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electrònic(info@federacioaeria.cat). 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  



  www.federacioaeria.cat 
  Rbla. De Guipúscoa 23, 5 C 
  08018 Barcelona 
  info@federacioaeria.cat 
  93 45 75 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDEX 

PASSOS PREVIS AL REGISTRE D’OPERADORS DE UAS. .................................................. 3 

A PARTIR D’AQUEST PAS, COMENÇA EL REGISTRE COM A OPERADOR DE UAS. ... 4 

OBTENCIÓ DE DOCUMENTS SIGNATS I NÚMERO D’OPERADOR .............................. 12 

 

  

 
      
 



  www.federacioaeria.cat 
  Rbla. De Guipúscoa 23, 5 C 
  08018 Barcelona 
  info@federacioaeria.cat 
  93 45 75 328 

 

 

1 2 

3 

PASSOS PREVIS AL REGISTRE D’OPERADORS DE UAS. 

    Important! Per a registrar-te com operador de UAS, prèviament necessites tenir 
un lector de targetes i el DNI electrònic a mà i vàlid. Informar-te que a diferència del 
DNI, el DNIe te una validesa de 2 anys. En cas de tenir-ho caducat, hauràs d’anar a 
comissaria i renovar-ho. 

- La renovació es gratuïta i es fa a través de les maquines que trobaràs dins la 
comissaria. Informar-te que la contrasenya que introdueixis per al DNIe, hauràs de 
tenir-la a mà a l’hora del registre de l’UAS, ja que t’ho demanaran varies vegades 
per seguretat. 

1. Descarrega’t l‘Autofirma a través d’aquest enllaç 

(https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)  

En cas de Windows, es preferible descarregar la versió de 32 bits, ya que la de 64 bits pot 
ocasionar errors. 

 

2.  Una vegada baixat l’instalador, extraiem el contingut de la carpeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  A continuació, insertem el lector de tarjetes DNIe a l’ordinador. Esperem a que l’ordinador 

detecti el lector correctament.  

4.  Instalat el lector, insertem el DNI i esperem uns segons a que l’ordinador el reconegui i 

s’instal·li el certificat del DNI. 

5.  Obrim l’Autofirma per a que reconegui en tot moment el DNIe. 

  

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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A PARTIR D’AQUEST PAS, COMENÇA EL REGISTRE COM A OPERADOR DE UAS. 

1.  Ens dirigim aquest enllaç (https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/) 

2.  Baixem al final de la pàgina i cliquem al botó “Acceso a la aplicación UAS”. 

 

 

3. Anirem a registrar l’usuari desitgat a la plataforma de AESA. 

Fem clic en “Alta de usuario en la aplicación > Con certificado (Clic aquí)” 

 

 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/
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    Important! Recorda que has d’insertar el lector amb el DNIe a l’ordinador i tenir l‘Autofirma 
oberta, abans de continuar amb aquest manual. 

4.  Cliquem en “Acceder”. 

 

5.  S’ens obrirà una finestra emergent on ens demanarà el certificat a escollir, seleccionem el 

que està al lector i cliquem en Aceptar. 

 

6.  Per seguretat, la persona del DNIe, tindrà que escriure el seu PIN. 
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7.  Si el PIN es correcte, entrarem a les dades del DNIe. Per finalitzar el registre, possarem les 

dades que ens soliciten i finalitzarem el registre en la plataforma d’AESA. 

8.  Tornarem a la pàgina principal i baixem al final de la pàgina i cliquem al botó “Acceso a 

la aplicación UAS”. 

 

 

9.  Ara iniciem sessió amb l’usuari creat.  

Fem clic en “Acceso a la aplicación > Con certificado (Clic aquí)” 
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    Important! Recorda que has d’insertar el lector amb el DNIe a l’ordinador i tenir l‘Autofirma 
oberta, abans de continuar amb aquest manual. 

10.  Cliquem en “Acceder”. 

 

11.  Cliquem en l’opció DNIe/ Certificado electrónico. 

 

12.  S’ens obrirà una finestra emergent on ens demanarà el certificat a escollir, seleccionem 

el que està al lector i cliquem en Aceptar. 
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13.  Per seguretat, la persona del DNIe, tindrà que escriure el seu PIN. 

 

14.  Si el PIN es correcte, entrarem a les dades del DNIe. Per fer el registre d’operadors, anem 

fins a la secció de “Registro de operadores” i cliquem al botó “Nuevo registro”. 

 

15.  En aquesta pàgina, ens explica el procés que farem per l’inscripció. Fem clic a 

“Continuar”.
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16.  A continuació, hem de marcar obligatòriament les 3 caselles marcades en vermell i 

clicar a “Inscripción en registro de operadores de UAS” 

 

17.  Fes clic al botó “Finalizar y Firmar”.  
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     Important! Recorda que has d’insertar el lector amb el DNIe a l’ordinador i tenir 
l‘Autofirma oberta, abans de continuar amb aquest manual. 

18.  Per signar, ens demanaran de quina forma volem fer-ho, seleccionarem l’opció de 

l’Autofirma. 

 

19.  Ens mostrarà un resum dels documents que signarem, fem clic al botó “Firmar”. 

 

20.  S’obrirà una finestra emergent informant si volem que la pàgina obri el programa de 

l’Autofirma. Li donem accès.  
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21.  A continuació, ens demanarà amb quin certificat volem signar el registre. 

 

22.  Ens torna a demanar el PIN del DNIe.  

 

23.  Si has possat bé la constrasenya, t’enviarà aquesta pàgina confirmant el teu registre. 

Descarrega’t els PDF que et donen per veure el teu número d’operador i certificat. 
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Recorda que des de la Federació Aèria Catalana oferim servei gratuït per crear aquest tràmit. 

Si estàs interessat/a, demana cita trucant(93 45 75 328) o envia un correu 
electrònic(info@federacioaeria.cat). 

OBTENCIÓ DE DOCUMENTS SIGNATS I NÚMERO D’OPERADOR 

24. Descarrega’t els PDF que et donen per veure el teu número d’operador i certificat. 

 

25.  El que s'anomena "CERTIFICADO.OPERADOR.UAS", es el certificat amb el número de 

operador inclós i data de caducitat. I el "justificante_XXXXXXX" es el comprovant de la 
tramitació amb les dades que has introduït. 

CERTIFICAT JUSTIFICANT 

 

 
 

      Informar-te que aquest número d'operador deuràs posar-ho en tots els teus aeromodels 
i drons amb un adhesiu o placa. També dir-te que aquest tràmit té una validesa de dos anys, 
una vegada caduqui, necessitaràs tornar a iniciar sessió a la web d’AESA per renovar. 

 

ℹ  Per a més informació sobre la normativa UAS, consulta aquest enllaç 
(https://federacioaeria.cat/disciplines/aeromodelisme/normativa-uas/). 

 

 

https://federacioaeria.cat/disciplines/aeromodelisme/normativa-uas/

