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DEFINICIÓ DEL PROTOCOL 

 
 
 Aquest protocol té com a objecte la definició del circuit de fases i estats a 

seguir per un sender per a l’obtenció de l’homologació en el Registre de 

Senders de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME), amb la finalitat d’obtenir la qualificació d’Apte per al recorregut, 

segons la normativa establerta. 

 

Seguidament es detallen les diferents fases a seguir: 

 

 

Sol·licitud del Número Provisional de Sender 

 

 La sol·licitud per a l’homologació d’un sender s’haurà de ser realitzada 

pel Promotor, persona o entitat pública o privada, encarregada de les relacions 

amb el Comitè de Senders de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 

(FBME), entitat gestora de l’adjudicació del número provisional de sender. 

 

 Per a l’obtenció del número és requisit indispensable la complimentació 

d’una carta de sol·licitud, on hi ha de figurar les dades mínimes a enviar al 

Comitè de Senders. 

 

 Pel que fa al sender, la carta ha d’incloure obligatòriament la següent 

informació: 

 

● Tipus de sender (GR; PR; SL o SU) 

● Nom 

● Província on està ubicat 

● Illa a la que pertany 

● Comarca 

● Punts d’inici i final del sender 

● Breu descripció de l’itinerari 
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● Justificació del projecte (històric, mediambiental, etc.) 

● Titularitat dels camins 

● Longitud en quilòmetres 

● Desnivell 

● Enllaços amb altres senders 

● Cartografia 

● Tipus de terreny 

● Hores de marxa 

 

 Pel que fa referència al promotor, la petició ha d’incloure, 

obligatòriament, les següents dades: 

 

● Nom de l’organització 

● Nom de la persona de contacte 

● Adreça completa 

● Número de telèfon 

 

 També hi poden figurar, de forma opcional, les dades següents: 

 

● Càrrec de la persona de contacte 

● Número de fax 

● Adreça de correu electrònic 

 

 Una vegada realitzat aquest tràmit amb el Comitè de Senders, el sender 

entrarà a formar part de l’Inventari de Senders de la comunitat autònoma. 

 

 

Avaluació de sol·licitud de Número Provisional 

 

 Un cop rebuda la carta de sol·licitud d’assignació del número provisional 

per part del promotor, el Comitè de Senders procedirà a realitzar una primera  
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avaluació sobre la viabilitat del sender; podent concedir o denegar l’assignació 

del número esmentat. 

 

 L’avaluació es realitzarà sobre la base del compliment dels plans 

directors estatals i autonòmics de senders, i els criteris fonamentals de creació 

de senders establerts en el “Manual de senderismo”, publicat per la FEDME. 

 

 Una vegada que s’hagi assignat el número, el Comitè de Senders 

procedirà a l’enviament al promotor de la carta de concessió del número 

provisional, informant-lo d’aquest fet, essent donat d’alta en el registre de la 

FBME amb l’estat de “Número Provisional” 

 

 Aquest número serà retirat si en el termini d’un any, comptat des de la 

concessió del número, el promotor no hagués sol·licitat la inspecció tècnica del 

sender per a la seva homologació. 

 

 El promotor podrà sol·licitar l’ampliació de sis mesos més, sempre i quan 

l’esmentada sol·licitud es faci abans de la finalització de l’any de la concessió i 

dins del termini per prolongació de les obres que s’estiguessin realitzant sobre 

el terreny. 

 

 En cas de resultar negativa l’avaluació, el Comitè de Senders enviarà 

una carta al promotor informant-lo dels motius pels quals s’ha denegat la 

concessió del número, passant a la fase d’arxiu en l’inventari de la FBME amb 

l’estat de “Número Denegat”. 

 

 

Sol·licitud d’inspecció de Sender Senyalitzat 

 

Acabada la fase de senyalització del sender per part del promotor, i si aquest 

considera que acompleix els requisits necessaris per a la seva homologació,  
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haurà de sol·licitar, mitjançant carta, la inspecció tècnica del sender esmentat al 

Comitè de Senders. 

 

 En la carta de sol·licitud, s’hauran d’incloure, obligatòriament, les 

següents dades en relació al sender: 

 

● Número provisional designat per la FBME per aquest sender 

● Nom del promotor 

● Nom i dades de l’entitat mantenidora, en cas que aquesta sigui diferent al 

promotor. 

 

 Pel que fa al promotor, la petició ha d’incloure, de forma obligatòria, la 

informació següent: 

 

● Nom del promotor 

● Nom de la persona de contacte 

● Adreça completa 

● Número de telèfon 

 

 També es pot incloure, de forma opcional, la següent informació: 

 

● Càrrec de la persona de contacte 

● Número de fax 

● Adreça de correu electrònic. 

 

 A la carta de sol·licitud, s’ha d’adjuntar: 

 

► Projecte de definició del sender 

► Autoritzacions de pas i de senyalització necessàries 
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Inspecció de Sender Senyalitzat 

 

 Rebuda la sol·licitud d’inspecció pel Comitè de Senders i previ pagament 

de les tasses corresponents, aquest procedirà a la designació d’un Tècnic de 

Senders, titulat per la Escuela Española de Alta Montaña, que s’encarregarà de 

realitzar in situ la inspecció del sender. Finalitzada la inspecció, el tècnic emetrà 

el pertinent informe declarant-lo Apte per a la seva homologació. 

 

 En el cas de resultar No Apte, es redactarà un informe amb les 

incidències i/o deficiències trobades en la senyalització o condicionament del 

sender. Aquest serà enviat al promotor per a que procedeixi a la correcció de 

les incidències. 

 

 El promotor haurà de realitzar una nova sol·licitud d’inspecció un cop 

s’hagin corregit els problemes que impedien la catalogació com a Apte. 

 

 

Homologació. Número Definitiu 

 

 Un cop obtingut l’informe tècnic favorable, el Comitè de Senders 

procedirà a l’enviament d’una carta al promotor informant-lo de l’homologació 

del sender. Des d’aquest moment, i a tots els efectes, el sender es considerarà 

apte per a la seva homologació y apareixerà amb l’estat d’Homologat. Pel que 

fa a la seva numeració, que fins aleshores era provisional, obtindrà la 

qualificació de Definitiva en el Registre Autonòmic de Senders, informant-se 

oficialment a la FEDME per que, a tots els efectes, així figuri en el Registre 

Estatal de Senders, no podent ser assignada aquesta numeració a cap altre 

sender. 
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Manteniment periòdic 

 

 Un dels aspectes més importants en un sender, però sovint oblidat, és el 

del seu correcte manteniment. 

 

 Tant la senyalització com el condicionament dels senders es fan malbé 

amb el pas del temps per causa de factors meteorològics, l’acció dels animals, 

el vandalisme, etc. 

 

 Per aquest motiu, un sender que en un moment determinat pot ser apte 

per ser homologat, pot haver perdut aquesta condició al cap dels anys, si no 

s’ha realitzat un manteniment adequat. 

 

 Des del Comitè de Senders es pretén que els senders no quedin oblidats 

un cop inaugurats, sinó que es tingui cura d’ells de la mateixa manera que es té 

cura d’altres instal·lacions. Per això és necessari que es designi una entitat 

pública o privada que es comprometi a encarregar-se del manteniment del 

sender (l’entitat mantenidora). 

 

 Per tant, s’ha establert  una revisió quinquennal dels senders, podent ser 

retirada l’homologació d’aquells senders que no estiguin en condicions de ser 

recorreguts amb seguretat. Aquesta revisió, de la mateixa manera que la 

homologació, haurà de ser realitzada per Tècnics de Senders titutats per la 

Escuela Española de Alta Montaña. 


