
NOTAS POL 

 

ÁMBITO: 

- Xustificación do Ámbito do POL. 

o Profundidades de máis de 5 Km. fronte a outras inexistentes (A Goleta).  

o No caso de Foz a non consideración do proxecto de corredor ao Porto 

de San Cibrao leva a que o fondo Iitoral deba ser reconsiderado.  

 

DOCUMENTACIÓN: 

- A Lei de Ordenación do Territorio de Galicia establece que a aprobación do 

POL deberá levar aparellado a indicación exacta da súa repercusión no 

planeamento municipal. Seria bo que este aspecto xa aparecese na documentación 

do Plan para os efectos da súa posible avaliación e alegación.  

 

- No caso de Foz o POL descoñece a existencia dun planeamento municipal 

vixente que non só establece o limite do solo urbano na Vila senón que existe unha 

delimitación de núcleos (Cangas, Nois, Fazouro, etc.), ao contrario do que acontece 

en Barreiros, con planeamento suspendido. 

 

-  As fichas das unidades de paisaxe, pese a ter un carácter normativo, 

carecen de calquera contido regulador, remitindo este aos concellos tras o período 

de consultas.  

 

DETERMINACIÓNS: 

- O POL remite ao planeamento municipal a través de determinacións 

ambiguas cuestións que deben ser resoltas por el, dándolle a este un caracter que 

excede das súas competencias (por exemplo aparcamento de praias, análise da 

demanda que non sempre ten que ser de caracter municipal, definición de 

corredores que considera orientativos, etc.). 

 

- Caracter difuso do ámbito de Bosque que moitas veces ou non teñen as 

características que enuncia o POL (especies autóctonas, practicamente 

inexistentes na franxa Iitoral), ou son elementos iIIados sen nivel referencial, ou 

simplemente nada teñen que ver coa unidade Iitoral.  

 

- Relevancia reiterativa e ambigua a "evitar, na medida do posible, a 

implantación de construccións e instalacións ... “.  

 

 

 



- Contradiccións nas determinacións, onde por unha banda na área de 

mellora ambiental e paisaxística se pide favorecer a concentración fronte aos 

procesos de dispersión, por outra se restrinxen os desenvolvementos urbanísticos 

remitíndoos as áreas de ordenación, en case que todos os casos completamente 

desconectados das áreas urbanas e de forte impacto paisaxístico ao constituír o 

telón de fondo.  

 

- Contradiccións entre determinacións da Lei 9/2002 e o POL, mentres este 

ultimo contempla o desenvolvemento urbanístico asociado aos núcleos tradicionais, 

a primeira os restrinxe coa súa clasificación como núcleo rural tradicional.  

 

- Descoñecemento da realidade urbanística xurdida nos últimos 54 anos que 

no caso de Foz se sustancia no descoñecemento de realidades urbanas como 

Cangas, Fazouro, Nois. Vilaronte, etc., verdadeiros núcleos de identidade litoral e 

que para o POL non deixan de ser "novas agrupacións ou outros", sen ningunha 

capacidade de desenvolvemento. Igualmente descoñece a existencia dun polígono 

industrial, cuxa ampliación esta prevista para o período 2012-2015 conforme ao 

novo Plan Sectorial de Areas Empresariais de Galicia.  

 

- Non se entende a afirmación de que no ámbito Foz-Barreiros, non existen 

ámbitos de recualificación, dende a análise territorial que se fai, e máis en concreto 

en Foz.  

 

- A ausencia de determinacións transitorias en relación co planeamento en 

trámite. 

 

CONCLUSIÓNS: 

- O POL carece de determinacións básicas que poidan axudar a formalizar un 

período de consultas e máis dende a responsabilidade da administración 

autonómica no seu deseño.  

 


