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Sol·licitud d'inclusió al fitxer de radioaficionats/ades de Catalunya per a 
situacions d'emergència 

Objecte de la sol·licitud

Inscripció Modificació Cancel·lació 

Dades personals 
Nom Cognoms DNI/NIF/NIE

Adreça Codi postal

Població Comarca

Adreça de correu electrònic Telèfon/sData naixement

Dades sobre l'autorització* de l'ús de l'espectre
Nom del distintiu de crida Localitzador ARCE (Archivo de Constancias Electrónicas) 

*Atorgada per l'Administració competent.

Dades sobre els equips
Estació fixa Ubicació

Marca Model Número de sèrie

Potència de transmissió Banda de freqüències de transmissió

Transceptor HF
Transceptor VHF

Amplificador addicional (si escau)
Sí
No

Potència

Sistema d'alimentació autònom
Tipus Marca Model Hores d'autonomia

Estació mòbil (portable i/o portàtil) Denominació

Marca Model Número de sèrie

Potència de transmissió Banda de freqüències de transmissió

Transceptor HF
Transceptor VHF

Marca Comunitat Europea (CE)
Sí
No

Tipus de transceptor

Marca Comunitat Europea (CE)
Sí
No

Tipus de transceptor
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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat "Gestió de persones radioaficionades i banda ciutadana 
CB-27" del Departament de la Presidència, la finalitat del qual és gestionar les actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a l'ús 
especial de l'espectre radioelèctric per persones radioaficionades i per a l'ús de la banda ciutadana CB-27.  
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comunicacions Electròniques i l'adreça on la persona interessada pot exercir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat. 
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Declaracions 

Declaro :

Que estic empadronat/ada en un municipi de Catalunya.

El meu compromís de col·laboració voluntària i altruista, per temps indefinit i de complir els deures establerts per als 
membres del fitxer "Gestió de persones radioaficionades i banda ciutadana CB-27" per a situacions d'emergència d'acord 
amb els protocols i instruccions establertes per la Direcció General de Protecció Civil.

Autoritzacions
Autoritzo la Direcció General de Comunicacions Electròniques a comunicar les dades relatives al meu expedient, al Departament 
d'Interior, a fi de coordinar funcions directament relacionades amb l'exercici del Conveni de col·laboració entre l'administració de 
la Generalitat de Catalunya i el Consell territorial d'Unió de Radioaficionats Espanyola (URE) a Catalunya, la Federació Catalana 
de Radioficionats i la Unió de Radioaficionats de Catalunya-URCAT, de data 19 de gener de 2015. 

Declaracions addicionals
Declaro que:

Pertanyo a l'associació de radioaficionats següent:

Federació Catalana de Radioaficionats (FCR)
Unió de Radioaficionats Espanyola a Catalunya (URE-CAT)
Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT)
No pertanyo a cap d'aquestes associacions

Disposo de vehicle propi amb:

mobilitat per tot el territori mobilitat limitada a un radi de km

Documentació adjunta

Fotografia (mida carnet)

*En cas que presenteu la sol·licitud de forma presencial haureu d'imprimir el formulari i signar-lo de forma manuscrita.  
En cas que presenteu la sol·licitud electrònicament, no cal que signeu aquest formulari. Haureu d'adjuntar-lo al formulari electrònic de 

petició genèrica amb signatura que ja requereix una signatura electrònica.

Data

Signatura* 


