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DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA 

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 

15781 Santiago de Compostela 

 

ESCRITO DE QUEIXA: Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral 

de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pola que 

se aproban as bases e se convoca a segunda edición do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia. 

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO: PR002A 

 

Don/Dona _________________________________________________________________ con DNI. 

Número ________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

________________________________________________________________, municipio de 

_______________, provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

PRIMEIRO.- Obxecto da queixa 

Por medio do presente escrito indícase que se tivo coñecemento da Resolución da Secretaría Xeral de 

Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade pola que se aproban as bases e se convoca a segunda edición do Concurso de 

Curtas Senda Litoral de Galicia publicada na páxina web da Xunta de Galicia:  

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36067 (véxase documento pdf adxunto a este escrito) 

SEGUNDO.- Unidades administrativas obxecta da queixa 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Conselleiro Román Rodríguez González 

 Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Mira Lema 

 Secretaría Xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez 

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López 

 Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría Traba 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángueles Vázquez Mejuto 

 Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Belén María do Campo Piñeiro 

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela 

 Axencia Turismo de Galicia, María Nava Castro Domínguez 

  

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36067
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TERCEIRO.- Motivación da queixa 

Asina a convocatoria do concurso  de Curtas Senda Litoral de Galicia o secretario xeral de Educación e 

Formación Profesional, José Luis Lema Mira, natural de Cabana de Bergantiños (A Coruña), segundo indica 

a web: 

https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/goberno-e-altos-cargos/administracion-

xeral?content=/Portal-

Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/altos_cargos/administracion_xeral/tr

ansparencia_0095.html 

Asina tamén o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, coñecido pola súa estreita 

colaboración coa Fundación Eduardo Pondal do Couto, no municipio de Ponteceso (A Coruña), municipio 

lindeiro con Cabana de Bergantiños. Este certame  conta ademais coa colaboración da Axencia de Turismo 

de Galicia, a Fundación Galicia Sustentable, Enerxías de Portugal Renovables (EDPR). 

Tanto en Cabana de Bergantiños como en Ponteceso, a promotora eólica EDP Renovables ten en tramitación 

alomenos 7 parques eólicos, incluído o parque eólico reponteciado de Corme, localizado na Rede Natura 

2000. 

1.- Parque eólico Alto do Torreiro, en Cabana de Bergantiños. 

2.- Parque eólico Bustelo e Baralláns, en Cabana de Bergantiños. 

3.- Parque eólico Agrelo e Muriño, en Cabana de Bergantiños. 

4.- Parque eólico Monte Chan, en Laxe. 

5.- Parque eólico Soesto, en Laxe. 

6.- Parque eólico Pena dos Mouros, en Laxe. 

7.- Parque eólico de Corme (repotenciación), Rede Natura 2000, en Ponteceso. 

Chama poderosamente atención que colabore nesta convocatoria pública a Axencia de Turismo de Galicia, 

ben coñecida por informar nos expedientes de tramitación dos parques eólicos, en relación ao impacto 

turístico dos mesmos.  

Chama tamén a atención que ao fronte desta convocatoria estén dous empregados públicos, na súa calidade 

de altos cargos, vencellados ás localidades onde EDP Renovables ten parques eólicos en tramitación, 

Cabana de Bergantiños e Ponteceso. 

Chama a atención que segundo o artigo 12 da convocatoria, os centros  inscritos poderán obter máis 

información sobre a Senda Litoral de Galicia no web do proxecto (www.sendadosfaros.gal ), o chamado 

“Camiño dos Faros” que carece de avaliación ambiental e non está recoñecido oficialmente. E aínda así, a 

pesar da afección desta senda á Rede Natura 2000 e á coherencia desta, potencian e promoven a utilización 

dun roteiro que carece dos requisitos ambientais que a a normativa comunitaria e española esixen para ser 

recoñecida como tal, isto é, a preceptiva avaliación das súas repercusións sobre a Rede Natura 2000. 

Chama a atención que se financie con diñeiro público unha actividade deste tipo e na que participa unha 

empresa EDP Renovables, que ante a falla de licencia social dos seus proxectos eólicos na comarca, o que 

busca é precisamente a acepación e a licencia social e que a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de 

https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/goberno-e-altos-cargos/administracion-xeral?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/altos_cargos/administracion_xeral/transparencia_0095.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/goberno-e-altos-cargos/administracion-xeral?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/altos_cargos/administracion_xeral/transparencia_0095.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/goberno-e-altos-cargos/administracion-xeral?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/altos_cargos/administracion_xeral/transparencia_0095.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/goberno-e-altos-cargos/administracion-xeral?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/altos_cargos/administracion_xeral/transparencia_0095.html
http://www.sendadosfaros.gal/
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Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade, lle axuden a facer un branqueado ou lavado de cara, para mellorar a 

aceptabilidade social dunha actividade que o único que prevé para a comarca ata agora son desfeitas 

paisaxísticas, como é o caso da repotenciación do parque eólico de Corme e que pretende inzar eólicos en 

boa parte do litoral da Costa da Morte e incluso afectar á paisaxe protexida Penedos de Traba e Pasarela, en 

Laxe e Vimianzo (Decreto 294/2008, do 11 de decembro, polo que se declara paisaxe protexida os Penedos 

de Pasarela e Traba). 

É vergoñento este tipo de actividades e que a Xunta de Galicia se preste a este tipo de “lavados de cara” 

tanto da actividade eólica de EDP Renovables como da chamada “Senda dos Faros”, que afecta gravemente 

á Rede Natura 2000 e que non dispón de informe ambiental que garanta a súa viabilidade como tal. 

CUARTO.- Por que é tan importante protexer o litoral da Costa da Morte? 

A Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) é unha categoría de protección de carácter europeo e é 

outorgada a áreas naturais de especial relevancia para a conservación das aves, particularmente as que están 

ameazadas de extinción. 

Para este obxectivo é primordial a conservación dos seus hábitats coas condicións ambientais necesarias 

para o descanso, reprodución e alimentación das aves. 

 

ES0000497 Espazo mariño da Costa da Morte. Fonte: Ministerio de Medio Ambiente. 

Según a Directiva 79/409/CEE, do 2 de abril, relativa á conservación das aves silvestres (Directiva de Aves), 

as ZEPA´s son zonas de especial protección para as aves silvestres. A Rede de  ZEPA´s é unha figura de 

protección, establecida na Directiva de Aves, para as 175 especies de aves consideradas máis ameazadas en 

Europa e, especialmente, para as aves migratorias. Un determinado lugar, para ser designado ZEPA, debe 

albergar un número mínimo de aves que lle outorgue unha importancia internacional. 

As  ZEPA´s, xunto cos LIC (Lugares de Interese Comunitario), integran a Rede Natura 2000, cuxo 

obxectivo é a conservación da biodiversidade na Unión Europea. 
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As Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPAS) son zonas delimitadas e definidas polas 

Comunidades Autónomas, a partir de áreas que en cada rexión considéranse importantes para as aves.  O 

Ministerio de Medio Ambiente é o encargado de tramitar a documentación ante a Unión Europea. 

As actividades humanas que están permitidas nas  ZEPA´s son todas aquelas que non prexudiquen ás 

especies de aves polas cales se protexeu dita zona. 

A Orde  AAA/1260/2014, do 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves en 

augas mariñas españolas, «BOE» núm. 173, do 17 de xullo de 2014, establece a declaración de 39 espazos 

das augas mariñas baixo soberanía ou xurisdición española como Zonas de Especial Protección para as Aves 

(ZEPA), de conformidade co establecido na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade. Entre eses espazos está o ES0000497 Espazo mariño da Costa da Morte, con unha 

superficie de 3.162,83 Km2. 

Este espazo mariño ocupa gran parte da plataforma continental fronte á costa dá  Morte, no noroeste de 

Galicia. O interese do espazo radica na súa importancia como embude migratorio debido á súa privilexiada 

situación xeográfica e aos fortes ventos predominantes de compoñente  N e  NW. Estímase que máis dun 

millón de aves mariñas pasan por esta zona durante o verán-outono (migración  postnupcial). A maior parte 

das aves en migración proveñen do norte de Europa e  Siberia occidental, pero tamén hai especies 

mediterráneas (pardela balear,  Puffinus  mauretanicus),  neárticas (gaivota de  Sabine,  Larus  sabini) e do 

hemisferio Sur (pardela sombría,  Puffinus  griseus). A elevada produtividade da zona convértea tamén 

nunha importante área de alimentación, tanto para as especies en migración como para as locais 

(reprodutoras e  invernantes). Entre as reprodutoras locais destacan a gaivota  tridáctila (Rissa  tridactyla) e o  

arao común ibérico (Uria  aalge  ibericus), que concentran as súas únicas colonias españolas nas costas 

enfrontadas ao espazo protexido. A zona conta tamén con colonias de  paíño europeo (Hydrobates  

pelagicus) e corvo mariño  moñudo (Phalacrocorax  aristotelis  aristotelis). 

A conservación destes taxóns na  ZEPA resulta prioritaria debido a que os seus valores poboacionais, status 

de ameaza ou representatividade xustifican a importancia ornitolóxica da área a nivel nacional e 

internacional. 

A importancia da Rede Natura 2000 deriva da necesidade de facer efectiva a conservación de hábitats, flora 

e fauna, a través dos instrumentos previstos, como é a declaración de zonas ZEPA. Doutra banda, lembrar a 

obriga dos Estados de facela efectiva, que en tanto que debe prevalecer a protección dos devanditos lugares 

xa que doutro xeito non tería sentido, o cal conleva que as actividades que se pretendan levar a cabo nesta 

áreas teñen que ser compatibles cos obxectivos que perseguen tal protección. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- A retirada inmediata da Convocatoria do II Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia polas anomalías 

detectadas e descritas na exposición deste escrito. 

2.- Que se indague se existe ou non trato de favor por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade en favor da mercantil e promotora eólica EDP Renovables, motivado pola relación personal 

que existe entre os altos cargos que ocupan estas secretarías (Valentín García Gómez e José Luis Mira 

Lema) e as localidades de Cabana de Bergantiños e Ponteceso, onde EDP Renovables ten alomenos sete 

parques eólicos en tramitación e se existe relación de favor en relación á tramitación destes expedientes. 
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3.- Que se indaguen os motivos polos que se referencia nas bases da convocatoria á Senda dos Faros que 

non dispón arestora de avaliación ambiental e/ou de informe das súas repercusións sobre a Rede Natura 

2000, e por tanto, non se acredita a viabilidade da utilización desta ruta litoral sen afectar á rede de espazos 

protexidos. 

4.- Que se explique cal é o papel da Axencia de Turismo de Galicia nesta convocatoria e como vai afectar 

esta relación con EDP Renovables aos informes que esta teña que emitir nos procedementos de tramitación 

dos parques eólicos promovidos pola promotora portuguesa. 

Apártese aos empregados públicos encargados de informar da tramitación dos expedientes dos parques 

eólicos promovidos por EDP Renovables e cuxa actuación puidera ser obxecto de conflito de intereses ou 

verse enturbiada pola falla de obxectividade e imparcialidade pola súa vinculación coa mercantil promotora, 

como é o caso dos altos cargos citados e o da presidencia da Axencia de Turismo de Galicia.  

5.- Dése traslado á Fiscalía Xeral do Estado sobre estes tres últimos puntos para que investigue se puido 

existir conflicto de intereses ou un posible trato de favor ou de influencias a favor de EDP Renovables, por 

parte dalgún dos altos cargos citados no corpo deste escrito, incluida a presidencia da Axencia de Turismo 

de Galicia. 

Investíguese se a promoción que a convocatoria realiza do chamado roteiro litoral “Senda dos Faros” 

puidera incorrer nun presunto ilícito penal pola súa afección á Rede Natura 2000 e a necesaria coherencia 

desta, en tanto que este roteiro non dispón da preceptiva avaliación de repercusións sobre a RN2000 que 

garanta a súa viabilidade ambiental. 

Por ser de Xustiza, que se solicita en Cabana de Bergantiños, a día de hoxe dez de xaneiro de dous mil 

vintedous. 

 

 

 

ASDO.- ______________________________ 

 

 


