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MINISTERI DE L’INTERIOR
 4687 ORDRE INT/703/2006, de 3 de març, per la qual 

es dicten instruccions per a l’adquisició de mate-
rial explosiu i cartutxos metàl·lics per part dels 
cossos de policia de les comunitats autònomes i 
de les entitats locals. («BOE» 63, de 15-3-2006.)

L’article 1.3 del Reglament d’explosius, aprovat pel 
Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, en la redacció que 
en fa el Reial decret 277/2005, d’11 de març, exclou de 
l’àmbit d’aplicació del dit Reglament els cossos de poli-
cia de les comunitats autònomes que, en virtut dels seus 
estatuts, tinguin competències per a la protecció de per-
sones i béns i per al manteniment de l’ordre públic i 
tinguin unitats de desactivació d’explosius, i els remet 
al que en prevegi la normativa especial.

D’altra banda, l’adquisició, tinença i ús de cartutxos 
metàl·lics per a aquests mateixos cossos de seguretat, 
així com per als pertanyents a les entitats locals, els 
regula l’Ordre ministerial de 31 de maig de 1984, per la 
qual es donen normes sobre adquisició de cartutxos 
metàl·lics per a la dotació i els exercicis de tir dels mem-
bres de la policia de les entitats locals, així com dels 
vigilants jurats de seguretat i guardes jurats d’explo-
sius, modificada per l’Ordre de 29 de juny de 1990. 
Aquesta Ordre està en l’actualitat parcialment obsoleta, 
ja que es va dictar abans de l’aprovació del Reglament 
d’explosius vigent, motiu pel qual és necessari actualit-
zar-ne el contingut.

En virtut d’això, disposo:

Primer. Adquisició de material explosiu.

1. L’adquisició de material explosiu pels cossos de 
policia de les comunitats autònomes que tinguin unitats 
de desactivació d’explosius requereix l’acord anual de 
la Junta de Seguretat respectiva i, una vegada adoptat 
l’acord, la comunicació prèvia a la Direcció General de la 
Guàrdia Civil de la quantitat, classe de producte i proce-
dència de l’adquisició d’aquest material per part del 
departament del qual depenguin aquests cossos.

2. El transport d’aquest material s’ha de fer d’acord 
amb les disposicions del Reglament d’explosius vigent, 
per a la qual cosa aquests cossos de policia poden pres-
tar la seguretat necessària, dins de l’àmbit geogràfic de 
la seva comunitat autònoma.

Segon. Adquisició de cartutxos metàl·lics per part 
dels cossos de policia de les comunitats autònomes.–
L’adquisició de cartutxos metàl·lics pels cossos de poli-
cia de les comunitats autònomes també requereix 
l’acord i la comunicació en els mateixos termes a què fa 
referència el paràgraf primer de l’apartat primer, amb 
l’expressió de la quantitat, classe de producte i proce-
dència.

Tercer. Adquisició de cartutxos metàl·lics per part 
dels cossos de policia de les entitats locals.–L’adquisició 
de cartutxos metàl·lics pels cossos de policia de les enti-
tats locals s’ha de sol·licitar a la Direcció General de la 
Guàrdia Civil, segons les quantitats i quotes que a con-
tinuació s’indiquen:

a) Els destinats per a dotació de les armes regla-
mentàries s’ha de sol·licitar d’una sola vegada en la 
quantitat que es consideri necessària, sense sobrepas-
sar la quantitat de 100 cartutxos per arma curta de dota-

ció individual i 1.000 cartutxos per a les de dotació col-
lectiva.

b) Els destinats per dur a terme els exercicis de tir 
corresponents, en una quantitat que no excedeixi els 
200 cartutxos anuals per persona.

Quart. Excepcions.–S’exceptuen del que disposa 
l’apartat anterior i es poden formular en el moment en 
què sigui necessari i pels conductes previstos:

a) Les sol·licituds de permisos especials per adqui-
rir un nombre més alt de cartutxos de dotació reglamen-
tària, amb la justificació prèvia que es necessiten.

b) Les sol·licituds d’adquisició de cartutxos metàl-
lics corresponents als exercicis de tir que s’hagin de 
repetir, quan els interessats no hagin obtingut les pun-
tuacions necessàries.

Cinquè. Tinença i ús.–Els òrgans de les comunitats 
autònomes o corporacions locals dels quals depenguin 
els cossos de policia són responsables de la utilització 
correcta del material explosiu i cartutxos reglamentaris, 
i han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la 
pèrdua o un ús indegut d’aquestes matèries.

Sisè. Competència sancionadora.–Sense perjudici 
del que disposa la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, 
sobre protecció de la seguretat ciutadana, les autoritats 
i comandaments de què depengui el personal a què es 
refereixen els apartats primer, segon i tercer d’aquesta 
Ordre són competents, d’acord amb les normes regla-
mentàries respectives, per sancionar les infraccions que 
cometi aquest personal contra el que disposa la present 
Ordre, i han de donar compte de les sancions que impo-
sin a la Direcció General de la Guàrdia Civil.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades les disposicions següents:

Ordre ministerial de 31 de maig de 1984, per la qual es 
donen normes sobre adquisició de cartutxos metàl·lics 
per a la dotació i els exercicis de tir dels membres de la 
policia de les entitats locals, així com dels vigilants jurats 
de seguretat i guardes jurats d’explosius.

Ordre ministerial de 29 de juny de 1990, per la qual 
es modifiquen els articles 1r i 3r de l’Ordre del Ministeri 
de l’Interior de 31 de maig de 1984, sobre adquisició de 
cartutxos metàl·lics per a la dotació i els exercicis de tir 
dels membres de la policia de les entitats locals, així 
com dels vigilants jurats de seguretat i guardes jurats 
d’explosius.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposi-
cions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
preveu aquesta Ordre.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

Es faculta el director general de la Guàrdia Civil per 
adoptar les mesures necessàries per a l’execució de la 
present Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2006.

ALONSO SUÁREZ 


