
Reglament de Radioaficionats (Norma transitòria)

Article 1 Objectes:

El present reglament te per objecte regular la activitat dels radioaficionats al territori nacional 
de Catalunya per els radioaficionats catalans i per els estrangers que ho sol·licitin en el període
transitori entre la proclamació de d'Independència i fins a tenir un reglament nou amb prefix 
otorgat per la ITU.

Article 2 Concepte:

Els radioaficionats utilitzaran les freqüències establertes per al seu us al Quadrant de 
Distribució de Freqüències (QDF) subjecte a la Llei General de Telecomunicacions Nacional i les
recomanades per la ITU i la IARU.

Article 3 Llicències de Radioaficionat:

Tota persona amb nacionalitat catalana major de 16 anys podrà sol·licitar una llicència de 
radioaficionat que tindrà que superar un examen que estarà compost de 40 preguntes i que 
estarà confeccionat per el Servei Nacional de Telecomunicacions i qui aquest convingui, superat
aquest pas i previ pagament de la quota se li atorgarà un indicatiu conforme els articles 4 i 5 
del present Reglament, L'indicatiu es personal i cada ú només en pot disposar d'un. 

Les llicències seran de categoria única, sense caducitat amb un sòl i únic pagament, els jubilats
o incapacitats permanents amb una incapacitació superior al 33% estaran exempts de taxa de 
llicència, no a dret d'examen.

Tot radioaficionat tindrà dret a instal·lar antenes al terrat de la seva residència sigui pròpia o 
comunitària per el dret que concedeix la present llei i per l'interès en cas de emergència, però 
haurà de comunicar-ho al Servei Nacional de Telecomunicacions per que aprovi la instal·lació i 
tindrà la obligació de fer-hi un manteniment mínim amb el compromís de desmuntar la 
instal·lació si finalitza la seva activitat o perd per qualsevol causa la seva llicència.

El radioaficionat te dret a utilitzar qualsevol aparell homologat per la seva activitat, sigui seu o 
de un radio club en un cotxe, vaixell o avió dins els marges que contemplen el present 
Reglament.

El radioaficionat o la entitat te obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil 
per el seu compte o col·lectiu si pertany a una entitat de radioaficionats reconeguda per 
l'administració.

Tot radioaficionat te obligació de posar en servei de les autoritats en cas d'emergència i 
utilitzar el seu material a aquest fi.

Article 4 Classes de llicència de Radioafeccionat:

Les llicències de radioaficionat es poden dividir en 6 classes:

1.- Individual : Es la llicència personal i individual de cada operador. Es concediran la 
numeració de la zona on estigui empadronat l'operador segons article 5 del present reglament 
més tres lletres començant per AAA i respectant rigorós ordre a tot el territori, sense concedir  
SOS i altres prohibides o malsonants. També es podrà autoritzar la concessió de les tres lletres
que pugui tenir en l'actualitat l'interessat o, prèvia sol·licitud les lletres que componguin el seu 
nom i cognoms. Si un operador de la zona 1 es trasllada a la zona 7, conservarà les lletres 
finals i només canviarà el districte, per tant a tot Catalunya només hi haurà un AAA, sigui a la 



zona 2 o a la 5. En les operacions en mòbil o portable, un operador informarà de la seva 
situació donant l'indicatiu seguit de /mòbil (zona) o / portable (zona), exemple un indicatiu 
1C1A en mòbil a la zona del Bages seria 1C1A/3 o 1C1A mòbil 3 i en portable igual.
Per tenir dret a un indicatiu de una o dues lletres, l'interessat ho pot sol·licitar previ 
presentació de la documentació que acrediti una activitat internacional dels darrers 5 anys fins 
a esgotar totes les series. Hi haurà un llistat d'indicatius no autoritzables per l'interès social o 

per respecte a un operador mort i malsonants, i mai es concedirà un indicatiu ja utilitzat 
anteriorment per un operador o entitat. Per la concessió d'un indicatiu de una sola lletra, 
l'interessat haurà de demostrar la seva activitat internacional dels darrers 10 anys, amb 
participació en activitats i èxits assolits.

En el període transitori fins a que la ITU otorgi un distintiu per Catalunya, els radioaficionats 
catalans adaptaran el seu actual indicatiu EA3AA a 1CxAA i en cas de coincidir dos o més 
estacions amb les mateixes lletres EB3AA i EC3AA es poden concedir indicatius nous no 
otorgats de dues lletres o tres si es el cas. En cas de no tenir més series, es pot utilitzar de 
una lletra en el període transitori i sempre donant prioritat a la estació de classe A, B i C.

2.- Escolta : Es la que autoritza a fer la activitat de radio escolta i que només pot escoltar 
qualsevol freqüència de ràdio, tant de radioafeccionats com comercials i acusar rebut de les 
recepcions obtingudes. Els operadors de classe individual també poden fer aquesta activitat 
amb la seva llicència de radioafeccionat, però no es incompatible una amb l'altre. Les llicències
d'escolta tindran la numeració de la zona on estigui empadronat l'operador segons article 5 del
present reglament més un número correlatiu començant per el 0001
3.- Ràdio Club : Les entitats reconegudes per el Servei Nacional de Telecomunicacions poden 
sol·licitar una llicència col·lectiva per l'estació del seu club que serà de tres lletres començant 
per R o per U i que es podrà utilitzar per els seus associats des de la pròpia entitat o des de un
altre lloc previ autorització de la Junta de la entitat. 
4.- De repetidors : Tota entitat reconeguda per el Servei Nacional de Telecomunicacions te dret
a sol·licitar un repetidor conforme a l'article 6 del present reglament i serà concedit un 
indicatiu amb la numeració 9 a tot el territori més tres lletres que començarà per W, tant 
mateix a l'estació repetidora hi pot haver més de un repetidor de radioafeccionats en diferents 
bandes i modes.
5.- Especials : Tot radioafeccionat o radio club te dret a sol·licitar un indicatiu especial per una 
activitat concreta que haurà de sol·licitar al Servei Nacional de Telecomunicacions que li 
concedirà o no. Els indicatius especials tenen una durada limitada, per tant el sol·licitant haurà 
de comunicar les dates, lloc de l'activitat i motiu per la que sol·licita el indicatiu especial i es 
concedirà per un plac no superior a 60 dies dins d'un any.
6.- Balius : Les entitats reconegudes poden sol·licitar al Servei Nacional de Telecomunicacions 
una llicència de baliu per les bandes de radioafeccionat i es podran concedir les sigles VHF, 
UHF, SHF, SIX o FOUR si s'escau. La quantitat i la freqüència de la baliu vindrà regulat per el 
Servei Nacional de Telecomunicacions. L'indicatiu estarà compost del prefix amb la numeració 
9 a tot el territori més les tres lletres o més. Per defecte les tres lletres de l'indicatiu 
començaran per X si no s'ha demanat expressament un altre, també poden tenir les lletres de 
la llicència del ràdio club  

Article 5 Districtes:

Es divideix Catalunya en 8 districtes o vegueries i es comptabilitzarà l'empadronament en cas 
de persones físiques, la seu social en cas d'entitats reconegudes i el lloc de la instal·lació en 
cas de repetidors i la distribució territorial serà: (veure article 10 Mapa de vegueries)

Zona 1 Barcelona: comarques Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental.
Zona 2 Girona: comarques Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, 
Ripollès i Selva.
Zona 3 Catalunya Central: comarques Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.
Zona 4 Alt Pirineu i Aran: comarques Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars



Sobirà i Val d'Aran.
Zona 5 Lleida: comarques Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, i Urgell.
Zona 6 Camp de Tarragona: comarques Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i 
Tarragonès.
Zona 7 Terres de l'Ebre: comarques Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
Zona 8 Penedès: Anoia, Alt Penedès,  Baix Penedès, Garraf
La zona 9 quedarà reservada per repetidors i balius a tot el territori. La zona 0 per actes 
especials de rellevància, indicatius especials de celebració i altres esdeveniments autoritzats 
per el Servei Nacional de Telecomunicacions.

Article 6 Repetidors i balius:

Es considera repetidor tota estació automàtica desatesa que no cal la presència del operador 
per el seu correcte funcionament be sigui analògica o digital, exceptuant les estacions 
personals d'APRS o Echolink a la instal·lació personal del operador, però si els digi repetidors i 
les estacions repetidores de Echolink i similars en instal·lacions col·lectives.

Les balius son estacions automàtiques que transmeten la seva posició i indicatiu constantment 
en CW o SSB i estan destinades al DX i segueixen unes recomanacions de la IARU tant en 
freqüències com a temps de transmissió.

Per sol·licitar un repetidor o una baliu, la entitat reconeguda te que presentar el projecte amb 
les freqüències que el Servei Nacional de Telecomunicacions cregui oportú amb marca i model 
del aparell i cavitats, tenen que tenir filtres, comandament a distància i baliu que no serà cada 
menys de 15 minuts on i al menys indicarà l'indicatiu i locator i pot ser en fonia o telegrafia i si
disposa de subtó també s'ha de indicar en la baliu. En el projecte també s'inclourà el lloc 
d'instal·lació i els seus accessos amb planell descriptiu, també s'hi farà constar l'indicatiu del 
Gestor del repetidor o baliu.

Tot repetidor o baliu que estigui més de 6 mesos no operatiu per raons injustificades pot 
causar baixa de la llicència.

Els repetidors i balius poden ser en les freqüències recomanades per la IARU a 29 MHz, 50 
MHz, 144 MHz, 430 MHz., 1.296 MHz. i superiors en els segments per aquest fi. 

Tot repetidor tindrà un Gestor nomenat per la entitat qui serà el responsable del correcte 
funcionament del repetidor i que constarà al projecte de sol·licitud.

Els repetidors i balius disposaran d'un sistema d'alimentació ininterromput que garanteixi el 
correcte funcionament en cas de fallada d'alimentació elèctrica per almenys 6 hores.  

Article 7 Actualització de dades:

Les llicències actives en la publicació al DOGC d'aquest reglament, han d'actualitzar dades al 
Servei Nacional de Telecomunicacions amb un plac màxim de un any per obtenir una llicència 
nova, tant si es tracta de una llicència personal o col·lectiva.

Article 8 Reconeixement d'Associacions:

Per que el Servei Nacional de Telecomunicacions reconegui una entitat, aquesta te que enviar 
còpia dels Estatuts registrats on figuri que els fins de l'Associació son :

Experimentar, fomentar i participar en les comunicacions dins del món de la radioafecció en to-
tes les modalitats, de qualsevol mena d'acord a la normativa vigent en matèria de ràdio-comu-
nicació, que quedi exclòs tot ànim de lucre i que el seu àmbit d'actuació sigui dins de Catalu-
nya.



Article 9 Pla de bandes assignades als Radioaficionats a Catalunya:

a) Bandes lliures a tothom sense necessitat de llicència, els radioaficionats podem utilitzar la 
seva llicència per la seva utilització:

- CB 27 MHz. des de 26000 MHz. a 27999 MHz. amb una potència màxima de 250 Wts.

- PMR446 des de 44600625 MHz. a 44609375 distribuïts en 8 canals de FM separats per 12,5 
KHz. d'un al altre. La potència màxima d'emissió es de 500 mW.

b) Bandes assignades als titulars de llicència de Radioaficionat:

2200 metres : 135,700  KHz. a 137,800 KHz.

160 metres : 1.850 KHz. a 2.000 KHz.

80 metres :  3.500 KHz. a 3.800 KHz.

60 metres :  5.240 KHz. a 5.450 KHz.

40 metres : 7.000 KHz. a 7.200 KHz.

30 metres : 10,100 MHz. a 10,150 MHz.

20 metres : 14,000 MHz. a 14,350 MHz.

17 metres : 18,068 MHz. a 18,168 MHz.

15 metres : 21,000 MHz. a 21,340 MHz.

12 metres : 24,890 MHz. a 24,990 MHz.

11 metres : 26,000 MHz. a 27,999 MHz. 

10 metres : 28,000 MHz. a 30,000 MHz.

6 metres : 50,000 MHz. a 54,000 MHz.

4 metres : 70,000 MHz. a 70,500 MHz.

2 metres : 144.000 MHz. a 148.000 MHz.

70 cm. : 430.000 MHz. a 440.000 MHz.

23 cm.  1240.000 MHz. a 1300.000 MHz.

13 cm. 2.300 MHz. a 2.450 MHz.

6 cm. 5.650 MHz. a 5.850 MHz.

3 cm. 10,000 GHz. a 10,500 GHz.

1,5 cm. 24,000 GHz. a 24,250 GHz.

6 mm. 47,000 GHz. a 47,200 GHz.

Les potències màximes admeses per banda seràn de HF (0-30 MHz.) 2000 Wts., VHF (50-148 
MHz.) 1000 Wts. UHF (430-1300 MHz.) 500 Wts. SHF i superiors 250 Wts.

Previ sol·licitud al Servei Nacional de Telecomunicacions, es podrán autorizar proves en altres 
segments de bandes i modes per part de entitats reconegudes i operadors de ràdio.



Article 10 Mapa de distribució geogràica de vegueries:


