Condicions particulars per a les entitats federades a la FEEC en
l’Homologació de Senders.

1.- Les Entitats Promotores d’un sender, ja siguin públiques o privades (aquí s’inclouen les entitats
federades a la FEEC) ostenten la responsabilitat total del mateix.
2.- Les entitats excursionistes federades a la FEEC i que constin com a Entitats Promotores d’un
sender gaudiran d’ avantatges en l’homologació dels mateixos.
3.- Aquests avantatges, fonamentalment econòmics, es concreten en el fet que una Entitat de la
FEEC només haurà de dipositar una FIANÇA igual a les tarifes publicades com a INSCRIPCIÓ DEL
SENDER, que serà retornada a l’entitat (sense generar cap mena d’impost) un cop el sender hagi
aconseguit l’Homologació Definitiva. Aquesta fiança es constitueix com a garantia per la correcte
realització dels treballs en la creació del sender. Queden derogades les disposicions al respecte
de les Condicions Particulars enviades amb la circular de la FEEC número 24-2010.
4.- Les Entitats Excursionistes promotores d’un sender estaran obligades a la presentació del
Informe Anual de l’estat del sender, tal com es recull en l’article 14.1 b)
del Reglament
d’Homologació. Aquesta presentació les exclourà de l’obligació del pagament de les taxes de la
Renovació de l’Homologació contemplada en l’article 14.3 del mateix reglament.
5.- La no presentació d’aquest informe anual pot comportar la inspecció per part d’un/a Tècnic/a
de Senders. Aleshores la FEEC passarà factura a l’entitat excursionista promotora del sender
d’aquestes despeses.
6.- Les entitats excursionistes també hauran de fer front a les despeses per inspecció amb resultat
d’un informe desfavorable en el moment dels treballs d’execució del nou sender.
7.- Les entitats excursionistes responsables del manteniment de trams de senders on la FEEC es
constitueix com Entitat Promotora també estaran obligades a la presentació de l’Informe Anual
del sender relatiu al tram que mantenen. La no presentació d’aquest informe pot comportar la
rescissió del manteniment del tram adjudicat i al pagament de les taxes d’inspecció ocasionades
per aquest fet.

Barcelona a 2 de maig de 2012.

