SOLICITUDE DE HOMOLOGACIÓN DE SENDEIROS
(FGM)

SENDEIRO/S DE PEQUENO PERCORRIDO
SENDEIRO/S DE GRAN PERCORRIDO
PROXECTO

ENTE PROMOTOR

Deberá ser entregada na Federación Galega de Montañismo, na rúa Fotógrafo Luís Ksado 17, of.10,
36209 – VIGO.
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ENTIDADE PROMOTORA DO PROXECTO
IDENTIFICACIÓN DO ENTE PROMOTOR
Nome / Nome e apelidos:
Domicilio:
Localidade:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Número de Inscrición no Rexistro de Asociacións:
CIF:

REPRESENTANTE DO ENTE PROMOTOR
Nome e apelidos:
Cargo que ocupa:

IDENTIFICACIÓN DO TÉCNICO DE SENDEIROS RESPONSABLE DO PROXECTO
Nome / Nome e apelidos:
Domicilio:
Localidade:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
DNI/NIF:

QUEDO sabedor de que a homologación do proxecto presentado está condicionada á
comprobación dos datos e á súa adecuación ós criterios e normativa para o desenvolvemento
do sendeirismo segundo o Plan Director de Sendeiros da FEDME e da FGM.

Sinatura do Representante do Ente Promotor

Selo do Ente Promotor
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COMPROMISO DE MANTEMENTO DA/S RUTA/S HOMOLOGADA/S
ENTIDADE PROMOTORA DO PROXECTO
ENTE PROMOTOR
Nome do proxecto:

O ente promotor nomea responsable de mantemento do ou dos sendeiros a:
Nome / Nome e apelidos:
Domicilio:
Localidade:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
DNI/NIF:

Así mesmo, o ente promotor comprométese, para acadar a homologación dos percorridos de
sendeirismo a:
1. Presentar un informe anual do estado de conservación dos sendeiros.
2. Corrixir as deficiencias que resulten do nomeado informe.
3. Atender as observacións fundadas que lle presente a Federación Galega de Montañismo
mediante o seu Comité de Sendeiros.
4. Reservar no seu orzamento anual unha partida que cubra os anteriores compromisos.
5. Renovar este compromiso ó remate de seis anos.

O correcto mantemento dos sendeiros equivale á conservación da autorización do percorrido
do sendeiro e permitirá ó ente promotor:
1. Difundir publicamente a existencia da nomeada autorización.
2. Aparecer na Guía e Rexistro dos Sendeiros de Galicia e como tal na Guía e Rexistro dos
Sendeiros Estatais, así como noutros de ámbitos máis extensos.
3. Formar parte da Rede Galega de Sendeiros.
4. Poder acceder a subvencións públicas ou privadas de fomento do sendeirismo.
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Se non cumpre este compromiso, procederase á retirada da homologación e á eliminación das
guías e rexistros anteriormente mencionados.
E para que así conste, asino a presente solicitude en
, a día

Sinatura e selo do Ente Promotor

Sinatura do responsable do mantemento
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Técnico

de

Sendeiros

da

Federación

Galega

de

Montañismo con titulación FEDME en vigor,

CERTIFICA

Que rematadas as obras de acondicionamento, sinalización e equipamento definidas
no EDS PR-G

, realizóuse a preceptiva revisión do trazado, co fin de comprobar a súa

adecuación ó espiritu e

á letra das normas establecidas no Manual de Sendeiros da

Federación Galega de Montañismo e a Normativa de Homologación de Sendeiros de Galicia
vixentes.

Que ó non presentar deficiencias sustanciais nin relevantes, o sendeiro PR-G
denominado

, consideráse apto para o uso ós que

están destiñadas estas instalacións lúdico-deportivas,

Polo anteriormente exposto,
SOLICITA

Que se proceda á inspección por Técnicos da Federación Galega de Montañismo do
mencionado sendeiro co fin de obter o conseguinte Certificado de Homologación.

En

a

de

de

Asdo.
Técnico de Sendeiros FEDME

Federación Galega de Montañismo - Vocalía de Sendeirismo
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