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Disposición derradeira segunda. Habilitación regula-
mentaria.

Facúltanse o Goberno, os ministerios de Xustiza e de 
Educación e Ciencia e o resto de departamentos ministe-
riais competentes para ditar cantas disposicións regula-
mentarias fosen necesarias para o desenvolvemento e 
execución desta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor desta lei.

Esta lei entrará en vigor aos cinco anos da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 30 de outubro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 18873 RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2006, da 
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e 
para a Sociedade da Información, pola que se 
ditan instrucións para o desenvolvemento e 
aplicación do Regulamento de uso do dominio 
público radioeléctrico por afeccionados. 
(«BOE» 260, do 31-10-2006.)

A disposición derradeira cuarta da Orde ITC/1791/2006, 
do 5 de xuño, pola que se aproba o Regulamento de uso 
do dominio público radioeléctrico por afeccionados (en 
diante Regulamento de radioafeccionados), faculta a 
Axencia Estatal de Radiocomunicacións (AER) para ditar 
as instrucións que considere necesarias para o desenvol-
vemento e aplicación do devandito regulamento, así 
como para actualizar o contido técnico dos seus anexos. 
Así mesmo, a disposición transitoria segunda da mesma 
orde establece que, ata a efectiva constitución da AER, a 
competencia para a tramitación e resolución dos procede-
mentos relativos á xestión do dominio público radioeléc-
trico por afeccionados continuará correspondendo aos 
órganos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio 
que a tiñan atribuída ata a entrada en vigor da Lei 32/2003, 
do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións.

Na súa virtude, dispoño o seguinte:
Primeiro.–Apróbanse as instrucións que desenvolven 

o Regulamento de uso do dominio público radioeléctrico 
por afeccionados aprobado por Orde ITC/1791/2006, do 5 
de xuño, que figuran como anexo a esta resolución.

Segundo.–Quedan derrogadas as seguintes disposi-
cións:

Resolución do 29 de setembro de 1986, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións, pola que se ditan normas 
transitorias para a obtención de licenzas de estacións de 
afeccionado.

Resolución do 11 de decembro de 1986, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións, pola que se ditan normas 
transitorias para a obtención de licenzas de estacións de 
afeccionado.

Resolución do 13 de febreiro de 1987, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións, pola que se aproban as ins-
trucións para a aplicación do Regulamento de estacións 
de afeccionado.

Resolución do 10 de xullo de 1987, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, sobre a autorización de distintivos 
de chamada especiais a estacións radioeléctricas de afec-
cionado.

Resolución do 6 de marzo de 1990, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, pola que se modifica o anexo I do 
Regulamento de estacións de afeccionado aprobado por 
Orde do 21 de marzo de 1986.

Resolución do 4 de decembro de 1991, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións, pola que se establece o pro-
cedemento, as condicións e os requisitos necesarios para 
o outorgamento de autorizacións, con carácter temporal e 
experimental, a titulares de estacións de afeccionado para 
a utilización da banda de 50,0 MHz a 50,2 MHz.

Resolución do 8 de abril de 1992, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, pola que se autoriza a utilización 
temporal para o servizo de afeccionados de determinados 
distintivos de chamada especiais.

Resolución do 27 de xullo de 1994, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, pola que se establecen o procede-
mento, as condicións e os requisitos necesarios para o 
outorgamento de autorizacións, con carácter temporal e 
experimental, a titulares de estacións de afeccionado para 
a utilización da banda de 50,0 MHz a 50,2 MHz.

Resolución do 7 de marzo de 1995, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, pola que se modifica a do 13 de 
febreiro de 1987, pola que se aproban as instrucións para 
a aplicación do Regulamento de estacións de afeccio-
nado.

Resolución do 5 de febreiro de 1996, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións, pola que se modifican as 
instrucións para a aplicación do Regulamento de esta-
cións de afeccionado.

Resolución do 7 de maio de 1997, da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións, pola que se establece o procede-
mento, as condicións e os requisitos necesarios para o 
outorgamento de autorizacións, con carácter temporal, a 
titulares de estacións de afeccionado para a utilización da 
banda de 50,0 a 50,2 MHz.

Resolución do 28 de marzo de 2005 pola que se esta-
blece o procedemento, as condicións e os requisitos para 
a utilización da banda de 50,0 a 51,0 MHz.

Resolución do 16 de marzo de 2005, da Dirección 
Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información, 
pola que se modifica a do 13 de febreiro de 1987, pola que 
se aproban as instrucións para a aplicación do Regula-
mento de estacións de afeccionado.

Resolución do 13 de xullo de 2005, da Secretaría de 
Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Infor-
mación, pola que se modifica a do 7 de maio de 1997, da 
Dirección Xeral de Telecomunicacións, pola que se esta-
blece o procedemento, as condicións e os requisitos 
necesarios para o outorgamento de autorizacións, con 
carácter temporal, a titulares de estacións de afeccionado 
para a utilización da banda de 50,0 a 50,2 MHz.

Igualmente queda derrogada calquera disposición de 
igual ou inferior rango en todo o que se opoña a esta 
resolución.

Terceiro.–A presente resolución entrará en vigor o día 
seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 20 de setembro de 2006.–O secretario de 
Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Infor-
mación, Francisco Ros Perán.



1976 Mércores 1 novembro 2006 Suplemento núm. 14

ANEXO

Instrucións para a aplicación do Regulamento de uso do 
dominio público radioeléctrico por afeccionados

1. Obxecto.
As presentes instrucións desenvolven o Regulamento 

de uso do dominio público radioeléctrico por afecciona-
dos (Regulamento de radioafeccionados) aprobado pola 
Orde ITC/1791/2006, do 5 de xuño, precisando a aplica-
ción administrativa daqueles aspectos tratados xenerica-
mente nel.

2. Características técnicas das emisións e condicións 
de funcionamento das estacións de radioafeccionado.

O anexo I do Regulamento de radioafeccionados 
especifica, de forma global, as bandas de frecuencias atri-
buídas ao Servizo de Afeccionados e Afeccionados por 
Satélite, así como as características técnicas das emi-
sións, en cada unha delas, entendéndose estas como 
valores máximos permitidos.

As emisións na banda de frecuencias 50,0-51,0 MHz, 
mentres existan restricións xeográficas de uso, realiza-
ranse de acordo coas condicións e características técnicas 
seguintes:

Potencia máxima do equipamento: 100 W.
Ganancia máxima da antena: 6 dB.
Largo de banda máximo: 12 kHz.
Clases de emisión: as indicadas no anexo I do Regula-

mento de radioafeccionados.
Limitacións xeográficas das localizacións de emisión:
Provincias desde as cales non se poderán efectuar as 

emisións:
Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo e 

Valladolid.
Provincias con limitacións parciais:
Palencia e Burgos: poderanse realizar emisións en 

puntos situados ao norte do paralelo 42.º N 20’ 00’’,
Zamora e Salamanca: poderanse realizar emisións en 

puntos situados ao oeste do meridiano 5.º W 40’ 00’’,
Cuenca: poderanse realizar emisións en puntos situa-

dos ao leste do meridiano 2.º W 30’ 00’’ e ao mesmo 
tempo ao sur do paralelo 41.º N 00’ 00’’.

Cáceres: poderanse realizar emisións en puntos situa-
dos ao sur do paralelo 40.º N e, pola súa vez, ao oeste do 
meridiano 5.º W 30’ 00’’.

Sen prexuízo da obtención das autorizacións especiais 
que procedan, a autorización de radioafeccionado habilita 
o seu titular a efectuar emisións en calquera das bandas 
atribuídas ao Servizo de Afeccionados ou Afeccionados 
por Satélite, sendo susceptible de autorización calquera 
equipamento ou estación que, cumprindo co especificado 
no artigo 23.2 do Regulamento de radioafeccionados, dis-
poña de capacidade de funcionamento en todas ou parte 
das devanditas bandas de frecuencias, respectando en 
calquera caso as características técnicas especificadas no 
citado anexo I para cada unha delas.

A autorización de equipamentos capaces de funcionar 
noutras bandas de frecuencia, ademais das atribuídas ao 
Servizo de Afeccionados ou Servizo de Afeccionados por 
Satélite, entenderase, en calquera caso, referida exclusi-
vamente ao uso destas últimas. A utilización destes equi-
pamentos para emisións distintas das do Servizo de Afec-
cionados e Afeccionados por Satélite precisará das 
autorizacións que en cada caso procedan.

3. Exames para a obtención do Diploma de Opera-
dor.

A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a 
Sociedade da Información (SETSI), convocará os exames 
para a obtención do diploma que habilita para operar 

estacións do Servizo de Afeccionados e Afeccionados por 
Satélite. As probas e materias de exame para a obtención 
do diploma de operador, segundo se determina no artigo 
13 do Regulamento de radioafeccionados, figuran no 
anexo I das presentes instrucións.

4. Solicitude da Autorización de Radioafeccionado.
Obtido o diploma de operador conforme o procede-

mento establecido no artigo 14 do Regulamento de radio-
afeccionados, poderase solicitar a autorización adminis-
trativa que faculta para operar as estacións de afeccionado, 
autorización que comportará a asignación do distintivo de 
chamada. Á solicitude xuntarase xustificante de ter reali-
zado o ingreso das taxas de telecomunicacións prevista 
no anexo I da Lei xeral de telecomunicacións na contía 
que determinen as disposicións regulamentarias de taxas 
en vigor.

5. Validez da autorización de radioafeccionado.
1. A autorización de radioafeccionado ten carácter 

indefinido, non obstante, de acordo co artigo 8 do Regula-
mento de radioafeccionados, o seu titular ten a obriga de 
comunicar cada cinco anos a súa intención de seguir utili-
zando o dominio público radioeléctrico. O prazo para 
efectuar a primeira comunicación será do 1 de outubro ao 
30 de novembro do ano en que cumpra o seu quinto de 
vixencia, e posteriormente cada cinco anos no mesmo 
prazo.

2. Sen que medie ánimo de lucro nin contrapresta-
ción económica ningunha, as asociacións de radioafec-
cionados legalmente recoñecidas poderán efectuar, en 
representación dos seus asociados, as comunicacións a 
que se refire o parágrafo anterior. Para tal efecto remitirán 
inicialmente escrito de autorización do socio interesado e 
para comunicacións posteriores certificación actualizada 
de pertenza a ela.

A representación producirá efecto, entrementres o 
radioafeccionado afectado non lle comunique á Xefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicacións a súa 
revogación.

3. O artigo 8 do Regulamento de radioafeccionados 
establece as causas de revogación da autorización de 
radioafeccionado. A revogación da autorización de radio-
afeccionado comportará a cancelación das licenzas de 
equipamentos ou estacións asociadas a ela reguladas no 
artigo 25 do Regulamento de radioafeccionados.

4. Tras a revogación, se é o caso, da autorización de 
radioafeccionado, a adquisición polo interesado dunha 
nova autorización rexerase por procedemento xeral des-
crito no punto 4 destas instrucións.

6. Clases de estacións.
No anexo I do Regulamento de radioafeccionados 

especifícanse as diferentes clases de estacións utilizables 
no Servizo de Afeccionados e Afeccionados por Satélite. 
Con suxeición ás condicións prescritas no seu título III, 
nunha única licenza de estación de afeccionado poderán 
ser consignadas as combinacións das diferentes clases de 
estacións.

7. Autorizacións de instalación de estacións de radio-
afeccionado.

As solicitudes de autorización de montaxe de calquera 
instalación radioeléctrica de radioafeccionados a que se 
refiren os artigos 23 e 27 do Regulamento de radioafec-
cionados, xunto coa documentación indicada no devan-
dito artigo 23, presentaranse nas xefaturas provinciais de 
Inspección de Telecomunicacións que resolverán a súa 
aceptación ou denegación mediante resolución motivada. 
Como anexo II a estas instrucións inclúese o modelo de 
memoria técnica descritiva da instalación que deberá 
cubrir o solicitante.
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A resolución a que se refire o artigo 24 do Regula-
mento de radioafeccionados, pola que, se é o caso, se 
autoriza o interesado a efectuar a montaxe da estación 
establecerá os pazos de execución e demais condicións 
que lle sexan de aplicación, entre as que se incluirá a 
exixencia ou non de que a instalación sexa efectuada por 
un instalador de telecomunicacións inscrito no Rexistro 
de Empresas Instaladoras de Telecomunicacións.

Unha vez efectuada a instalación, o interesado comu-
nicarallo á xefatura provincial correspondente nun prazo 
máximo de 20 días, xustificando documentalmente, de 
forma fidedigna, que a responsabilidade a que se refire o 
artigo segundo da Lei 19/1983, do 16 de novembro, está 
cuberta na forma que se sinala no artigo 20 do regula-
mento por que se determinan as condicións para instalar 
no exterior dos inmobles as antenas das estacións radio-
eléctricas de afeccionado, aprobado polo RD 2623/1986, 
do 21 de novembro, así como, se é o caso, o boletín sina-
lado no artigo 23.4 do Regulamento de radioafeccio-
nados.

8. Licenzas de equipamentos e estacións.
O procedemento que deberán seguir os interesados 

para obteren licenzas de uso de equipamentos ou esta-
cións de radioafeccionados será o seguinte:

a. Equipamentos comerciais con marcación CE e 
documentación:

Os interesados deberanlle remitir á Xefatura Provin-
cial de Inspección de Telecomunicacións fotocopia do 
manual de usuario ou outro documento onde apareza a 
marcación do equipamento e que conteña as característi-
cas técnicas e identificación do equipamento, así como a 
declaración de conformidade realizada polo fabricante ou 
certificado de aceptación no caso de equipamentos pos-
tos no mercado con anterioridade á entrada en vigor do 
Regulamento que establece o procedemento para a ava-
liación da conformidade dos aparellos de telecomunica-
cións, aprobado polo Real decreto 1890/2000, do 20 de 
novembro.

b. Equipamentos comerciais con marcación CE, sen 
documentación ou deficientemente documentados:

O equipamento, xunto coa documentación de que se 
dispoña, deberá ser presentado na Xefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicacións, que, tras a análise da 
documentación presentada, o estado de conservación do 
equipamento e, se é o caso, a realización de probas míni-
mas de funcionamento adecuado, poderá autorizar o 
equipamento ou exixir un certificado de cumprimento das 
características técnicas contidas no anexo I do Regula-
mento de radioafeccionados expedido por un laboratorio 
acreditado.

c. Equipamentos de construción propia:
Deberán ser presentados na Xefatura Provincial de 

Inspección de Telecomunicacións conxuntamente cunha 
memoria descritiva que inclúa o diagrama de bloques e 
esquemas eléctricos e unha descrición do funcionamento 
básico do equipamento. O equipamento deberá reunir as 
condicións mínimas de montaxe que permitan a realiza-
ción de probas que aseguren o cumprimento das caracte-
rísticas técnicas contidas no anexo I do Regulamento de 
radioafeccionados, e, en calquera caso, os equipamentos 
disporán ou virán acompañados dos dispositivos necesa-
rios para seren alimentados mediante conexión directa á 
rede pública de corrente alterna.

Aos equipamentos anteriormente legalizados nunha 
licenza de estación de afeccionado seralles de aplicación 
a normativa en vigor no momento da súa autorización 
inicial.

9. Estacións colectivas e estacións automáticas des-
atendidas.

As estacións colectivas e as automáticas desatendidas 
precisarán para o seu funcionamento dunha autorización 
de radioafeccionado individualizada, e seralles asignado 
un distintivo de chamada de acordo cos criterios especifi-
cados nos puntos 13 e 14 destas instrucións. Malia o ante-
rior as estacións automáticas desatendidas que compar-
tan titularidade e localización poderán estar amparadas 
por unha única autorización de radioafeccionado.

10. Autorizacións especiais de uso do espectro radio-
eléctrico por radioafeccionados.

De acordo co Regulamento de radioafeccionados pre-
cisarán autorización especial.

As emisións radioeléctricas nas bandas de frecuencia 
relacionadas no artigo 19, atribuídas ao Servizo de Radio-
afeccionados ou Servizo de Afeccionados por Satélite, a 
título secundario.

As emisións de carácter experimental reguladas no 
artigo 20.

A tramitación de autorizacións especiais de uso do 
espectro por radioafeccionados axustarase ao seguinte 
procedemento:

1. Os radioafeccionados interesados dirixirán as soli-
citudes, acompañadas, se é o caso, dos documentos 
especificados no artigo 20 do Regulamento de radioafec-
cionados, á Xefatura Provincial de Inspección de Teleco-
municacións que corresponda con, polo menos, un mes 
de anticipación á data prevista para o comezo das emi-
sións.

2. A autorización será nominativa, só habilitará para 
a realización de emisións ao seu titular, e outorgarase 
polo tempo necesario para a realización das probas e, en 
calquera caso, por un prazo máximo de dezaoito meses, 
renovables en función do grao de despregamento doutros 
servizos que con carácter primario compartan a mesma 
banda de frecuencias, e a súa validez quedará condicio-
nada, en todo caso, á da autorización de radioafeccionado 
do seu titular.

3. Na autorización especial especificaranse as carac-
terísticas técnicas das emisións así como, se é o caso, as 
zonas xeográficas en que, por incompatibilidade coa utili-
zación do espectro radioeléctrico por outros servizos, non 
se poderán efectuar as emisións.

4. No caso de que se produzan interferencias con 
outros sistemas e especificamente a instalacións recepto-
ras de radiodifusión de televisión, deberanse suspender 
de inmediato as emisións.

5. As estacións utilizadas deberán cumprir o especi-
ficado no punto 8 das presentes instrucións.

6. As emisións identificaranse co distintivo propio 
do radioafeccionado ou asociación de radioafeccionados 
solicitantes.

11. Modelos de solicitude e documentación comple-
mentaria.

Como anexo III a estas instrucións figura o modelo 
único de solicitude que hai que utilizar, e a documenta-
ción complementaria, en cada caso, para os diferentes 
tipos de peticións relacionadas co servizo de radioafeccio-
nados.

12. Autorización de radioafeccionado para estranxeiros.

Aos estranxeiros residentes en España que cumpran 
co especificado no artigo 9 do Regulamento de radioafec-
cionados poderalles ser expedida a autorización de radio-
afeccionado, logo de solicitude e aboamento da taxa 
correspondente.

Así mesmo, nas condicións que se expresan no artigo 
10 do Regulamento de radioafeccionados, poderáselles 
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expedir autorización temporal de radioafeccionado para 
operar a súa estación de afeccionado a radioafeccionados 
estranxeiros non residentes en España. O período de vali-
dez da autorización temporal que se expida non será 
superior a 90 días. O modelo de autorización temporal 
insírese como anexo IV ás presentes instrucións. A expe-
dición desta autorización temporal non devengará taxa.

13. Composición dos distintivos de chamada.
Cada autorización de radioafeccionado levará aso-

ciado un distintivo de chamada que identificará o seu 
titular nas misións efectuadas desde calquera estación 
asociada á devandita autorización. As estacións colecti-
vas e automáticas desatendidas tamén levarán asociado 
un distintivo específico de chamada para cada unha delas. 
O distintivo de chamada estará constituído, secuencial-
mente, por un grupo alfanumérico do modo seguinte:

1. Prefixo: dúas primeiras letras dalgunha das series 
internacionais atribuídas a España no Regulamento de 
radiocomunicacións, coa seguinte clasificación:

EA, EB e EC para as autorizacións individuais ou esta-
cións colectivas.

ED, EE e EF para usos temporais non especialmente 
significados, para a realización de concursos, experimen-
tos, ensaios, demostracións e outros eventos de especial 
interese, a nivel nacional ou autonómico, en calquera 
caso logo de autorización da xefatura provincial corres-
pondente, manténdose sen variación o resto do distintivo 
asignado con carácter permanente ao radioafeccionado.

Para usos temporais de especial relevancia directa-
mente relacionados coa radioafección, ou para acontece-
mentos con expreso apoio dalgunha entidade oficial 
relacionada co evento, e logo de autorización da xefatura 
provincial correspondente, poderán ser asignados os 
seguintes prefixos:

EG e EH, para eventos de carácter rexional, autonó-
mico ou local.

AM e AN, para eventos especiais de relevancia nacional.
AO, para eventos especiais de relevancia internacional.
As estacións automáticas desatendidas utilizarán o 

prefixo ED.
2. Distrito: unha cifra, coincidente co número de dis-

trito de residencia do titular da autorización, consonte a 
división xeográfica que se especifica a continuación, que-
dando reservada a cifra 0 (cero) para a súa asignación en 
circunstancias especiais:

Distrito 1. Provincias de Asturias, A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Ávila, Segovia, Soria, La Rioja, Bur-
gos, Cantabria, Palencia, Valladolid, León, Zamora e Sala-
manca.

Distrito 2. Provincias de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, 
Navarra, Huesca, Zaragoza e Teruel.

Distrito 3. Provincias de Barcelona, Girona, Lleida e 
Tarragona.

Distrito 4. Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Badajoz e Cáceres.

Distrito 5. Provincias de Valencia, Alicante, Castellón, 
Murcia e Albacete.

Distrito 6. Illes Balears
Distrito 7. Provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Gra-

nada, Málaga, Almería, Jaén e Córdoba.
Distrito 8. Provincias de Santa Cruz de Tenerife e Las 

Palmas.
Distrito 9. Ceuta e Melilla.
A utilización da cifra 0 poderá ser autorizada exclusi-

vamente para distintivos de uso temporal con motivo de 
actos, exposicións, conmemoracións, etc., que sexan 
inauguradas ou visitadas por Súa Maxestade El-rei, ou ás 
cales estea vinculada a Casa Real, e unicamente o día da 
inauguración ou da visita de Súa Maxestade El-rei. Nestes 

casos non será preceptivo o apoio expreso de entidades 
oficiais.

3. Sufixo: ata tres letras que se asignarán por orde 
alfabética, por quenda rigorosa de expedición (excluíndo 
os grupos de letras que expresan os sinais de socorro, 
urxencia e seguranza, DDD, PAN, SOS, TTT, XXX, e outras, 
así como as series de tres letras QAA a QZZ).

Os sufixos dunha, dúas e tres letras constituirán series 
independentes, que se irán compoñendo e asignando 
segundo rigorosa orde alfabética a partir do último asig-
nado da serie EA, ata esgotar as súas posibilidades, con-
tinuándose coas series EB e EC.

Como norma xeral os sufixos constarán de tres letras, 
e a serie iniciarase coa combinación AAA.

Os sufixos de tres letras que comecen polas letras «Y» 
e «Z» reservaranse para as estacións automáticas des-
atendidas analóxicas e dixitais, respectivamente. Así 
mesmo, os sufixos de tres letras que comecen polas 
letras UR e RC ou RK reservaranse para estacións colecti-
vas de asociacións de radioafeccionados e radio clubs, 
respectivamente.

Os distintivos con sufixos de dúas letras poderán ser 
asignados a calquera radioafeccionado que acredite cinco 
anos de práctica na radioafección internacional e non fose 
sometido a expediente sancionador nos últimos cinco 
anos; asignaranse en función das dispoñibilidades exis-
tentes.

Os sufixos dunha letra reservaranse para a participa-
ción en concursos internacionais de alta competitividade 
por tempo limitado á duración do concurso ou para os 
concursos que se celebren dentro do ano natural de soli-
citude.

14. Criterios para a asignación dos distintivos de 
chamada.

Os criterios descritos no punto anterior aplicaranse de 
forma independente para cada un dos distritos xeográfi-
cos en que se divide o territorio nacional, asignando os 
distintivos de forma correlativa por data de solicitude.

O distintivo asociado á autorización de radioafeccio-
nado será único e non poderá ser modificado, salvo por 
algunha das causas que figuran nos parágrafos seguin-
tes. Malia o anterior, excepcionalmente e por razóns 
obxectivas relacionadas cunha organización máis racio-
nal das comunicacións, ao titular dunha autorización de 
radioafeccionado poderanlle ser asignados máis dun dis-
tintivo de chamada.

Os distintivos xa autorizados continuarán asignados 
aos seus actuais titulares; non obstante poderá ser solici-
tado simultaneamente á transformación da licenza de que 
sexa titular en autorización administrativa, o cambio do 
seu distintivo actual por uno novo que lles será asignado 
conforme o procedemento anterior, sen opción a prefe-
rencias, quedando anulado simultaneamente o anterior e 
dispoñible para unha nova asignación.

Agás o previsto no parágrafo anterior, a reasignación 
dos distintivos xa utilizados só se efectuará unha vez 
esgotadas todas as combinacións posibles. Non obstante, 
poderánselles reasignar distintivos dados de baixa que se 
encontren dispoñibles a familiares en primeiro grao se a 
baixa se produciu por falecemento do seu anterior titular, 
ou tras a adquisición dunha nova autorización tras a revo-
gación, por calquera causa da autorización inicial.

Nos casos de cambio de domicilio que implique cam-
bio de distrito, o interesado poderá solicitar manter o 
sufixo que tiña se este estivese dispoñible. En caso con-
trario seralle asignado un novo sufixo seguindo a orde 
establecida.

Un radioafeccionado que utilice temporalmente unha 
estación fixa, móbil ou portable nun distrito distinto a que 
corresponde o seu distintivo de chamada, identificarase 
engadindo ao seu distintivo, a cifra do novo distrito.
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A utilización de distintivos temporais requirirá a pre-
sentación dunha solicitude independente para cada 
evento que motiva a petición, indicando o período de uti-
lización, o distintivo solicitado, o nome e o distintivo do 
solicitante (no caso de asociacións ou radioclubs a solici-
tude deberá ser asinada por persoa que o represente), o 
motivo da petición e o tipo de estación, propia ou colec-
tiva formando unha estación única. Salvo por causas 
debidamente xustificadas, os períodos autorizados para 
un mesmo sufixo e peticionario non serán superiores a 20 
días ao ano en caso de concursos, ensaios, estudos de 
propagación, festividades, conmemoracións de ámbito 
local, etc. nin superiores a un mes no caso de eventos de 
ámbito rexional ou autonómico.

ANEXO I

Materias de exame para a obtención do diploma
 de operador de estacións de afeccionado

PROBA PRIMEIRA

1. Teoría da electricidade, electromagnetismo e 
radio.

1.1 Condutividade: Condutores, semicondutores e 
illantes. Intensidade, voltaxe e resistencia. Unidades: 
ampere, volt, ohm. Lei de Ohm. Leis de Kirchhoff. Poten-
cia eléctrica. Unidade: o watt. Enerxía eléctrica. Capaci-
dade dunha batería (ampere/hora).

1.2 Fontes de electricidade: Forza electromotriz, dife-
renza de potencial, corrente de curtocircuíto, resistencia 
interna e tensión nos terminais. Conexión de fontes de 
tensión en serie e en paralelo.

1.3 Campo eléctrico: Intensidade do campo eléctrico. 
Unidade: o volt/metro. Illamento dos campos eléctricos.

1.4 Campo magnético: Campo magnético nas proxi-
midades dun condutor con corrente. Illamento dos cam-
pos magnéticos.

1.5 Campo electromagnético: Ondas de radio como 
ondas electromagnéticas. Velocidade de propagación e a súa 
relación coa frecuencia e a lonxitude de onda. Polarización.

1.6 Sinais sinusoidais: Representación gráfica no 
tempo. Valores instantáneo, máximo, eficaz e medio. 
Período e frecuencia. Unidade: o hertz. Diferenza de fase.

1.7 Sinais non sinusoidais: Sinal de audio. Ondas 
cadradas. Representación gráfica no tempo. Compoñente 
continua, sinal fundamental e os seus harmónicos. Ruído, 
ruído térmico, ruído de banda, densidade de potencia de 
ruído, potencia de ruído no largo de banda do receptor.

1.8 Sinais moduladas: Modulación por onda conti-
nua (CW). Modulación en amplitude: diversos tipos. Ban-
das laterais. Porcentaxe de modulación. Largo de banda. 
Sobremodulación e modo de evitala. Emisións en dobre 
banda lateral e en banda lateral única. Modulación en fase 
e en frecuencia. Desviación de frecuencia e índice de 
modulación. Portadora, bandas laterais e largo de banda. 
Formas de onda de CW, AM, SSB e FM e a súa represen-
tación gráfica. Espectro de CW, AM, SSB e a súa represen-
tación gráfica. Modulación dixital: FSK,2PSK, 4PSK e 
QAM, velocidade binaria, velocidade de símbolo e largo 
de banda. Detección e corrección de erros (CRC e FEC).

1.9 Potencia e enerxía: Potencia dos sinais sinusoidais. 
Relacións de potencia expresadas en decibelios (dB). Rela-
ción entre potencia de entrada e potencia de saída en deci-
belios (dB) de amplificadores e/ou atenuadores conectados 
en serie. Adaptación e máxima transferencia de potencia. 
Relación entre as potencias de entrada e saída e o rende-
mento. Potencia na crista da envolvente (p.e.p).

1.10 Procesado dixital de sinal (DSP): Mostraxe e cuan-
tificación. Mínima frecuencia de mostraxe (Frecuencia de 
Nyquist). Filtrado antisolapamento e de reconstrución. Con-
versión analóxica dixital (A/D) e dixital analóxica (D/A).

2. Compoñentes.
2.1 Resistencias: Unidade: o ohm. Resistencias: 

diversos tipos. Código de cores. Característica de 
corrente/tensión. Disipación de potencia. Coeficientes de 
temperatura positivo e negativo (PTC e NTC).

2.2 Condensadores: Capacidade. Unidade: o farad. 
Relación entre a capacidade, as dimensións e o dieléc-
trico. Reactancia capacitiva. Relación de fase entre a ten-
sión e a corrente. Características dos condensadores fixos 
e variables: aire, mica, plástico, cerámicos e electrolíticos. 
Coeficiente de temperatura. Corrente de fuga.

2.3 Bobinas: Autoindución. Unidade: o henry. Efecto 
do número de espiras, diámetro, lonxitude e material do 
núcleo na inductancia. Reactancia. Relación de fase entre 
tensión e corrente. Factor Q. Efecto pelicular. Perdas no 
material condutor.

2.4 Transformadores, aplicacións e usos: O transfor-
mador ideal (Pprim = Psec). Relacións entre número de 
espiras e tensións, correntes e impedancias en primario e 
secundario. Transformadores.

2.5 Díodos: Uso e aplicacións dos díodos: rectifica-
dores, díodos ZENER, LED, e VARICAP. Tensión inversa e 
corrente de fuga.

2.6 Transistores: Transistores bipolares (PNP e NPN). 
Factor de amplificación. Transistores de efecto campo. 
Configuración de transistores: emisor (fonte) común, 
(porta) base común, colector (drenador) común, impe-
dancias de entrada e saída e métodos de polarización.

2.7 Outros compoñentes: Válvulas: características 
elementais, tipos e aplicacións máis usuais. Válvulas nas 
etapas de potencia. Circuítos integrados. Circuítos dixi-
tais: xeneralidades.

3. Circuítos.
3.1 Combinación de compoñentes: Circuítos en serie 

e paralelo de resistencias, bobinas, condensadores, trans-
formadores e díodos. Correntes, tensións e impedancias 
nos devanditos circuítos-comportamentos reais de resis-
tencias, condensador e bobinas a altas frecuencias.

3.2 Filtros: Circuítos sintonizados en serie e paralelo: 
Impedancia, frecuencia de resonancia, factor de calidade 
dun circuíto sintonizado. Largo de banda. Filtros de paso 
baixo, paso alto, paso de banda e rexeitamento de banda 
con elementos pasivos. Resposta de frecuencia. Filtros en 
pi e en T. Filtros de cuarzo. Filtros dixitais.

3.3 Fontes de alimentación: Rectificadores de media 
onda de onda completa e rectificadores de ponte de dío-
dos. Circuítos de filtrado. Circuítos estabilizadores de 
tensión en fontes de baixa voltaxe. Fontes de alimenta-
ción conmutadas, illamento e compatibilidade electro-
magnética.

3.4 Amplificadores: Amplificadores de baixa fre-
cuencia e radiofrecuencia. Factor de amplificación, ganan-
cia. Características de amplitude/frecuencia e largo de 
banda. Polarización dos amplificadores clases A, A/B, B e 
C. Harmónicos e distorsión por intermodulación, sobre-
carga de etapas amplificadoras.

3.5 Detectores/demoduladores: Detectores de AM. O 
díodo como detector, o detector de envolvente. Detecto-
res de produto e osciladores de batido, detectores de CW 
e SSB. Demoduladores de FM. Detectores de pendente. 
Discriminadores.

3.6 Osciladores: Realimentación, oscilación intencio-
nada e non intencionada. Factores que afectan a frecuen-
cia, estabilidade de frecuencia e condicións necesarias 
para a oscilación. Osciladores LC. Osciladores controla-
dos a cristal e osciladores de sobretóns. Oscilador contro-
lado por tensión (VCO). Ruído de fase.

3.7 Circuítos sintetizadores de frecuencia (PLL): Lazo 
de control con circuíto de comparación de fase. Sintetiza-
dores de frecuencia con divisor programable.
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3.8 Circuítos con procesadores dixitais de sinal 
(DSP): Filtros dixitais (IIR e FIR). Osciladores por síntese 
dixital directa. Outros circuítos con procesadores dixitais 
de sinal.

4. Receptores.
4.1 Tipos de receptores: Receptores superheterodi-

nos de simple e dobre conversión. Receptores de conver-
sión directa.

4.2 Diagramas de bloques: Receptores de CW [A1A]. 
Receptores de AM (A3E). Receptores de banda lateral 
única con portadora suprimida [J3E]. Receptores de FM 
(F3E).

4.3 Operación e funcionamento das seguintes eta-
pas: Amplificador de radiofrecuencia. Osciladores [fixo e 
variable]. Mesturador. Amplificador de frecuencia inter-
media. Limitador. Detector. Oscilador de batido. Amplifi-
cador de baixa frecuencia. Control automático de ganan-
cia. Medidor de S. Silenciador.

4.4 Características dos receptores [definicións]: 
Canle adxacente. Selectividade. Sensibilidade, ruído no 
receptor e figura de ruído. Estabilidade. Frecuencia imaxe. 
Desensibilización e bloqueo. Intermodulación, modula-
ción cruzada.

5. Transmisores.
5.1 Tipos de transmisores: Transmisores con ou sen 

conversión de frecuencia.
5.2 Diagramas de bloques: Transmisores de onda 

continua (A1A). Transmisores de banda lateral única con 
portadora suprimida (J3E). Transmisores de FM (F3E).

5.3 Operación e funcionamento das seguintes eta-
pas: Mesturador. Oscilador. Preamplificador. Excitador. 
Multiplicador de frecuencia. Amplificador de potencia. 
Filtro de saída. Modulador de frecuencia. Modulador de 
banda lateral única. Modulador de fase. Filtros a cristal.

5.4 Características dos transmisores (definicións): 
Estabilidade de frecuencia. Largo de banda de radiofre-
cuencia. Bandas laterais. Marxe de audiofrecuencia. Efec-
tos non lineais, harmónicos e distorsión de intermodula-
ción. Impedancia de saída. Potencia de saída. Rendemento. 
Desviación de frecuencia. Índice de modulación. Emisións 
non desexadas: emisións non esenciais e emisións fóra 
de banda. Radiación por estrutura. Transceptores. Repeti-
dores en VHF e UHF. Localización de repetidores.

6.  Antenas e liñas de transmisión.
6.1 Tipos de antenas: Antena de media onda alimen-

tada no centro. Antena de media onda alimentada nun 
extremo. Dipolo pregado. Antena vertical en cuarto de 
onda, plano de terra. Antena Yagi. Antena de apertura, 
parabólica, reflectores, bucinas. Dipolo con trampas.

6.2 Características das antenas: Distribución da ten-
sión e a corrente. Impedancia no punto de alimentación. 
Impedancia indutiva ou capacitiva das antenas non 
resoantes. Polarización. Ganancia directividade e eficien-
cia dunha antena. Área de captura. Potencia efectiva 
radiada. Relación adiante-atrás. Diagramas de polariza-
ción vertical e horizontal.

6.3 Liñas de transmisión: Liña de condutores parale-
los. Cable coaxial. Guiaondas. Impedancia característica 
dunha liña de transmisión. Factor de velocidade. Relación 
de ondas estacionarias. Perdas na liña de transmisión. 
Balun. A liña en cuarto de onda como transformador de 
impedancia. Liñas aberta e en curtocircuíto como circuí-
tos sintonizados. Sintonizadores ou acopladores de 
antena.

7.  Programación.
Atenuación do sinal, relación sinal/ruído. Propagación 

das ondas electromagnéticas segundo a súa frecuencia. 
Propagación por visión directa, propagación en espazo 

libre. Capas da ionosfera. Influencia do sol na ionosfera. 
Frecuencia crítica. Máxima frecuencia utilizable. Frecuen-
cia óptima de traballo. Onda de terra, onda de espazo, 
ángulo de radiación, distancia de salto. Saltos múltiples 
na ionosfera. Esvaecemento. Troposfera. Influencia da 
altura da antena no alcance (horizonte radioeléctrico). 
Inversión de temperatura. Propagación por conduto. 
Reflexión esporádica. Reflexión por auroras boreais. 
Reflexión por meteoritos. Reflexión lunar. Ruído atmosfé-
rico galáctico e térmico. Predición de propagación, cálculo 
básico.

8.  Medidas.
8. Modo de realizar as medidas de correntes e ten-

sións continuas e alternas. Erros nas medidas. Influencia 
da frecuencia, da forma de onda e da resistencia interna 
dos equipamentos de medida. Medida de resistencia. 
Medidas de potencia de continua e de radiofrecuencia 
(potencia media e potencia de pico da envolvente). 
Medida das ondas estacionarias. Forma de onda da envol-
vente no sinal de radiofrecuencia. Medidas de frecuencia. 
Frecuencia de resonancia

8.2 Equipamentos de medida: Medidas utilizando os 
seguintes aparellos: Polímetro analóxico e dixital. Vatíme-
tro de radiofrecuencia. Medidor de onda estacionaria. 
Contador de frecuencia. Osciloscopio. Vatímetro. Analiza-
dor de espectros.

9. Interferencia e inmunidade.
9. Interferencia en equipamentos electrónicos: A 

compatibilidade electromagnética. Bloqueo. Interferencia 
co sinal desexado. Intermodulación, detección en circuí-
tos de audio.

9.2 Causas de interferencias en equipamentos elec-
trónicos: Intensidade de campo do transmisor. Radiacións 
espurias do transmisor (radiacións parasitas, harmóni-
cos). Influencia non desexada no equipamento: vía 
antena. Vía outras liñas conectadas ao equipamento. Por 
radiación directa.

9.3 Medidas contra as interferencias: Medidas para 
previr e eliminar os efectos das interferencias. Filtrado, 
desacoplo e apantallamento.

10. Seguranza.
Precaucións especiais para evitar accidentes eléctri-

cos nas estacións de radio. Instalación eléctrica: Protec-
cións xerais e dos equipamentos. Proteccións contra 
contactos das persoas. Posta á terra. Disposición de ante-
nas e de liñas de alimentación. Proteccións contra descar-
gas atmosféricas. Toma de terra.

PROBA SEGUNDA

Regras e procedementos de operación nacionais
e internacionais

1. Alfabeto fonético internacional.
Códigos para o soletreo de letras e cifras.
2. Código Q.
Grupos do código Q máis utilizados no servizo de 

afeccionados.
3. Abreviaturas.
Abreviaturas máis usuais nas comunicacións de afec-

cionados.
4. Sinais internacionais de socorro, urxencia e segu-

ranza, tráfico de emerxencia e comunicacións en caso de 
desastres naturais.

Sinais radiotelegráficos e radiotelefónicos de alarma, 
socorro, urxencia e seguranza. Emprego internacional 
das radiocomunicacións nas bandas de frecuencias do 
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servizo de afeccionados en caso de catástrofes naturais 
(Res. 640 R.R.) Bandas de frecuencias atribuídas ao ser-
vizo de afeccionados.

5. Distintivos de chamada.
Identificación das estacións radioeléctricas de afeccio-

nado. Uso dos distintivos de chamada. Composición dos 
distintivos de chamada. Prefixos nacionais.

6. Plans de bandas da IARU.
Plans de bandas de IARU. Obxectivos que se perse-

guen nos devanditos plans.
7. Responsabilidade social do radioafeccionado. Pro-

cedementos operativos.
8. Regulamentación nacional e internacional sobre o 

Servizo de Radioafeccionados e Radioafeccionados por 
Satélite.

8.1 Regulamentación nacional sobre radioafecciona-
dos.

Lei 19/1983, do 16 de novembro, sobre regulación do 
dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas das 
estacións radioeléctricas de afeccionados. Real decreto 
2623/1986, do 21 de novembro, polo que regulan as insta-

lacións de antenas das estacións radioeléctricas de afec-
cionado. Regulamento de uso do dominio público radio-
eléctrico por afeccionados. Instrucións para a súa 
aplicación. Regulamento de uso de dominio público 
radioeléctrico por afeccionados.

8.2 Regulamentación da CEPT.

Recomendación T/R 61-01. Uso temporal de estacións 
de afeccionado en países da CEPT. Uso temporal de esta-
cións de afeccionado en países non-CEPT adheridos aos 
procedementos da Recomendación T/R 61-01. Recomen-
dación T/R 61/02 sobre harmonización de procedementos 
para a expedición e aceptación de diplomas de operador.

8.3 Regulamentación da Unión Internacional de Tele-
comunicacións.

Definicións dos Servizos de Afeccionados e de Afec-
cionados por Satélite. Definición de estación radioeléc-
trica de afeccionado. Disposicións do Regulamento de 
radiocomunicacións que afectan os servizos de afecciona-
dos e de afeccionados por satélite. Condicións de uso das 
estacións de afeccionado e de afeccionado por satélite. 
Rexións e zonas UIT. 
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A N E X O  I I  

M E M O R I A  T É C N I C A  S O L I C I T U D E S  T I P O  6  

SOLICITUDE DE LICENZA DE ESTACIÓN DE AFECCIONADO 

SOLICITUDE DE VARIACIÓNS NA ESTACIÓN DE AFECCIONADO  

Este formulario contén tres follas (entregue as tres aínda que non as cubra todas). Non escriba nada nas zonas sombreadas. 
Utilice letras MAIÚSCULAS e cubra todas as epígrafes correspondentes ao seu caso. Consulte sobre as TAXAS de tramitación. 

1 Datos do/a solicitante 

01 NIF          02 EXP: 

03 1º apelido  

04 2º apelido  

05 Nome  

06 Enderezo

07 Poboación 08 C.P.      

09 Nº diploma        

Se o solicitante é menor de idade, consigne no recadro 10 os datos do pai ou titor 

Nome e apelidos  10

Enderezo completo  

MEMORIA DE ESTACIÓN DE AFECCIONADO 

2 Datos sobre tipo de instalación 

Fixa  22 SI  
21

Para instalación FIXA marque X no recadro 22 ou no recadro 23, segundo sexa o seu caso: se na escritura 
de propiedade consta o edificio en réxime de propiedade horizontal, marque a opción SI (recadro 22) e 
cubra o recadro  42;  en caso contrario marque a opción NON (recadro 23). Vexa cadros 4 e 11. 23 NON  

24 Móbil / Portátil  Vexa cadro 4. 

3 Datos sobre variacións solicitadas 

 CAMBIO  ALTA  BAIXA  

31 Domicilio social do solicitante   34 Antenas (vexa cadro 8) 37 Antenas (vexa cadro 8)  

32 Edificio da estación fixa (vexa cadros 4, 5, 11)  35 Equipamentos (vexa cadros 4, 6)  38 Equipamentos (vexa cadros 4, 7)  

33 Localización das antenas (vexa cadros 4, 5, 11)   36 39

Xefatura provincial de 
Inspección de 

Telecomunicacións ………. 

Data

Entrada
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4 Documentación e datos que se achegarán segundo o tipo de instalación

41
Documento legal que acredite a propiedade ou a capacidade de uso de vivenda no edificio onde pretende realizar a instalación 
(escritura pública de propiedade, contrato de inquilinato, etc.). 

Se marcou un X no recadro 22 (opción SI),  cubra as liñas seguintes cos datos do presidente da comunidade de propietarios (se 
é vostede inquilino, cúbrao cos datos do propietario da vivenda).

Presidente da comunidade de 
propietarios

Enderezo completo  

42

Código postal e  poboación       

43 Plano a escala da situación do inmoble onde se identifiquen as rúas e edificios estremeiros. 

44
Plano a escala da localización da antena no edificio onde se especifiquen, en metros, as distancias a outras antenas,  a 
instalacións eléctricas, a fachada, as ancoraxes, etc., e lindes con outros edificios, propiedades, rúas, etc. 

PARA

ESTACIÓN 

FIXA 

45
Plano a escala de alzado da antena onde se especifiquen, en metros, a altura do mastro ou torre, tipo e tamaño das antenas, 
número e posición das riostas, ancoraxes, basa, etc. 

46 Documentación do equipamento consonte o especificado no punto 8 destas instrucións. 

5  Enderezo onde pretende realizar a instalación da estación FIXA 

51 Rúa, nº, esc. piso, letra  

52 Código postal e poboación       

6  Equipamentos que desexa dar de ALTA (emisores, receptores, transceptores) 

MARCA MODELO Nº DE SERIE MARCACIÓN CE  (Indique a marcación completa) 

61     

62     

63     

64     

7 Equipos que desexa dar de BAIXA (emisores, receptores, transceptores) 

MARCA MODELO Nº DE SERIE  

71     

72     

73     

74     

8 Antenas que desexa instalar ou desmontar 

Tipo (dipolo, directiva, etc) Marca Modelo Instalar / Desmontar 

81     

82     

83     

84     

9  Tipo de soporte para as antenas (debe achegar folla de características técnicas do fabricante) 

Tipo Marca Modelo Caract. técnicas (forza vento, cargas, peso)

91 Mastro    

92 Torre    

93     

94     
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10  Outros elementos da instalación (debe achegar folla de características técnicas do fabricante) 

Elemento Marca Modelo Caract. técnicas 

101     

102     

103     

104     

OBSERVACIÓNS:

 Conteste  SI ou NON  ás cuestións que se lle formulan no seguinte cadro en relación coa instalación que proxectou e  que se corresponde con 
esta  memoria. Os  artigos que  se  mencionan son do RD 2623/1986, que se transcriben máis abaixo desta mesma folla. 

11 Forma en que proxectou e calculou a instalación SI / NON 

1 As antenas e elementos anexos ¿cumpren coa seguranza que fixa o artigo 12.1?  

2 Os ancoraxes, riostas e demais elementos ¿están sinalizados na forma que pon o artigo 12.2?  

3 A separación entre as antenas que se vaian instalar e outros servizos ¿cumpren co que fixa o artigo 13.1?  

4 A altura libre  sobre o plano de paso ¿é igual ou superior a tres metros, como fixa o artigo 13.2?  

5 ¿Cumpre a súa instalación co previsto no artigo 14 en canto ás liñas eléctricas aéreas?

6 Os elementos radiantes ¿exceden o espazo do inmoble invadindo outros espazos?  

7 As características mecánicas de  antenas e elementos anexos ¿cumpren o que pon o artigo 16?  

8 Os soportes das antenas ¿proxectáronse segundo o artigo 17?  

9
As liñas de transmisión e cables de alimentación ¿discorren ás distancias e polos lugares que fixa o artigo 18, evitándose o tendido 
vertical libre? 

10 A toma de terra da instalación ¿está conectada á xeral do edificio, cunha sección igual ou superior a seis milímetros cadrados?  

Declaro a veracidade dos datos achegados na presente SOLICITUDE, así como da documentación adicional que se entrega,
para a obtención da licenza de estación solicitada ou para as variacións da miña actual licenza. 

 .............................................., o .......... de ................................................ de 200..... 

Asdo.: ...................................................................DNI ............................................... 

RD 2623/86. CAPÍTULO IV: PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DAS ANTENAS E OS SEUS ELEMENTOS ANEXOS 

ARTIGO 12 
1. As antenas e elementos anexos instalaranse de forma que non produzan molestias, perigo ou dano a persoas ou bens e que se garanta o 
dereito de terceiros a non sufriren danos na súa propiedade derivados da instalación. 
2. Nos casos en que as antenas se sitúen en azoteas ou lugares transitables sinalizaranse as ancoraxes e riostas e cantos elementos
puidesen obstaculizar o paso ou carretar perigo para as persoas. 
ARTIGO 13 
1. A instalación das antenas farase de modo que se respecten as separacións entre elas e os elementos, instalacións e antenas doutros
servizos para que estes non resulten degradados no seu funcionamento. 
2. Esta separación, sobre todo no caso de antenas horizontais, será tal que nas peores condicións ambientais previsibles sexa a suficiente e, 
en calquera caso, deixen unha altura libre de tres metros sobre o plano de paso. 
ARTIGO 14 
Cando as antenas e os seus elementos anexos se atopen situados nas proximidade de liñas eléctricas aéreas colocaranse consonte o que 
dispón o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas instrucións complementarias, así como calquera norma que o Ministerio de 
Industria e Enerxía ditase na materia e de forma que se garanta plenamente a imposibilidade de contacto coas devanditas  liñas.
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ARTIGO 15 
No caso de antenas cuxos elementos radiantes superen ou poidan superar o espazo do inmoble onde estean ou poidan estar situados, a 
Dirección Xeral de Telecomunicacións poderá exixir un tratamento especial con condicións máis estritas para a montaxe, que serán estudadas 
polo órgano correspondente en cada caso. 
ARTIGO 16 
1. As características mecánicas de antenas e elementos anexos deberán responder ás normas da boa construción e ser capaces de absorber os 
esforzos ocasionados polo seu uso, tendo en conta as condicións ambientais particulares do lugar de instalación, tales como presión do vento 
sobre a estrutura, sobrecargas por xeo e outras similares. 
2. Os mastros ou tubos que sirvan de soporte das antenas e elementos anexos deberán estar deseñados de forma que se impida ou, polo
menos, se dificulte a entrada de auga neles e, en todo caso, se garanta a evacuación da que puidesen recoller. 
3. As antenas e elementos anexos e, en particular, soportes, ancoraxes e riostas, deberán ser de materiais resistentes á corrosión ou tratados 
convenientemente para estes efectos. 
ARTIGO  17 
Os soportes das antenas non poderán ser fixados a soportes ou ancoraxes de pararraios nin aos de conducións aéreas de enerxía eléctrica.
Estes soportes deberanse fixar directamente á obra civil en puntos aptos para tolerar os esforzos correspondentes ou mediante elementos
repartidores da carga debidamente dimensionados. En todo caso garantirase que tanto os soportes como as ancoraxes non deterioren a 
resistencia mecánica dos elementos construtivos a que se fixen, nin orixinen niveis de vibración perturbadores nos locais habitables superiores 
aos que permitan as disposicións vixentes. 
ARTIGO 18 
1. As liñas de transmisión e os cables de alimentación entre os equipamentos transmisores e receptores e a antena distarán non menos de 10 
centímetros de calquera conduto ou canalización de servizos de edificio e de forma que se impida o seu contacto con elementos mecánicos.
Discorrerán preferentemente por ocos de instalacións, ou ben por patios interiores, de modo que, a ser posible, non afecten fachadas, evitando 
que accedan as persoas. 
2. Non se admitirá o seu tendido vertical libre, senón que se fixarán a intervalos apropiados ás características da liña. 
3. No caso de que as liñas de transmisión ou os cables de alimentación vaian encastrados, irán aloxados en condutos ou canalizacións para o 
seu uso exclusivo.

OUTRA NORMATIVA DIRECTAMENTE RELACIONADA COAS ESTACIÓNS DE AFECCIONADO 
Lei 19/1983, do 19 de novembro, sobre regulación do dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas.  RD 2623/86, do 21 de novembro, 
polo que se regulan as instalacións de antenas.  Orde ITC/1791/2006, do 5 de xuño, pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio
público radioeléctrico por afeccionados. 
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A N E X O  I I I  

MODELO DE SOLICITUDES DE TRAMITACIÓN 
USO ESPECIAL DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR AFECCIONADOS (*) 

DATOS PERSOAIS 

Cubra todos os datos utilizando letras MAIÚSCULAS, poña a data e asine a solicitude 

Nome e apelidos / Razón social DNI / Permiso de residencia / CIF 

Enderezo (avenida, rúa, etc.) Número Piso / Letra 

Poboación Código postal 

Correo electrónico Teléfono

Representante (se é o caso): DNI

Solicita que lle sexa admitida a trámite a solicitude que se sinala máis abaixo, á cal se xunta a documentación preceptiva.
En …………………..………….., o …... de …………………… de …………. 

(Sinatura do solicitante / Representante) 

SR. SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. 

TIPO DE SOLICITUDE QUE SE REALIZA 

Utilice un impreso para cada solicitude que realice, marque cun X os recadros  que proceda, e cubra os recadros que se encontran á dereita do 
tipo solicitado. Vexa na táboa seguinte os documentos e datos que debe xuntar 

Localidade en que se realice o
exame

Data do exame 

Tipo 1 PARTICIPACIÓN NAS PROBAS DE  EXAME PARA A OBTENCIÓN DO DIPLOMA  
DE OPERADOR DE ESTACIÓNS  
DE AFECCIONADO 

Lugar onde realizou o exame 

Data do exame 
Tipo 2

DIPLOMA DE OPERADOR DE ESTACIÓNS DE AFECCIONADO 

Nº do diploma 

Data do diploma 
Tipo 3 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE RADIOAFECCIONADO 

 Nova  Modificación  Renovación  Cancelación 

Distintivo de chamada do solicitante Tipo 4 AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE RADIOAFECCIONADO. 

 Nova  Renovación 

Distintivo de chamada do solicitante Tipo 5
AUTORIZACIÓN DE DISTINTIVO TEMPORAL 

Distintivo de chamada do solicitante Tipo 6 LICENZA DE EQUIPO OU
ESTACIÓN DE AFECCIONADO Memoria descritiva 

Tipo 7 AUTORIZACIÓN DE USO DE ESTACIÓNS 
A ESTRANXEIROS NON RESIDENTES 

(*) Para calquera outra petición distinta dos tipos indicados, deberán cubrir a epígrafe de datos persoais, describindo o contido da petición, e acompañala da 
documentación que se considere pertinente. 
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ADVERTENCIA: 
Os datos contidos nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado “Radioafeccionados” xestionado pola Dirección Xeral de 
Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información e serán utilizados na forma e coas  limitacións de dereitos que recolle a Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal. Se desexa acceder ou rectificar ou anular, se é o caso, os seus datos, pódeo comunicar a r/ 
Capitán Haya, 41 – 28071 – MADRID. Fax. 91.346.22.29. 

DOCUMENTOS E DATOS ADICIONAIS QUE SE DEBEN XUNTAR A CADA TIPO DE SOLICITUDE 

Tipo 1 
Xustificante de aboamento da taxa de telecomunicacións (modelo 790) 
Fotocopia autenticada do DNI ou do permiso de residencia e/ou poder de representación 

Tipo 2 
Xustificante de aboamento da taxa de telecomunicacións (modelo 790) 
Fotocopia autenticada do DNI ou  do  permiso de residencia (se non consta no seu expediente ou modificou os datos) 

Tipo 3 
Fotocopia autenticada do DNI ou do  permiso de residencia (se non consta no seu expediente ou se modificou os datos) 
Memoria descritiva da estación que, se é o caso, desexe instalar (artigo 23 do Regulamento de radioafeccionados e anexo ao RD 
2623/1986)

Tipo 4 

Fotocopia autenticada do DNI ou do  permiso de residencia (se non consta no seu expediente ou se modifcou os datos) 
Descrición da proba que se vai realizar. Banda de frecuencias que se vai utilizar. Marca, modelo e número de serie dos equipamentos
que se van utilizar. Denominación xeográfica, localidade, municipio e provincia onde se efectuará a proba, incluíndo coordenadas
xeográficas e cota das localizacións das estacións. Duración das probas (máximo un ano). Denominación da emisión, potencia de saída
do transmisor e tipo e ganancia da antena 

Tipo 5 
Motivo. Distintivos que se solicitan.  Período da utilización. Estacións que se van utilizar (marca, modelo, número de serie, banda de 
frecuencias, potencia e período de utilización) 

Tipo 6 
Fotocopia autenticada do DNI (se non consta no seu expediente ou se modificou os datos) 
Memoria descritiva segundo modelo anexo II 

Tipo 7 
Fotocopia autenticada de pasaporte ou documento equivalente 
Descrición da estación que se desexa utilizar (marca, modelo, número de serie, banda de frecuencias, potencia e período de utilización)
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE RADIOAFECCIONADO
PARA ESTRANXEIROS NON RESIDENTES 

De conformidade co previsto no vixente Regulamento de uso de dominio público radioeléctrico por afeccionados, aprobado pola Orde
ITC/1791/2006, do 5 de xuño, autorízase a utilización da estación de afeccionado seguinte: 

NOME:

PAÍS DE RESIDENCIA: 

EQUIPAMENTOS:
 MARCA: 
 MODELO: 
 Nº DE SERIE: 
 POTENCIA (w): 
 DISTINTIVO:  
 PERÍODO AUTORIZADO:       
 FRECUENCIAS DE FUNCIONAMENTO:  

OBXECTO: transmisións entre estacións de afeccionado, de acordo coas  normas establecidas no artigo 25  do Regulamento de 
radiocomunicacións.

OBSERVACIÓNS:

       Localidade e data  

O XEFE PROVINCIAL DE INSPECCIÓN 
                 DE TELECOMUNICACIÓNS 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


