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Drons per a ús recreatiu

El pilot mai ha de perdre el dron de vista. 

Cal evitar interferències o incidents amb altres 
aeronaus. 

S’han de tenir en compte les condicions 
meteorològiques: no hi hagi boira, pluja o vent fort.

S’han de respectar les distàncies de seguretat amb:

Comissaries de policia

Edificis institucionals

Indústria química, transport, energia, aigua i 
tecnologies de la informació

Cal complir les lleis de protecció de dades, del dret a 
l'honor, intimitat i pròpia imatge i les restriccions de 
presa d'imatges aèries

El dron ha de portar una placa d’identificació amb les 
seves dades i les teves dades de contacte si operes 
fora de camps d’aeromodelisme, competicions 
oficials, etc.

Volar en un espai aeri controlat.

Volar a menys de 8 km de qualsevol aeroport o 
aeròdrom sense coordinació amb aquest.

Volar a una altura superior a 120 m.

Sobrevolar aglomeració d’edificis o grup de 
persones a l’aire lliure si pesa més de 250 gr i 
l’altura supera els 20 m.

Volar en zones prohibides, restringides , perilloses, 
amb fauna sensible o temporalment segregades,  
llevat que es tingui una autorització.

Volar per zones on es realitzin activitats amb altres 
aeronaus a baixa altura: àrees de parapent, 
paracaigudisme, globus aerostàtics, etc.

Volar quan la policia ho hagi prohibit per motius de 
seguretat.

Volar de nit, excepte que el dron pesi menys de 2 kg, 
no superi els 50 m d’altura i no estigui per sobre 
d’aglomeració d’edificis ni reunió de persones a l’aire 
lliure (parcs, descampats, etc.)

Què hem de saber 
abans de pilotar un dron?

Què NO es pot fer amb 
un dron?
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Tot i que s’utilitzi de manera recreativa, un dron no 
és una joguina. Tingueu en compte els riscos que 
poden comportar.

La normativa estableix que no es 
pot pilotar cap dron de manera 
negligent o temerària per a la vida o les 
propietat alienes.  Les sancions poden arribar fins 
a 225.000€. 

No cal cap llicència, assegurança ni cap documentació 
administrativa, però s’ha de fer volar amb seguretat i 
sempre d’acord amb la normativa vigent.


