
Avinguda de la Constitució, 260 Bajo Izdo. -  46019 Valencia 
Telf.: 963154489 

e-mail: fdacv@fdacv.com
http://www.fdacv.com

CIRCULAR 02/2020 – Documentació Clubs aeromodelisme

València, 20 de febrer de 2020. 

Estimats/des companys/es, 

Referent als dubtes que estan sorgint sobre el procediment davant una inspecció per part dels 
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en els camps de vol d'aeromodelisme, volem fer-vos 
les següents consideracions i recomanacions. 

Es convocarà una reunió amb els presidents de Clubs i membres de Juntes Directives que 
vulguen assistir, a fi de resoldre qualsevol dubte sobre aquests assumptes que puguen sorgir. 
La data està pendent de ser fixada i la comunicarem en breu. 

En primer lloc, el recomanable seria que el club establira un protocol d'actuació en el cas 
d'inspecció. Aquest protocol hauria de reflectir: 

- La creació d'un repositori de la documentació relativa al club i al camp de vol
d'aeromodelisme.
- Un mecanisme d'avís, almenys un membre de la Junta Directiva que puga assistir al
camp de vol amb el repositori d'informació.
- Aprovació en Assemblea d'autorització als membres de la Junta directiva designats en
el protocol, perquè puguen accedir a les dades del repositori respectant les normatives de
protecció de dades.
- Atés que en el moment de la inspecció poguera haver-hi socis i/o pilots visitants,
convidats, etc., el membre designat de la Junta directiva haurà d'acreditar davant l'autoritat
inspectora, l'autorització d'ús de les instal·lacions de les persones presents. Això es pot fer
mitjançant el llibre de socis, actes de juntes directives, assemblees, etc.

La documentació que es pot sol·licitar es pot classificar en tres àrees principals: 

- Documentació del camp de vol d'aeromodelisme.
- Documentació del club.
- Documentació personal del pilot.
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Documentació del camp de vol d'aeromodelisme 

- Autorització d'ús del propietari de les instal·lacions:

- Si és llogat: Contracte de lloguer.
- Si és en propietat: Escriptura de compra.
- Si és en cessió: Escrit de l'entitat privada o pública on quede reflectida la mateixa.
- Si és qualsevol altra situació: Documentació que justifique l'ús del terreny.

- Homologació Federativa del camp de vol:

- L'homologació ha d'estar visible en un cartell en les instal·lacions del camp de vol.
- El certificat original ha d'estar a la disposició de l'autoritat inspectora: Si l'antiguitat

fora superior a dos anys, o es desitja actualitzar per modificació o actualització,
haurà de sol·licitar-se a la FDACV una re-homologació al més prompte possible.
Intentarem que en 2020 s'actualitzen els màxims possibles.

Documentació del Club 

- Certificat d'adscripció a la FDACV en vigor.
- Certificat de Junta directiva en vigor: Si no es disposa consulteu en la FDACV ja

que cal sol·licitar-ho a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
- Certificat d'inscripció del Club en el registre d'entitats esportives, expedit per la

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
- Llibre de registre de socis.

Documentació del pilot 

- Dni.
- Llicència Federativa en vigor.
- Autorització d'ús de les instal·lacions.

Rebeu una cordial salutació, 


