ÚS LEGAL DE LES FREQÜÈNCIES I CANALS DEL
PROJECTE D’ EMISSORES DE LA FCC
La FCC a través de les seves Representacions Territorials anualment paga a Telecomunicacions importants
quantitats de diners per l’utilització de les freqüències del projecte
d’emissores de la FCC per seguretat en la caça.
La Representació Territorial de la FCC a Barcelona va ampliar els canals
de les emissores d’acord amb el projecte de la FCC. En conseqüència,
tenim 150, amb l’objectiu de millorar la comunicació i el servei ofert
tant als caçadors com a les societats federades de la nostra província i
de tota Catalunya.
Aquesta ampliació de canals a Telecomunicacions va ser assumida
integrament per la Representació Territorial de la FCC a Barcelona,
i en conseqüència, no comporta cap pagament extra ni per part del
caçador ni de la societat federada.

1. UTILITZACIÓ LEGAL PER PART DE LES SOCIETATS DE LES
FREQÜÈNCIES
Totes les societats de caçadors per poder utilitzar un canal amb freqüències legals de la FCC han de:
• Estar federades i al corrent de pagament.
• Han d’haver demanat a la seva Territorial l’assignació d’un canal, o més d’un, si és el cas.
• Han d’haver pagat el canal (300 euros x canal). Aquesta taxa és d’un únic pagament.
• Utilitzar únicament el canal assignat. Si el canal assignat té interferències amb altres colles o societats
veïnes, han de posar-se en contacte amb la seva Territorial, que un cop verificat el problema li podrà assignar un de nou.
• El canal assignat només es pot utilitzar a l’APC assignada. No es pot utilitzar fora del espai aeri assignat (APC).
• Si la societat tramita les targetes federatives i/o documents únics dels seus socis i/o caçadors, haurà de
comprovar que el caçador utilitza emissora. Si es així, haurà d’indicar-ho per incloure la taxa de 3 euros
anuals per emissora.
Cal recordar que si el caçador no paga aquesta taxa, NO pot utilitzar les freqüències de la FCC.
• Un canal s’assigna únicament al titular de l’àrea de caça (APC) amb personalitat jurídica.
1.1 UTILITZACIÓ D’UN CANAL EN UNA CACERA CONJUNTA DE DUES O MÉS SOCIETATS VEÏNES
a) Es podrà utilitzar el canal assignat d’una de les societats en una cacera conjunta sempre que, totes les
societats disposin d’un canal individual assignat per la FCC.
b) En cas que una de les societats no disposi d’un canal assignat individual, no es podrà utilitzar emissora ni
canal , donat que el seu espai aeri no està donat d’alta a Telecomunicacions.

c) Les societats veïnes que caçaran conjuntament podran escollir un canal de qualsevol
d’elles sempre que totes tinguin un d’assignat. Si és el cas de que una d’elles no té canal
assignat, en el seu espai aeri no es poden utilitzar les freqüències ni canals de la FCC
donat que el seu espai aeri no està donat d’alta a telecomunicacions.
( Per més informació veure apartat d’ùs d’emissores per part del caçador ).

2. SI LA SOCIETAT NO DISPOSA DE CANAL.
Si la societat de caçadors no disposa de canal, NO pot fer ús de les emissores amb freqüències de la FCC. En
el cas de fer servir un canal sense autorització, pot comportar sancions elevades per part de Telecomunicacions.
En ocasions, una societat federada amb un canal assignat pot tenir problemes d’interferències perque un
altre veïna utilitza il·legalment el seu canal. La Federació Catalana de Caça no pot oferir un servei de “policia”
però, cal tenir en compte, que la societat afectada o els seus caçadors, poden denunciar-lo a Telecomunicacions. En conseqüència, és aconsellable que utilitzeu únicament el vostre canal assignat . En cas de patir
problemes amb el canal assignat us podeu posar en contacte amb la Representació Territorial de la FCC a
Barcelona, la qual us assignarà un de nou. Si no disposeu de canal legal assignat, us podeu posar en contacte
amb la Representació Territorial de la FCC a de Barcelona, perque en la major brevetat possible, us assigni un.
La Territorial de Barcelona té desenvolupant un mapa provincial amb totes les societats federades que disposen d’un canal legal.
AQUEST MAPA ÉS LLIURAT A TELECOMUNICACIONS. TOTA SOCIETAT QUE NO DISPOSI O NO VULGUI UN
CANAL, EL SEU ESPAI AERI SERÀ DONAT DE BAIXA.
Aquest espai que quedarà lliure d’ús, telecomunicacions el pot assignar a qualsevol empresa privada que ho
demani, per tant, si la vostra societat vol utilitzar un canal, és el moment de sol·licitar-ho. Posteriorment, la
FCC i les seves Representacions Territorials no es faran càrrec de les possibles conseqüències i/o despeses
econòmiques que es puguin derivar o dificultats per obtenir una assignació.

3. DEL CAÇADOR. QUINES EMISSORES LEGALS PODEN FER SERVIR?
Les emissores homologades que es poden utilitzar en el projecte d’emissores de la FCC, a hores d’ara (Març
2019 ) són les següents:

MARCA

MODEL

VERTEX - YAESU
VERTEX - YAESU
VERTEX - YAESU
VERTEX - YAESU
VERTEX - YAESU
VERTEX - YAESU
ALAN – MIDLAN
ALAN – MIDLAN
ADI
ICOM
E-TECH
DINASCAN
REXON
KOMBIX
UNIMO
TECOM
TECOM
TECOM
TECOM
ALAN-MIDLAN
KST/CANIDOG
LUTHOR
ZASTONE
TTI
KYD
ENTEL
INTEK
KENWOOD
ESCOLTA
DYNASCAN

VX-10
VX-427
VX-454
VX-800
VX-820
VX-824
HP-496
HP-450
AF-46
IC-F44GS
IRIS IP-400
CPS12-D
RL-328S
RL-120-U
PZ400-NW
IPX5
IPZ5
X5
Z5
HP-408
V6EU
TL-632
ZT-Q5
TX-2000
IP-520
HX485 UHF
HT-460S
TK-3312
ALFA PR 301
RL-300

Degut a que les empreses col·laboradores pretenen homologar nous models d’emissores, per tant, recomanem
als federats que en el cas de que l’ofereixin un model que no estigui contemplat al gràfic anterior, s’informin a
la seva Representació Territorial, de si està homologat o en procés d’homologació.
4.- CAÇADOR. METODOLOGIA PER ADQUIRIR UNA EMISSORA
Queda establerta de la següent forma:
• Dirigir-se a qualsevol de les empreses col·laboradores, és imprescindible portar la targeta federativa de
caça i/o document únic vigent. Facilitar l’adreça correcta i un telèfon de contacte.
• L’entitat col·laboradora notificarà a la Representació Territorial corresponent les seves dades personals,
juntament amb el numero d’identificació de l’emissora.
• La Representació Territorial corresponent expedirà el document que garanteixi la legalitat de l’emissora,
inclourà el numero de sèrie a la targeta federativa del propietari (caçador) que l’autoritza a fer l’ús de les
freqüències dels canals de la Federació, previ pagament de la taxa de 3€ anuals.

EMPRESES COL.LABORADORES A BARCELONA ( Març 2019)

5. QUÉ NECESITA EL CAÇADOR PER UTILITZAR LES EMISSORES AMB FREQÜÈNCIES DEL PROJECTE EMISSORES DE LA FCC ?.
- El caçador ha d’estar federat amb la targeta federativa en vigor i/o document únic. Recordem que el document únic és la targeta federativa + assegurança RC del caçador.
- Taxa de 3 euros anual pagada per emissora, amb el concepte d’us d’emissores. Aquesta taxa va inclosa a
la targeta federativa i/o document únic. Sense aquesta taxa pagada, el caçador utilitza l’emissora de forma
il·legal. Aquest fet, pot comportar sancions elevades per part de Telecomunicacions.
- El caçador haurà de verificar que la taxa de 3 euros està inclosa anualment en la seva documentació. Amb
la compra d’una emissora, el pagament de les taxes es pot fer ja sigui mitjançant la empresa col•laboradora
o a la Representació Territorial.
INDICA QUE AQUEST CAÇADOR TÉ PAGADA
LA TAXA D’US D’EMISSORES ( 3€)

CAÇADOR: RECORDA! SI NO TENS LA TAXA DE 3€
3,00 €

EMI: 1H6388/853

INCLOSA EN EL TEU DOCUMENT NO PODRÀS FER ÚS
DE LES EMISSORES AMB FREQÜÈNCIES DE LA FCC

INDICA EL NUMERO DE SÈRIE DE
L’EMISSORA
- Disposar d’una emissora homologada amb el numero de sèrie inclòs en la federativa i/o document únic ,
disposar de la factua on s’indica el propietari, model i numero de sèrie de l’emissora. Aquesta documentació
la tramita el propi distribuïdor col·laborador de la FCC en la compra d’una nova emissora. Un cop s’ha comprat l’emissora heu de contactar amb la Territorial per indicar la marca, model i número de sèrie per tal sigui
inclosa en el vostre document. Si és el cas, afegir, o donar de baixa l’emissora antiga.
- L’emissora es pot deixar a un company, i la pot utilitzar sempre i quant disposi de la documentació anteriorment citada (targeta federativa en vigor i/o document únic amb la taxa anual pagada de 3 euros).
- El caçador pot tindre més d’una emissora homologada, les quals han de estar inclòs el numero de sèrie de
totes en el document federatiu. La taxa serà de 3 euros anuals x emissora. Si deixa alguna a un company,
ha de disposar de la documentació anteriorment esmentada (targeta federativa en vigor i/o document únic
amb la taxa anual pagada de 3 euros).
- Si les emissores son propietat d’una societat federada, les pot deixar a caçadors, sempre i quant el caçador
disposi de la documentació anteriorment esmentada (targeta federativa en vigor i/o document únic amb la
taxa anual pagada de 3 euros x emissora ).
- El caçador federat pot utilitzar qualsevol número de canal que tingui assignat la societat on va a caçar, sem-

pre amb l’autorització prèvia de la pròpia societat de caçadors.
RECORDEM QUE CADA CANAL, ÚNICAMENT ES POT UTILITZAR A L’APC AUTORITZADA.
- Les emissores amb freqüències de la FCC només es poden utilitzar a les APC federades, en cap cas en les
zones lliures o societats que no estiguin federades.
- Cal recordar, que per poder utilitzar el canal assignat en una APC, el caçador ha d’estar autoritzat pel titular de l’APC.
SI EL CAÇADOR PRACTICA LA CAÇA EN UNA APC QUE NO DISPOSA DE CANAL ASSIGNAT PER LA FCC, NO
POT FER ÚS DE L’EMISSORA.
CAÇADOR, RECORDA QUE ÉS IMPORTANT:
LES FREQÜÈNCIES DE LA FCC NOMÉS ES PODEN UTILITZAR PER SEGURETAT EN LA CAÇA MAJOR ( BATUDES ) EN CAP CAS PER ÚS LLIURE I/O PERSONAL. TAMPOC ES POT UTILITZAR PRACTICANT LA CAÇA
MENOR ENTRE COMPANYS DE CACERA.
PER UTILITZAR UN CANAL ASSIGNAT A UNA SOCIETAT, NECESSITES EL PERMÍS DEL TITULAR DE L’APC
QUE TÉ ASSIGNAT AQUEST CANAL.
INTERFERIR SENSE PERMÍS AMB UN CANAL ASSIGNAT A UNA SOCIETAT ÉS MOTIU DE SANCIÓ I DENUNCIA.
EL MAL ÚS DE LES FREQÜÈNCIES DE LA FCC SERÀ MOTIU DE IMPORTANTS SANCIONS ECONÒMIQUES
PER PART DE TELECOMUNICACIONS, I LA PÈRDUA DEL PERMÍS D´ÚS DE LES FREQÜÈNCIES DE LA FCC.
Finalment, si teniu qualsevol dubte o consulta sobre el tema de canals, o sobre l’ús correcte d’emissores
amb freqüències de la FCC, no dubteu en trucar a la Territorial de Barcelona 93. 268.23.07 o a través del
seu correu electrònic:
info@fedecazabarcelona.com
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