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VALORACIÓN DO INFORME EMITIDO POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL EN 
RELACIÓN AOS TRABALLOS LEVADOS A CABO NA LAGOA DA FROUXEIRA 

 
Primeiro.- A lagoa da Frouxeira (Valdoviño-A Coruña, Galicia), é un humidal costeiro de 
orixe e dinámica natural que foi incluído na Lista de Humidais de Importancia internacional 
del Convenio de Ramsar dende 1992 (Acordo de Consello de Ministros do 21 de febreiro de 
1992. BOE nº 73, do 26 de marzo de 1993).  
 
O humidal forma parte da Rede Natura 2000, integrado dentro do LIC Costa Artabra 
(Es1110002, declarado en 1999 como pLIC e Decisión da Comisión do 7 de decembro de 
2004, pola que se adopta a lista de LIC da rexión bioxeográfica Atlántica.  DOCE L387/1, do 
29 de decembro de 2004) e da ZEPA Valdoviño - Ferrolterra (ZEPA ES0000258. Declarada no 
ano 2003). Paralelamente, o goberno de Galicia declarou o humidal como Espazo Natural 
protexido, outorgándolle as figuras de Humidal Protexido (Decreto 110/2004 da Xunta de 
Galicia.  DOG nº 108, do 7 de xuño de 2004) e de Zona de Especial Protección dos Valores 
Naturais (Decreto 72/2004 da Xunta de Galicia. DOG nº 69, do 12 de abril de 2004). 
A Ficha Informativa Ramsar (FIR) do humidal "Lagoa e areal de Valdoviño" foi actualizada 
pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia o 19 de febreiro de 
2007, inclúe unha relación de valores naturais de especial importancia, que no seu momento 
xustificaron a súa inclusión dentro da Lista de Humidais de Importancia internacional del 
Convenio de Ramsar: 
 
Trátase dun humidal litoral conformado pola propia lagoa de Valdoviño ou A Frouxeira (75 
ha), o sistema dunar e a praia de A Frouxeira (3 km de lonxitude), que conforman un típico 
conxunto de praia/barreira/lagoa que se completa coas augas mariñas e os acantilados, cuxa 
rasa de punta Frouxeira está parcialmente cuberta por formacións dunares remontantes, 
próximos á praia. Segundo a fotografía aérea do SIXPAC das 75 ha da lagoa, 25 ha son de 
medios higrófilos (carrizais e xunqueiras) e 50 ha correspóndense a medios de augas libres. 
 
Neste espazo está citada a presenza de, polo menos, 12 especies de vertebrados asociadas a 
ambientes húmidos cun alto grao de ameaza, entre as que destacan as pertencentes ao 
grupo das aves, cunha grande variedade de taxóns entre os que sobresae especialmente a 
presenza de Botaurus stellaris, incluída no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas como 
"En perigo de extinción" (EN) e no "Libro Vermello das Aves de España" na máxima 
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categoría de ameaza (CR, "En Perigo Crítico"). Tamén está citado un invertebrado moi 
ameazado (o odonato Coenagrion mercuriale), catalogado por UICN (2006) como Vulnerable 
(VU), e unha especie endémica de flora (Linaria polygalifolia subsp. aguillonensis) catalogada 
no "Libro Vermello de Flora Vascular de España" (2004) como "En Perigo de Extinción" (EN). 
 
O Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 
ameazadas (DOG nº 89, do 9 de maio de 2007), inclúe dentro da categoría de Especies En 
Perigo de Extinción, a tres taxóns con presenza dentro do ecosistema dunar que rodea ao 
medio lagunar: Antirrhinum majus subsp. linkianum (Boiss. & Reut) Rothm, Linaria 
polygalifolia Hoffmanns & Link subsp  aguillonensis G.Martinez & S. Pando e Omphalodes 
littoralis Lemh. subsp. gallaecica Lainz. Esta última especie é considerada como especie 
prioritaria na DC 92/43/CEE. 
Entre os tipos de hábitat asociados a ambientes húmidos do Anexo I da Directiva Hábitat 
92/43/CEE a presenza dos cales está confirmada neste espazo, destaca a existencia de 
numerosos tipos de hábitats de importancia comunitaria, con máis de 6 tipos de hábitats 
prioritarios:  1150 * Lagoas costeiras. 2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea 
(dunas grises).  2150 * Breixeiras sobre dunas. 3170 * Estanques temporais mediterráneos.  
4020 * Breixeiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica cillaris e Erica tetralix.  4040 
* Breixeiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.  91E0* Bosques aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
 
Segundo. - En decembro de 2009 o humidal da Lagoa de A Frouxeira foi obxecto, ao inicio 
do seu período de recarga hidrolóxica, dun baleirado artificial, mediante a ruptura da 
barreira areenta que delimita a lagoa da praia. A ruptura da barreira e o conseguinte 
baleirado case completo de auga, xerou unha situación de desequilibrio ecolóxico, ao crear 
un ambiente completamente inadecuado para o mantemento da vida acuática, alterando 
ademais as biocenoses litorais da lagoa. 
 
Dende decembro de 2009 a finais de marzo do 2010, o desequilibrio ecolóxico mantívose no 
humidal. Ao longo destes últimos 5 meses, o estado hidrolóxico do humidal foi 
completamente anómalo, en relación co seu ciclo ecolóxico, a pesar de que neste, se 
rexistraron continuas e abundantes chuvias. 
 
Durante a baixamar e en gran parte da preamar, a superficie do vaso da lagoa (75 ha) 
mantívose case seca, na maior parte do período indicado. A lámina de auga soamente logrou 
cubrir unha superficie de 40-45 ha, das cales máis de 20 ha correspondíanse aos carrizais, e 
o resto a un medio de augas libres, no que a profundidade se mantivo por debaixo dos 50 
cm.  
 
Unha superficie de máis de 25 ha, que deberían estar cuberta polas augas de forma 
permanente, permaneceu desecada, a maior parte do período, o que provocou a alteración e 
destrución da vexetación acuática existente nesta. 
 
Esta situación soamente se modificou de forma puntual tras períodos de fortes temporais, 
nos que a acumulou area no fondo da canle, e permitiu un incremento do nivel de 
inundación na lagoa. O lavado posterior desta area por acción das mareas produciu unha 
nova  apertura da canle, e por conseguinte, a volta a condicións anómalas, de desequilibrio 
ecolóxico. 
 
As condicións naturais das lagoas costeiras no período invernal veñen marcadas por un 
incremento paulatino do seu nivel de inundación, proceso coñecido como "período de 
recarga". O período de recarga ten unha grande importancia no mantemento ecolóxico do 
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sistema. Facilita a regulación dos ciclo bio-xeoquímicos, facilita a estruturación das 
biocenoses acuáticas e litorais, facilita a creación de condicións topográficas axeitadas para o 
desenvolvemento invernal - primaveral de numerosas especies de flora e fauna 
características do humidal, actúa como control natural fronte a numerosas especies 
invasoras, etc.  
 
As funcións ecolóxicas vinculadas ao período de recarga foron completamente alteradas na 
Frouxeira, como consecuencia do baleirado artificial efectuado no humidal en decembro do 
2009. 
 
O período de recarga nas lagoas costeiras facilita a existencia no período invernal dun 
ambiente provisto de alimento (plantas acuáticas, pequenos invertebrados), así como, de 
refuxios axeitados, para moitas das especies migratorias invernantes. O baleirado completo e 
permanente da lagoa durante o período de migración invernal, supuxo unha mingua na 
provisión de alimento, así como o incremento da vulnerabilidade das áreas litorais, fronte ao 
ataque de depredadores, animais domésticos ou das perturbacións causadas polo continuo 
tránsito de persoas. 
 
Terceiro.- Ao longo dos 5 meses nos que a lagoa da Frouxeira mantivo un estado de 
conservación desfavorable, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Consellería do 
Medio Rural, Xunta de Galicia), non efectuou ningunha tipo de medida conducente a paliar 
ou corrixir, a situación de desequilibrio ecolóxico. 
 
Ao longo deste mesmo período, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, tampouco 
efectuou ningún tipo de medidas para asegurar a protección da lagoa, fronte ás actuacións 
que se poderían derivar do uso público. Na ficha informativa de Ramsar do humidal "Lagoa e 
areal de Valdoviño" (19 de febreiro de 2007) indícanse entre as actividades de uso público, a 
existencia dun turismo desordenado, concentrado na praia, que se incrementa no período 
estival, así como a pesca na propia lagoa.  
 
A pesar da forte redución do medio lagunar, e a creación dun medio pouco favorable para o 
mantemento das comunidades de peixes, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
non estableceu ningún tipo de regulación sobre esta actividade. 
 
O baleirado da lagoa atraeu ao espazo carente de auga numerosas persoas, habitualmente 
acompañadas por cans soltos. O vagabundeo de persoas e cans soltos polo leito lagunar foi 
unha actividade incesante nestes últimos cinco meses, interferindo negativamente sobre as 
áreas de niñificación de distintas especies acuáticas.  
 
O tránsito de persoas e cans realízase de forma continuada no humidal, en ocasións, a 
escasos metros dos axentes da Dirección Xeral de Conservación da Natureza.  
 
A indiferenza e apatía que mostra a gardaría, resulta inaceptable cando este tipo de 
actuacións son susceptibles de ser consideradas como infraccións administrativas, en 
conformidade coa Lei 42/2007. 
 
Durante este período as únicas regulacións co fin de evitar a perda de postas ou a 
destrución de niños, efectuadas pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
centráronse exclusivamente na sinalización e protección das áreas de niñificación da píllara 
papuda (Charadrius alexandrinus). 
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De forma igualmente continuada dende decembro a febreiro, produciuse tanto no leito, 
coma na canle de desaugadoiro do humidal, a captura de peixes de fondo (robalizas), 
mediante unha arte ilegal, a fisga. Tras a apertura da lagoa, chegáronse a concentrar nunha 
mesma baixamar máis de 20 persoas que decimaron as poboacións de robalizas e doutras 
especies de peixes de fondo. A pesca ilegal reduciuse en marzo e abril, debido ao 
esgotamento das poboacións de peixes 
 
A Dirección Xeral de Conservación da Natureza, foi igualmente incapaz de protexer os 
medios litorais do humidal. Na segunda quincena do mes de abril, unha parte importe da 
área litoral, conformada por comunidades características do medio lagunar, e que por 
conseguinte posúen a condición de "Hábitat prioritario" segundo a DC 92/43/CEE e a Lei 
42/2007, foron desbrozados de forma salvaxe.  
 
A roza estendeuse ademais por outras comunidades igualmente consideradas como hábitats 
prioritarios: Matogueiras sobre dunas, Breixeiras costeiras de Erica vagans, chegando a 
destruír un núcleo poboacional do endemismo Antirrhinum majus subsp.  linkianum (Boiss. & 
Reut) Rothm, especie que foi declarada como En Perigo de extinción, polo Decreto 88/2007 
da Xunta de Galicia (Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula ou catálogo galego 
de especies ameazadas. DOG, nº 89 de 9 de maio de 2007). 
 
Cuarto. - O baleirado da lagoa de A Frouxeira efectuado en decembro do 2009 
xerou unha intensa preocupación social. Como consecuencia dela, o Concello de 
Valdoviño, solicitou á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Consellería 
de Medio Rural, Xunta de Galicia), información sobre a situación xerada.  
 
Recibindo o concello un escrito, do Director Xeral de Conservación da Natureza, 
con data de 11/febreiro/2010 (Rexistro Xeral da Xunta de Galicia - P2. 
Consellería de Presidencia Administracións Publicas e Xustiza.- 15/FEB/2010.  Nº 
5997), que inclúe un informe elaborado polo Xefe del Servizo de Conservación da 
Natureza da Coruña, titulado: "Informe sobre a lagoa da Frouxeira e sobre ás 
últimas actuacións nesta", asinado o 5/febreiro/2010. 
  
Tanto o escrito, como o informe, pon en evidencia, que a actuación da Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza se realizou incumprindo a normativa ambiental, e en concreto a 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, e a Directiva 
92/43/CEE. 
 
1. - O informe redactado polo Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, 
evidencia distintas alteracións de carácter humano na lagoa, a maioría delas, efectuadas 
trala súa declaración como Ramsar e como Lugar de Importancia Comunitaria. 
 
A.- O informe indica a existencia dun paseo marítimo "deseñado e construído pola 
Demarcación de Costas" (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mariño). 
 
Este paseo foi construído con anterioridade á declaración do humidal como Rede Natura 
2000 (1999). O paseo inclúe un tramo de dous carrís para vehículos, con sedas beirarrúas 
peonís, unha zona axardinada e un aparcamento.  
 
A execución do proxecto supuxo a modificación da cubeta da lagoa, así como a destrución e 
alteración permanente dunha grande superficie de terreo ocupada polas cinturas litorais e do 
propio ecosistema dunar. 
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B.- O informe indica a existencia dun paseo peonil ao longo do bordo litoral da lagoa, 
efectuado polo Concello de Valdoviño. 
 
O mencionado paseo peonil, constitúe a continuación do paseo marítimo ao longo do bordo 
este da lagoa. O paseo peonil realizouse no marco dun proxecto LIFE-Natura (Proxecto Life 
de restauración e protección dá lagoa costeira de Valdoviño), e supuxo a destrución dunha 
importante superficie do hábitat prioritario 91E0*.  
 
A actuación foi no seu día denunciada ante a Comisión Europea por parte de distintas ONG 
galegas. 
 
C. - Segundo o informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, foi a 
propia Dirección Xeral de Conservación da Natureza, quen ao retirar a barreira que se 
estableceu como medida preventiva, tras o afundimento do buque Prestige (2002), provocou 
unha alteración significativa do rebordo interno da cubeta da lagoa, creando tres grandes 
canles de desaugadoiro que afectaron de forma grave o estado de conservación da lagoa, ao 
interferir sobre o ciclo ecolóxico natural. 
 
D. - No informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza indícase que entre o 2004 e 
o 2008 a lagoa, amosa un funcionamento ecolóxico anómalo, xerado polas alteracións no 
seu ciclo hidrolóxico. 
 
E. - O informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña afirma que entre 
o ano 2007 e 2009 efectuáronse distintas aperturas artificiais da barreira de area que actúa 
de peche da lagoa, aperturas que xeraron importantes afeccións sobre o estado de 
conservación do humidal. 
 
Segundo o mencionado informe, no ano 2007.  Baleirado total e unha canle enorme ata case 
a paria pequena. Ano 2008. Apertura realizada de xeito totalmente inadecuado (novembro-
2008). Prodúcese un baleirado total e enérxico da lagoa. A enerxía da lagoa destrúe máis de 
500 m2 de sistema dunar (dunas brancas e embrionarias) e modifica a coraza interna. 
 
F. - O informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, non establece 
ningunha valoración sobre o baleirado provocado tras as aperturas artificiais que se 
realizaron a finais do ano 2009. Non obstante, o propio Director Xeral de Conservación da 
Natureza, na súa comparecencia no Parlamento Galego (22/04/2010), afirma que a 
actuación foi un tanto "drástica". 
 
O baleirado foi tan drástico, que se mantivo ao longo dos últimos 5 meses.  Provocando un 
grave desequilibrio ecolóxico no humidal, onde máis de 25 ha, permaneceron na maior parte 
deste período, completamente seca, establecéndose en consecuencia condicións totalmente 
incompatibles para o mantemento de comunidades de flora e fauna silvestre características 
de medio de augas libres estancadas. 
 
2. - O escrito do Director Xeral de Conservación da Natureza e o informe do Xefe do Servizo 
de Conservación da Natureza da Coruña, identifican ao Concello de Valdoviño, como 
"solicitante" e "executor" das actuacións de apertura artificial da lagoa, que se realizaron nos 
anos 2007, 2008 e 2009. En ambos os dous documentos indican ademais que os gastos da 
devandita apertura, foron sempre asumidos polo Concello de Valdoviño. 
 
O Concello de Valdoviño carece de competencias no ámbito da protección e conservación do 
patrimonio natural e da biodiversidade, así como dos espazos naturais protexidos, ou da 
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Rede Natura 2000. As actuacións de apertura realízanse dentro do Dominio Público 
Marítimo Terrestre.  
 
Nunha área que posúe a condición de Espazo Natural protexido (Humidal Protexido pola Lei 
9/2001 de Conservación da Natureza), Espazo Protexido da Rede Natura 2000 (LIC e ZEPA), 
Area protexida por instrumento internacional (Humidal Ramsar). As devanditas competencias 
recaen no Ministerio de Medio e Medio Rural e Mariño, e na Consellería de Medio Rural 
(Xunta de Galicia). 
 
O Concello de Valdoviño carece ademais no seu equipo de persoal técnico especializado para 
afrontar a xestión dun espazo natural, e menos aínda para abordar a xestión dun humidal 
das características de A Frouxeira. 
 
O informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, indica que o Concello 
de Valdoviño está involucrado, directa ou indirectamente, con distintas actuacións negativas 
que sufriu o humidal, dende a construción do paseo peonil sobre o bordo da lagoa, ata a 
execución de distintas aperturas artificiais, das cales as producidas nos anos 
2007 e 2008, tiveron, segundo o propio Xefe de Servizo de Conservación da 
Natureza, efectos significativos e graves sobre o estado de conservación do 
humidal, provocando a destrución irreversible dunha importan superficie de 
hábitats de interese comunitario (dunas embrionarias, dunas brancas). 
 
3.- O informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña esclarece o 
obxectivo que motiva a apertura artificial da lagoa. Segundo o devandito informe 
trátase de evitar que a oscilación natural e ordinaria no período invernal, inunde 
parcialmente o paseo marítimo e o paseo peonil, construídos indebidamente sobre a área 
litoral da lagoa. 
 
A solicitude de apertura non constitúe en consecuencia unha actuación 
promovida polo organismo xestor do humidal e do espazo natural (Rede Natura 
2000), e carece de vinculación directa ou indirecta coas necesidades de 
conservación e xestión, máis aínda é contraria aos obxectivos de conservación da 
lagoa costeira, ao interferir de forma moi grave e prolongada, sobre o seu ciclo 
ecolóxico estacional. 
 
O informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña formula ademais que 
como consecuencia da oscilación ordinaria do nivel de inundación se podería producir un 
risco de inundación de terreos e inmobles sitios nas proximidades. Esta suposición, debe ser 
avaliada con detalle: 
 
Os predios agrícolas que ordinariamente se ven afectados por asolagamento, foron medios 
que nun pasado próximo formaron parte da propia lagoa, e que se sitúan en moitos casos a 
escasos centímetros por enriba do nivel ordinario da lámina de auga no período invernal.  
 
Todas estas áreas están englobadas dentro do Espazo Natural protexido, incluíndose a maior 
parte da superficie dentro do Dominio Público Marítimo Terrestre.  A superficie sometida 
a inundación que corresponde a predios privados, queda limitada a unha 
superficie de menos de 3.000 m2, constituída por prados húmidos e eucaliptales. 
 
En relación cos inmobles, e de acordo coa cartografía 1:5.000 da Xunta de Galicia, todas as 
vivendas existentes na cunca vertente da lagoa, sitúanse a unha cota de máis de 1,80 m, 
sobre o tramo do paseo marítimo ou sobre o tramo do paseo peonil adxacente. O nivel 
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máximo de auga que sufriu este paseo nos últimos dez anos, foi de 30 cm, polo que restan 
polo menos 1,50 m, de diferenza de cota para que a auga alcanzará a cimentación dos 
edificacións. 
 
Tendo en conta a altura do sistema dunar e a disposición das casas na cunca 
vertente, resulta imposible que a enchedura da lagoa puidese afectar a ningún 
inmoble, xa que previamente a auga acumulada na lagoa desbordaría a través de 
todo o sistema dunar, cara á praia. 
 
Todas as vivendas que comunican co paseo marítimo ou co paseo peonil, se 
sitúan sobre unha cota moi superior á que acadaría coa enchedura completa da 
lagoa. Dadas as características topográficas, resulta imposible que ningunha das 
edificacións existentes, poida ser alcanzada pola lámina de auga da lagoa, e 
menos aínda sufrir inundación do inmoble. 
 
O argumento de que o aumento ordinario ou mesmo extraordinario da lagoa 
puidese provocar unha afección sobre inmobles, como implicitamente indícase no 
informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, carece de validez. 
 
 
Debemos recordar ademais que a propia Dirección Xeral de Conservación da Natureza na 
Ficha Informativa Ramsar (FIR) do humidal "Lagoa e areal de Valdoviño", actualizado o 19 
de febreiro de 2007, indica como factores adversos sobre o humidal, indicando: "Hai un 
desenvolvemento urbanístico acelerado relacionado co uso turístico e recreativo estacional 
do espazo". Este urbanismo caótico leva consigo unha mala xestión das augas superficiais 
recollidas na cunca vertente da lagoa, que circulan libremente polos viarios públicos e 
privados que dan acceso ás distintas vivendas, para converxer de forma inadecuada sobre o 
paseo peonil o paseo marítimo, facilitando a inundación de estes, antes de que se produza a 
entrada de auga dende a lagoa. 
 
4. - O Concello de Valdoviño, administración local, sen competencias na xestión do humidal e 
do espazo natural (Rede Natura 2000) e responsable de distintas actuacións que afectaron 
negativamente ao humidal, solicita á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, mediante 
FAX emitido o 23/10/2009, autorización para a apertura e baleirado da lagoa. O mesmo día, 
o 23/10/2009, a Consellería do Medio Rural autoriza a realización desta actuación. 
 
Neste rápido proceso xorden múltiples cuestións de grande importancia: 
 
Que datos dispoñía a Consellería do Medio Rural sobre o estado hidrolóxico/ecolóxico da 
lagoa e do sistema lagoa - praia previo ao 23/10/2009?. 
Quen é autor dos devanditos datos ou informes? 
Que datos achega o Concello de Valdoviño? 
Que autoridade ou persoa solicita a apertura á Consellería do Medio Rural? 
Que atribucións legais ten para emitir a devandita autorización? 
Que autoridade ou persoa da Consellería do Medio Rural outorga a autorización?. 
Que metodoloxía aplicouse na avaliación da situación e para a previsión do comportamento 
da lagoa tras a apertura?. 
Que condicionantes ecolóxicos e hidrolóxicos se tiveron en conta para autorizar o baleirado?. 
Que condicionantes legais se tiveron en conta no procedemento de avaliación e 
autorización?. 
Como se avaliou a incidencia da apertura sobre os hábitats de interese comunitario e 
prioritarios?. 
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Como se avaliou a incidencia da apertura sobre as especies de interese comunitario e 
prioritarias (Omphalodes littoralis)?. 
Qué medidas e condicións impuxo a Consellería do Medio Rural ao solicitante?. 
Quen é o técnico responsable por parte do Concello que realizou a apertura?. 
Que formación posúe?. 
Quen son os técnicos da Consellería do Medio Rural que supervisaron a actuación?. 
Que directrices formularon aos técnicos do Concello de Valdoviño?. 
Existe comunicación da devandita autorización á Demarcación de Costas do Estado? 
Que medidas paliativas estaban previstas? 
Que medidas paliativas se aplicaron? 
En que momento se informa do acontecido á Dirección Xeral do Medio Ambiente da Unión 
Europea?. 
 
5. - A apertura do 27 de outubro de 2009, non produciu máis que un baleirado parcial da 
lagoa. Polo que o Concello de Valdoviño solicita de novo, e neste caso verbalmente, á 
Consellería de Medio Rural, autorización para proceder a realizar novas aperturas da lagoa.  
A devandita solicitude, segundo o informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza, 
prodúcese o 20 de novembro e 16 de decembro do 2009. 
 
A Dirección Xeral de Conservación da Natureza, outorga de forma inmediata as 
devanditas autorizacións, xurdindo de novo distintas cuestións de grande importancia: 
 
Que datos dispoñía a Consellería do Medio Rural sobre o estado hidrolóxico/ecolóxico da 
lagoa e do sistema lagoa - praia previo ao 20 de novembro e ao 16 de decembro?. 
Quen é autor dos devanditos datos ou informes? 
Que datos achega o Concello de Valdoviño?. 
Que autoridade ou persoa solicita a apertura á Consellería do Medio Rural?. 
Que autoridade ou persoa da Consellería do Medio Rural outorga a autorización verbal?. 
Que autoridade ou persoa da Consellería do Medio Rural ratifica por escrito a autorización 
verbal?. 
Que atribucións legais ten para emitir a devandita autorización? 
Que condicionantes ecolóxicos e hidrolóxicos se tiveron en conta para autorizar o baleirado?. 
Que condicionantes legais se tiveron en conta no procedemento de avaliación e 
autorización?. 
Que metodoloxía aplicouse na avaliación da situación e para a previsión do comportamento 
da lagoa tras a apertura?. 
Como se avaliou a incidencia da apertura sobre os hábitats de interese comunitario e 
prioritarios?. 
Como se avaliou a incidencia da apertura sobre as especies de interese comunitario e 
prioritarias (Omphalodes littoralis)?. 
Qué medidas e condicións impuxo a Consellería de Medio Rural ao solicitante?. 
Quen é o técnico responsable por parte do Concello que realizou a apertura?. 
Que formación posúe?. 
Quen son os técnicos da Consellería do Medio Rural que supervisaron a actuación?. 
Que directrices formularon aos técnicos do Concello de Valdoviño?. 
Existe comunicación da devandita autorización á Demarcación de Costas do Estado 
Que medidas paliativas estaban previstas? 
Que medidas paliativas se aplicaron? 
En que momento se informa do acontecido á Dirección Xeral de Medio da Unión Europea?. 
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O coñecemento destas preguntas resulta de grande importancia para establecer posibles 
responsabilidades administrativas ou no seu caso penais, derivadas do baleirado artificial 
sufrido no ano 2009 pola lagoa da Frouxeira. 
 
6. - A pesar de que a solicitude da apertura da lagoa parte dunha administración 
local que carece de competencias na xestión do espazo natural e en concreto na 
Rede Natura 2000. A pesar de que a actuación solicitada non ten relación directa ou 
indirecta coas necesidades de xestión do hábitat prioritario "lagoa costeira", e do propio 
espazo natural da Rede Natura 2000.  
 
A pesar de que en anos anteriores (aperturas 2007 e 2008), a Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza, é coñecedora, de que este tipo de aperturas xeraron 
afeccións significativas sobre o estado de conservación do humidal, así como do 
sistema dunar e da praia (como se indica no informe do Xefe de Servizo).  
 
A pesar do anteriormente exposto, o organismo substantivo responsable da 
conservación do patrimonio natural e da biodiversidade, autoriza, sen efectuar 
unha correcta avaliación das repercusións, tres aperturas da lagoa: Autorización 
escrita do 23/10/2009, e autorizacións verbais do 20/11/2009 e do 16/12/2009. 
 
Chama a atención de que a autorización escrita se realiza no mesmo día en que se 
recibe a solicitude por FAX do Concello de Valdoviño, é dicir, que a devandita 
autorización emitiuse nun tempo que en ningún caso superou as 24 horas, e que 
probablemente se reduciu de forma significativa coas solicitudes e autorizacións 
verbais efectuadas o 20/11/2009 e o 16/12/2009. 
 
A prontitude e dilixencia da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
contrasta coa complexidade do procedemento de avaliación que para este tipo de 
actuacións marca a lexislación ambiental, e en concreto a DC 92/43/CEE (artigo 
6) e a Lei 42/2007 (artigo 45). 
 
Polo que se refire á cuestión de se é ou non de aplicación do artigo 6.3 da DC 92/43/CEE 
(artigo 45.4 da Lei 42/2007) á solicitude formulada polo Concello de Valdoviño, conducente á 
obtención dunha autorización administrativa para proceder ao baleirado da lagoa por xerar 
unha suposta afección sobre o paseo marítimo. A Comisión Europea publicou o libro:  
Xestión de Espazos Natura 2000. Disposicións do artigo 6 da Directiva 92/43/CEE sobre 
hábitats (ISBN 92-828-8820-7), onde se aborda o concepto de "plan" ou "proxecto".   
 
Segundo o mencionado informe, posto que a Directiva 92/43/CEE non ofrece ningunha 
definición de «plan» ou «proxecto», é preciso ter debidamente en conta os principios xerais 
da interpretación, especialmente aquel segundo o cal unha disposición de Dereito 
comunitario ten que interpretarse á vista de como se redactara e de cales sexan o seu 
propósito e o contexto no que se atopa. 
 
Hai dous argumentos a favor dunha interpretación ampla de «plan» ou «proxecto»: En 
primeiro lugar, a directiva non circunscribe o alcance dun «plan» ou un «proxecto» a unha 
categoría concreta; o principal factor restritivo é que poida ter ou non un impacto apreciable 
sobre un espazo. En segundo lugar, unha das consecuencias de que o apartado 2 do artigo 6 
se aplique mesmo ás actividades que non entran no campo de aplicación dos apartados 3 e 
4 é que, canto máis limitativa sexa a definición de «plan» ou «proxecto», menos 
posibilidades haberá de sopesar un interese de conservación e intereses prexudiciais alleos á 
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conservación. Os resultados obtidos poden, desta forma, ser desproporcionados ou 
incoherentes. 
 
As razóns a favor dunha definición ampla de «proxecto» xustifícanse aínda máis, por 
analoxía, se nos referimos á Directiva 85/337/CEE relativa á avaliación das repercusións de 
determinados proxectos públicos e privados sobre o medio (modificada pola Directiva 
97/11/CE). Esa directiva aplícase nun contexto comparable, e establece normas para a 
avaliación de proxectos que teñen efectos sobre o medio.  
 
Segundo o apartado 2 do artigo 1 da Directiva 85/337/CEE, por «proxecto» enténdese: 
 
a. - A realización de traballos de construción ou doutras instalacións ou obras; 
b.- Outras intervencións no medio natural ou a paisaxe, incluídas as destinadas á explotación 
dos recursos do chan.  
 
Como pode observarse, trátase dunha definición moi ampla, que non se limita á construción 
física. Pode incluírse nesta definición, por exemplo, unha intensificación agraria forte que 
ameaza con danar ou destruír o carácter seminatural dun lugar.  
 
En consecuencia, a actuación de apertura da lagoa da Frouxeira promovida polo Concello de 
Valdoviño, incluiríase dentro do ámbito do "proxecto" establecido polo apartado 3 do artigo 6 
da DC 92/43/CEE e de forma análoga no artigo 45.4 da Lei 42/2007. 
 
A Directiva Hábitat (artigo 6) e a Lei 42/2007 (artigo 45), recollen ademais o criterios, que 
obrigatoriamente, han de seguir os organismos competentes, para autorizar calquera 
actividade que poida afectar aos espazos Natura 2000. Os devanditos criterios resultan moi 
diferentes en relación á incidencia das actuacións sobre especies / hábitats considerados 
como prioritario ou simplemente como de interese comunitario. 
 
No caso da Lagoa da Frouxeira, o medio de augas estancadas, considérase como unha 
Lagoa Costeira, sendo en consecuencia un Hábitat prioritario. Esta mesma condición a 
posúen as representacións de breixeiras costeiras de Erica vagans, breixeiras sobre dunas, o 
bosque aluvial, canavais de Cladium mariscus e a duna gris que se distribúe polo bordo da 
lagoa. Hábitats que inclúen un grande número de especies protexidas pola Directiva Aves e a 
Directiva Hábitats, inclúen unha especie prioritaria, Omphalodes littoralis. 
 
Segundo a Lei 42/2007 “Á vista das conclusións da avaliación das repercusións 
no lugar os órganos competentes para aprobar ou autorizar os plans, programas 
ou proxectos solo poderán manifestar a súa conformidade con estes tras 
asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se 
procede, tras sometelo a información pública”. 
 
Unha avaliación obxectiva da actuación proposta polo Concello de Valdoviño, 
determinaría que a mesma é susceptible de causar un grave dano ao estado de 
conservación do humidal. Feito que queda documentado no propio informe 
emitido polo Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, cando 
constata que nas aperturas realizadas nos anos 2008 e 2007 se produciron 
importantes efectos negativos sobre hábitats que configuran o ecosistema praia - 
lagoon. 
 
En consecuencia, ante a previsión de que a apertura da lagoa puidese orixinar 
unha afección significativa sobre hábitats prioritarios (Lagoa costeira, dunas 
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grises, matogueiras sobre dunas, breixeiras costeiras de Erica vagans, etc.), a 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza non podería autorizar a apertura da 
lagoa. 
 
A DC 92/43/CEE e a Lei 42/2007, contemplan un suposto de autorización excepcional para 
as actuacións que poidan afectar negativamente aos hábitats ou ás especies prioritarias:  
“Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e a falta 
de solucións alternativas, debera realizarse un plan, programa ou proxecto por razóns 
imperiosas de interese público de primeira orde, incluídas razóns de índole social ou 
económica, as Administracións Públicas competentes tomarán cantas medidas 
compensatorias sexan necesarias para garantir que a coherencia global de Natura 2000 
quede protexida. 
 
En caso de que o lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural e/ou unha especie 
prioritaria, sinalados como tales nos anexos I e II, unicamente se poderán alegar as 
seguintes consideracións: 
 
a. - As relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública. 
b.- As relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio. 
c. - Outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde, logo de consulta a 
Comisión Europea”. 
 
As razóns esgrimidas polo Concello de Valdoviño,  que de acordo co informe do 
Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, refírense á inundación, 
que debido á oscilación ordinaria da lagoa, afecta parcialmente ao paseo 
marítimo / paseo peonil que discorre por unha banda do bordo da lagoa. Ou ben á 
inundación dunha escasa superficie de predios agrícolas e forestais de propiedade 
privada (<3.000 m2), non entrarían nos supostos formulados pola DC 92/43/CEE 
ou pola Lei 42/2007. 
 
Independente destes supostos. De esgrimir o Concello de Valdoviño outra causa que puidese 
ser considerada como unha "razón imperiosa de interese publico de primeira orde", o órgano 
substantivo, en conformidade coa Lei 42/2007, tería que tramitar a mesma a través dunha 
lei ou mediante un Acordo do Consello de Ministros (artigo 45), situación que 
tampouco se produciu no caso da apertura de A Frouxeira, onde todos os tramites 
simplificáronse cunha autorización escrita ou verbal que se emite nun prazo 
inferior a 24 horas. 
 
7. - No informe do Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, así como na 
declaracións en sede parlamentaria do Director Xeral de Conservación da Natureza, trátase 
de eludir a responsabilidade derivada da apertura da lagoa da Frouxeira, indicando que as 
mesmas son actuacións que se veñen realizando dende antigo, chegándolles mesmo atribuír 
un carácter tradicional a estas.  
 
No ano 1968, Xénaro Dalda, publica "Estudio fitoecolóxico da lagoa de Valdoviño, en La 
Coruña" (Botanica complutensis, ISSN 0214-4565, Vol. 1, Nº 1, 1968, paxs. 15-50). O 
traballo indica a existencia de aperturas manuais da barreira que pecha a lagoa.  
 
Estas aperturas foron vinculadas por outros autores coa época de pobreza da posguerra. 
Dalda indica que estas aperturas artificiais están a provocar un dano importante sobre a 
configuración da lagoa, sobre a distribución das comunidades vexetais, e mesmo sobre a 
fauna. 
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Se as aperturas manuais son susceptibles de provocar danos no estado de 
conservación da lagoa, as aperturas con axudas de grandes maquinas 
escavadoras, que se realizaron de forma máis ou menos constante, dende o 
afundimento do buque Prestige, resultan aínda máis perigosos, xa que este tipo 
de maquinaria é susceptible de causar un maior dano e inestabilidade da barreira 
de area. Así a apertura derivada da autorización verbal do 16/12/2009, incidiu de 
forma negativa sobre a zona central da barreira, debilitando a mesma, e 
provocando que en menos de 6 horas, se desaugase máis de 1.000.000 m3 de 
auga, quedando a lagoa completamente seca, e destruíndose en varios puntos a 
coiraza interna. 
 
Chama a atención que mentres no informe do Xefe do Servizo de Conservación da Coruña, 
ou nas Declaracións do Director Xeral de Conservación da Natureza en sede parlamentaria, 
se argumente que o baleirado da lagoa é unha actividade tradicional, esta actuación non 
apareza mencionada na Ficha Informativa Ramsar (FIR) do humidal "Lagoa e areal de 
Valdoviño" actualizada pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia 
o 19 de febreiro de 2007, 
 
A Lei 9/2001 de Conservación da Natureza, en relación coas Zonas de Especial Protección 
dos Valores Naturais, indica que nestas "áreas se poderá seguir levando a cabo de xeito 
ordenado os usos e actividades tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o 
resto das actuacións, incluíndo a realización de edificacións, será precisa a autorización da 
Consellaría de Medio" (artigo 16). 
 
Non resulta moi axeitado falar dunha actualidade tradicional a apertura da lagoa, cando 
desta soamente existe constancia dende o Franquismo. Por outra banda, as aperturas 
iniciais, de carácter manual, pouco teñen que ver, coas aperturas realizadas nos últimos 20 
anos, con maquinaria pesada. Tanto as aperturas manuais, como as realizadas con 
maquinaria pesada, son susceptibles de alterar o destruír os compoñentes da 
biodiversidade característicos do espazo natural, como se evidencia no propio 
informe realizado polo Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, e 
por conseguinte quedarían á marxe do disposto no artigo 16 da Lei 9/2001. 
 
Sexa ou non unha actividade tradicional, as medidas de conservación e xestión establecidas 
para os espazos naturais da Rede Natura 2000 (DC 92/43/CEE, Directiva Aves 2009/147/CE, 
Lei 42/2007), non contempla ningunha diferenza en relación das accións en relación co seu 
carácter tradicional ou non tradicional. 
 
Quinto. - Á vista do anteriormente exposto, existen indicios razoables de que a Dirección 
Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia, incumpriu de forma continua e 
reiterada os obxectivos e medidas que regulan a xestión dos espazos naturais da Rede 
Natura 2000, e en concreto o artigo 35 da Lei 42/2007, os artigos 2 e 6 da DC 92/43/CEE, e 
os artigos 2, 3, 5, 6, da Directiva 2009/147/CEE. 
 
Existen igualmente indicios obxectivos e evidentes, de que tras a autorización verbal do 
16/12/2009, a lagoa mantivo, dende decembro do 2009 e ata finais de abril do 2010, un 
grave desequilibrio ecolóxico, que afecto moi negativamente á estrutura e distribución das 
súas comunidades de flora e fauna. 
 
Con independencia das sancións administrativas que puidesen derivarse, tanto para o 
operador, coma no seu caso para as autoridades ambientais supostamente responsables das 
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autorizacións outorgadas, por escrito o 23/10/2009, e verbalmente os días 20/11/2009 e 
do 16/12/2009, en conformidade coa Lei 42/2007 e da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de 
Responsabilidade Ambiental, estas actuacións poderían ser susceptibles de cualificarse como 
un delito contra os recursos naturais e do medio, en conformidade co Código Penal vixente. 
 
ADEGA. 26 de abril de 2010 
 

 


