CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS
D’INTERIOR I D’EMPRESA I OCUPACIÓ I, EL CONSELL TERRITORIAL
DE URE A CATALUNYA, LA FEDERACIÓ CATALANA DE
RADIOAFICIONATS, I LA UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYAURCAT.
Barcelona, a 19 de gener de 2015.
REUNITS

D’una part, el senyor Josep Martínez Melgares, secretari general del Departament
d’Interior, que actua en nom i representació d’aquest Departament, en virtut de la
Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller
d’Interior en el secretari general (DOGC núm. 5802, de 24/01/2011).
D’un altra part, el senyor Xavier Gibert i Espier, secretari general del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Ordre
EMO/1602/2014, de 27 de juny, de delegació de competències (DOGC 661, de
10/07/2014).
I d’una altra part, els representants de les tres associacions de radioaficionats; el senyor
Enric Monzó Prior en representació del Consell Territorial de URE a Catalunya, el
senyor Miguel Ángel Sáez Begué en representació de la Federació Catalana de
Radioaficionats, i el senyor Joan Olesti Castillo en representació de la Unió de
Radioaficionats de Catalunya, URCAT.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
MANIFESTEN:
Primer.- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, ha establert el
marc regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi
ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats
públiques. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta Llei, l'acció pública en matèria de
protecció civil té, com una de les seves finalitats bàsiques, entre d’altres, la planificació
de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també
l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels
diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
Segon.- D’altra banda, i d’acord amb l’article 32.1.a) del Decret 320/2011, de 19
d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, la Direcció General de Protecció
Civil (en endavant DGPC) és qui exerceix la funció de desenvolupar el sistema de
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Protecció Civil a Catalunya, els seus recursos i estructures associades i els dispositius
necessaris per a la seva coordinació.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 40 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, són
autoritats de protecció civil:
a) L'alcalde, en l'àmbit municipal.
b) El conseller o consellera d’Interior, en l'àmbit de Catalunya (...).
Tercer.- Tanmateix, l’article 32.1.c) del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de
reestructuració del Departament d’Interior, estableix que la DGPC exerceix la funció
d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(en endavant CECAT) que depèn de la DGPC. I, segons determina l’article 43 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, és el conseller d’Interior qui exerceix la direcció superior del
CECAT.
El CECAT, d’acord amb el previst en el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació
del CECAT, té com a funcions principals la informació, la comunicació, la coordinació
i el suport i l’optimització dels esforços de les accions i actuacions de tots els
organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir en cas d’emergència en
l’àmbit de Catalunya.
Quart.- D’acord amb els articles 6.1 i 6.2 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a col·laborar en les tasques de
protecció civil, d'acord amb el que estableixen els plans i tenen el deure de col·laborar
en les tasques de protecció civil, d'acord amb aquesta Llei i les instruccions de les
autoritats de protecció civil.
Cinquè.- L’article 10 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, disposa que una vegada activat
un pla de protecció civil o en les situacions d'emergència declarada, l'autoritat
competent de protecció civil pot ordenar a les persones la prestació de serveis destinats
a afrontar l'emergència, de manera proporcionada a la situació creada i a les possibilitats
de cadascú i també ordenar la requisició, la intervenció i l'ocupació temporal i
transitòria dels béns necessaris per a afrontar l'emergència, dins de l’àmbit territorial de
Catalunya.
Així mateix, segons el punt 4 del citat article 10, les autoritats de protecció civil poden
concertar convenis amb les persones, les empreses o les entitats en general, o amb les
associacions que les representin, a fi de preveure l'eficaç posada a disposició de llurs
mitjans i serveis en casos d'emergència.
Sisè.- D’acord amb el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del
Departament d'Empresa i Ocupació, la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació (en endavant DGTSI) té, entre d’altres, les funcions següents:
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• Dissenyar i executar polítiques de foment del sector de les tecnologies de la
informació i les comunicacions per incrementar el valor afegit, impulsar la
innovació i el coneixement especialitzat.
• Promoure la creació de les infraestructures de telecomunicacions adequades per
fer arribar a la ciutadania, les empreses i les administracions públiques els serveis
avançats de comunicacions electròniques.
• Dirigir la política d'infraestructures de telecomunicacions i de sistemes
d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de
l'Administració de la Generalitat i de les entitats i organismes que en depenen.
Setè.- Les tres associacions catalanes principals de radioaficionats (Consell Territorial
de URE a Catalunya, Federació Catalana de Radioaficionats, Unió de Radioaficionats
de Catalunya URCAT), a les que pertanyen una gran part dels radioaficionats catalans,
varen signar un acord en data 27 d’octubre del 2012 pel que es comprometien a treballar
conjuntament els temes relacionats amb el servei de radioaficionats i a col·laborar amb
l’Administració Catalana de manera conjunta.
Vuitè.- Tot i els importants avenços en la implantació a Catalunya de la xarxes digitals
de telecomunicació i especialment de la xarxa de radiotelecomunicacions d’emergència
i seguretat de la Generalitat de Catalunya (RESCAT), cal destacar la importància de
l’activitat de les persones radioaficionades a l’hora de donar suport i col·laborar en la
transmissió d’informació en situacions d’emergència o de desastres, que ha estat
reconeguda per la Unió Internacional de Telecomunicacions.
En aquest sentit, totes les parts estan interessades en reforçar la col·laboració entre els
radioaficionats, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la DGTSI, i el
Departament d’Interior, a través de la DGPC, en situacions d’emergència, a requeriment
del Departament d´Interior.
Per aquests motius les parts, en la representació que ostenten, acorden subscriure el
present Conveni, de conformitat amb els següents
ACORDS
Primer. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Departament d´Interior, a través
de la DGPC, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la DGTSI, i les
principals associacions de radioaficionats catalanes (Consell Territorial de URE a
Catalunya, Federació Catalana de Radioaficionats, Unió de Radioaficionats de
Catalunya URCAT) , per tal de comptar amb una xarxa d’estacions i de persones
radioaficionades que puguin posar-se a disposició del Departament d´Interior en
situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques que puguin fer
caure les xarxes de telecomunicacions de Catalunya en especial la telefonia i la xarxa
RESCAT.
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Segon. Compromisos del Departament d´Interior
El Departament d´Interior, per mitjà de la Direcció General de Protecció Civil, es
compromet a:
a) Elaborar el protocols a seguir en cas d’activació dels radioaficionats amb la
col·laboració de la DGTSI i de les associacions de radioaficionats.
b) Mobilitzar els radioaficionats per la col·laboració objecte d’aquest conveni quan ho
consideri necessari.
c) Incloure a les associacions de radioaficionats com a part del grup logístic en aquells
plans de protecció civil per aquells riscos on es consideri que hi ha un risc de caiguda de
les telecomunicacions especialment la telefonia i xarxa RESCAT.
d) Promoure la participació dels radioaficionats associats en exercicis i simulacres que
s’organitzin per part de la DGPC com a integrants del grup logístic dels plans de
protecció civil, quan els escenaris de simulació prevegin la caiguda massiva de les
telecomunicacions.
e) A través del CECAT, emetre avisos i donar informació específica al representant de
les associacions de radioaficionats signants d’aquest conveni sobre les situacions de risc
i d’emergència en les quals es prevegi que pot ser necessària la seva actuació.
f) Donar formació als radioaficionats associats sobre els plans de protecció civil que els
afectin, sobre els criteris d’activació d’aquests, sobre el funcionament de CECAT i
sobre tots aquells aspectes de protecció civil que siguin necessaris per al
desenvolupament de la col·laboració que s’estableix en aquest conveni i per al
desenvolupament dels protocols que s’elaborin entre la DGPC, la DGTSI i les
associacions de radioaficionats.
g) A través del CECAT, convocar i facilitar la incorporació del representant de la
DGTSI i/o de les associacions als Comitès Tècnics de Seguiment del Risc i/o als
Comitès d’Emergència (Consell Assessor) dels plans de protecció civil, en aquelles
situacions de risc o d’emergència on la DGPC ho consideri oportú per la seva afectació
sobre les telecomunicacions en especial la telefonia o la xarxa RESCAT. El representant
de la DGTSI serà designat per la pròpia Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació i el representant de les associacions de radioaficionats serà el
representant únic designat per aquestes i que es preveu més endavant en aquest conveni,
en l’acord tercer, punt f).
h) Facilitar una posició tècnica de treball a CECAT per tal que es pugui incorporar un
radioaficionat i/o un representant de la DGTSI en aquells casos en què la DGPC ho
consideri oportú quan l’emergència pugui afectar les telecomunicacions en especial la
telefonia i la xarxa RESCAT de manera significativa i que pugui ser necessària una
activació de les xarxes de radiocomunicacions. La incorporació al CECAT té com a
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objectiu facilitar rebre informació directa des del territori i poder coordinar la resposta
interna a l’emergència amb major facilitat.
Tercer. Compromisos de les associacions de radioaficionats signants d’aquest
conveni
Les associacions de radioaficionats catalanes signants d’aquest conveni es comprometen
a:
a) Divulgar aquest conveni entre els seus associats.
b) Identificar entre els seus associats, aquells que siguin majors de 18 anys i tinguin
voluntat de col·laborar amb les administracions públiques competents en la transmissió
d’informació en situacions d’emergència, de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de
calamitats públiques i que manifestin estar d’acord en facilitar les seves dades de
contacte a la DGTSI i a la DGPC amb aquesta finalitat.
c) Elaborar juntament amb la DGPC i la DGTSI el protocols a seguir en cas d’activació
dels radioaficionats per donar suport a les comunicacions en situacions d’emergència,
de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
d) A petició de la DGPC, en situacions d’emergència, de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques, activar els seus associats per donar suport a les
comunicacions prioritzant els que hagin expressat interès en col·laborar. Aquesta
activació ha de ser possible en qualsevol moment i a qualsevol zona de Catalunya, i s’ha
de fer d’acord amb l’esmentat protocol, aquest conveni, les indicacions de la DGPC i
amb la normativa vigent.
e) A petició de la DGPC, en situacions d’emergència, de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques, posar a disposició de la DGPC la seva xarxa
d’estacions fixes i estacions mòbils dels seus associats, prioritzant les d’aquells que
hagin expressat interès en col·laborar.
f) Canalitzar la comunicació i la interlocució tant amb la DGPC com amb la DGTSI
mitjançant un únic representant.
g) Facilitar a la DGTSI les dades d’aquells associats majors d’edat que hagin manifestat
la voluntat de col·laborar amb les administracions públiques competents en la
transmissió d’informació en situacions d’emergència, de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques i que hagin donat autorització a que les seves
dades siguin trameses a la DGTSI i d’aquesta a la DGPC.
Quart. Compromisos del Departament d´Empresa i Ocupació
El Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la informació, es compromet a:
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a) Dinamitzar i promocionar l’activitat dels radioaficionats i participar en l’elaboració
dels protocols d’actuació dels radioaficionats en cas d’activació per part de la DGPC.
b) Difondre l’existència del conveni de col·laboració entre els radioaficionats.

c) Recollir les dades d’aquells associats majors d’edat que hagin manifestat la voluntat
de col·laborar amb les administracions públiques competents en la transmissió
d’informació en situacions d’emergència, de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de
calamitats públiques; i transmetre aquestes dades a la DGPC.
d)Comprovar les dades relatives a l’autorització de radioaficionat i garantir
l’accessibilitat de les dades a la DGPC. S’adoptaran les mesures necessàries per fer
efectius els drets a la protecció de dades de les persones afectades, tal com reconeix la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Cinquè. Previsió d’adhesió al conveni
Podran adherir-se a les condicions d’aquest conveni, mitjançant la corresponent
addenda a aquest conveni, altres associacions de radioaficionats, sempre que siguin
representatives del col·lectiu, que així ho sol·licitin i quan la DGPC i la DGTSI ho
considerin adient.
Sisè. Despeses econòmiques
Amb caràcter general, no es derivaran d’aquest conveni obligacions de contingut
econòmic per a cap de les parts.
El Departament d’Interior assumirà les despeses de la mobilització dels radioaficionats
en cas d’activació d’aquests. Aquestes despeses, per la impossibilitat material de
preveure-les, no es poden quantificar i com a conseqüència no és viable la reserva de
crèdit corresponent.
En el cas que, ocasionalment, poguessin sorgir altres tipus d’obligacions de contingut
econòmic serà la Comissió de Seguiment qui establirà la regla de repartiment per
sufragar els costos entre les diferents parts.
Setè. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió per al seguiment i control d’aquest conveni integrada per
almenys el representant de les tres associacions, un de la DGPC i un de la DGTSI. Les
funcions d’aquesta comissió seran les del seguiment del conveni i de les obligacions
assumides per ambdues parts, així com resoldre qualsevol problema que pogués sorgir
de la interpretació del mateix. Aquesta comissió es reunirà de forma anual, tret que
alguna de les parts consideri necessària la seva convocatòria en un temps menor.
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La comissió comptarà amb un/a secretari/ària, que aixecarà acta dels acords i la
transmetrà a totes les parts per tal que la ratifiquin. Si aquests acords impliquen una
proposta de modificació d’aquest conveni, s’inclouran com a addenda a aquest i es
requerirà la signatura dels mateixos signants del conveni.
Correspon a cadascuna de les parts el nomenament de les persones que les representen
en la comissió de seguiment, així com el seu cessament.
Vuitè. Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà una vigència de dos
anys i es prorrogarà, de forma automàtica, pel mateix període de dos anys, llevat de
denúncia escrita d’alguna de les parts, comunicada a l’altra part amb 2 mesos
d’antelació a la data de finalització del seu període de vigència.
Novè. Causes i forma d’extinció
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció d’aquest
Conveni:
1. L’incompliment per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest Conveni.
2. El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
3. La voluntat unilateral d’una de les parts, prèvia denúncia comunicada a l’altra, en
els termes de l’acord vuitè.
4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte
del conveni.
5. Per altres causes previstes en la legislació vigent.
Desè. Resolució de conflictes
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en la interpretació i
el compliment d’aquest Conveni.
En cas de discrepància o divergència en relació amb la interpretació o el compliment
dels acords d’aquest conveni, qualsevol de les parts haurà de sotmetre el conflicte a
examen de la comissió de seguiment prevista a l’acord setè, amb caràcter previ a la
submissió del conflicte a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni de col·laboració, les tres
parts firmen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalades a
l’encapçalament d’aquest document.
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Pel Departament d’Interior

Pel Departament d’Empresa i Ocupació

Josep Martínez Melgares
Secretari general

Xavier Gibert i Espier
Secretari general

Per delegació, en virtut de la Resolució Per delegació, en virtut de l’Ordre
INT/81/2011, de 18 de gener (DOGC núm. EMO/1602/2014, de 27 de juny (DOGC 661,
5802, de 24/01/2011)
de 10/07/2014)

Pel Consell Territorial
de Radioaficionats de
URE a Catalunya

Per la Federació Catalana
de radioaficionats

Per la Unió de
radioaficionats
de
Catalunya (URCAT)

Enric Monzó Prior
Representant

Miguel Ángel Sáez Begué
Representant

Joan Olesti Castillo
Representant
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