GESTIÓ DE LLICÈNCIA D’ESTACIÓ I MMSI
☐

☐

Alta

Baixa

☐

Renovació

☐ Modificació

Per ús en una embarcació esportiva i/o de lleure.
1. Dades de la persona, física o jurídica, sol·licitant:
Quadre reservat a l’administració: Recepció sol·licitud: .......................
Distintiu de crida: I__I__I__I__I__I

Número referència: .....................
MMSI: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Núm. passaport/ NRT:

Nom o denominació:
En qualitat de:

☐ Propietari

☐ Representant autoritzat

☐ Empresa instal·ladora

Adreça:
CP i població:

País:

Adreça electrònica:

Telèfon principal:

2n telèfon:

3r telèfon:

Contactes i núm. de
telèfon a port en
cas d’emergència:

Contacte 1

Telèfons fix i mòbil:

(nom i
adreça) :

Adreça electrònica:

Contacte 2:

Telèfons fix i mòbil:

2. Dades del representant (*):
Nom :
Nacionalitat:

Núm. passaport:
Adreça:
CP i població:

País:

Adreça electrònica:

Tel. fix/ mòbil:

(*) Qui signa una sol·licitud en nom d’algú altre ha d’aportar documentació que acrediti. la seva capacitat legal de representació

3. Embarcació(**). Només es poden sol·licitar llicències per embarcacions esportives o de lleure matriculades a Andorra.
Nom de l’embarcació:

Matrícula:

Antic nom de l'embarcació:

Antic distintiu de crida:

Nom i cognoms del propietari:

Eslora (en peus):

Zona de navegació :

☐
☐
☐
☐

A1: fins a unes 30-40 milles nàutiques des de port
A2: fins a unes 150 milles nàutiques des de port
A3: aigües més enllà de la zona A1 i A2
A4: regions polars

Tonatge brut:

Capacitat de persones a bord:

Port d’atracament habitual:
Bots:
(**).Caldrà.aportar.la.carta.blanca.vigent.de.l'embarcació

Tipus embarcació
(PRWREarcamotora,YHOHUEDIUFDSQHXPjWLFD

3. Equips transmissors de radiocomunicacions a bord (***): s’assigna un M MSI i/o un di stintiu de crida segons el
tipus d’equipament sol·licitat.
És responsabilitat del sol·licitant assegurar l’ús correcte dels equipaments instal·lats així com el compliment de la
declaració de conformitat adjunta a l’embalatge d’aquests equips.
No s’han de declarar receptors AIS, GPS, etc.
De la mateixa manera, és responsabilitat del sol·licitant que tot l’equipament ràdio del vaixell usat compleixi les
R&TTE, RED o MED, i que sigui operat per una persona amb les qualificacions apropiades.
(***).Caldrà.adjuntar-ne.el.certificat.d'instal·lació.-original.o.còpia.compulsada-.i.la.fitxa.tècnica.dels.equipaments.instal·lats.on.hi.figuri.-com.a.mínimpotència,classes.d'emissió.i.bandes.de.freqûencia..

Material

Quantitat

Marca i model de cada equip

Estació MF

☐ marqueu-ho si incorpora DSC

Estació HF

☐ marqueu-ho si incorpora DSC

(Digital Selectiv e Calling)

(Digital Selectiv e Calling)

Estació VHF fixa

☐ marqueu-ho si incorpora DSC
(Digital Selectiv e Calling)

Estació VHF portàtil

Balisa

(EPIRB, PLB, etc.)

Transmissor AIS

(AIS integrats o VHF o
satèl·lit)

Transmissor satèl·lit
(en cas de tenir-ne,
número de telèfon
satèl·lit)

Altres equips
transmissors de
comunicacions

4. Informació de radiobalises de 406 MHz:
Fabricant:

Model:

Número de sèrie

Id. hexadecimal de la balisa:

Tipus de balisa:

☐ EPIRB

Dispositiu rastrejador de la balisa:

☐ PLB

En cas d’EPIRB, indiqueu
☐ Només manual
el tipus d’activació:

☐ 121,5MHz ☐ Cap ☐ SART ☐ Altres

Dades empresa programadora/ instal·ladora
Empresa programadora:
Telèfon:

Adreça electrònica:

Empresa Instal·ladora:
Telèfon:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adreça electrònica:

☐ Per flotació i manual

5. Declaració del sol·licitant:
Entenc que, si ha estat sol·licitada en aquest formulari, cal conservar la llicència obtinguda o una còpia autoritzada
correctament pel Govern dins el mateix vaixell per poder-la mostrar davant qualsevol inspecció. També, sempre
que sigui possible, cal que estigui exposada permanentment a l’estació o prop d’aquesta.
Entenc que la informació proporcionada serà gestionada per Andorra Telecom i Govern d'Andorra i pot ésser transmesa
a altres organitzacions nacionals i internacionals relacionades amb la seguretat al mar i amb la gestió de l’espectre
radiomarítim, i hi estic d’acord i ho consento.
Entenc que cap MMSI ni distintiu de crida obtingut per aquest vaixell no pot ser reutilitzat en una al tra embarcació.
Entenc i assumeixo les responsabilitats acceptades al punt 3 d’aquest formulari.

Signatura del sol·licitant:
Nom del sol·licitant:

……………………………………………………..………

..................................................................., el/l' ....... de/d' ............................. del ..........

Legislació aplicable:
•
•
•

Llei del Codi de la circulació, vigent.
Reglament pel qual es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord de l es embarcacions esportives i
de lleure, del 13 de febrer del 2019
Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.

