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O “Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo 

(FGM)” é un documento creado co fin de marcar as pautas para a realización de 

carreiros e o seu mantemento en Galicia. 

Así mesmo, a súa necesidade xurdiu pola conveniencia de completar o 

“Manual de Carreiros”, aprobado pola  FEDME, no que respecta aos carreiros de 

Galicia.  

Este manual é complementario ao Manual da  FEDME e enfocado 

especificamente á realidade galega. 

É unha actualización do seu predecesor, incorporándolle todas as 

novidades que tiveron lugar nos últimos anos. 
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1.-TIPOS DE SENDEIROS HOMOLOGADOS EN GALICIA.  
 

1.1.- Sendeiros de gran percorrido galegos. GR® 

Denomínanse coas letras GR e un número. A normativa aplicable é a da 

FEDME salvo no concernente ás derivacións e terán máis de 50 Km. Os 

sendeiros galegos GR® poderán ter ligazóns, variantes e derivacións, que 

serán marcadas coas mesmas características que os GR®. 

 

1.2.- Sendeiros de pequeno percorrido galegos. PR® 

Denomínanse coas letras PR-G e un número. A normativa aplicable é a 

da FEDME salvo no concernente ás derivacións e terán entre 4 e 50 Km. 

Os sendeiros galegos PR®-G poderán ter ligazóns, variantes e 

derivacións, que serán marcadas coas mesmas características que os 

PR®-G. 

 

1.3.- Sendeiros locais SL® e urbanos.  
Respecto deste tipo de sendeiros, polas características propias do 

territorio galego e por mantemento homoxéneo de criterios cos sendeiros 

xa realizados e homologados, non parece conveniente a súa 

implantación.  

No ámbito do territorio galego non serán válidos, nin serán homologados 

sendeiros con este sinal por decisión da FGM. Con todo, a FGM 

resérvase o dereito para establecer reclamacións contra aqueles que 

utilicen estes sinais, xa que están rexistradas pola  FEDME. 

 

1.4.- Variantes, derivacións, ligazóns e ligazóns internacionais.  
a) Variantes: son  sendeiros que parten e conflúen nun mesmo sendeiro en 

dous puntos diferentes. As variantes serán marcadas como o propio 

sendeiro do que parten e denominadas por números  correlativos. 

Seralle aplicable a normativa  FEDME respecto diso. Nos cruces onde 

haxa confluencia da variante co sendeiro principal será obrigatorio 

colocar un poste alto con tres frechas. As dúas frechas que sinalen (por 

tramos diferentes) cara á outra confluencia, indicarán como mínimo a 
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distancia que existe ata esa confluencia, a terceira frecha indicará 

puntos ou lugares do sendeiro en sentidos diferentes do sendeiro 

principal. 

b) Derivacións: son tramos sempre sinalizados, que parten dun GR® ou 

dun  PR®-G e que vinculan os sendeiros con elementos próximos e de 

interese. O percorrido de ida e volta desde e ata o sendeiro principal, 

será pola mesma dirección e en sentidos contrarios. As balizas que 

existan ao longo das derivacións deberán incluír unha diagonal branca 

de 3 cm. de ancho desde a esquina superior dereita a inferior esquerda. 

Será preceptivo tamén, que nas derivacións (en sentido único) que 

supoñan máis dun 10% sobre o percorrido principal, exista un panel 

informativo ou un sinal de localización en cada unha delas (no extremo 

de cada derivación). Nos cruces onde comezan as derivacións 

colocarase un poste alto con tres frechas, unha delas indicando o punto 

de interese final da derivación e a súa distancia. As outras dúas frechas 

indicarán puntos ou lugares do  sendeiro en sentidos diferentes. Os 

puntos de destino das derivacións non poderán superar os 2 km. desde 

o punto do sendeiro GR® ou PR®-G de onde parten. 

c) Ligazóns: son sendeiros homologados que unen sendeiros de igual ou 

distinto rango. 

d) Ligazóns internacionais: son aqueles sendeiros homologados que parten 

dun sendeiro homologado do estado español e alcanzan outro dun 

estado lindeiro. No caso de Galicia, a ligazón sería cun sendeiro 

homologado de Portugal. 

 

1.5.- Sendeiros internacionais.  
É un percorrido ficticio que une dous puntos moi afastados da xeografía 

europea, que se desenvolve sobre sendeiros homologados e autorizados 

polas asociacións membros da ERA (European  Rambler's  Association) e 

regulados por ela, pero a súa xestión é competencia da Federación 

Autonómica correspondente. Discorren como mínimo por tres países. No 

caso de Galicia, atravesarían o E3 e o E9. Máis información en: 

http://www.era-ewv-ferp.com  

 

http://www.era-ewv-ferp.com/
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1.6.- Sendeiros con interese histórico-artístico.  
Son sendeiros con interese histórico-artístico: 

- Aqueles que sobre a súa traza ou a unha distancia de dous quilómetros, 

accesible desde o sendeiro cunha derivación (estea marcada ou non), 

presenten un Ben de Interese Cultural material específico declarado. e/ou 

- Aqueles que sobre a súa traza ou a unha distancia de dous quilómetros, 

accesible desde o sendeiro cunha derivación (estea marcada ou non), 

presente un elemento Ben de Interese Cultural material xeral declarado, 

que sexa Patrimonio da Humanidade da UNESCO. 

 

1.7.- Sendeiros de montaña.  
A etiqueta “Sendeiro de montaña” identifica os tramos de GR® e aos  

sendeiros PR® que cumpran as seguintes condicións. 

 

1. Déanse unha destas catro cuestiones relativas ao esforzo: 

- Discorrer pon encima do 1500 m. en máis dun 50% do seu 

percorrido. 

- Ter un desnivel continuado de máis de 500 m. 

- Ter un desnivel acumulado de máis de 800 m. 

- Que o percorrido estea cuberto de neve, de maneira habitual, 

durante máis de tres meses ao ano. 

 

2. Transitarán en máis dun 50% por senda tradicional sen alteracións 

significativas. 

 

3. Non transitarán en máis dun 5% por viarios encementados ou asfaltados 

do total do seu percorrido, excluíndo o correspondente ao perímetro. 
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4. Discorrerán por espazos naturais e/ou rurais que manteñan as 

condicións tradicionais de uso. 

 

5. Presentarán sinalización e equipamento reducida, a necesaria para 

garantir a seguridade do tránsito e información do percorrido. 

 

1.8.- Sendeiros con interese natural.  
Son sendeiros con interese natural: 

 

- Aqueles que transiten total ou parcialmente por un Parque Nacional e 

/ou un Parque Natural,  declarado, ou figuras equivalentes á de Parque 

Natural da lexislación autonómica (Parques Rexionais e Parques Rurais) 

e/ou, 

- Os que sobre a súa traza ou a unha distancia de dous quilómetros, 

accesible desde o sendeiro cunha derivación (estea marcada ou non), 

presenten un Monumento Natural declarado. 

 
1.9.- Sendeiros con interese xeolóxico.  
Son sendeiros con interese xeolóxico: 

 

- Os que transiten total ou parcialmente por un Geoparque declarado (PR® 

e etapas de GR®) e/ou 

 

- Os que sobre a súa traza ou a unha distancia de dous quilómetros, 

accesible desde o sendeiro cunha derivación (estea marcada ou non), 

presenten un Lugar de Interese Xeolóxico (LIG) do inventario nacional. 

 

ETIQUETAS: 
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2.-TIPOS DE SINAIS.  
2.1.- Descrición dos sinais dos sendeiros GR® e PR-G®.  

2.1.1.- Sinais sobre o terreo.  

Tamén son denominadas como sinais horizontais por afinidade coa 

nomenclatura dos sinais automobilísticos. Son os sinais para os soportes 

naturais ou artificiais existentes no percorrido.  

As cores de referencia serán os seguintes: 

 

• COR BRANCO  

o CMYK 0 0 0 0 

o RAL (9010) 

• COR AMARELO  

o CMYK 0 0 100 0 

o RAL (1018) 

• COR VERMELLO  

o CMYK 0 100 100 0 

o RAL (3020) 

 

Os sinais serán as indicadas pola normativa da FEDME con algunhas 

diferenzas (respecto dos tamaños, serán válidos os do Anexo I deste 

documento): 
 

a.- Marcas de continuidade:  

Dous rectángulos paralelos separados entre si (as medidas están 

indicadas no manual da FEDME e no Anexo I deste manual). O 

superior será de cor branca e o inferior vermello nos GR® e amarelo 

nos PR®-G. Non son admisibles outras cores.  
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b.- Marcas de dirección equivocada:  

Símbolo X ou cruz de San  Andrés. A liña branca será continua e 

estará pintada de arriba á dereita ata abaixo á esquerda. A outra liña, 

interrompida polo branco, terá a cor que lle corresponda ao  sendeiro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c.- Marcas de cambio de dirección: 

 
Son dúas liñas paralelas que simulan o cambio de dirección. Sempre 

o exterior (ou  envolvente) será de cor branca.  

Este sinal é unha chamada de atención para o usuario do sendeiro de 

que se vai a pasar dunha vía tipo estrada, pista agrícola ou camiño 

veciñal a unha vereda, sendeiro ou senda de menor entidade ou 

anchura; no caso contrario, o paso dun camiño tipo senda a unha vía 

de maior entidade, non é necesario utilizar este sinal; coas marcas de 

continuidade e mala dirección, resólvense a maioría dos supostos; 

non debe usarse baixo ningún concepto esta marca para sinalar 

curvas ou revoltas dun camiño. 

 

A súa localización ha de estar como mínimo a 5 metros do 

cruzamento e visible de fronte no sentido da marcha; aproveitando o 

soporte - árbore, poste de luz ou telefonía, etc. - para situar no punto 

contrario á de cambio de dirección, unha marca de continuidade. 

 

De non haber soporte para o marcado destes dous sinais pódese 

recorrer a postes baixos de 10/12 cm. de diámetro que as soportan 

perfectamente. 
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Se non hai máis remedio, o uso das marcas de continuidade e 

dirección equivocada, colocadas convenientemente, solucionan a 

gran maioría das situacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Marcas de identificación do sendeiro ou baliza:  

Esta indicación permite identificar as rutas, por tanto é de vital 

importancia o seu uso ao longo dos  sendeiros. Por non estar definida 

no manual da  FEDME, faremos unha descrición exhaustiva.  

 

A súa forma é dun cadrado de 15 centímetros de lado. O seu fondo 

terá a cor do sendeiro (vermello para GR® e amarelo para PR®-G,  

sendeiros e variantes) e sen ningunha orla. Este fondo, en caso das 

derivacións terá unha barra branca en diagonal desde arriba á dereita 

ata abaixo á esquerda. 

 

As inscricións serán en cor branca nos GR®, e en cor negra nos PR®-

G. Nas derivacións as inscricións serán todas de cor negra. 

 

Só terán dúas liñas de texto que estarán centradas no cadrado 

respecto dos eixos de simetría do mesmo. Deberán ocupar un tamaño 

aproximado a 2/3 da superficie. A tipografía será a Arial ou outra de 

similares características que garanta unha fácil lectura. A liña superior 

será GR ou PR-G, segundo o tipo de  sendeiro, e a liña inferior será o 

número do sendeiro ou variante. No caso das derivacións, tamén 

levarán a baliza do  sendeiro.  
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2.1.2.- Sinais sobre soportes mobles.  

Os sinais pódense colocar sobre un soporte moble. Estes tipos de 

soporte poden ser: postes baixos, postes con frechas direccionales, 

paneis informativos e outro tipo de soportes como: mesas interpretativas, 

pés temáticos, etc. os cales non son soportes de orixe natural.  

 

a.- Postes baixos: 
Son elementos que se cravan no chan. En xeral son baixos, e poden 

ser de diferentes materiais e formas, sendo preferibles os materiais 

naturais (por exemplo madeira) e de seccións cadradas ou redondas. 

Levarán pintados as cores do sendeiro segundo as indicacións do 

apartado anterior, con marcas de continuidade, dirección equivocada, 

cambio de dirección e balizas.  

Estes elementos están indicados en zonas sen lugares que soporten 

as marcas de pintura ou en zonas de árbores que cambian rápido de 

cortiza (por exemplo, os eucaliptos e os bidueiros). Tamén en zonas 

de arbustos baixos e vexetación abundante ou en zonas de prados 

onde a colocación dos sinais pode chegar a ser un gran problema.  

As medidas mínimas dun poste baixo serán de 60 cm. de altura sobre 

a superficie do terreo e 10 cm. de sección. 

Exemplos de sinalizacións nos postes baixos: 



Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo - 2018 

Páxina 12 de 30 
 

 
 

Federación Galega de Montañismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Frechas direccionales:  
Xeralmente estes elementos estarán situados nun poste de altura 

próxima ou superior aos 2 metros sobre o terreo. Son elementos 

planos cun extremo recto e outro en forma de frecha. Indicarán os 

elementos do sendeiro, as rutas correctas, os lugares próximos de 

interese, etc., e obrigatoriamente colocaranse nas variantes, 

derivacións e nas confluencias circulares.  

 
Sobre o poste poderán ir unha ou varias frechas, sempre buscando a 

máxima conxunción entre o ángulo indicado e a realidade do territorio.  

 

Na parte dianteira levarán un corte en ángulo que simula unha frecha 

e a parte traseira será en corte recto. As frechas deben levar 

información polo anverso e tamén poden levar polo reverso.  

 

Na información haberá que diferenciar as frechas dependendo da súa 

tipoloxía:  

 

b.1 - Sinais de confirmación de sendeiro: Levarán na parte 

traseira unha baliza pintada de 15x15 cm. coas cores do sendeiro, 

indicación do número e tipo do sendeiro segundo as descricións 

dos puntos anteriores, no caso de existir derivacións a baliza 
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deberá incluír a diagonal branca. Levará na parte dianteira o nome 

do lugar cara a onde sinala. Tamén se indicará a distancia en 

quilómetros ata ese lugar. No caso de utilizar decimais permitirase 

ata a segunda cifra decimal X,XX Km.). Se a distancia atópase por 

baixo de 1 Km. expresarase en metros, omitindo as unidades e 

nesta proporción (10 m., 20 m.,…., 90 m.). Á información tamén se 

lle poden engadir  pictogramas de fácil interpretación. En caso de 

coincidir cun sendeiro internacional levarán a baliza 

correspondente na punta da frecha. 

 

b.2 - Sinais de información de elementos próximos: Indicarán 

lugares de aprovisionamento, teléfonos, aloxamentos ou elementos 

paisaxísticos ou culturais dignos de mención. Terán a mesma 

información que os de confirmación de  sendeiro, pero nunca 

levarán unha baliza nin as cores do sendeiro. Á información tamén 

se lle poden engadir  pictogramas de fácil interpretación. Este sinal 

informa de lugares próximos ao sendeiro, pero que non pertencen 

ao  sendeiro homologado. 
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c.- Sinais de localización: 
Xeralmente estes elementos estarán situados nun poste de altura 

próxima ou superior aos 2 metros sobre o chan. Son elementos 

planos cos dous extremos rectos. Serven para indicar a localización 

dos puntos de interese. 

Poderán levar na parte esquerda unha baliza pintada de 15x15 cm 

coas cores do  sendeiro, indicación do número e tipo do  sendeiro 

segundo as descricións dos puntos anteriores e levará escrito o nome 

do punto de interese a que fai referencia, no caso de existir 

derivacións a baliza deberá incluír a diagonal branca. Tamén se lle 

poden engadir  pictogramas de fácil interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
d.- Paneis informativos: 
Todos os  sendeiros terán obrigatoriamente no inicio e no final un 

panel (no caso de rutas circulares será un só). Quedará a criterio do 

ente promotor incluír máis paneis durante o percorrido ou nos lugares 

máis característicos, sendo unha práctica moi recomendable.  

 

Os paneis de inicio e final deberán contar como mínimo con: 

  

• Baliza coas cores, tipo e número do  sendeiro de tamaño (15x15 

cm.) no vértice superior dereito. Haberá que deixar un espazo 

libre sobre o marco superior dereito do panel informativo para 

colocar a indicación da homologación do  sendeiro facilitada pola  

FGM (15x4 cm.). 
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• No caso de que coincida cun  sendeiro internacional deberá levar 

a baliza correspondente á beira da baliza do sendeiro (15x18,5 

cm.). Se ademais é un dos tipos específicos de sendeiro, levarán 

a súa etiqueta correspondente de (15x15 cm.) no vértice superior 

esquerdo. 

• Nome do sendeiro.  

• Breve descrición gráfica dos sinais rexistrados pola FEDME, 

incluíndo as balizas ou etiquetas correspondentes.  

• Mapa ou plano do sendeiro que inclúa a escala e coa indicación 

de “vostede está aquí”. 

• Perfil do sendeiro. Se existe algunha variante deberá engadirse 

cada un dos perfís. 

• Debe ter unha lenda con “Sendeiro Sinalizado”, entidade 

promotora e entidade  homologadora. 

• Debe incluír o MIDE e, obrigatoriamente, o cadro descritivo do 

MIDE. 

• Indicacións específicas de seguridade a ter en conta. 

• Deberá leva o Logotipo de “ Emerxencias Galicia 112”. 

• Restricións de paso ambientais (se as hai). 

• Nos paneis cuxos percorridos homologados sexan sendeiros 

europeos, á beira da baliza aparecerá o logo determinado pola 

ERA (European  Rambler´s  Association). 

• Na zona inferior do panel, ten que figurar o escudo da Federación 

Galega de Montañismo (tamaño mínimo 5x5 cm.), agrupada coa 

información do MIDE e a descrición dos sinais do sendeiro. 

 

Outros paneis durante o percorrido deberán contar como mínimo con:  

 

• Baliza coas cores, tipo e número do  sendeiro de tamaño 15x15 

cm. no vértice superior dereito.  

• Nome do sendeiro.  
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e.- Outros soportes: 
Ao longo do  sendeiro poden incorporarse outros tipos de soportes 

que interpreten a realidade que circunda o sendeiro: mesas 

panorámicas, pés temáticos, paneis rotatorios, etc. 

 

Deberán contar tamén como mínimo con:  

 

• Baliza coas cores, tipo e número do  sendeiro de tamaño 15x15 

cm. no vértice superior dereito. 

• No caso de que coincida cun sendeiro internacional deberá 

levar a baliza correspondente á beira da baliza do sendeiro 

(15x18,5 cm.). Se ademais é un dos tipos específicos de 

sendeiro, levarán a súa etiqueta correspondente de (15x15 

cm.) no vértice superior esquerdo. 

• Nome do sendeiro. 

 

2.2.- Sinalización dos tramos nos que coincidan dous ou máis 
sendeiros homologados.  

 

Esta sinalización rexerase polo establecido no Manual de Sendeiros da  

FEDME, agora ben, polas características do territorio galego serán 

obrigatorias os sinais das balizas (de tamaño 15x15 cm) non só a 50 

metros dos puntos de coincidencia, senón a menor distancia e sempre 

visibles. En todo caso, a distancia non excederá de 25 metros das 

conexións.  

No Anexo II incorpóranse uns exemplos do bo uso e mal uso destes 

sinais. 
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3.- CRITERIOS, SOPORTES E FRECUENCIA DOS SINAIS. PUNTOS 
DE COLOCACIÓN OBRIGATORIA. 
 

As normas son coincidentes coas do Manual de Sendeiros da FEDME, tanto en 

criterios de localización, lugares obrigatorios onde deben aparecer os sinais, 

sinalización en tramos urbanos, soportes dos sinais e frecuencia na 

sinalización.  

 

En consecuencia primará a seguridade sobre a economía no número de sinais 

e será preferible un exceso de sinais á súa escaseza; por tal motivo, nos 

tramos comprendidos entre cruces é recomendable poñer marcas de 

continuidade cunha frecuencia de entre 150 e 200 metros ou cada 3 ou 4 

minutos de marcha. Esta cadencia de sinais transmite a tranquilidade de que 

se camiña polo itinerario correcto. 

  

Seguindo na mesma liña anterior, desde o centro do cruzamento deberanse 

observar os sinais de continuidade e as de dirección equivocada 

(aproximadamente entre os 3/10 m. do cruzamento, aínda que isto pode 

reducirse pola tipoloxía do camiño), de forma que o sendeirista non deba 

interromper a súa marcha buscando os sinais. Non se deben poñer sinais 

sobre o propio cruzamento pola confusión que pode xerar. Ademais, a unha 

distancia aproximada de 25 metros do cruzamento deberanse marcar 

confirmacións de continuidade, xa que a experiencia indica que a maior parte 

dos sinais serán rapidamente cubertas pola vexetación. 

 

Respecto dos puntos de colocación obrigatoria, a práctica confírmanos que é 

preferible os sinais altos (á altura da vista) que as situadas a media altura.  

 

Evitarase pintar en paralelo ao sentido da marcha. Cando se trate de sinais de 

continuidade sobre postes verticais, postes de telefonía, electricidade, árbores, 

etc. que se atopen á beira do camiño, as marcas pintaranse de fronte respecto 

da marcha e obviamente atoparémolas en ambos os sentidos. Tamén se 

evitará marcar sobre a superficie do chan (só en casos xustificados). 
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Prohíbese marcar en: 

 

• Eucaliptos e bidueiros porque cambian rapidamente de cortiza e nun 

breve tempo eses sinais desaparecen. Neste caso, recoméndase utilizar 

sinais sobre soportes tales como: chapas metálicas, plástico, vinilo ou 

madeira, fixadas a estas árbores. 

• Pedras soltas. 

• Arquitectura tradicional (muíños,  sequeiros, pontes medievais, hórreos, 

fornos, etc.). 

• Árbores centenarias. 

• Todo tipo de árbores, arbustos, matogueiras e  herbáceas mediante a 

acción de cravar ou producir  desgarramento con calquera elemento, 

manual ou mecánico (Art. 128  f Lei 7/2012 de montes de Galicia). 

 

En ausencia de soportes verticais, pódese marcar en muros ou rocas en 

paralelo ao sentido da marcha, respectando o criterio de altura expresado ao 

principio deste apartado e como último recurso utilizaranse postes de madeira 

cravados no chan para tal fin. 

 

 

4.- DIVULGACIÓN DE UN SENDEIRO MEDIANTE FOLLETOS. 
 

A FEDME enumera no seu manual os contidos recomendables para a  

maquetación dunha  topoguía, sen facer referencia a contidos e tamaños para 

os folletos. Os contidos deben ser os que orienta a normativa da  FEDME, pero 

para o caso dos folletos dos PR®-G en Galicia, o manual establece que (Ver 

Anexo III): 

 

Na portada: 

 

• O tamaño do papel queda a vontade do promotor, pero no formato final 

de presentación tras o dobrado deberá ter un tamaño de 100x210 mm en 

formato vertical. 
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• Deberá levar na parte superior dereita un recadro en formato de baliza 

de dimensións 30x30 mm coa identificación da ruta, coas cores do  

sendeiro. En caso de coincidir cun sendeiro internacional ou cun dos tipos 

específicos de  sendeiros, levarán a baliza e/ou etiqueta correspondente. 

• En fondo branco e letra negra o nome do promotor ou o Concello por 

onde vai a ruta. 

• En fondo amarelo e letra negra o nome da ruta. 

• Indicará “Ruta sinalizada” no idioma utilizado no folleto. 

• Debe aparecer un plano de Galicia (ou provincial) co/os Concello/ s por 

onde  transcorre a ruta resaltados. 

• O escudo da Federación Galega de Montañismo. 

• A tipografía será a recomendada pola FEDME, a Arial ou outra de 

similares características que garanta unha fácil lectura. 

• O resto dos deseños quedan á vontade do promotor. 

 

Na contraportada: 

 

• O escudo da FGM xunto ao número da ruta, nome da ruta, promotor da 

mesma e ano de homologación. 

• O MIDE. 

•  Breve descrición gráfica dos sinais rexistrados pola FEDME 

(opcionalmente poderá incluírse na cara interna ou externa do folleto, 

excepto na portada). 

  

O resto do deseño queda ao criterio do promotor. 

 

No Anexo III móstranse exemplos do formato. 

 

A revisión deste manual foi aprobada pola Comisión Delegada da FGM 
con data 4 de maio de 2018 e entrou en vigor o mesmo día.  
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ANEXO I 
Tamaños de sinais para utilizar en Galicia. 
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ANEXO II 
 
Uso das sinais nas coincidencias de sendeiros GR® 
e PR®-G en Galicia.
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Cando 2 sendeiros coinciden, a 
sinalización que prevalece é a  
de maior rango. 
 
Aquí algúns exemplos: 
 
Sinal de continuidade 
coincidente dun 
sendeiro GR e dun 
PR-G. 
 
A baliza (o número do 
sendeiro) é importante 
indicala nos cruces e 
conexións. 
 
A orde de cores é 
branco, vermello e 
amarelo. 
. 

Sinal de dirección 
equivocada 
coincidente nun  
sendeiro GR e nun 
PR-G. 
 
Informa que nin o GR 
nin o  PR-G continúan 
por ese camiño. 
 
Só é preciso colocar o 
sinal do GR, xa que 
este dá a entender que, 
por prevalencia, ningún 
dos dous  sendeiros 
pode continuar de 
fronte. 

Sinal de continuidade 
dun  sendeiro  GR.  
 
Informa que o GR 
segue por ese camiño. 
Non hai un PR-G que 
continúe polo mesmo 
trazado, xa que baixo o 
branco e vermello non 
hai amarelo. 
 
A baliza (o número do  
sendeiro) é importante 
indicala nos cruces e 
conexións.

Sinal de continuidade 
dun sendeiro PR-G.  
 
Informa que o PR-G 
segue por ese camiño. 
Non hai un GR que 
continúe polo mesmo 
trazado, xa que entre o 
branco e amarelo non 
hai vermello. 
 
A baliza (o número do 
sendeiro) é importante 
indicala nos cruces e 
conexións.
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Cando 2 sendeiros coinciden, a  
sinalización que prevalece é a de  
maior rango. 
 
Aquí algúns exemplos:  
 
 
Sinal de cambio de dirección  
(á dereita ou á esquerda) 
coincidindo GR e PR-G. 
 
A baliza (o número do 
sendeiro) é importante indicala 
nos cruces e conexións. 
 
Só se precisa colocar o sinal 
do GR, porque por prevalencia, 
os dous  sendeiros continúan á 
dereita. 

INCORRECCIÓNS: 
Non se debe colocar un sinal de dirección equivocada de PR-G 
cando un GR indica o mesmo. Norma de non duplicidade e 
prevalencia de maior rango. 
 
A orde de cores é branco, vermello e amarelo, outra 
combinación é incorrecta. 
 
Os sinais de cambio de dirección (á dereita ou á esquerda) 
sempre levan a cor branca por encima, pero nunca son triplos: 
se coinciden un GR e un PR-G séguese a norma de non 
duplicidade e prevalencia de maior rango.
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ANEXO III 
Formatos de folletos homologados para sendeiros. 
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PORTADA
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CONTRAPORTADA 

 


