INFORME
PRE-HOMOLOGACIÓ SENDERS
COMITÈ DE SENDERS FBME
Dades del sender
Nom del
sender

Matrícula
Promotor
Municipi de referència
Municipis pels quals
transcorre el sender
Illa

Dades de la visita
Data de la visita
Tècnic (nom i cognoms)
Correu electrònic
Ha assistit el promotor
Acompanyant per part de
promotor (nom i
cognoms)
Càrrec
Contacte

CARACTERÍSTIQUES DEL SENDER
Classificació
Punt de partida
Enllaç Google Maps
Punt final
Enllaç Google Maps
Bibliografia

Rang

Tipus

CARACTERÍSTIQUES DEL SENDER

Marcar els factors de risc per a "Severitat del medi"
Exposició a l'itinerari a despreniments espontanis
de pedres
Exposició a l'itinerari a desprenimentos de pedres
provocats pel grup o un altre

Exposició a l'itinerari a despreniments espontànies de neu o gel
Exposició contrastada a picades de serps o insectes perillosos

Pas per glaceres o aiguamolls

Pas o encreuament de torrents sense ponts

Existència de passos en què sigui necessari l'ús de les
mans
Alta probabilitat de que a la nit la temperatura baixi
de 5ºC i la humitat relativa superi el 90%
Alta probabilitat de que a la nit la temperatura
descendeixi de 0ºC
Pas per llocs allunyats a més d'1 hora de marxa
(Horari MESURA) d'un lloc habitat, un telèfon de
socors o una carretera oberta
L'itinerari, en algun tram, transcorre fora de traça de
camí i per terreny complicat o irregular que
dificultaria la localització de persones
Eventualitat que una caiguda d'un excursionista sobre
el propi itinerari li provoqui una caiguda a l'buit o un
lliscament per la pendent

Pas probable per geleres o glaceres, independentment de la seva
inclinació
La diferència entre la durada del dia i l'horari de l'recorregut és
menor de tres hores
Alta probabilitat de que a la nit la temperatura descendeixi de -10ºC
Pas per llocs allunyats a més de 3 hores de marxa (horari MIDE) de
un lloc habitat, un telèfon de socors o una carretera oberta
En algun tram de l'recorregut ha algun altre factor de risc, propi
de cada zona, que no s'ha tingut en compte en el llistat anterior
En algun tram de l'recorregut, l'existència de fenòmens meteorològics
que no es juzgen infreqüents, augmentaria considerablement la dificultat
de l'itinerari

Cartografia (indicar la distribució dels fulls)
Cartografia de referència
Institut Geogràfic Nacional. Sèrie MTN25

Fulles

Senders homologats coincidents amb el proposat
Matrícula

Denominació

Possibles afeccions a Biodiversitat i/o Espais Naturals Protegits
Element
Parc Natural i Paratge Natural
LIC (Lloc Importància Comunitària)

Denominació

AVALUACIÓ DE L'ESTAT DE LA SENYALITZACIÓ
Es tindran en compte les directrius del punt 5 "senyals" i 6 "criteris per a la col·locació de senyals i
suports", del Manual de Senders de la FEDME".
S'ha d'avaluar amb "Correcte" o "No correcte"
Senyalització horitzontal
Les senyals
Estat de conservació
Dimensions adequades
Colors adequats
Trams coincidents
Criteris per a la col·locació
Senyalització obligatòria
Criteris d'ubicació
Freqüència de la ubicació
Suport dels senyals
Senyalització de trams urbans
Observacions:
En el cas d'avaluació "No correcte" s'haurà de reforçar aquesta avaluació amb fotografies geoposicionadas, indicant el
punt avaluat i el número de la fotografia.

AVALUACIÓ DE L'ESTAT DE LA SENYALITZACIÓ
DIRECTRIU

TOPÒNIM

NOMBRE o NOM

WAYPOINT

COORDENADES
X: (6 dígits)
Y: (7 dígits)

ESTAT DE CONSERVACIÓ
(Deficient, deteriorat,
acceptable, bo)

CONTINGUT MÍNIM
correcte, no correcte

NOMBRE o NOM
FOTOGRAFIA

OBSERVACIONS

ADEQUACIONS DEL FERM I NETEJA
INDICAR TRAMS DEL SENDER
Coordenades
Directriu
(Neteja, adequació)
X: (6 dígits)
Y: (7 dígits)

Longitud aprox.
del tram

Nombre o nom

Nombre o nom

waypoint

Fotografia

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
Punts directrius (marcats a l'arxiu georeferenciat com waypoints)
Nombre i nom

waypoint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coordenades UTM (ETRS89, Fus 30)
X: (6 dígits)

Y: (7 dígits)

Topònim

Directriu

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT

OBSERVACIONS ADDICIONALS

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Arxiu georeferenciat de la sendera en format GPX
Mapa topogràfic del sender
Fotografies de l'estat del sender posterior a les adequacions proposades
Fotografies de tota la senyalització vertical
Publicacions
Altres

RESULTAT DEL INFORME DE PRE-HOMOLOGACIÓ
POSITIU

CONDICIONAT

NEGATIU

DATA:
SIGNATURA DEL TÈCNIC:
DATA:
VISTIPLAU DEL COMITÈ DE SENDERS

