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REGLAMENTACIÓ PER LA PRÀCTICA DE VOL D’AEROMODELS A CATALUNYA 
 
Preàmbul 
L'evolució registrada en els últims anys pel que fa a la disponibilitat d’aeromodels 
i l’evolució de les seves característiques amb l’augment d’envergadura, pes, 
potència i velocitat fan necessari un estudi per a la regulació de la pràctica de 
l’aeromodelisme en el nostre país tenint com a objectiu primordial la seguretat. 
 
1. Àmbit d’aplicació 
L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament contempla la pràctica de l’aeromodelisme com a activitat 
esportiva federada i desenvolupada en el si d’un club esportiu federat. 
 
Qualsevol activitat practicada a Catalunya que incompleixi aquestes premisses no es 
considerarà inclosa dintre de la tutela de la Federació Aèria Catalana. 
 
2. Estructura del reglament 
En aquest reglament s'estudien els següents apartats: 

?? Modalitats d’aeromodelisme 
?? Activitats de vol 
?? Camp de vol 
?? Nivells dels esportistes 
 
2.1. Modalitats de l’aeromodelisme 
Es diferencien, en funció dels diferents sistemes de control dels models les modalitats 
següents modalitats, a les quals se’ls aplicarà uns graus d'exigència de camp de vol i nivell 
d’esportistes. 

 
2.1.1. Vol Lliure que agrupa: 

Vol lliure d'esport 
F1 - vol lliure 
F1 indoor – vol lliure d'interior 
Modelisme espacial 

 
2.1.2. Vol circular que agrupa: 

Vol circular d’esport 
F2A - velocitat 
F2B - acrobàcia 
F2C - curses 
F2D - combat 
F4B – maquetes 
 

2.1.3. Vol radiocontrolat que agrupa, entre altres: 
Vol radiocontrolat d’esport 
F3A - acrobàcia 
F3B - velers de pla 
F3C - helicòpters 
F3D - curses piló 
F3F - velers de vessant 
F3M- acrobàcia grans maquetes 
F3P - acrobàcia indoor 
F4C - maquetes 
F5 - avions propulsats per motors elèctrics 
F6 - vol de demostració 
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2.2. Activitats de vol 

Es defineixen 3 tipus d'activitats en un camp de vol: 
 
2.2.1. Activitat ordinària de club 

És la desenvolupada per a l'activitat ordinària dels esportistes d'un club 
fonamentada en els entrenaments, reunions i proves esportives de caràcter local 
sense haver-hi convocatòria per l'assistència de públic  

 
Correspon al club, la regulació d’aquesta activitat amb la reglamentació pròpia 
segons els seus estatuts. 
 

2.2.2. Activitat de competició 
Activitat basada en la disputa de competicions de caràcter regional, nacional o 
internacional. En cada cas correspondrà a la Federació Esportiva corresponent la 
regulació de l’activitat amb la normativa existent per a cada tipus de competició 

 
2.2.3. Activitat de demostració amb assistència de públic 

Correspon a les demostracions i exhibicions aèries organitzades per un club 
d’aeromodelisme en què participen esportistes i aeromodels amb la qualificació 
corresponent i on hi hagi convocatòria per a la presència de públic  
 

S’haurà de comunicar a la Federació Aèria Catalana, l’activitat programada fent 
constar la situació, dates de calendari i tipus dels aeromodels participants. 
 
En el cas que en la mencionada demostració es combinés la participació 
d'aeromodels amb qualsevol altra activitat aèria, a excepció d'ala delta, parapent 
o paramotor, aquestes activitats es regiran per la seva reglamentació particular i 
s’haurà de complir amb la normativa dictada per Aviació Civil sobre exhibicions 
aèries 
 
Cal nomenar d’un director de la demostració que es responsabilitzarà que els 
esportistes i models disposin dels certificats corresponents i compleixin amb la 
normativa vigent. 
 
El director podrà autoritzar, sota el seu criteri, la participació d’esportistes 
estrangers que en el seu país no es disposi d’una reglamentació similar. 
 
Tots els pilots participants en la demostració aèria hauran d'estar en possessió de 
la llicència federativa de competició en vigor o amb una assegurança de R.C. amb 
la cobertura que marqui la Federació Aèria Catalana per a l’esdeveniment. 
 
La Federació Aèria Catalana podrà establir l’obligatorietat de la presència d’un 
equip d'urgències durant la demostració aèria. 
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3. Camp de vol 
 
Terreny destinat i apte per a la pràctica del vol de aeromodels, dotat d’una o diverses pistes de 
vol, d'instal·lacions complementaries i dels mitjans de seguretat necessària en cada cas. 
N’hi ha de dos tipus: 
 

3.1. Camp de vol tipus 1 
Camp de vol bàsic, amb un terreny homogeni, lliure d’obstacles, en el cas de radio-
control no indoor, distant des de el centre de la pista com a mínim a 250 metres en la 
seva zona de vol de nuclis de població 
 

En el seu accés es col·locarà un cartell on hi ha de constar: 
?? Camp de vol (tipus) 
?? Nom del club 
?? Federació Aèria Catalana 
?? Telèfon del responsable del Club de vol 
?? Ha de disposar de: 

Farmaciola mèdica (fixa o transportable) 
Relació de telèfons d’urgències 

 
Les activitats permeses en aquest camp seran les ordinàries i de competició del club 
esportiu en les disciplines de: 

 
3.1.1. Vol lliure que agrupen: 

Vol lliure d’esport 
F1 - vol lliure 
Modelisme espacial 

 
3.1.2. Vol circular que agrupen a:  

Vol circular d’esport 
F2A - prova de velocitat (*) 
F2B – prova d'acrobàcia 
F2C - prova de curses (*) 
F2D - prova de combat 
F4B - prova de maquetes 

 
(*) Per a la pràctica d’aquestes disciplines s'exigirà la instal·lació d’una tanca resistent 
amb una alçada mínima de 2 m en el perímetre de la zona de vol. 
 
3.1.3. Vol Radio-controlat que agrupa: 

Vol radio-controlat d’esport de planejadors i entrenadors 
F3B - velers de pla (**) 
F3F - velers de vessant (**) 
F5 - avions propulsats per motor elèctric (**) 
F3P - avions d’interior (***) 

 
(**) Per a la pràctica d’aquestes disciplines s'exigirà un control de ràdio-freqüències i 
una separació de 5 km a altres camps d’aeromodelisme, 
 
(***) Per a la pràctica d’aquestes disciplines caldrà comptar amb un espai lliure d’acord
  amb els models i els tipus de vol utilitzats i s'exigirà un control de ràdio-
freqüències. 
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3.2. Camp de vol tipus 2 

Camp de vol, amb un terreny homogeni, lliure d'obstacles, destinat principalment 
al vol de models radio-controlat. 

 
En el seu accés es col·locarà d’un cartell on figuri com a mínim: 

?? Camp de vol (tipus) 
?? Nom del club 
?? Federació Aèria Catalana 
?? Telèfon del responsable del Club de vol 
?? Ha de disposar de: 

Farmaciola mèdica (fixa o transportable) 
Relació de telèfons d’urgències 

?? Pista delimitada i orientada als vents dominants 
?? Panell per al control de freqüències de ràdio 
?? Reglamentació del funcionament del camp. 

 
3.2.1. Zones 
En el camp es delimitaran les zones següents: 

 
3.2.1.1. Zona de vol 
Espai on està permès el vol del model 
 
3.2.1.2. Zona de pilot 
Lloc que ocupa el/s pilot/s durant el vol 
 
3.2.1.3. Zona de boxs 
Zona de pàrquing i preparació de models, zona de pilots i mecànics 
 
3.2.1.4. Zona de públic 
Zona reservada per als aficionats i públic assistent a les demostracions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El gràfic defineix la situació de les diferents zones. 
Aquesta situació no es podrà modificar en cap de les fases de vol. 

 
 

 
ZONA DE VOL 

ZONA DE PILOT 

ZONA DE BOX 

ZONA DE PÚBLIC, O ESPAI SOCIAL 
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3.2.2. Distàncies mínimes que cal observar en els camps de vol R.C. 

 
Les distàncies mínimes entre la zona de vol i la resta de les zones definides en el 
gràfic,figuren en la taula adjunta. 

 
Pes màxim 

de l’aeromodel 
Velocitat màxima 
de l’aeromodel 

Separació fins a 
la zona de boxs 

Separació fins a la 
zona 

d’espectadors 
Fins a 10 kg Fins a 150 km/h 10m 15m 
Fins a 25 kg Fins a 150 km/h 15m 30m(*) 
Fins a 25 kg Superior a 150 km/h 20m 50m(*) 

 
(*) Queden excloses d’aquest compliment les maniobres d’enlairament i aterratge dels 
models, que tindran un mínim de separació de 20 metres en tots els casos. 

 

 La localització dels camps de vol hauran de complir les distàncies als elements següents: 
 
 

Elements fixos Distància mínima al camp de vol 
Línies elèctriques d'alta tensió 250 metres(en zona finestra de vol*) 
Altres camps d’aeromodelisme 5.000 metres 
Camps d’aviació en general 1.500 metres o conviure junts 
Nuclis de poblacions 250 metres (en zona finestra de vol*) 
Carreteres classificades per la 
Generalitat de Catalunya com:  

?? Autovies i Autopistes, 
?? Xarxa bàsica eixos, 
?? Ramals i connexions  

 

250 metres (en zona finestra de vol*) 
 

Carreteres classificades per la 
Generalitat de Catalunya com:  

?? Red comarcal 
?? Red local 

 

Es podran sobrevolar sempre que es 
sobrevoli a 10 metres mínim d’alçada. 

 

 
(*) El terme en zona finestra de vol significa tal i com mostra la següent figura: 
Mesurant des de el centre de la pista a la carretera o nuclis de població per dins de 
la finestra de vol que es l’àmbit d’actuació dels avions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
S’aconsella prestar especial atenció als possibles problemes creats per l'existència d'antenes 
de ràdio freqüència en el seu radi d'actuació i habitatges aïllats en les proximitats al camp. 

 
 

ZONA DE VOL 

PISTA ATERRATGE 
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3.2.3. Homologació dels camps de vol 
 

La Federació Aèria Catalana establirà un control per a l'homologació i registre dels camps de 
vol dels seus clubs federats. 

 
La Federació Aèria Catalana, podrà delimitar o autoritzar camps de vol provisionals, 
conjuntament amb els Clubs o Ajuntaments per demostracions i exhibicions aèries puntuals 
amb públic, sempre que es garanteixi la seguretat dels espectadors. 

 
 La Comissió Tècnica d’Aeromodelisme de la FAC establirà un control per a l’homologació i 
registre dels camps de vol que sol·licitin ser utilitzats per disputar competicions d'àmbit 
estatal o internacional, per al qual s’estableix els següents requisits afegits al propi 
reglament 

 

3.2.3.1. Camp de vol del tipus 1 
 

Se senyalitzarà convenientment les zones de vol, zones de participants i les zones 
d’espectadors. 

 
El director tècnic de la competició serà el responsable del compliment d’aquestes normes. 

 
3.2.3.2. Camp de vol del tipus 2 

 
Es senyalitzarà convenientment les zones de vol, zones de participants i les zones 
d’espectadors. 

 
El director tècnic de la competició serà el responsable del compliment d’aquestes normes. 

 
Es disposarà d’un equip informàtic necessari per a la correcta realització de la competició. 

 
En la taula adjunta, es defineixen les exigències del terreny de vol i les pistes en funció de 
la disciplina que s’hi dugui a terme 

 
Disciplina Tipus de pista o terreny Dimensions mínimes en metres 
F3A Pavimentada o herba tallada 100 x 10 
F3B Herba o terreny compacte 220 x 20 
F3C Pavimentada o herba tallada   30 x 10 
F3D Pavimentada o herba tallada   50 x 20 
F3F Herba o terreny compacte   50 x 30 
F3M Pavimentada o herba tallada 120 x 10 
F4 Pavimentada o herba tallada  100 x 10 
F4 turbines Pavimentada                    150 x10 
F5 Herba o terreny compacte  100 x 20 
F6  Pavimentada o herba tallada  100 x10 

 
 
 
   Aquesta normativa te un període de adaptació i serà efectiva a partir del 1 de Gener del 2010 
     


