Projecte
Memòria justificativa
per a l'homologació de la senda

________XXXXXX_________

Notes:
Abans de redactar la memòria justificativa, consultar els apartats de la web de la FBME sobre
homologació de Senders (normativa i procediments), així com el Manual de Senyalització de Senders
GR®, PR® i SL® de la FEDME.
Tots els apartats consignades en aquesta memòria són importants. L'estil és lliure. El en cas que el
Comitè de Senders de la FBME entengui que falta alguna dada o que aquest està incomplet podrà
sol·licitar al promotor l'aclariment, emplenament o millora d'aquests.
Signatura i segell del promotor. La memòria haurà de ser remesa en format PDF signat
electrònicament i que permeti la còpia de text, imatges i altres continguts. En el cas de no disposar
de certificat electrònic s'haurà d'imprimir, signar i segellar, escanejar i enviar l'arxiu en format PDF
juntament amb l'arxiu de text emplenat que permeti la còpia de text, imatges i altres continguts.

1. Denominació prevista de la sendera
Nom característic de la zona o llocs pels quals discorre el sender.

2. Dades de contacte
Dades de l'entitat PROMOTORA.
Nom o raó social.
NIF / CIF.
Representant legal.
Adreça completa.
Telèfon de contacte.

Correu electrònic.

Persona de contacte per al seguiment de l'homologació / modificació.
Nom i cognoms.
Càrrec.
Adreça completa.
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
Dades de l'entitat realitzadora.
En el cas que l'execució dels treballs de senyalització hagi de ser realitzada per una altra entitat diferent de la promotora:
Nom o raó social.
NIF / CIF.
Representant legal.
Adreça completa.
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
DADES DE FACTURACIÓ:
Indicar a quina entitat (promotora o realitzadora) s'ha de remetre el pressupost i, si s'escau, la factura corresponent.
INFORMACIÓ:
Indicar les dades de contacte de la persona o entitat (Tourist Info, Oficina d'Informació, Ajuntament, etc.) que facilitarà la
informació als usuaris.

3. Justificació i objectius de el projecte
Exposició de motius que han portat a la decisió d'homologació/modificació de l'itinerari, objectius i propòsits que es pretenen
amb el mateix, connexió amb la xarxa de senders existent, compatibilitat amb els projectes de desenvolupament que
existeixin, etc.
*Es recorda que, segons la Normativa d'Homologació de Senders FBME a la Comunitat Balear, no s'homologaran nous traçats si el promotor
té pendents actuacions en altres senders (homologacions, controls de qualitat condicionats o negatius, etc.)

4. Descripció general de el projecte
-

-

Localització:
o Municipi de referència.
o Comarca.
o Província.
Termes municipals pels quals discorre el traçat.
El seu municipi disposa d'Inventari de camins (segons l'Art, 17 i ss. del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals).
Camins tradicionals i sendes recuperades.
Elements a destacar en el recorregut.
o Geografia física. Punts d'interès natural (botànic, geològic, etc.).
o Patrimoni etnogràfic, històric o cultural.

5. Característiques de la sendera:
-

Classificació (GR, PR, SL).
Rang (principal, variant, derivació, enllaç).
Tipus (lineal, circular).
Punt de partida (panell d'inici): Ubicació prevista del panell d'inici de la sendera. En cas que el punt de partida no es
trobi en una població, indicar com arribar des de la localitat de referència. Enllaç de Google Maps a aquest punt.
Punt de cap (panell de final): Ubicació prevista del panell de cap de la sendera. En cas que el punt de final no es trobi
en una població, indicar com arribar des de la localitat de referència. Enllaç de Google Maps a aquest punt.
MESURA (mètode per valorar la dificultat i compromís de les excursions).
* Pot calcular les dades de l'MESURA al web de Muntanyes Segures. https://montanasegura.com/mide/

MIDE
Horari teòric

Severitat del medi natural

Desnivell de pujada

Orientació en l'itinerari (b)

Desnivell de baixada

Dificultat en el desplaçament

Distància horitzontal
(a)

Quantitat d'esforç necessari

2

(A) S'ha de fer constar la distància real, tenint en compte el guany o pèrdua d'altitud. Lleugerament superior
a la distància projectada.
(B) Aquesta puntuació s'aplicaria a la majoria de senders senyalitzats.

-

Indicar els trams i percentatge d'asfalt o cimentats pel que fa a la distància.
* Es recorda que segons la Normativa d'homologació FBME de senders a la Comunitat Balear, no s'admetrà més d'un 20%, a excepció
dels trams que discorrin per nuclis de població.

Trams d'asfalt o cimentats
Coordenades inici tram
UTM (ETRS89)

Tram
Huso

X: (6 dígits)

Longitud

Y: (7 dígits)

1
2
3
4
5
Total%:

-

Naturalesa i titularitat dels terrenys pels quals discorre el sender.

% Sobre la
distància total

Relació de parcel·les cadastrals per les quals discorre el sender.
Propietat
(Camí, finca, muntanya pública, etc.)

Referència cadastral

Titularitat

Sol·licitat el permís

Autorització escrita

(Sí / No / En tràmit)

(Sí / No)

Afegir tantes files com sigui necessari.
Adjuntar el certificat de consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de bé immoble de cada referència.
*Es recorda que s'han de presentar les autoritzacions dels propietaris dels terrenys o titulars de tots els drets concorrin en el traçat de la
senda juntament amb aquesta memòria. Els models d'autorització es poden descarregar a l'apartat de Senders de la web de l'FBME).

Cartografia de referència

Indicar la distribució dels fulls

Institut Geogràfic Nacional. Sèrie MTN25

-

Indicar els senders homologats coincidents amb el proposat.
*Es recorda que segons la Normativa d'homologació FBME de senders a la Comunitat Balear no s'admetrà més d'un 25% de traçat
coincident amb altres senders homologats o en procés d'homologació.

Senderisme coincidents amb el proposat
Matrícula

Coordenades inici
tram coincident (a)
UTM (ETRS89)

Denominació
Huso

X: (6 dígits)

Longitud

% Sobre la
distància total

Y: (7 dígits)

Total%:
(A) En el cas que no hi hagi tram coincident (pe. Un encreuament o enllaç), s'indicaran les coordenades del punt de connexió però
el camp longitud es deixarà en blanc.

Possibles afeccions a Biodiversitat i/o espais protegits
Element

Denominació

Parc Natural, zona humida, PNM, Paisatge
protegit, microreserva, ZEC, etc.

*Es recomana consultar amb el gestor de l'Espai Protegit la idoneïtat de el projecte abans de la seva senyalització.

6. Descripció del recorregut
Resum o abstrac.
3-4 línies que donin a conèixer el sender i motivin el senderista a caminar per ell.

Punts directrius (inclosos a l'arxiu georeferenciat com waypoints)
Directriu

Coordenades
UTM (ETRS89)

Nombre /
Nom del Waypoint
Huso

X: (6 dígits)

Topònim

Y: (7 dígits)

Cruïlla amb altres senders
homologats, corral, font, àrea
recreativa, etc.

Descripció detallada del recorregut.
En el sentit de la marxa indicat en els punts directrius.
No s'inclourà en aquest apartat la informació dels punts d'interès natural (botànic, geològic, etc.)
o de el patrimoni etnogràfic, històric o cultural. (Limitat a 2500 caràcters que corresponen aprox.
A una cara d'un fullet informatiu).

7. Treballs de desbrossament i adequació de la plataforma.
-

Descripció de les actuacions previstes.
Tramitació de llicències o permisos.
Impacte ambiental.

8. Senyalització.
Senyalització vertical (No serà necessari descriure la senyalització horitzontal)
Relació amb geolocalització dels panells informatius i pals de senyalització previstos en el
recorregut i marcats a l'arxiu georeferenciat com waypoints.
Directriu

Col·locació

Panell d'inici, panell de cap, pals
direcció, altres suports ...

Obligatòria / lliure

Topònim

Coordenades
UTM (ETRS89)

Nombre /
Nom del Waypoint
Huso

X: (6 dígits)

Y: (7 dígits)

9. Calendari previst d'execució. cronograma
A el menys, han de constar les dates previstes per a la visita de pre-homologació, els treballs d'adequació i senyalització i la
d'homologació.

10. Projecte de divulgació i informació de la sendera
Actuacions previstes per a la divulgació del recorregut: impressió de fullets, publicació en web, etc.

11. Documentació obligatòria per presentar:
-

-

Identificació topogràfica de l'itinerari sobre cartografia oficial a escala 1: 10.000. (En pdf)
Arxiu georeferenciat de la sendera en format GPX corregit (netejat i filtrat). Es marcaran com waypoints els punts
directrius del recorregut i la ubicació de la senyalització vertical prevista.
Compromís del promotor de manteniment de la senyalització i característiques de la sendera, d'acord amb la seva
homologació (veure model a la web de la FBME).
Informe favorable de l'entitat municipal en el terme del qual s’ubiqui el sender (veure model a la web de la FBME).
Autoritzacions dels propietaris dels terrenys o titulars de drets pels quals transita el sender ((veure model a la web de la
FBME) i el certificat de consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de bé immoble de cada referència, segons la
taula de referències cadastrals de el punt 5.
Dossier fotogràfic. Els arxius, si és possible, han d'estar etiquetats geogràficament en les metadades de la imatge.

