
 
 

A/A PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 

 Rúa Fotógrafo Luis Ksado, 17, 36209 Vigo, Pontevedra. 

 

ASUNTO: SOLICITUDE DE REUNIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN O CAMIÑO DOS FAROS, A CMAT (COSTA 
DA MORTE ASOCIACIÓN TURÍSTICA) E A FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO. 

 

D. Juan José Blanco Riveiro,  con D.N.I.  número   44809172 C, en calidade de  Presidente da 
Costa da Morte Asociación Turística (CMAT),  con CIF: G-70446810 

 

FEITOS: 

- A CMAT é o ente de xestión turística oficial do xeodestino Costa da Morte, e destaca 
entre as súas funcións a promoción de Costa da Morte coma destino turístico e o 
impulso de iniciativas turísticas que contribúan a un modelo sostible, ao 
desenvolvemento socioeconómico do territorio, ao equilibrio dos fluxos turísticos ao 
longo de todo o territorio de Costa da Morte e á posta en valor do patrimonio natural e 
cultural do destino.  

- A CMAT representa e está composta por un total de 16 concellos, entre os cales se 
atopan todos os que conforman o ámbito territorial do Camiño dos Faros. 

- O Plan de Acción para o Turismo de Costa da Morte, promovido pola CMAT, identifica 
coma os seus principais retos: ser un destino turístico recoñecido pola súa calidade, 
contar cun modelo de desenvolvemento turístico sostible a nivel económico, ambiental 
e social, acadar un maior equilibrio dos fluxos turísticos a nivel territorial e ao longo do 
ano, contar cun tecido turístico unido e coordinado e consolidar a marca turística Costa 
da Morte.  

- O Plan de Acción para o Turismo de Costa da Morte identifica O Camiño dos Faros coma 
unha actividade exemplar e acorde cos todos e cada un dos retos do plan, funcionando 
como unha actividade respectuosa co medio, con capacidade de xerar fluxos turísticos 
ao longo de todo o ano, con visitantes nacionais e internacionais, que pon en valor o 
patrimonio natural e cultural ao longo de todo o camiño, así coma ás xentes locais e as 
profesións tradicionais, e en colaboración con multitude de concellos, asociacións e 
outras entidades.  

- A CMAT e a Asociación O Camiño dos Faros traballarán conxuntamente para velar pola 
continuidade do Camiño dos Faros, pola sostibilidade das actividades desenvolvidas nel, 
pola seguridade dos camiñantes e polo seu posicionamento.  

- A CMAT e a Asociación O Camiño dos Faros, consideran necesaria a homologación do 
mesmo coma GR, regulada pola Normativa de Homologación de Sendeiros en Galicia 
(abril 2014), desenvolvida pola Federación Galega de Montañismo. 

- A Asociación O Camiño dos Faros presentou a EDS a través dun Técnico de Sendeiros de 
Galicia en decembro de 2018; que foi desestimada en xaneiro de 2019 por unha serie 
de supostos incumprimento de mínimos da normativa reguladora, que ocasionaban a 



imposibilidade de iniciar o proce
indicados no informe. 

- O Técnico de Sendeiros de Galicia
e presentación da EDS
puntos da normativa que se entenden coma incumpridos, 
continuar co proceso 

 

 

SOLICITA: 

Unha reunión co Presidente da Federación Galega de Montañismo e o Vogal de Sendeiros, co 
fin de analizar todos os puntos supostamente incumpridos da normativa que ocasionan a non 
pre-homologación do Camiño dos Faros coma GR, e atopar 
Federación, as solucións realistas e acreditables que farían ao Camiño dos Faros apto para o 
inicio dos traballos de homologación.

 

Agradecendo de antemán a súa colaboración e apoio, reciban un cordial saúdo:

 

 

 

D. Juan Blanco Riveiro 
Presidente da CMAT 
 

 

 

 

imposibilidade de iniciar o proceso de homologación por unha serie de motivos 
indicados no informe.  
O Técnico de Sendeiros de Galicia que elaborou o traballo pertinente para a elaboración 
e presentación da EDS, tras a comunicación da Federación Galega de Montañismo dos 
puntos da normativa que se entenden coma incumpridos, decide unilateralmente non 
continuar co proceso e desvincularse do mesmo.  

Unha reunión co Presidente da Federación Galega de Montañismo e o Vogal de Sendeiros, co 
fin de analizar todos os puntos supostamente incumpridos da normativa que ocasionan a non 

homologación do Camiño dos Faros coma GR, e atopar conxuntamente, 
as solucións realistas e acreditables que farían ao Camiño dos Faros apto para o 

inicio dos traballos de homologación.  

Agradecendo de antemán a súa colaboración e apoio, reciban un cordial saúdo:

En Mazaricos, a 14 

Dna. Cristina 
Presidenta da Asociación O Camiño dos Faros

 
so de homologación por unha serie de motivos 

que elaborou o traballo pertinente para a elaboración 
, tras a comunicación da Federación Galega de Montañismo dos 

decide unilateralmente non 

Unha reunión co Presidente da Federación Galega de Montañismo e o Vogal de Sendeiros, co 
fin de analizar todos os puntos supostamente incumpridos da normativa que ocasionan a non 

conxuntamente, co apoio da 
as solucións realistas e acreditables que farían ao Camiño dos Faros apto para o 

Agradecendo de antemán a súa colaboración e apoio, reciban un cordial saúdo: 

 de marzo de 2019 

Presidenta da Asociación O Camiño dos Faros 


