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CIRCULAR 07/2019 - Próxima sesión de Homologación Aeromodelos 30/03  
 

 
Valencia, 26 de marzo de 2019 

 

Estimados/as federados/as, 
 
Os informamos que el próximo día 30 de marzo se realizará una sesión de homologaciones 
de aeromodelos para la obtención del "Libro del Aeromodelo" en las instalaciones del Club 
Aeromodelismo Xátiva en el Cax77 situado en Bellús (Valencia),  entre las 09:30h y las 14:00h. 
 
Para poder asistir se deberá hacer una inscripción previa, antes de las 19 h. del viernes 29 de 
marzo, enviando un correo a fdacv@fdacv.com con la siguiente información: 

- Tipo de aeromodelo. 

- Envergadura 

- Peso 

- Características especiales. 

- Nombre y número de licencia federativa del piloto a homologar con ese Aeromodelo 
(cada aeromodelo se homologa con un piloto, si cambia el piloto hay que realizar la 
homologación de dicho modelo y piloto). 

 
Os informamos que la vigencia de la homologación de modelos es de dos años y  que la 
FDACV asume el coste de la primera homologación del aeromodelo y de la tramitación del 
correspondiente libro de homologación para federados de la FDACV. 
 
Os recordamos que la homologación de aeromodelos  actualmente solo es necesaria para la 
participación en eventos en el ámbito del real decreto 1919, dentro del territorio nacional. Para 
la actividad normal de un club (vuelos diarios) no es necesaria. 
 
Aprovechamos esta circular para informaros que la homologación de los campos de vuelo, 
también tiene una validez de dos años y que conociendo el interés por parte de AESA de 
regularizar la situación de los campos de aeromodelismo, es recomendable renovar las 
homologaciones de los campos de vuelo.  
 
Un cordial saludo, 
 
 

Rubén Sorribes Almela 
Vocal de Aeromodelismo 
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CIRCULAR 07/2019 - Pròxima sessió d'Homologació Aeromodels 30/03  
 

 
València, 26 de març de 2019 

 

Estimats/des federats/des, 
 
Us informem que el pròxim dia 30 de març es realitzarà una sessió d'homologacions de 
aeromodels per a l'obtenció del "Llibre del Aeromodel" en les instal·lacions del Club 
Aeromodelisme Xátiva en el Cax77 situat a Bellús (València),  entre les 09:30h i les 14:00h. 
 
Per a poder assistir s'haurà de fer una inscripció prèvia abans de les 19 h. del divendres 29 de 
març, enviant un correu a  fdacv@fdacv.com amb la següent informació: 

- Tipus de aeromodel. 

- Envergadura 

- Pes 

- Característiques especials. 

- Nom i número de llicència federativa del pilot a homologar amb aquest Aeromodel (cada 
aeromodel s'homologa amb un pilot, si canvia el pilot cal realitzar l'homologació de 
l'esmentat model i pilot).   

 
Us informem que la vigència de l'homologació de models es de dos anys i que la FDACV 
assumeix el cost de la primera homologació del aeromodel i de la tramitació del corresponent 
llibre d'homologació per a federats de la FDACV.  
 
Us recordem que l'homologació d'aeromodels  actualment només és necessària per a la 
participació en events en l'àmbit del reial decret 1919, dins del territori nacional. Per a l'activitat 
normal de un club (vols diaris) no es necessària.  
 
Aprofitem aquesta circular per informar-vos que l'homologació dels camps de vol, també té 
una validesa de dos anys i que coneixent l'interés per part de AESA de regularitzar la situació 
dels camps d'aeromodelisme, és recomanable renovar les homologacions dels camps de vol. 
 
 
Una cordial salutació, 
 
 

Rubén Sorribes i Almela 
Vocal d'Aeromodelisme 
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