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Electròniques 
 

Salvador Espriu, 45-51                                                                                                                                                    
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 557 43 00  
radioaficionats@gencat.cat 
 

 

Sol·licitud d’expedició del carnet català de radioaficionat/ada 

Dades personals  

Cognoms i nom  DNI / NIE / NIF 

             

Cognoms i nom del/de la representant legal (si escau) o del tutor/a 
(si la persona sol·licitant és menor d’edat) 

DNI / NIE 

 
      

 
      

Adreça (via, núm., bloc, escala, pis i porta) 

      

Codi postal Població Comarca 

                  

Telèfon/s Fax Adreça de correu electrònic 

                  

Declaracions i autoritzacions  
Declaro que les dades indicades són certes.  
Autoritzo la Direcció General de Comunicacions Electròniques a fer les consultes necessàries a l’efecte de 
comprovar les dades relatives al meu expedient¹.  

 

Autoritzo la Direcció General de Comunicacions Electròniques a comunicar les dades relatives al meu  
expedient, a altres administracions públiques, a fi i efecte de coordinar funcions directament relacionades amb l’exercici de 
la radioafició¹. 

 

Dades sobre l’autorització de l’ús de l’espectre 

El meu distintiu de crida és:        Localitzador Localitzador ARCE:            

Dades sobre la instal·lació i l’equip 

 Estació mòbil   Estació fixa (no són excloents, marqueu segons l’ús) 

Ubicació (només en el cas d’estacions fixes) 

       

Marca de l’equip Model Número de sèrie 

                  

Marcat CE  

      

Documentació que s’adjunta 

 Fotografia (mida carnet)   

 Fotocòpia DNI /NIE/NIF  

Sol·licitud  

Alta   Localitzador Renovació 

 
Data 

 

 
 
 
Signatura 
 

 

 
1. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió 
de radioaficionats i banda ciutadana CB-27”, del qual és responsable la Direcció General de Comunicacions Electròniques. La finalitat és 
gestionar els tràmits corresponents a l’autorització d’ús especial de l’espectre radioelèctric i per a l’ús de la banda ciutadana CB-27 i portar-
ne el control. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Servei de 
Telecomunicacions: Edifici Europa, Salvador Espriu, 45-51, sector Pedrosa, 08908 L’Hospitalet de Llobregat.  

Direcció General de Comunicacions Electròniques 


