ou planalto cantábrico, e os vales e as serras sublitorais cantábricas. 
 
Foz presenta unha posición territorial e configuración privilexiadas, definidas polo marco 
xeográfico e ambiental da Mariña lucense. As singulares características territoriais dotan 
ao termo municipal duns elevados valores ambientais e paisaxísticos. Así, as condicións 
para o asentamento humano son moi favorables, pois goza dun clima suave e benigno 
durante case todo o ano, favorecido pola súa situación costeira e a topografía baixa. A 
fronte litoral con abondosas praias converteuno, así mesmo, nun importante enclave 
turístico de veraneo. 
 
O municipio insírese na Comarca da Mariña Central, espazo policéntrico sen núcleo 
principal, no que se reparten as funcións Burela, Foz e Mondoñedo dun xeito bastante 
equilibrado e cun grao de dependencia funcional baixo. A estrutura territorial ten como 
base o medio rural, con aldeas e discretos asentamentos que estenden os seus camiños 
ata os eidos e montes, e o medio urbano, coas vilas históricas e as travesías urbanas 
que, apoiándose nun cruce ou na proximidade dun asentamento tradicional, formáronse 
ao pé das estradas construídas no século XIX. Estradas que teñen sido soporte de 
numerosas vivendas unifamiliares construídas ao seu carón, xerando un crecemento 
lineal e rururbano, substituídas nas áreas urbanas por bloques de vivenda colectiva 
entre medianeiras en progresiva densificación. 
 
A comarca, cunha extensión superficial de 501 Km2 e cun aproveitamento do solo 
predominantemente agrícola, no que o terreo forestal é o uso máis extenso, configura 
unha área dinámica que presenta unha industrialización crecente e unha alta demanda 
de servizos. Nela, o municipio de Foz destaca por ter unha estrutura terciario-industrial 
rexida pola Vila de Foz, cabeza municipal que acolle máis da metade dos efectivos 
poboacionais do municipio, e se caracteriza pola súa compactidade e notable densidade 
urbana. 
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O incipiente grao de suburbanización nos espazos costeiros do municipio focense e o 
continuo incremento de densidade da vila son procesos a analizar por constituír as 
principais debilidades do desenvolvemento urbanístico actual; procesos que poden 
condicionar a ordenación racional do territorio municipal e a consecución dunha 
planificación urbanística sostible.  
 
O territorio comarcal está sometido a unha apreciable presión degradadora producida 
pola baixa integración ambiental das infraestruturas e proxectos de incidencia 
supramunicipal e, sobre todo, por mor da crecente edificación diseminada que ocupa 
indiscriminadamente as outrora abertas paisaxes agrarias costeiras. No ámbito costeiro 
do municipio, os usos agrarios sufriron nas últimas décadas o impacto do uso 
residencial extensivo seguindo os eixes viarios, orixinando ademais a dexeneración dos 
núcleos tradicionais. Hoxe en día, a gravidade da situación é maior na franxa costeira de 
Foz, cun incipiente grao de suburbanización (máis salientable a carón das infraestuturas 
viarias xeradas nas concentracións parcelarias), que de continuar e intensificarse pode 
comprometer a óptima explotación dos recursos naturais do municipio e, moi en 
particular, os turísticos e de lecer.  
 
O actual ritmo de crecemento do parque inmobiliario, cunha insuficiente planificación de 
conxunto, amósase como outra das debilidades ambientais e urbanísticas máis 
importantes polo seu carácter potencialmente conxestivo do centro urbano, pola 
insuficiente diversidade tipolóxica e funcional, pola dotación sub-estándar ou carencia de 
espazos verdes e equipamentos, etc, e, en definitiva, pola baixa calidade ambiental e 
urbana. 
 
Os usos industriais presentan, así mesmo, un emprazamento relativamente 
concentrado, situándose preferentemente a carón do eixo viario da N-642, A Pradera-
Fazouro, nas proximidades de Foz. A actuación do Parque Industrial de Foz, 
recentemente rematado na súa primeira fase, ben de ordenar solos de uso industrial e 
comercial nunha superficie  de 5,7 ha, incidindo neste mesmo eixe.  
 
O desenvolvemento e a incidencia das novas infraestruturas de comunicación, a 
calidade intrínseca do territorio e a concentración das actividades turístico-residenciais, 
son oportunidades de localización de singular relevancia. 
 
-  Os importantes eixes de comunicación que atravesan o municipio, estradas N-642 e 

FFCC Ferrol-Xixón, religan aos principais asentamentos do municipio e achegan aos 
de Burela e Ribadeo. A próxima construción da Autovía do Cantábrico (A-8) 
constituirá ademais un feito decisivo no potencial de desenvolvemento do municipio, 
xa que ofrecerá unha moi boa accesibilidade á Cornisa Cantábrica e a conexión coa 
autovía A-6 en Baamonde, a medio camiño entre A Coruña e Lugo. Ademais, a 
complementaria execución dun Corredor Barreiros-San Cibrao-Ferrol, hoxe en día en 
estudo, contribuirá á vertebración e integración do territorio mariñao. 
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-  A calidade intrínseca do territorio, cuns extraordinarios valores nas parroquias rurais 

e no litoral, así como favorables condicións climáticas e paisaxísticas, é atractiva para 
outros factores de índole socioeconómica que determinan unha crecente demanda de 
solo residencial, e propician o desenvolvemento das actividades turísticas e de lecer. 

 
-  Foz constitúe un centro turístico de primeira orde no litoral lucense, no que o elevado 

grao de desenvolvemento turístico acadado, posibilitou a cualificación do termo como 
“Municipio Turístico Galego”, presentando unha interesante diversificación na oferta, 
si ben, cunha tradicional especialización do aproveitamento da praia no verán. 

 
No que respecta aos servizos e infraestruturas ambientais do municipio de Foz o 
desenvolvemento nos últimos anos está a ser moi notable, cuns grandes investimentos 
por parte das administracións que supuxeron unha importante renovación das 
infraestruturas (moi significativa no que se refire ao saneamento e depuración), a 
ampliación da cobertura e a multiplicación dos servizos. Sen embargo, o ritmo e a 
intensidade do crecemento edificatorio e de actividade agardado na cidade de Foz 
ameaza con colapsar, nun reducido horizonte temporal, ás infraestruturas e servizos se 
estas non son convenientemente redimensionadas ou renovadas. 
 
O territorio municipal presenta, pola contra, notables recursos naturais e valores 
patrimoniais que se configuran coma as súas principais fortalezas ambientais. Así, ás 
elevadas potencialidades agronómica e forestal, e á vixencia das producións, une a 
calidade ambiental e diversidade da paisaxe tradicional da Mariña, cos seus espazos 
naturais protexidos e o litoral como recursos sobranceiros.  
 
A Ría de Foz, o Río Masma e o Río Ouro, integrados na Rede galega de espazos 
protexidos, foron declarados como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais 
“Lic Es 1120011 Ría de Foz-Masma” e “Lic Es 1120013 Río Ouro”, e incluídos na "Rede 
Natura 2000" como Lugares de Importancia Comunitaria (Lic). A Ría de Foz foi 
declarada recentemente Zona de Especial Protección para as Aves ZEPA (ES0000373 
Ría de Foz).  
 
O litoral municipal en estado natural constitúe un ecosistema complementario de grande 
riqueza ecolóxica, elevada calidade ambiental e interese paisaxístico. Así mesmo, o 
sistema hidrográfico e os humidais, singularmente as Brañas de Vilasindre, constitúen 
espazos de elevado interese ambiental. 
  
A fronte litoral do municipio representa un lugar de grande importancia ambiental na 
Mariña, tanto pola singularidade dos seus ecosistemas e hábitats, como pola súa 
xeomorfoloxía e paisaxe. O seu interese ecolóxico é moi relevante, con presenza de 
diversos e ricos ecosistemas caracterizados pola súa elevada singularidade e notable 
diversidade biolóxica, hábitats de importancia comunitaria e especies endémicas do 
noroeste ibérico. Foz ten ademais abondosas praias expostas entre as que se estenden 
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ámbitos de grande naturalidade con treitos de costa rochosa e relativamente baixa, cons 
litorais e illotes, ben conservados. Os valores arqueolóxicos e a súa singular 
conformación xeomorfolóxica, ambas de indubidables valores educativos, científicos e 
culturais, realzan o interese do espazo.  
 
No que respecta aos ríos e humidais, estes cumpren un papel importante na 
conservación dos recursos hídricos (compoñen o piar básico do abastecemento de auga 
do municipio) e da biodiversidade e, asociado a eles, existe un destacado patrimonio 
etnográfico e cultural, constituíndo, ademais, espazos de lecer fundamentais. En 
definitiva, os ecosistemas acuáticos son elementos chave na biodiversidade do territorio, 
tanto pola grande incidencia espacial como pola súa variada tipoloxía. 
 
A pesar dos seus excepcionais valores ambientais e paisaxísticos, os espazos de 
interese ambiental de Foz teñen sufrido severas modificacións nas últimas décadas por 
mor da execución de diferentes obras. Así, modificáronse as dinámicas mariñas e os 
ecosistemas en diferentes puntos do litoral, sendo moi significativas as alteracións nas 
rías de Foz e Fazouro. No ano 1960 acabouse de construír na ría de Foz un dique que 
uniu o porto co faro, iniciando a acumulación de areas na Praia da Rapadoira, na marxe 
esquerda da ría. A construción de dous diques máis incrementou o tamaño desta praia e 
eliminou, case que por completo, a frecha areosa do Altar, ao desviar o caudal do río 
cara a beira oposta. Precisouse da edificación, no ano 1987, doutro dique na marxe 
dereita para conseguir, en poucos meses, unha situación semellante á inicial en canto 
ás condicións hidrodinámicas, mais non no relativo á composición e redistribución do 
sedimento na zona exterior da ría e, en consecuencia, das súas condicións ambientais 
características.  
 
O Esteiro de Fazouro tense visto, así mesmo, notablemente alterado por diversas obras 
que supuxeron a desaparición de grande parte das áreas intermareais e da barra areosa 
da desembocadura, así como a modificación da natureza do sedimento e da 
composición da súa singular macrofauna.  
 
A elevada accesibilidade e alta presión antrópica na beiramar orixinou o deterioro dos 
espazos máis fráxiles (dunas, traspraias e humidais). A intensa colonización por 
especies vexetais alóctonas nas traspraias, dunas e cantís é un factor que continúa a 
degradar e empobrecer os seus valores e naturalidade (son moi notables as extensións 
cubertas polas plantas de orixe sudafricana Carpobrotus spp., introducidas como 
ornamentais), xa que estas compiten coa flora autóctona chegando a substituír 
completamente ás comunidades propias destes ambientes. A artificialización do espazo 
litoral implica ademais unha importante perda de biodiversidade, afectando á 
conservación dun bo número de especies endémicas e ameazadas. Hoxe en día, a 
ordenación dos usos turísticos e recreativos no litoral (a Demarcación de Costas de 
Galicia ven de rematar diferentes actuacións en Foz, Fazouro, Cangas, etc.) está a 
diminuír e reorientar a situación, mais cómpre que sexan, así mesmo, restauradas as 
áreas degradadas e mantida a naturalidade (cunha axeitada conservación dos hábitats 



Plan Xeral de Ordenación Municipal de Foz. Documento Inicial.  6 

naturais e da flora e fauna silvestres) nas zonas da beiramar con presión menor e, por 
sorte, aínda non intervidas.  
 
Nos ríos e humidais, espazos tamén dunha grande fraxilidade ambiental, a degradación 
está a ser moi patente, singularmente nestes últimos que están a ser sistematicamente 
drenados ou sepultados e ocupados por construcións (humidal da Lagoa, xunqueiras e 
prados húmidos no rego da Baesta, no río Centiño, etc). A piscifactoría do Río Ouro, 
localizada preto da zona intermareal, comporta polas súas deficiencias e inaxeitado 
emprazamento, un elevado impacto ambiental pois orixina a contaminación das súas 
augas, amais de restrinxir en exceso os caudais. 
 
Por outra parte, a expansión do eucalipto que afecta á Mariña, e particularmente ao 
municipio focense, está a comportar un empobrecemento da diversidade biolóxica. Así, 
resulta destacable a escasa superficie ocupada polo bosque autóctono, (de recoñecida 
importancia ambiental pola maior diversidade de hábitats e especies, e superior 
relevancia paisaxística), e como a paisaxe tradicional queda reducida ás zonas de 
menor accesibilidade. Na análise do sector forestal comarcal apréciase que a industria 
está pouco diversificada e o sector da transformación da madeira é extremadamente 
feble. Ademais, as políticas rectoras seguen dirixidas cara á súa explotación intensiva 
baseadas en cultivos forestais de eucaliptos subsidiarios das industrias da celulosa. O 
recente fomento da xestión sostible dos bosques pola Comunidade autónoma non ten 
aínda un reflexo palpable, e a actividade forestal segue sen valorar ás frondosas, moi 
especialmente ás autóctonas, e sen aplicar técnicas agroforestais. Deste xeito, o 
deterioro da paisaxe e o empobrecemento dos valores naturais e ecolóxicos do monte 
prodúcense ao non terse en conta os distintos usos sociais, ademais dos produtivos, 
como son os de activo ambiental, conservación da natureza, os paisaxísticos, ou os de 
lecer. Esta monoespecialización forestal ten tamén outras consecuencias negativas, 
ambientais e socioeconómicas, relacionadas coa fosilización de recursos (reforestación 
de terras agrarias), co incremento de biomasa e a problemática dos lumes, coa perda de 
rendibilidade das explotacións, etc. 
 
Estas circunstancias unidas ás características estruturais e funcionais, son factores que 
deben condicionar a ordenación do seu territorio, polas súas oportunidades, mais tamén 
polas súas ameazas e riscos potenciais. 
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3.  DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO 
 
3.1. XUSTIFICACIÓN DA CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE E ALCANCE DO PLAN 
 
A necesidade de redacción dun documento de planeamento urbanístico de ámbito 
municipal, xustifícase na propia obsolencia do planeamento vixente, pola súa 
antigüidade, pola evolución da problemática urbanística municipal, pola súa 
desadecuación ao marco lexislativo vixente e pola propia evolución das técnicas e 
prácticas urbanísticas nas derradeiras décadas. 
 
Así, as vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de Foz foron 
aprobadas o 11/11/81, constituíndo polo tanto un documento con vintecinco anos de 
antigüidade e polo tanto non adaptado ás recentes determinacións legais, tanto de 
carácter urbanístico como sectorial. 

 
Neste contexto impúlsase polo Concello de Foz a redacción do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal, adaptando as súas determinacións ás esixencias da nova Lei 
9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, e a súa 
modificación a través da Lei 15/2004 de 29 de decembro co contido e alcance nelas 
establecido.  
 
Este novo marco legal introduce suficientes novidades como para que deban ser 
considerados á súa luz determinados e relevantes aspectos. O cambio de categorías de 
solo e os seus réximes ou as determinacións a conter polo Plan, son aspectos que por si 
mesmos implican a necesidade dunha reflexión planificatoria, condicionando aspectos 
de estratexia e estrutura. O solo urbano consolidado e o non consolidado, o solo 
urbanizable delimitado e non delimitado, a importancia da concertación e os ámbitos dos 
núcleos rurais son determinacións de planeamento cun alcance que vai máis alá da 
simple clasificación e cualificación urbanística. 
 
Desde o punto de vista da ordenación territorial, o Plan adopta as novas categorías do 
solo establecidas na lexislación actual, enmarcadas nun proceso miúdo de recollida de 
información relativa ao medio físico capaz de definir un adecuado modelo territorial 
sobre a base dunha información cartográfica actualizada e de calidade. 
 
Por outra parte o novo marco legal urbanístico permite afinar na cualificación nos 
núcleos territoriais do municipio, ordenando a súa clasificación como solo urbano ou de 
núcleo rural segundo criterios sistemáticos e de estrutura do territorio municipal, 
enriquecendo os criterios e cualificacións protectoras dos valores paisaxísticos 
medioambientais e patrimoniais. 
 
Ao amparo deste novo marco legal cabe definir unha proposta estratéxica que dea 
resposta a aqueles aspectos que a problemática municipal de hoxe e a necesaria 
perspectiva de futuro obrigan a establecer para o seu desenvolvemento. 
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As circunstancias actuais do municipio, a detección de novos problemas e temas de 
ordenación, a adecuación ao marco xurídico do planeamento e da ordenación 
urbanística, supón a incorporación de novos enfoques no método de redacción do Plan, 
introducindo unha maior atención ás infraestruturas, un reforzo das funcións centrais 
urbanas no marco comarcal, un equilibrio entre a protección do medio natural e o 
desenvolvemento urbano, e todo iso poñendo o acento no seu maior compromiso 
estratéxico e na calidade, como factores de competitividade do municipio. 
 
A vocación turística e a oferta específica que representa un territorio municipal de 
singular valor; a irrupción das novas vías de comunicación; a emerxencia de novas 
actividades ao calor desta nova realidade, onde os usos industriais e comerciais deben 
acadar un espazo adecuado e apuntalar un desenvolvemento respectuoso co medio; o 
novo marco comarcal e os usos administrativos e terciarios; a valoración de aspectos de 
calidade ambiental singular da súa traza costeira; a potenciación do valioso sistema de 
núcleos rurais municipais procurando a súa mellora e recuperación; son algúns dos 
aspectos que non poden quedar á marxe das propostas do Plan Xeral e que 
fundamentan a oportunidade e conveniencia da súa elaboración. 
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3.2. MARCO LEXISLATIVO 
 
A normativa e determinacións do Plan Xeral estarán sometidas ás determinacións que 
deveñan da lexislación urbanística e sectorial de obrigada aplicación, tanto de carácter 
comunitario ou estatal coma autonómico ou local, do mesmo xeito que recoñece a 
preeminencia dos ámbitos competenciais propios das respectivas administracións. 
 
O documento do Plan Xeral redáctase conforme ao ordenamento legal vixente. Así, 
entre outras, cúmprense as seguintes disposicións e normativas sectoriais: 
 
a) Normativa comunitaria 
- Directiva 75/442/CEE, relativa aos residuos 
-  Directiva Aves 79/409/CEE  
-  Directiva Avaliación do Impacto Ambiental 85/337/CEE, modificada pola 97/11/CEE 
-  Directiva Hábitat 92/43/CEE 
-  Directiva 96/61/CEE, relativa á Prevención e Control Integrados da Contaminación  
-  Directiva Marco da Auga 2000/60/CE 
-  Directiva 2001/42/CE de 27 de Xuño, relativa á avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente 
 
b) Normativa estatal 
- “Ley 6/98 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRV)”. 
- Regulamento de Planeamento (R.P.) R.D. 2159/78 de 23 de xuño, Regulamento de 

Xestión Urbanística (R.X.) R.D. 3288/1978 de 25 de Agosto, Regulamento de 
Disciplina Urbanística para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei do Solo de Galicia 
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro, todos eles nas condicións establecidas na 
Disposición Transitoria Sexta da LOUG. 

- “Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español (LPHE)”. 
- Decreto 571/63 sobre Cruceiros. 
- Decreto 449/73 sobre Protección de Hórreos e Cabazos de Galicia. 
- Decreto de 2 de abril de 1949 sobre Protección de Castelos Españois. 
-  Lei 22/1988 de Costas 
-  Lei 4/1989 sobre Conservación de Espazos naturais, fauna e flora silvestres 
-  Lei 6/1998 sobre réxime de solo Real Decreto-Lei 9/2000, de 6 de outubro, de 

modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño de Avaliación de 
Impacto Ambiental (BOE Nº 241, de 7 de Outubro de 2000) 

-  Lei 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos 
-  Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación del  Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 

28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental 
-  Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei de augas 
-  Lei 16/2002 de Prevención e Control Integrados da Contaminación 
-  Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. 
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-  Lei 43/2003 de Montes, modificada pola Lei 10/2006. 
- Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas. 
- Decreto 2414/1961 de 30 de novembro “Reglamento de Actividades Molestas 

Nocivas, Insalubres y Peligrosas” e Instrución para o seu desenvolvemento do 15 
marzo de 1963. 

- Norma Básica de Protección contra Incendios NBE-CPI-96. 
- Lei 7/1997 de 11 de agosto de Protección contra a Contaminación Acústica. 
- “Ley 25/1988 de Carreteras” e o seu Regulamento (R.D. 1812/1994) e a súa 

Modificación (R.D. 597/1999).  
- Decreto 3151/1968 de 28 de novembro de Regulamento Técnico de Liñas Aéreas de 

Alta Tensión. 
- “Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes terrestres” e o seu 

Regulamento (R.D. 1211/1990 de 28 de setembro)”. 
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de abastecemento de auga 

(MOPU-1974). 
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de Saneamento (MOPU/86). 
- Infraestruturas de Telecomunicacións R.D. 401/2003 de 4 de abril. 
- Regulamentos de Redes e Acometidas de Combustibles Gasosos (O.M. 18.11.1974 

e O.M. 26.10.83). 
 
c) Normativa autonómica 
- Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 

Rural de Galicia (LOUG) e Lei 15/2004 de 29 de decembro, de Modificación da 
mesma. 

- Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia. 
- Lei 8/1997 de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, de Regulamento de Desenvolvemento e 

Execución da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG). 
- Lei 4/94 Lei de Estradas de Galicia.   
-  Decreto 442/1990, de 13 de Setembro, de Avaliación de impacto Ambiental para 

Galicia. 
-  Decreto 327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais 
-  Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia 
-  Lei 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia 
-  Lei 8/2001 de protección da calidade das augas das rías de Galicia 
-  Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia 
-  Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia 
-  Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como 

Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. 
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3.3. INCIDENCIA AMBIENTAL DA ORDENACIÓN E DAS NOVAS IMPLANTACIÓNS 
URBANAS 

 
3.3.1.  A sostibilidade do modelo de ordenación 
 
A valoración de aspectos de calidade ambiental e patrimonial singular; a preservación, 
potenciación e mellora do sistema de asentamentos municipais, coa consolidación da 
estrutura urbana e recualificación dotacional da Vila de Foz, orientan o desenvolvemento 
e ordenación do municipio en clave de sustentabilidade e de superación dun modelo de 
ordenación con máis de vintecinco anos de antigüidade.  
 
O Plan Xeral establece unha ordenación protectora nos solos rústicos do termo 
municipal, orientada á salvagarda dos extraordinarios valores e recursos patrimoniais. 
Aproximadamente o 94% do territorio municipal é cualificado como solo rústico 
protexido, incluíndoo, case que na súa totalidade, nas diferentes categorías de especial 
protección; a súa efectiva protección constitúe un elemento positivo na estrutura da 
ordenación, e debe supoñer unha inflexión nos criterios de permisividade á localización 
diseminada e indiscriminada da edificación. O réxime urbanístico do solo rústico 
configúrase, xa que logo, vinculado a outorgar unha especial protección aos valores 
naturais, científicos, agrarios, forestais, paisaxísticos, culturais, etc, incompatibles coa 
súa transformación.  

 

A seguir reflíctese a superficie segundo as diferentes clases de solo resultantes da 
ordenación para o conxunto do Termo Municipal de Foz. 

 
CLASES DE SOLO SUPERFICIE (ha) 

                          Solo urbano consolidado 243,24 

                          Solo urbano non consolidado 23,14 

                        Solo de núcleo rural 334,62 

                          Solo urbanizable delimitado 30,15 

                          Solo urbanizable diferido 9,7 

Solo rústico de protección ordinaria 39,42 

Solo rústico de protección especial 9.349,73 

TOTAL 10.030,00 

 
 
A Ría de Foz e os Ríos Masma e Ouro son integrados no PXOM, en función dos seus 
sobranceiros valores naturais, nuns ámbitos especificamente protexidos, solos rústicos 
de protección dos espazos naturais. A delimitación inclúe, así mesmo, nesta categoría 
aos seus contornos de protección do dominio público hidráulico e marítimo-terrestre, 
para darlle coherencia e complementar aos espazos naturais protexidos (LIC e ZEPA da 
Ría de Foz-Masma e LIC do Río Ouro) de xeito que consoliden a súa protección 
integral.  
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O MVMC de Cordido e, parcialmente, o MVMC de Cangas son tamén integrados nos 
solos rústicos de protección dos espazos naturais, co gallo de darlle continuidade no 
municipio ao espazo natural protexido establecido no planeamento urbanístico do 
Valadouro, outorgando deste xeito protección integral aos humidais das Brañas de 
Vilasindre (inventariado no Inventario de Humidais de Galicia), así como aos mananciais 
e ás cabeceiras dos tributarios do río Moucide, de singular interese ambiental e 
fraxilidade. 
 
O litoral constitúe no seu conxunto un ecosistema de indubidable valor ecolóxico, 
calidade ambiental e interese paisaxístico, e, polo tanto, a súa ordenación urbanística 
racional é unha cuestión fundamental. A protección do dominio público marítimo-
terrestre e dos territorios costeiros exteriores aos núcleos de poboación, consonte á lei 
de costas e ás determinacións do artigo 32 punto e) da LOUG, é chave para preservar 
de accións degradadoras a este extraordinario espazo natural, como recurso 
económico, cultural e recreativo básico do Termo Municipal de Foz. 
 
Os montes da Frouxeira son, así mesmo, salvagardados por seren especialmente 
importantes en relación aos seus valores paisaxísticos, arqueolóxicos, turísticos e 
recreativos. A súa elevada fraxilidade paisaxística determinou o establecemento dunha 
ampla protección específica que persegue preservar as vistas panorámicas do territorio 
municipal e do mar, evitar a afección directa por ocupación residencial e a 
indiscriminada instalación de servizos técnicos e infraestruturas que alteren ou destrúan 
a súa conformación paisaxística tradicional.  
 
Ademais, os espazos agrarios, os montes, e os ríos e humidais son amparados por 
cadansúa categoría específica de protección, consonte ás letras a), b) e d) do artigo 32 
da LOUG.  
 
Nas Ordenanzas da Normativa Urbanística do Plan estableceranse para cada categoría 
de solo rústico as condicións de uso e actividades. Estas perseguen a utilización 
racional dos recursos naturais que evite a degradación irreversible do medio, regulando 
a permisividade das actividades incidentes no solo, singularmente no que se refire aos 
usos construtivos, na prevención de impactos sobre a biodiversidade e sobre os valores 
paisaxísticos, ambientais e patrimoniais do medio rural; medidas imprescindibles para a 
consecución dun desenvolvemento sostible. 
 
As determinacións do Plan buscan potenciar o sistema de núcleos rurais municipais 
procurando a súa mellora en canto á dotación de infraestruturas e servizos, a súa 
revitalización e diversificación, recuperando o seu patrimonio e posibilitando o turismo 
sostible neles. O obxectivo de protección dos solos produtivos, das súas características 
e procesos naturais determinaron a necesidade de acoutar os novos crecementos en 
conexión e continuidade cos asentamentos tradicionais, asegurando deste xeito a 
permanencia dos valores e funcións rurais e propiciando paisaxes integradas. 
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Nesta liña, establece o marco para a realización de accións positivas para o medio rural, 
“Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Rural”, e planifica a 
realización dunha actuación integrada delimitada na Ferreira Vella co gallo de producir 
unha actuación de vivenda pública, na que existen unha serie de circunstancias que 
aconsellan extremar as medidas de protección e integración ambiental, en función da 
capacidade de acollida do medio e da súa transcendencia cara a un desenvolvemento 
sostible e harmónico do territorio. A implantación residencial incide nun ámbito rural de 
calidade paisaxística e interese cultural, en consecuencia, a ordenación contempla a 
preservación do dominio público hidráulico e do arboredo autóctono establecendo o 
Parque da Carballeira de Ferreira Vella, integrante do sistema xeral de espazos libres.  
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3.3.2. Incidencia ambiental das novas implantacións urbanas 
 
Á escala e detalle dun plan, os impactos máis típicos derivados das súas determinacións 
serán os que teñen a súa orixe no emprazamento das actividades e usos. Así pois, 
produciranse impactos de ocupación que están relacionados coa transformación de 
usos e a nova cualificación urbanística dos terreos, e outros efectos inducidos pola nova 
localización das actividades. Ademais, en función do ritmo de consumo e intensidades 
de uso dos recursos naturais, pódense producir impactos por sobreexplotación.  
 
Os impactos de contaminación derivados das determinacións do planeamento, están, 
así mesmo, en relación coa adecuación das diferentes infraestruturas e servizos (viarias 
e de transporte, hidráulicas, residuos, etc.) e, moi especialmente, coa xestión ambiental 
nos instrumentos de desenvolvemento do plan e coa calidade dos proxectos. O 
planeamento de desenvolvemento, plans parciais e de sectorización, deberá profundar 
na análise e avaliación das incidencias no ambiente de cada unha das actuacións nas 
fases de construción e explotación, definindo as medidas correctoras necesarias 
conforme ao establecido nos artigos 63 e 67 da Lei 9/2002 e a lexislación sectorial. 
 
Criterios de Prevención de Impactos: 
 
A Integración de criterios ambientais e de sostibilidade nas distintas fases de 
planificación fundamentados nos principios de cautela (paradigma da incerteza) e de 
economía de medios, permiten evitar os impactos negativos antes de que estes se 
produzan mediante a coherente aplicación de medidas preventivas, xa que son estas 
medidas as mellores dende os puntos de vista ambiental e socioeconómico.  
 
No planeamento unha medida preventiva fundamental é, xa que logo, axustar o 
consumo de recursos ás necesidades de crecemento, minimizando este co 
establecemento dunhas densidades urbanas que permitan acadar unha elevada 
calidade ambiental. 
 
Igualmente, a fin de minorar o nivel de discordancia entre a vocación do territorio, 
representada pola capacidade de acollida, e as determinacións do Plan, deben 
establecerse diversas Medidas complementarias de Prevención de Impactos. Así, os 
hábitats de interese natural e de maior fraxilidade e aqueles con posibilidade de 
ocorrencia de riscos, procesos naturais ou tecnolóxicos, deben ser preservados e 
excluídos da urbanización, e os ámbitos que, ben presentan unha fisiografía 
desfavorable ao asentamento ou ben teñen unha relevancia paisaxística local, deben 
ser incluídos sistematicamente dentro dos sistemas de espazos libres e zonas verdes 
públicas, para propiciar a axeitada integración territorial e na paisaxe das novas 
actuacións.  
 
Ademais, para lograr a protección efectiva do recurso e a continuidade das excepcionais 
calidades ambientais dos ecosistemas acuáticos comarcais, é necesario que os novos 
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desenvolvementos teñan que acomodarse á previa ou simultánea dotación dun axeitado 
e eficiente sistema de saneamento, depuración e vertido das augas residuais.  
 
O Plan Xeral dispón as medidas necesarias para evitar o impacto visual e volumétrico 
nos polígonos e crecementos urbanos emprazados en ámbitos caracterizados pola súa 
predominancia visual, ben pola súa prominencia, ou ben pola súa proximidade á 
especial costa do termo municipal (permeabilidade visual da edificación, volumes 
contidos, etc). Asemade, as ordenanzas recollen as condicións de deseño e materiais co 
gallo de propiciar unha axeitada integración das edificacións na paisaxe. 
 
Incidencia ambiental dos Solos Urbanos: 
 
Na avaliación da incidencia sobre o territorio das determinacións do PXOM, tivéronse en 
conta os diferentes condicionamentos do medio ambiental e social, determinando a súa 
coherencia cos obxectivos de sostibilidade. O obxectivo das previsións de impacto, non 
é tanto unha estimación exacta do que vai ocorrer, como, sobre todo, unha identificación 
dos problemas que se poden xerar, á fin de poder evitalos ou minimizalos (Pardo 
Buendía, 2002). 
 
Os criterios de sostibilidade son interiorizados nas fases de elaboración do Plan, 
optándose, dende o modelo territorial municipal, polas alternativas que supoñen unha 
menor incidencia ambiental e un moderado consumo de recursos naturais. 
 
A delimitación tanto da Vila como dos núcleos urbanos secundarios faise sobre a malla 
existente que resulta reforzada coas propostas do Plan. Delimitacións que coinciden, 
basicamente, coas establecidas no planeamento en vigor. Entre as propostas do Plan 
adquiren especial significación, polo tanto, as actuacións de compleción e remate dunha 
estrutura urbana aínda inacabada e infradotada. Os solos urbanos non consolidados 
perseguen a concentración, completando e enchendo as tramas urbanas establecidas 
no planeamento vixente, e oriéntanse á recualificación destas con actuacións de mellora 
nas dotacións, nos equipamentos, nas infraestruturas e servizos, nas que a súa 
incidencia ambiental e socioeconómica considérase, xa que logo, como moi positiva. 
 
Na Vila de Foz, o Plan dá continuidade á estrutura urbana priorizando a compleción e 
remate das pezas herdadas, incidindo nun crecemento urbano denso, compacto e 
complexo que, coa nova ordenación, reforza tamén a súa centralidade. Así, a 
ordenación urbanística proposta avanza no proceso de concentración da poboación na 
vila, que pasa a acoller ao redor do 80% da capacidade residencial global do municipio. 
Para esto, o PXOM ven de acoutar uns ámbitos urbanos densos e polifuncionais, 
organizadores dos novos crecementos, baseados no seu deseño completo e integrado 
no territorio, e cuxas determinacións observan os “límites de sostibilidade”, “calidade de 
vida e cohesión social”, así como as “normas de calidade urbana” establecidas nos arts. 
46, 47 e 48 da Lei 9/2002.  
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O grao de compactidade urbana adoita medirse pola superficie que ocupa en relación á 
extensión da superficie municipal. A superficie ocupada pola Vila de Foz presenta un 
ratio moi baixo, en correspondencia cunha vila de pequeno tamaño caracterizada polo 
seu crecemento denso. O impacto no territorio por sobreexplotación de recursos 
naturais pode considerarse, en función da calidade e da dispoñibilidade dos recursos na 
comarca, así como do volume demográfico e residencial, e de incremento de actividade 
agardados para o ano horizonte, polo tanto, como aceptable. 
 
Na Vila e nos agregados urbanos secundarios plantéanse actuacións plurifuncionais que 
suturan os espazos urbanos xa consolidados, integrando novos espazos residenciais, 
terciarios e dotacionais nos espazos baleiros e intersticiais, nun contexto de axeitada 
accesibilidade ás infraestruturas do transporte de ámbito rexional. 
 
Estes son aspectos de capital importancia nos que fundamentar a sostibilidade polas 
súas implicacións na conservación dos recursos (solo, auga, etc), na redución das 
necesidades de transporte e de consumo enerxético (a dimensión da vila, que segue 
sendo abarcable e presenta unha alta funcionalidade, reduce as necesidades de 
mobilidade), na produción e a xestión de residuos ao minimizar o consumo de materiais, 
así como o custe infraestrutural e dos servizos por habitante, etc. Deste xeito 
conséguese, ademais, preservar a paisaxe e mailos recursos naturais e, ao mesmo 
tempo, non se condiciona negativamente a viabilidade futura dos diferentes 
aproveitamentos agropecuarios e forestais periurbanos e rurais.  
 

Os Plans Especiais de Protección e Rehabilitación e o recoñecemento e ordenación 
específica das Fincas Singulares e demais elementos constituíntes do patrimonio 
cultural, son determinacións do planeamento orientadas á rehabilitación e renovación 
urbana e á preservación da memoria histórica do municipio. Efectivamente, o Plan Xeral 
de Ordenación Municipal de Foz establece a redacción do “Plan Especial de Protección, 
Rehabilitación e Reforma Interior do núcleo histórico da Vila de Foz”, e do “Plan Especial 
de Ordenación, Protección, Mellora Medioambiental e acondicionamento do contorno do 
Porto de Nois”, tendentes amais da protección dos seus valores, a potenciar un proceso 
de rehabilitación integral, ambiental, residencial e socioeconómica. Nesta mesma liña, a 
salvagarda do patrimonio histórico-artístico, arquitectónico, etnográfico e ambiental da 
Igrexa de San Martiño de Mondoñedo e a ordenación coherente do núcleo tradicional 
que a acolle, son os obxectivos dun plan especial establecido ao efecto, “Plan Especial 
de Protección e Rehabilitación da Igrexa de San Martiño de Mondoñedo e o seu 
contorno declarado”. 
 
A rehabilitación integral dos tecidos históricos configúrase, polos seus múltiples 
beneficios medioambientais, como un proceso ecocompatible e sostible, capaz de 
consolidar e mellorar a paisaxe e a calidade urbana polo seu respecto da escala e do 
valor das preexistencias sociais, históricas, culturais, etc. Á optimización do soporte 
territorial e á inmobilización de materias primas que orixina, hai que engadir os 
beneficios que poden supoñer a conservación destes tecidos baseados na reutilización 
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e a reciclaxe dos seus materiais, na utilización de tecnoloxías brandas, etc, que 
incrementan, xa que logo, as positivas consecuencias ambientais e sociais da súa 
rehabilitación funcional. 
 
En canto ás políticas activas de vivenda, a previsión de construción de vivendas de 
protección oficial é establecida no solo urbano non consolidado conforme ao disposto no 
artigo 55 da LOUG, con actuacións inseridas de forma difusa para fomentar a 
diversidade e a cohesión social. Tanto na Vila, coma nos núcleos urbanos secundarios, 
resérvanse diferentes superficies residencias destinadas a acoller vivenda suxeita a 
algún réxime de protección oficial que, cos anteriores, superan o 22% do 
aproveitamento residencial. Nos solos urbanizables residenciais resérvase, segundo se 
establece nos artigos 64 e 66 da LOUG, solo para acoller vivenda protexida. 
 
A creación e recualificación dos espazos públicos, a mellora da escena urbana e a 
permeabilización  da  trama  viaria  xunto  coa  mellora  da  fronte costeira  son  
actuacións  de completamento  e  recualificación  urbana,  soportes  da  calidade  
ambiental  da  Vila. 
 
O sistema de espazos libres aumenta coas previsións do plan, cunha distribución 
descentralizada e cuns estándares superiores aos establecidos na lexislación, sendo 
directamente incorporados á estrutura urbana da Vila de Foz máis do 50% da superficie 
total.  
 
O sistema xeral espazos verdes do litoral, conformado a xeito de corredor verde 
complementario dos parques urbanos, ten por obxectivo protexer e poñer en valor 
espazos valiosos, tanto naturais como culturais, dotando ao sistema de asentamentos 
costeiros dunha rede de lecer capaz de aumentar a cohesión territorial e o sentido de 
pertenencia.  En calquera caso, os acondicionamentos para uso público nestes espazos 
teñen que ser coherentes cos valores ambientais que se pretenden protexer e coas súas 
dinámicas, polo que se precisan actuacións, lixeiras e de carácter extensivo, que 
recuperen e consoliden os espazos de interese ambiental potenciando ás súas 
características naturais (cunha axeitada protección e mellora dos hábitats e da flora e 
fauna silvestres, e con criterios de integración paisaxística). 
 
O incremento na superficie proposta de zonas verdes e parques urbanos, xunto coa súa 
distribución equilibrada e alta accesibilidade son cuestións que contribúen ao incremento 
das calidades urbanas.  
 
Ao respecto do tratamento das actividades económicas, no Plan existe unha aposta 
nidia por introducir os usos comerciais e terciarios nas diferentes propostas. Os 
polígonos acollen dun xeito xeneralizado, tanto na vila como nos núcleos urbanos 
secundarios, usos terciarios. Xunto a esta aposta polo comercio urbano, o afortalamento 
do sector industrial do municipio é determinante cara á consolidación dun modelo 
económico descentralizado e, xa que logo, un dos alicerces fundamentais da 
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sostibilidade territorial. O recoñecemento e recualificación das áreas de actividade e a 
consolidación e ampliación do Parque Industrial de Foz, caracterizado pola súa axeitada 
integración territorial, foi, polo tanto, outro dos obxectivos básicos do Plan. Neste, 
deberanse priorizar as iniciativas de produción de bens básicos que utilicen de xeito 
preferente os recursos locais e fagan posible a simbiose industrial e o establecemento 
de ecosistemas industriais.  
 
Incidencia ambiental dos Solos Urbanizables: 
 
Solos Urbanizables Delimitados Residenciais. 
 
As previsións das densidades urbanas na Vila, resultantes do desenvolvemento do 
planeamento subsistente (orientado case que exclusivamente á vivenda colectiva e o 
uso residencial) e das determinacións de remate e recualificación derivadas da 
aplicación do Plan, sitúanse nuns niveis superiores ás 80 viv/ha, polo que, si ben esta 
presenta unha moi alta porcentaxe de vivenda secundaria e usos turísticos estivais moi 
relevantes, o ratio de espazo urbano dispoñible por habitante debe ser considerado 
como baixo e, en consecuencia, incipientes os trazos conxestivos. 
 
Neste contexto, os solos urbanizables residenciais teñen por obxecto rebaixar a 
densidade da Vila de Foz, coa programación dun crecemento diversificado en canto ás 
tipoloxías edificatorias e aos usos, que faga posible a creación dunha estrutura urbana e 
un reequipamento de calidade. 
 
Toda vez que as áreas con maior fraxilidade ambiental son convenientemente 
preservadas polas ordenacións propostas, estímase que os Solos Urbanizables 
Delimitados SUD-1 As Torres-Llas, SUD-2 Folgueiras, están caracterizados pola súa 
aptitude topográfica, xeotécnica e ambiental.  
 

A súa aceptable capacidade de acollida e contigüidade cos usos urbanos consolidados, 
orixinará nestes ámbitos un impacto por ocupación compatible e asumible polas súas 
acaídas ordenacións e positiva incidencia territorial.  
 
En canto aos impactos de sobreexplotación (referidos á explotación abusiva dos 
recursos renovables e non renovables), o consumo de solo polos urbanizables 
establecidos no Plan ascende a un total de 30,15 ha. Superficie que incrementa en máis 
dun 20% o solo urbano delimitado no Plan, mais que se corresponde coas áreas 
establecidas nas vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento como áreas 
urbanizables e, en consecuencia, presentan unha notable diminución e desactivación 
das actividades agropecuarias.  
 
O impacto acumulado no territorio por sobreexplotación de recursos naturais pode 
considerarse, polo tanto, como moderado, tanto no que se refire ao consumo de solos 
potencialmente produtivos, como na biodiversidade.  
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Solos Urbanizables Industriais. 
 

En canto aos solos urbanizables industriais, as determinacións do plan perseguen 
completar o Parque Industrial de Foz en Fazouro, incorporando áreas que presentan na 
actualidade un uso industrial e outras situadas entre as infraestruturas e as instalacións 
industriais existentes. 
 
Os ámbitos propostos SUND 1 Fazouro 1 e SUND 2 Fazouro 2, que manteñen a 
clasificación das vixentes Normas, están caracterizados, en xeral, pola súa aptitude 
topográfica e xeotécnica. A reducida extensión (inferior ás 10 ha), aceptable capacidade 
de acollida, a súa coherencia territorial, e o axeitado nivel de desenvolvemento das 
infraestruturas e servizos, orixinarán nestes ámbitos uns impactos no territorio por 
ocupación e sobreexplotación de recursos, compatibles e, xa que logo, asumibles.  
 
A incidencia socioeconómica valórase tamén como moi positiva pola súa contribución ao 
desenvolvemento integral e diversificación económica do territorio e polo incremento da 
calidade de vida e benestar da poboación. 
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3.3.3. Adecuación das infraestruturas e servizos 
 
A continuación realízase a valoración da adecuación das infraestruturas e servizos 
necesarios para garantir os novos desenvolvementos en condicións de calidade e 
sostibilidade ambiental, así como a súa coherencia cos obxectivos de protección do 
dominio público natural. 
 
Infraestruturas viarias e de transporte. 
 
A rede de estradas que artellan o municipio constitúe un sistema de comunicacións 
eficaz, tanto na escala local como na supramunicipal. A implementación do Proxecto de 
Acondicionamento da estrada LU-152, mellorará, en breve, as relacións entre a cabeza 
municipal e o Valadouro, resolvendo o eixo interior cunha menor funcionalidade. A 
próxima construción da Autovía do Cantábrico (A-8) ofrecerá unha moi boa 
accesibilidade á Cornisa Cantábrica e a conexión coa autovía A-6 en Baamonde. 
Ademais, a complementaria execución dun Corredor Barreiros-San Cibrao-Ferrol, hoxe 
en día en estudo, contribuirá á vertebración e integración do territorio mariñao. 
 
O deseño das áreas de crecemento acompáñanse, así mesmo, de actuacións na 
estrutura viaria nas que se apoia a ordenación, que cumpren co establecido na LOUG, 
en canto ao completamento das tramas urbanas e ás normas de calidade urbana. As 
vías urbanas presentan, en xeral, unha correcta inserción topográfica e un baixo nivel de 
incidencias ambientais, como corresponde a uns ámbitos caracterizados pola súas 
axeitadas condicións para acoller a urbanización e non afectar aos espazos fráxiles ou 
ambientalmente relevantes.  
 
Mobilidade urbana sostible: 
 
Xunto ás substanciais melloras na accesibilidade derivadas das actuacións a 
desenvolver nas infraestruturas viarias, é necesaria a consecución dunha mobilidade 
urbana sostible, cuestión de grande relevancia para aumentar a racionalidade enerxética 
no transporte, reducir a contaminación e incrementar a calidade de vida e ambiental.  
 
O Plan Xeral artella diversas medidas que contribuirán decisivamente á sostibilidade 
futura do sistema urbano de comunicacións, ao planificar os usos do solo e a mobilidade 
dun xeito integrado.  
 
Co afortalamento de urbanas densas e compactas e a descentralización dos 
equipamentos establécese o piar da mobilidade sostible no municipio. Ademais, a 
vinculación dos novos crecementos residenciais, cos terciarios e cos dotacionais 
programada polo Plan, intervirá de forma decisiva na optimización e racionalización do 
espazo urbano, e, así mesmo, na diminución dos impactos derivados dos movementos 
pendulares.  
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Como complemento, toda vez que a Avenida de Viveiro foi traspasada ao municipio polo 
Ministerio de Fomento logo da execución da Variante de Foz da estrada N-642, a súa 
consolidación a xeito de Travesía Urbana, acompañada do acondicionamento do tráfico 
con diversas medidas (redución da velocidade, dotación de aparcamentos), e dunha 
recualificación que incorpore, ademais do tráfico rodado, aqueles tráficos brandos 
(beirarrúas e sendas peonís, carrís bici, etc.), contribuirá, tamén, á consecución dunha 
mobilidade sostible.  
 
A superación da conxestión provocada polo transporte en vehículo privado dependerá, 
en boa medida, da eficiencia na mobilidade do sistema urbano comarcal. O seu 
fomento, en particular o ferroviario, e dos modos de transporte pouco contaminantes e 
dos modos non motorizados, tal como reflicte o artigo 32 da lei 8/2002 de Protección do 
Ambiente Atmosférico de Galicia, debe ser unha medida a impulsar dende a 
administración municipal. 
 
No marco das actuacións no bordo litoral desenvolvéronse diversos itinerarios peonís 
que artellan os espazos públicos do municipio, singularmente no contorno das praias 
urbanas. A extensión desta rede no interior dos novos crecementos e nas áreas urbanas 
nas que se plantea a súa recualificación infraestrutural, que introduza ademais os 
itinerarios ciclistas, debe ser unha opción a implementar para mellorar a calidade da 
oferta de esparcemento e reducir a competencia polo uso do espazo público que orixina 
a masiva utilización dos automóbiles privados. 
 
Infraestruturas hidráulicas. 
 
O desenvolvemento na última década ten sido moi notable nas infraestruturas 
hidráulicas, cuns grandes investimentos por parte das administracións que supuxeron 
unha importante renovación das infraestruturas, a ampliación da cobertura e a 
multiplicación dos servizos.  
 
Abastecemento de auga potable: 
 
O abastecemento de augas do municipio de Foz, basease fundamentalmente na 
captación de augas no Río Ouro que, por medio dunha canalización, se conduce á 
Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) emprazada en Vilameá (Fazouro). Os 
núcleos non conectados ás redes xerais de distribución, fornécense das traídas veciñais 
con captacións nos ríos e nos mananciais emprazados nos montes. Estes datos dan 
conta da importancia de garantir o equilibrio ecolóxico natural destes ámbitos fonte de 
recursos, preservando a súas concas afluentes.  
 
A auga tratada na ETAP condúcese mediante un bombeo ao depósito de Fazouro que 
ten unha capacidade de 3.000 m3 e, dende este, distribúese ao Parque Industrial, á 
cidade de Foz, así como aos asentamentos urbanos do litoral. O depósito de augas de 
Foz, emprazado irregularmente na croa do Castro de Marzán, ten unha capacidade de 
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2.000 m3. A infraestrutura básica de almacenamento dispón, xa que logo, dunha 
capacidade conxunta de 5.000 metros cúbicos.  
 
O abastecemento compleméntase cun elevado número de captacións individuais de 
pozos particulares. A administración municipal ven de proxectar diferentes actuacións 
para mellorar o servizo de abastecemento, entre as que se contempla a realización dun 
novo sistema de captación no Río Ouro, en San Acisclo, e unha nova rede de 
distribución que dea servizo ás parroquias do interior peor abastecidas.  
 
Nos espazos costeiros, a estacionalidade da poboación, que incrementa fortemente os 
consumos no verán, compromete un fornecemento axeitado pola deficiencia das 
infraestruturas de almacenamento. O sistema e a rede actual garanten o axeitado 
subministro da práctica totalidade do termo municipal. Sen embargo, en función dos 
incrementos de actividade e de poboación derivados das previsións do Plan, a 
capacidade conxunta destes depósitos considérase insuficiente para dar cobertura aos 
usuarios equivalentes estimados para o ano horizonte.  
 
O Plan proxecta as seguintes actuacións de carácter infraestrutural para resolver as 
actuais deficiencias do servizo e en previsión das necesidades derivadas das novos 
desenvolvementos urbanos: 
 
-  A ampliación da capacidade de potabilización da ETAP de Fazouro ata acadar os 300 

litros por segundo.  
 
-  A construción dun novo depósito en Foz, reubicando e redimensionando o existente 

no Castro de Marzán, cunha capacidade de 7.500 m3, capaz para atender 
axeitadamente as necesidades de abastecemento dos usuarios previstos nas 
determinacións do PXOM. 

 
-  O completamento das redes de distribución co gallo de garantir a cobertura do 

servizo, pechando os treitos non resoltos na rede urbana. 
 
-  A programación da execución das conexións de abastecemento dos solos 

urbanizables. 
 
Saneamento e depuración: 
 
A Lei de protección da calidade das rías de Galicia e de ordenación do servizo público 
de depuración de augas residuais urbanas, que persegue compatibilizar o 
desenvolvemento urbano e industrial cos usos marisqueiros, o turismo e o baño nas rías 
considerando o medio natural como factor limitador común a ambos aspectos, establece 
uns obxectivos mínimos de calidade das augas das rías, coherentes con ditos 
aproveitamentos.  
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As características do medio receptor condicionan as actuacións de saneamento e os 
obxectivos de calidade dos efluentes por incidir nunha zona sensible, na que se 
producen usos marisqueiros, actividades balnearias, e que está caracterizada pola súa 
elevada fraxilidade ambiental e vulnerabilidade á contaminación. A compartimentación 
xeográfica do termo (dividido en varias cuncas de vertido), e os condicionamentos arriba 
enunciados, obrigan á implantación de alternativas de saneamento e depuración semi-
descentralizadas  cun  reducido  número  de  puntos  de  vertido  que,  ademais,  
permiten unha  mellor  acomodación  ás  específicas  necesidades  de  tratamento  dos  
efluentes. 
 
As infraestruturas de saneamento e depuración do municipio de Foz teñen unha ampla 
cobertura, cunhas depuradoras recentemente renovadas no marco do Plan de 
Saneamento Integral de Foz e Barreiros, e co desenvolvemento das redes de 
saneamento nas parroquias rurais promovido por Augas de Galicia. O sistema municipal 
de saneamento e depuración divide ao termo en cinco concas de vertido, Cangas de 
Foz, Fazouro, Nois, Vilaronte e Foz. As parroquias occidentais de Cangas de Foz e Nois 
resolven a depuración das augas residuais por medio de senllas depuradoras 
compactas emprazadas na beiramar e emisarios mariños. A depuradora de Fazouro, 
ubicada no esteiro, amais de tratar as augas residuais urbanas, resolve a depuración da 
implantación  industrial  de  Foz,  e  está  dotada  dun  pozo  de  tormentas  que  regula  
a entrada  das  augas  nos  períodos  de  chuvias,  impedindo  o  colapso  da  
depuradora. 
 
No que respecta á rede de saneamento da cidade, esta consiste maioritariamente nun 
sistema unitario polo que, nos períodos chuviosos, se poden orixinar sobrecargas na 
rede e problemas de funcionamento na depuradora. As augas residuais son tratadas na 
Estación Depuradora de Augas Residuais de Foz (EDAR), emprazada na zona 
portuaria. 
 
A capacidade total de depuración prevista acada, a razón de 200 l/hab.día, os 19.000 
habitantes.  
 
As previsións de crecemento residencial esixen aumentar as capacidades actuais de 
xeito que resolvan a depuración duns 40.000 habitantes equivalentes. En consecuencia, 
o Plan Xeral propón diferentes actuacións encamiñadas a resolver as deficiencias 
detectadas, e en previsión das necesidades derivadas das novos desenvolvementos 
urbanos: 
 
-  A formulación dun Plan Especial de Saneamento Integral Municipal ao obxecto de 

optimizar o uso e xestión das redes, e da implantación xeneralizada dun sistema 
separativo, coa construción de colectores de augas pluviais que alcance ao conxunto 
do solo urbano.  
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- A construción dunha nova depuradora a emprazar en Foz, cun dimensionamento 
axeitado á demanda agardada no ano horizonte (33.000 hab.). 

 
-  O completamento das redes de saneamento para dar servizo á totalidade do solo 

urbano e a previsión da execución dos colectores perimetrais e conexións que dean 
servizo aos solos urbanizables. 

 
Por outra parte, cómpre valorar que a conexión do saneamento a unhas redes 
centralizadas esixe uns excesivos incrementos nos consumos enerxéticos (alto número 
de bombeos) e nos custes económicos e ambientais das obras infraestuturais 
necesarias, polo que é preciso avanzar na optimización completa dos sistemas de 
saneamento e depuración de cara a acadar un modelo ambiental, social e 
economicamente sustentable, reducindo a contaminación e promovendo o aforro e a 
eficiencia no uso dos recursos.  
 
Neste contexto, a progresiva redución en orixe das augas e contaminantes a tratar 
(implantando tecnoloxías de aforro e reciclaxe das augas), e a aplicación de sistemas 
ecoeficientes baseados nas tecnoloxías de depuración natural e de baixo custe, deben 
representar as opcións de futuro. No tratamento das augas de chuvia débense valorar 
como prioritarios os sistemas de recollida e infiltración no terreo, para previr os seus 
negativos efectos sinérxicos e acumulativos. 
 
A xestión dos residuos. 
 
O tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) implantado no municipio de Foz 
consiste na súa recollida e traslado á Ecoplanta de Barreiros para o seu posterior 
procesado na planta de SOGAMA, S.A. A capacidade e viabilidade actual na xestión do 
incremento do volume de residuos no municipio está vinculada, xa que logo, á deste 
complexo. Ademais, está implantada a recollida selectiva de envases lixeiros e a 
recollida selectiva de vidro. 
 
A cobertura territorial da recollida, si ben semella axeitada, non ocorre o mesmo coas 
dotacións que son baixas e deficientes os servizos (a recollida selectiva acada 
porcentaxes baixas), cuns baixos niveis de eficiencia.  
 
A administración municipal, vistas as novas esixencias lexislativas en materia 
medioambiental e as necesidades derivadas do desenvolvemento urbanístico proposto 
(incrementará notablemente a produción de lixo), deberá definir os mecanismos e 
procesos máis axeitados para acadar a Xestión Integral dos Residuos. Un primeiro paso 
na dirección correcta vense de producir coa instalación dun “Punto Limpo” para 
seleccionar e almacenar os produtos resultantes da recollida selectiva, asegurando o 
seu axeitado tratamento.  
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A redacción dun Plan Municipal de Recollida de RSU, que atenda ás novas 
necesidades, debe ser unha acción a acometer no curto prazo. Así mesmo, seguindo as 
normativas estatal e comunitaria, é necesario avanzar na consecución de dous 
obxectivos fundamentais de cara a acadar unha xestión sostible dos residuos: a 
diminución na produción, e a reciclaxe e recuperación dos residuos. Obxectivos que 
obrigan ao fomento da recollida selectiva en orixe, e a impulsar a implantación dunha 
Planta de Compostaxe descentralizada, de ámbito comarcal, que resolva o tratamento 
da materia orgánica compostable.  
 
Ademais, cómpre prever a nova dotación ou reforzo das infraestruturas de depósito, 
recollida e transporte, e dispoñer dunha nova reserva de solo para a creación dun 
“Punto Limpo” vinculado ás implantacións industriais a desenvolver en Fazouro, de xeito 
que dea servizo aos usos industriais e terciarios propios do parque, e achegue o servizo 
á zona norte do municipio. 
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4.   PLANS E DIRECTRICES XERAIS E SECTORIAIS RELACIONADAS 
 
4.1. A SITUACIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO E ACTUACIÓNS SUPRA-

MUNICIPAIS NA COMARCA 
 
Dentro da análise comarcal ten especial interese aquel que se refire tanto ao 
planeamento urbanístico nos municipios limítrofes co de Foz como á ordenación 
supramunicipal que lle afecta, en tanto xorde a necesidade de coordinación das liñas 
básicas planteadas. 
 
A. Determinacións medio-ambientais 
 
Aínda que nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial non 
establecen ningún espazo natural no termo municipal de Foz; a decisión da Comisión de 
7 de Decembro de 2004 pola que se aproba, de conformidade coa directiva 92/43/CEE, 
a lista de lugares de importancia comunitaria (LICs) da Rexión Bioxeográfica Atlántica, 
inclúe, entre outros, os seguintes espazos que afectan ao territorio municipal. 
 
- ZEPA Ría de Foz, entre os municipios de Foz e Barreiros. 
- LIC Ría de Foz-Masma (LIC ES1120011) entre os municipios de Foz e Barreiros. 
- LIC do Río Ouro (LIC ES1120013) nos municipios de Foz, Alfoz e Valadouro. 
 
Ademais, outros doce espazos incluídos neste listado, o Monte Maior (LIC ES1120009) 
e a Serra do Xistral (LIC ES1120015) son limítrofes co territorio municipal de Foz e 
afectan por tanto á formulación do seu planeamento urbanístico. 
 
B. Planeamento dos municipios limítrofes 
 
Dos sete municipios limítrofes co de Foz, seis contan con planeamento urbanístico 
vixente de ámbito municipal, sendo o de Alfoz o único que non conta con este tipo de 
norma. 
 
- Os municipios de Cervo e Burela teñen Normas Subsidiarias de Planeamento 

Municipal aprobadas o 15.12.93. 
 
- O municipio de Lourenzá ten vixente Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal 

aprobadas o 28.10.94. 
 
- O municipio de O Valadouro ten vixentes Normas Subsidiarias Municipais aprobadas 

o 28.09.93. 
 
- O municipio de Mondoñedo conta con Normas Subsidiarias Municipais vixentes 

desde o 12.07.78. 
 
-  Por último, o municipio de Barreiros ten suspendido o seu planeamento. 
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C. Proxectos sectoriais 
 
O Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia prevé a execución do Proxecto 
Sectorial do Parque Industrial de Foz (2ª Fase), que recolle as determinacións do Plan 
Parcial Aprobado definitivamente o 28 de Xuño do Ano 2000. Esta circunstancia 
minimiza as afeccións urbanísticas da actuación, se exceptuamos a previsión necesaria 
para a implantación dunha rotonda no acceso desde a N-642. As demais conexións 
infraestruturais (abastecemento, saneamento e enerxía eléctrica) apóianse na rede do 
actualmente existente. 
 
No que atinxe a infraestruturas viarias, a construción da autovía transcantábrica vai a 
mellorar en grande medida a accesibilidade do termo municipal, a través do enlace 
previsto no veciño termo municipal de Barreiros, a oito quilómetros do núcleo de Foz. 
 
A conexión da Autovía Transcantábrica co Porto de Interese Xeral de San Cibrao, que 
cruza o termo municipal de leste a oeste, atópase en fase de elaboración o 
correspondente Estudo Informativo. 
 
A outro nivel, é salientable o proxecto de Acondicionamento da Estrada LU-152 Ferreira 
de Valadouro-Foz, promovido pola Administración Autonómica e que supón unha 
importante mellora nas comunicacións entre o espazo urbano costeiro e o territorio máis 
interior da Mariña Central. 
 
No que atinxe ao Plan Sectorial de Galicia Eólico, este contempla entre as súas 
determinacións a área de investigación eólica de Buio II, que abrangue parte do territorio 
dos concellos de Xove, Cervo, O Valadouro e Foz. Dentro desta área homoxénea na 
actualidade o parque eólico de Gamoide, entre os municipios de Cervo, Valadouro e 
Foz. Conta con 25 aeroxeneradores e unha potencia total de 32,5 MW. 
 
Paralelamente o Concello de Foz está a promover un Parque Eólico singular situado nas 
parroquias de Vilaronte e Mondoñedo no límite do termo municipal de Lourenzá. 
 
Por último, está en fase de información o proxecto de trazado da Rede de Gas Natural 
Ramal da Mariña Luguesa. 
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4.2. INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL VIXENTE.  
 
A. Lexislación de Costas e Medio Ambiente. 
 
O Municipio de Foz conta con máis de 20 km  de costa. A día de hoxe o Ministerio de 
Medio Ambiente ten deslindado Dominio Público Marítimo Terrestre nos seguintes 
treitos de costa do Municipio: 
 
INVENTARIO DE DESLINDES 

 

Expediente TERMO MUNICIPAL Folla nº O.M. de aprobación 

- Foz 10-11 O.M. ... 
- Foz 11 22-12-69 
- Foz 11 O.M. ... 
- Foz 11 17-11-70 
- Foz 11-12 O.M. ... 

C-170 Foz 12 16-12-68 
- Foz 12 O.M. ... 

IV-DL-72 Foz 13 20-07-71 
- Foz 13-14 O.M. ... 

O.M. ...: Pendente de aprobación. 
 
 
Nos treitos de costa clasificados como solo urbano nos que o Plan Xeral estableza unha 
liña de edificación a menor distancia de 100 metros da ribeira do mar, e esta liña de 
edificación non se fixa nos planos da Demarcación de Costas de Galicia, deberase 
demostrar a condición de urbano do treito en cuestión na data de aprobación da Lei de 
Costas, á luz dos criterios establecidos para a súa consideración naquel momento 
(acceso rodado, consolidación,...) para os efectos de dita diminución. 
 
B. Lexislación de estradas 
 
Dentro da Rede Estatal de Estradas figura a N-642, que percorre o municipio polo seu 
bordo costeiro dando servizo ao Porto de interese xeral de San Cibrao. A LU-162 
formando parte da Rede Primaria Básica, e as LU-151 e LU-152, formando parte da 
rede secundaria da Rede Autonómica de Estradas, complementan a rede principal de 
comunicacións viarias do municipio. 
 
C. Lexislación Ferroviaria 
 
A liña de FEVE que cruza o municipio de leste a oeste pertence á “Red Ferroviaria de 
Interés General”, de titularidade e administración pública e estatal, estando polo tanto 
limitado o exercicio do dereito de propiedade na franxa do territorio municipal 
comprendida dentro do límite da zona de protección.    
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D. Patrimonio Cultural 
 
O Decreto de 3 de xuño de 1931, declara monumento a Igrexa de San Martiño de 
Mondoñedo, tendo así consideración de Ben de Interese Cultural pola disposición 
adicional primeira da Lei 16/85. Por Decreto 175 de 11/06/98 (DOG do 22/06/98) 
delimítase o seu contorno de protección, encamiñado á protección das súas vistas e á 
integración das futuras construcións na paisaxe que a rodea. 
 
 








