
SENDAS SEGURAS
DO RÍO MIÑO

SENDAS SEGURAS
DO RIO MINHO

UN RÍO, DOUS PAÍSES,
GRANDES EXPERIENCIAS

UM RIO, DOIS PAÍSES,
GRANDES EXPÊRIENCIAS



MARCO DO PROXECTO “SENDAS 
SEGURAS DO RÍO MIÑO”

4

OPORTUNIDADES PARA OS 
CONCELLOS E CÂMARAS MUNICIPAIS

5

DEFINICIÓN DA MARCA SENDAS 
SEGURAS DO RÍO MIÑO

6

SERVIZOS DE HOSTELERÍA8

ANEXOS15

PAPEL DOS CONCELLOS E DAS 
CÁMARAS MUNICIPAIS

9

COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN10

11 PROCEDEMENTO PARA ADHERIRSE 
A SENDAS SEGURAS

13 COLABORACIÓN ENTRE CONCELLOS 
E CÂMARAS MUNICIPAIS

14 PERSOAL ADSCRITO A SENDAS 
SEGURAS: A FIGURA DOS
CUSTODIOS DE SENDEIRO

Páx.

SENDAS SEGURAS DO RÍO MIÑO



1. MARCO DO PROXECTO “SENDAS SEGURAS DO RÍO MIÑO”

“Sendas Seguras do Río Miño” é unha iniciativa dentro do proxecto VISIT RIO MINHO da Deputación de 

Pontevedra, que nace no marco da crise actual provocada pola COVID-19 e que ten como obxectivo contri-

buír á reactivación económica do territorio transfronteirizo do río Miño, a través da alianza entre o turismo 

activo e a hostalería local.

As novas normas que rexerán a vida dos cidadáns ata que se atope unha vacina ou un tratamento efectivo 

para a COVID-19 imporanlle á actividade turística unha serie de restricións, entre outras, limitacións nas 

porcentaxes de ocupación dos espazos, tanto hostaleiros como de lecer. Como consecuencia destas restri-

cións, é moi previsible un desprazamento de persoas cara a lugares antes menos frecuentados que as 

praias, coma ríos, praias fluviais, sendeiros e espazos naturais en xeral.

Asemade, os cidadáns responsables e concienciados de non provocar novos contaxios terán un nivel de esixen-

cia maior e escollerán lugares nos que se garanta a súa seguridade, penalizando en consecuencia, aqueles nos 

que se produzan aglomeracións e onde non exista ningún control por parte das autoridades responsables.

Por outra banda, a hostalería local debe enfrontarse a esta nova normativa, que se establece no Real decreto 

463/2020, de 14 de marzo, concretamente no artigo 10, no que se recollen as medidas de contención no eido 

da actividade comercial, equipamentos culturais, establecementos e actividades recreativas, actividades de 

hostalería e restauración, e outras adicionais. Estas medidas limitarán a capacidade e introducirán novas 

formas de seguridade nos servizos que van dificultar o seu labor diario, polo que se verán na obriga de ser 

proactivas para atopar solucións seguras e imaxinativas co obxectivo de seguir ofertando os seus servizos.

“O proxecto Sendas Seguras do 
Río Minho contribúe á reactivación 

económica do territorio 
transfronteirizo do río Miño”

2. OPORTUNIDADES PARA OS CONCELLOS E CÂMARAS MUNICIPAIS

O proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO _1_P, cofinanciado nun 75% con fondos FEDER no marco do POCTEP 

2014-2020 INTERREG-VA., anima aos concellos e câmaras municipais do territorio transfronteirizo do río 

Miño a pór en marcha ofertas turísticas seguras, responsables e atractivas que posicionen este territorio 

como un DESTINO SEGURO, no que se cumpran as normas recomendadas de saúde pública e no que se 

vela pola seguridade das persoas, nunha contorna natural privilexiada, unha alternativa excelente para 

gozar do bo tempo e do verán.

A actual crise pode ser unha oportunidade para o territorio transfron-

teirizo do río Miño e a hostalería local. Para iso o proxecto VISIT RIO 

MINHO propón a creación dunha MARCA, denominada “Sendas 

Seguras do Río Miño”, que distinga aqueles sendeiros nos que, 

grazas á colaboración das autoridades municipais e á hostalería 

local, poidamos garantir un espazo de seguridade para as persoas 

usuarias e unha experiencia gastronómica baseada nos produtos 

locais para consumir ao ar libre.

“ofertas turísticas 
seguras, 

responsables
e atractivas”
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3. DEFINICIÓN DA MARCA SENDAS SEGURAS DO RÍO MIÑO

Unha senda segura é aquela que consegue espertar na persoa usuaria a sensación de estar nun espazo natural 

e saudable, que conta coa protección axeitada para poder gozar del sen prexuízo para a súa saúde e respectan-

do sempre o medio ambiente. Para conseguilo os sendeiros deberán reunir as seguintes características:

A. Estar en bo estado de conservación e limpeza, é dicir, libres de broza e transitables, sen focos de lixo 

nin obstáculos que dificulten o seu percorrido

B. Ter un inicio accesible en coche

C. Contar cun aparcadoiro preto do inicio cos seguintes servizos:

1. Cartel identificador co nome do sendeiro, lonxitude, percorrido, e teléfono de emerxencia

2. Colectores de lixo con separación de residuos

D. Sinais homologados de dirección ao longo do percorrido

Descrición dos sinais esixidos:

Cos códigos de dirección homologados que se detallan na imaxe
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E. Ademais da sinalización antes descrita, os sendeiros deben contar tamén cun sistema de información 

que lles permita ás persoas usuarias saber en todo momento onde están (App de Navegación Outdoor)

F. Contar con auga potable sinalizada nun ou en varios puntos do percorrido

G. Posuír un sistema de vixilancia, control e información activa de carácter presencial formado por unha 

ou máis persoas identificadas que desenvolvan labores ao longo do sendeiro. Estas persoas recibirán o 

nome de CUSTODIO DO SENDEIRO. Esta figura terá as seguintes atribucións:

1. Evitar que se produzan concentracións de persoas ao longo do sendeiro, informar as persoas usua-

rias da importancia de manter o distanciamento físico e, se fose necesario, alertar á autoridade compe-

tente

2. Orientar ás e aos sendeiristas sobre os servizos dispoñibles

3. Ter máscaras e xel desinfectante á disposición das persoas usuarias dos sendeiros.

4. Vixiar o bo estado da sinalización

5. Alertar sobre a aparición de focos de lixo; tamén se poderán encargar de eliminalo

6. Informar semanalmente a VISIT RIO MINHO sobre o estado dos sendeiros e da porcentaxe de ocu-

pación destes.

H. Os sendeiros seguros poderán estar asociados a un ou varios establecementos hostaleiros locais, nos 

que as e os sendeiristas poderán mercar bolsas de comida para levar e consumir nalgún punto autoriza-

do do sendeiro.

“Unha senda segura é aquela que consegue 
espertar na persoa usuaria a sensación de 
estar nun espazo natural e saudable”
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4. SERVIZOS DE HOSTALERÍA

Os hoteis, bares, restaurantes ou servizos de comida para levar que queiran conseguir a súa admisión en 

“Sendas Seguras do Río Miño” deberán solicitar a súa inclusión no concello no que estean emprazados e 

para ser admitidos deberán reunir os seguintes requisitos:

A. Cumprir a normativa hixiénico-sanitaria que lles corresponda e estar ao día nas súas obrigas fiscais

B. Estar emprazados nun radio de non máis de 10 quilómetros do inicio do sendeiro

C. Estar en disposición de elaborar menús individuais que teñan como compoñente principal na súa 

elaboración produtos da zona, e, preferiblemente, que se poidan consumir fríos (consultar anexo 2)

D. Darlles a opción ás e aos clientes de reservar menús en liña ou por teléfono para evitar aglomeracións
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“Os establecementos de hostalería deberán 
solicitar a súa inclusión no concello no que 
estean emprazados”

E. Comprometerse a entregarlles os menús á clientela desde as 9 h. O servizo poderá iniciarse con ante-

lación e manterse ao longo do día

F. Comprometerse a empregar as bolsas facilitadas por VISIT RIO MINHO para o empaquetado dos menús

G. Ter de forma permanente e visible a imaxe e o logo do proxecto, tanto fisicamente no local coma en 

calquera dos soportes dixitais dos que dispoña (web, redes sociais, aplicacións etc.)

H. Contar con TPV á disposición das e dos clientes para o pagamento dos menús. No caso de que se 

podan encargar os menús vía web deberán ter unha pasarela de pagamento en liña

1. Entregar, antes da súa inclusión no programa, 

a información completa dos menús dispoñibles 

e o seus prezos.

2. Facilitarlle a VISIT RIO MINHO as posibles vías 

de contacto das e dos clientes co restaurante 

(teléfono, WhatsApp, correo-e ou outros) para 

incluílos na web do proxecto.

3. Facilitarlle a VISIT RIO MINHO, cando este os 

solicite, datos fiables sobre o número de menús 

dispensados.

OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS

5. PAPEL DOS CONCELLOS E DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

Todos os municipios do territorio transfronteirizo do río Minho contan con sendeiros, aínda que non todos co 

mesmo grao de desenvolvemento, limpeza e sinalización. Entendemos, daquela, que esta pode ser unha 

boa oportunidade para mellorar a nosa rede de sendeiros e para darlle un grande impulso se conseguimos 

transmitir a idea de que o río Minho é unha alternativa de calidade ao destino de praia.

Por iso, instamos a todas e todos os responsables municipais a tomar conciencia da importancia que hoxe 

terá para os destinos e para o sector turístico facer ofertas baseadas na seguridade das persoas usuarias.

Todas e todos os expertos e estudos coinciden en que só os destinos seguros conseguirán atraer e 

manter a súa clientela e en que os que fagan unha oferta clara neste sentido e dean un servizo de 

calidade conseguirán un bo nivel de ocupación.
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“A Deputación establecerá o 
control de calidade cunha 

periodicidade mensual”

6. COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN

A Deputación de Pontevedra, no marco do programa “Sendas seguras do Rio Miño” comprométese a:

a. Realizar a tramitación necesaria para a creación da marca Sendas Seguras do Rio Miño

b. Crear dentro da web de VISIT RIO MINHO (https://visitriominho.eu/) un espazo para a difusión e infor-

mación das persoas interesadas en percorrer estes sendeiros

c. Crear un sistema QR que permita o acceso á información na web ao inicio dos sendeiros

d. Colocar soportes para os códigos QR no inicio dos sendeiros

e. Facilitarlles aos concellos que o precisen a implementación da App de Navegación Outdoor, que se 

esixe no punto 3.e, relativa á sinalización obrigatoria de sendeiros

f. Facilitarlles aos restaurantes adheridos a “Sendas seguras do Río Miño” unha bolsa serigrafiada co 

logotipo “Rio Minho”, na que as e os usuarios poderán transportar o seu menú

g. Formar as persoas que actuarán como CUSTODIOS DO SENDEIRO sobre as súas funcións

h. Establecer o control de calidade cunha periodicidade mensual dos sendeiros acollidos a esta marca

7. PROCEDEMENTO PARA ADHERIRSE A “SENDAS SEGURAS DO RÍO MIÑO”

7.1. Solicitudes
Para que un sendeiro poda ser recoñecido como sendeiro seguro as administracións locais interesadas en 

posuír esta marca deberán remitirlle unha solicitude ao proxecto VISIT RIO MINHO empregando o anexo 1, 

no que se detalla o grao de cumprimento dos requisitos esixidos e, de non ser o caso, o compromiso de 

cumprilos antes do 1 de agosto de 2020.

O anexo 1 (solicitude) deberá acompañarse dunha relación dos establecementos interesados en adherirse 

a “Sendas seguras do Río Miño” do seu territorio municipal; para iso empregarase o anexo 2 para cada un 

dos establecementos.

"Para que un sendeiro poda ser recoñecido dentro 
do programa, o concello deberá remitir solicitude 

ao proxecto VISIT RIO MINHO"
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7.2. Prazo
Deberanse remitir as solicitudes debidamente cubertas ao enderezo electrónico riominho.interreg@depo.es 

no prazo de 5 días hábiles a partir da recepción desta notificación.

7.3. Comprobación
Unha vez recibidas as solicitudes, VISIT RIO MINHO realizará unha visita de comprobación ao territorio, 

sempre antes do 1 de xullo, e emitirá un informe sobre o grao de cumprimento, así como das recomendación 

para cada caso que se consideren oportunas. Así mesmo, visitaranse os locais de hostalería interesados e 

avaliarase a súa idoneidade.

7.4. Recoñecemento
No transcurso dos 15 días hábiles posteriores á recepción da solicitudes, VISIT RIO MINHO informará as 

persoas interesadas sobre a aceptación provisional ou a denegación das súas solicitudes e dará un prazo 

de 15 días naturais para a corrección das deficiencias atopadas. Posteriormente procederase a outorgar o 

recoñecemento definitivo antes do 31 de xullo e procederase á sinatura dun protocolo de colaboración 

entre VISIT RIO MINHO e o concello solicitante.

8. COLABORACIÓN ENTRE CONCELLOS E CÂMARAS MUNICIPAIS

Dado que existen sendeiros no territorio do río Miño transfronteirizo que discorren por máis dun concello ou 

câmara municipal e ao haber tamén alternativas de facer rutas transfronteirizas empregando as pontes 

existentes, sería de grande interese e engadiría un valor que a creación dunha senda segura fose o resulta-

do da cooperación entre dúas ou varias administracións locais. De existir un interese por parte de dous ou 

máis concellos ou câmaras municipais de obter a declaración de senda segura de maneira conxunta, debe-

rase empregar para a solicitude o anexo 3.

"É de grande interese e engade valor a 
creación dunha senda segura como 

resultado da cooperación entre dúas ou 
varias administracións locais"



10. ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUDE DE ADHESIÓN A “SENDAS SEGURAS”

ANEXO 2: RELACIÓN DE LOCAIS ADHERIDOS A “SENDAS SEGURAS”

ANEXO 3 : SOLICITUDE DE DOUS OU MÁIS CONCELLOS QUE COMPARTAN O MESMO SENDEIRO

ANEXO 4: LISTA DE VERIFICACIÓN DO PERSOAL CUSTODIO DO SENDEIRO

9. PERSOAL ADSCRITO A SENDAS SEGURAS:
A FIGURA DOS CUSTODIOS DE SENDEIRO

A presenza de persoas que realicen labores de vixilancia e apoio ás e aos usuarios de sendas seguras é un dos 

grandes valores engadidos deste programa e supón un reto para os concellos que decidan integrarse nesta rede.

Conscientes das dificultades que isto pode ter para as administracións locais, VISIT RIO MINHO recomenda a 

colaboración entre as administracións locais e as redes de voluntariado que poidan existir xa no territorio.

A figura do CUSTODIO DE SENDEIRO deberá informar semanalmente a VISIT RIO MINHO do estado dos sendei-

ros e da ocupación destes empregando o formulario do anexo 4.

“As labores de vixilancia e apoio ás e aos 
usuarios de sendas seguras é un dos grandes 
valores engadidos deste programa”
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CONCELLOS ADERIDOS

LOGOLOGOLOGO LOGO

LOGOLOGOLOGO LOGO

“ABANDONA OS GRANDES CAMIÑOS, SIGUE OS  SENDEIROS”
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