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REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT Gener 2018 1/75 09 A1Senders GR i PR

 *Nota:

Informació extreta de la FEDME
(Federación Española de Deportes de
Montaña y escalada)

SENYALITZACIÓ DELS TRAMS ON COINCIDEIXEN DOS O MÉS SENDERS HOMOLOGATS.

Quan coincideixin sobre un mateix vial, el desenvolupament parcial de diversos senders marcats
homologats és procedirà de la següent manera:

S'ubicaran indicadors direccionals de com a mínim dues fletxes al punt de coincidència, al punt de
separació dels dos senders. A qualsevol suport que ho permeti del tram coincident, hauran
d'aparèixer els codis dels senders marcats homologats. És obligatori que, aproximadament a 50
metres abans de la confluència i a 50 metres després de la separació, bé sobre el terreny o bé sobre
el suport, s'indiqui el codi dels senders corresponents.

_Senders de rangs diferents:
S'ubicarà un suport direccional amb, com a mínim, dues fletxes al punt de coincidència i una altra al
punt de separació dels dos senders, indicant ambdós. A qualsevol suport que hi permeti del tram
coincident, hi haurà d'aparèixer el codi dels senders marcats homologats. Les marques de continuïtat
es realitzaran amb un traçat de color blanc a la part superior per sota del qual es col·locaran els
altres del color corresponent ordenats per la jerarquia. És obligatori que, aproximadament a 50
metres abans de la confluència i a 50 metres després de la separació, bé sobre el terreny o bé sobre
el suport, s'indiqui el codi dels senders corresponents.

TIPUS DE SENYALS:

_Marca de continuïtat:
Dos rectangles paral·lels d'entre 9 i 15 cm de llarg i de 2 a 5 cm d'alt cadascun, guardant entre les
dues dimensions una proporció entre 3/1 i 2/1, segons s'estipuli en el protocol d'Homologació de la
federació corresponent; el superior es destina al color blanc i l'inferior al que correspongui (vermell
pel GR©, groc per PR© i verd pel SL©)

SENYALÈTICA DE SENDERS

El sender homologat, és una instal·lació esportiva, identificada per les marques registrades GR©,
PR© o SL©, que es desenvolupen preferentment en el medi natural i sobre vials tradicionals públics
o privats i que es troben homologats per la federació autonòmica i/o territorial corresponent.

Les seves característiques han de possibilitar el seu ús a la majoria d'usuaris durant la major part de l'any, estant
regulat el trànsit per motiu ambiental i/o de seguretat. El sender homologat és part integrant d'una xarxa de
senders locals, comarcals, autonòmics i/o territorials i estatals per complir unes exigències precises de traç i
senyalització.

_Objectius:

1.- Facilitar a l'usuari la pràctica del senderisme, preferentment en el medi natural, proporcionant
seguretat, qualitat i informació sobre l'activitat que es va realitzar.

2.- Incentivar el coneixement de l'entorn natural i dels elements de la tradició rural dels espais
per on es transita, buscant una pràctica esportiva respectuosa cultural i ambiental.

Sender GR©:

_Característiques:
S'identifiquen amb els colors blanc i vermell amb sigles GR©. Pantone: valor de referència del blanc
serà "RAL 9010 blanc pur" i del vermell "RAL 3020 vermell trànsit". Serà condició necessària que
tinguin una longitud mínima de 50 km.

_Matricula:
La retolació d'un sender de Gran Recorregut són les lletres G i R (majúscules i sense espai ni punts)
+ espai en blanc + numeral corresponent. Poden tenir associats enllaços i variants, que se
senyalitzen amb el codi de color dels GR© i derivacions. Els punts de destí de les derivacions no
poden estar a més de 2 km del punt del sender GR© d'on parteixen.
L'assignació de la numeració serà competència de la FEDME, però la gestió dels mateixos dependrà
de cada federació autonòmica i/o territorial, en el tram que discorri pel seu territori.

Sender PR©:

_Característiques:
S'identifiquen amb els colors blanc i groc amb sigles PR©. Pantone: valor de referència del blanc serà
"RAL 9010 blanc pur" i del groc "RAL 2018". Serà condició que tinguin una longitud entre 10 i 15 km
de recorregut.

_Matricula:
La retolació d'un sender de petit recorregut són les lletres P i R (majúscules i sense espai ni punts)
+guió + codi territorial + espai + numeral corresponent. La determinació del codi territorial és
decidida per la federació autonòmica i/o territorial corresponent. Per defecte es farà servir el codi de
l'antic sistema de matriculació de vehicles d'Espanya.
Aquest tipus de senders poden tenir associades variants que se senyalaran amb el codi de color dels
PR© i derivacions. Els punts de destí de les derivacions no poden estar a més de 2 km del punt del
sender PR© d'on parteixen. L'assignació de la numeració i la gestió dels mateixos serà competència
de la federació autonòmica i/o territorial per la que es desenvolupen.
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+ 267.95

Llegenda

Punt de registre

Direcció de la xarxa

Estat actual

Clavagueram
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Diagrames � ones inundables

Inundabilitat T10a Inundabilitat T50a Inundabilitat T100a




