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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11778 Reial decret 976/2011, de 8 de juliol, pel qual es modifica el Reglament d’armes, 

aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener.

L’article 6 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat 
ciutadana, a l’apartat primer, estableix que «en l’exercici de la competència que li reconeix 
l’article 149.1.26a de la Constitució, l’Administració de l’Estat ha d’establir els requisits i 
les condicions de la fabricació i reparació d’armes, les seves imitacions i rèpliques, i de 
les seves peces fonamentals; explosius, cartutxeria i artificis pirotècnics; així com els de la 
seva circulació, emmagatzematge i comerç, la seva adquisició i alienació; la seva tinença 
i utilització. De la mateixa manera pot adoptar les mesures de control necessàries per al 
compliment d’aquells requisits i condicions».

Al seu torn, l’article 7 de la dita Llei orgànica, a l’apartat primer, faculta el Govern per 
reglamentar les matèries i activitats a què es refereix l’article anterior, per consideració a les 
circumstàncies que puguin concórrer en els diferents supòsits mitjançant la subjecció de 
l’obertura i el funcionament de les fàbriques, tallers, dipòsits, establiments de venda i llocs 
d’ús i les activitats relacionades amb aquelles a requisits de catalogació o classificació, 
autorització, informació, inspecció, vigilància i control, així com a requisits especials 
d’habilitació per al personal encarregat de la seva manipulació; mitjançant l’obligatorietat 
de llicències o permisos per a la tinença i ús d’armes; etc.

En virtut d’aquesta habilitació legal, es va aprovar el Reglament d’armes, mitjançant el 
Reial decret 137/1993, de 29 de gener, amb l’objecte de regular els aspectes esmentats 
anteriorment pel que fa a les armes.

L’esmentat Reial decret va permetre incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 
91/477/CEE del Consell, de 18 de juny de 1991, sobre el control de l’adquisició i la tinença 
d’armes.

L’esmentada Directiva ha estat modificada per la Directiva 2008/51/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, per la qual cosa mitjançant aquest Reial 
decret es modifica el vigent Reglament d’armes per adaptar-lo a les modificacions que 
introdueix aquesta Directiva.

En concret, la Directiva 2008/51/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 
maig de 2008, obliga a modificar el Reglament d’armes en aspectes relatius, entre d’altres, 
a la definició de l’activitat d’armer, la regulació jurídica «ex novo» de la figura del corredor, 
el marcatge de les armes, les comunicacions prèvies a cada transferència d’armes de 
foc que han de realitzar els armers que siguin titulars d’autoritzacions temporals de 
transferència de les esmentades armes, el procediment per a la inutilització de les armes 
de foc, la regulació de la targeta europea d’armes de foc, etc.

Durant la tramitació del Reglament s’ha substanciat el tràmit d’informació pública 
que preveu el paràgraf c) de l’apartat primer de l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern.

Aquest Reglament ha estat informat per la Comissió Interministerial Permanent 
d’Armes i Explosius.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer del Govern i ministre de l’Interior 
i dels ministres de Defensa i d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació prèvia del 
vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial i Administració Pública, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 8 de juliol de 2011,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, de 
29 de gener.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament d’armes, aprovat pel Reial 
decret 137/1993, de 29 de gener:

U. Es modifiquen els apartats segon i quart de l’article 1 del Reglament d’armes, que 
queden redactats de la manera següent:

«2. S’entén per peça tot element o element de reserva específicament 
concebut per a una arma de foc i indispensable per al seu funcionament, i tot 
dispositiu, concebut o adaptat per disminuir el so causat pel tret d’una arma de foc.

Es consideren peces fonamentals o components essencials: D’armes de foc 
curtes: l’armadura, el pany o tambor i el canó; d’armes de foc llargues: estriada o 
d’ànima llisa, la caixa o calaix dels mecanismes, el pany o bàscula i el canó; així 
com els mecanismes de tancament de totes aquestes.

Als efectes del que preveu aquest Reglament, les peces fonamentals o 
components essencials acabats tenen el mateix règim jurídic que les armes de les 
quals formin part i queden incloses en la categoria en què s’hagi classificat l’arma en 
la qual es muntin o hagin de ser muntades.»

«4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, i s’han de 
regir per la normativa especial dictada a l’efecte, l’adquisició, la tinença i l’ús d’armes 
per les Forces Armades, les forces i cossos de Seguretat i el Centre Nacional 
d’Intel·ligència. Per a l’exercici de les seves funcions també queden exclosos els 
establiments i les instal·lacions de les esmentades forces i cossos i del Centre 
Nacional d’Intel·ligència.»

Dos. Es modifica l’article 2 del Reglament d’armes, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 2.

Als efectes d’aquest Reglament, en relació amb les armes i la seva munició, 
s’entén per:

1. Arma de foc: Tota arma portàtil que tingui canó i que llanci, estigui concebuda 
per llançar o es pugui transformar fàcilment per llançar un perdigó, bala o projectil 
per l’acció d’un combustible propulsor.

A aquests efectes, es considera que un objecte és susceptible de transformar-se 
per llançar un perdigó, bala o projectil per l’acció d’un combustible propulsor quan 
tingui l’aparença d’una arma de foc i a causa de la seva construcció o del material 
amb el qual està fabricada, es pugui transformar d’aquesta manera.

2. Arma d’aire o d’un altre gas comprimit: Armes que utilitzen com a força 
impulsora del projectil l’originada per l’expansió d’un gas comprimit.

3. Arma antiga: Arma de foc el model o l’any de fabricació de la qual és anterior 
a l’1 de gener de 1890.

4. Arma artística: Arma de foc que en la seva ornamentació presenta una 
peculiaritat diferent a les altres de la seva classe, per raó dels materials nobles usats 
o de disseny, que li confereix un valor especial.

5. Arma automàtica: Arma de foc que recarrega automàticament després de 
cada disparament i amb la qual és possible efectuar diversos trets successius 
mentre estigui accionat el disparador.
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6. Arma semiautomàtica: Arma de foc que després de cada disparament es 
recarrega automàticament i amb la qual només és possible efectuar un tret en 
accionar el disparador cada vegada.

7. Arma d’avantcàrrega: Arma de foc en la qual la càrrega de projecció i el 
projectil s’introdueixen per la boca del canó o, si s’escau, per la boca de la recambra 
del tambor. La càrrega de projecció és de pólvora negra o de substància explosiva 
o pirotècnica similar.

8. Arma blanca: Arma constituïda per un full metàl·lic o un altre material de 
característiques físiques semblants, tallant o punxant.

9. Arma combinada: Arma formada per la unió d’elements intercanviables o 
fixos de dues o més armes de diferent categoria, que poden ser utilitzats 
separadament o conjuntament.

10. Arma detonadora: Arma destinada per a la percussió de cartutxos sense 
projectil que provoquen un efecte sonor i amb unes característiques que l’exclouen 
per disparar qualsevol tipus de projectil.

11. Arma Flobert: Arma de foc portàtil que utilitza munició de calibre Flobert. 
Aquesta arma sempre és de percussió anul·lar i pot portar una petita càrrega de 
pólvora o només la càrrega iniciadora. L’energia cinètica en boca no pot sobrepassar 
els cent (100) J per a cap calibre.

12. Arma de foc curta: Arma de foc el canó de la qual no passi de 30 cm o la 
longitud total de la qual no passi de 60 cm.

13. Arma de foc llarga: Qualsevol arma de foc que no sigui una arma de foc 
curta.

14. Arma històrica: Arma de foc que se signifiqui especialment per la seva 
relació amb un fet o personatge històric rellevant, convenientment acreditada.

15. Arma posada a tret o presa en dent: Arma de foc que estant en procés de 
fabricació ja està preparada per efectuar el disparament, encara que per al seu 
acabament total encara faltin altres operacions.

16. Arma de repetició: Arma de foc que es recarrega després de cada tret, 
mitjançant un mecanisme accionat pel tirador que introdueix en el canó un cartutx 
col·locat prèviament en el dipòsit de municions.

17. Arma d’un sol tret: Arma de foc sense dipòsit de municions, que es 
recarrega abans de cada disparament mitjançant la introducció manual d’un cartutx 
en la recambra o en un allotjament especial a l’entrada del canó.

18. Arma basculant: Arma de foc que, sense dipòsit de municions, es carrega 
mitjançant la introducció manual d’un cartutx en la recambra i té un sistema de 
tancament mitjançant bàscula. Pot tenir un o diversos canons.

19. Armer: Tota persona física o jurídica l’activitat professional de la qual 
consisteixi, en tot o en part, en la fabricació, comerç, canvi, lloguer, reparació o 
transformació d’armes de foc, les seves peces fonamentals o components essencials 
i municions.

20. Corredor: Tota persona física o jurídica, diferent d’un armer, traginer, 
mandatari, viatjant o representant, previstos en aquest Reglament, l’activitat 
professional de la qual consisteixi, en tot o en part, en la compra, venda o organització 
en territori espanyol de les activitats relacionades amb les armes de foc o assimilades, 
les seves peces fonamentals o municions, negociant o concertant les esmentades 
transaccions comercials.

21. Desmilitarització: Activitat fabril l’objectiu de la qual és transformar en civil 
o desbaratar una arma de guerra.

22. Fabricació il·lícita: Fabricació o muntatge d’armes de foc, les seves peces 
fonamentals o components essencials i municions, sempre que es doni alguna de 
les circumstàncies següents:

Que es realitzin a partir de peces fonamentals o components essencials de les 
esmentades armes de foc que hagin estat objecte de tràfic il·lícit.

Que no disposin d’autorització de l’autoritat competent.
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Que estiguin sense marcar les armes de foc acoblades en el moment de la seva 
fabricació, de conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquest Reglament.

23. Imitació d’arma: Objecte que per les seves característiques externes pugui 
induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa, encara que no pugui ser 
transformada en una arma.

24. Localització: Rastreig sistemàtic de les armes de foc i, si és possible, de 
les seves peces i municions, des del fabricant fins al comprador, amb la finalitat 
d’ajudar les autoritats competents a detectar, investigar i analitzar la fabricació i el 
tràfic il·lícits.

25. Munició: Cartutx complet o els seus components, incloses les beines, els 
encebs, la càrrega propulsora, les bales o els projectils utilitzats en una arma de foc, 
sempre que aquests components estiguin autoritzats en territori nacional.

26. Munició de bala perforant: Munició d’ús militar que s’utilitza per perforar 
materials de blindatges o de protecció que normalment són de nucli dur o material 
dur.

27. Munició de bala explosiva: Munició d’ús militar amb bales que contenen 
una càrrega que explota per impacte.

28. Munició de bala incendiària: Munició d’ús militar amb bales que contenen 
una mescla química que s’inflama en contacte amb l’aire o per impacte.

29. Munició de bala expansiva: Munició amb projectils de diferent composició, 
estructura i disseny amb la finalitat que, en impactar aquests en un blanc similar al 
teixit carnós, es deformin expandint-se i transferint el màxim d’energia en aquests 
blancs.

30. Reproducció o rèplica: Arma que és còpia d’una altra d’original, i reuneix 
totes les seves característiques, aptituds i possibilitats d’ús.

31. Tràfic il·lícit en la Unió Europea: Adquisició, venda, lliurament, trasllat o 
transferència d’armes de foc, les seves peces fonamentals o components essencials 
i municions des de o a través del territori d’un Estat membre de la Unió Europea al 
d’un altre Estat membre si qualsevol dels estats membres interessats no l’ha 
autoritzat o si les armes de foc acoblades no han estat marcades, de conformitat 
amb el que estableix l’article 28 d’aquest Reglament.»

Tres. Es modifica l’apartat 2 de la 6a categoria de l’article 3 del Reglament d’armes, 
que queda redactat de la manera següent:

«2. Les armes de foc el model o l’any de fabricació de les quals siguin anteriors 
a l’1 de gener de 1890, i les seves reproduccions i rèpliques, llevat que puguin 
disparar municions destinades a armes de guerra o a armes prohibides.

L’antiguitat l’ha d’establir el Ministeri de Defensa, que ha d’aprovar els prototips 
o còpies dels originals, i ho ha de comunicar a la Direcció General de la Policia i de 
la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat, el e), a l’article 7 del Reglament d’armes, amb la 
redacció següent:

«e) El Ministeri d’Economia i Hisenda, mitjançant el Departament de Duanes i 
Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en el control 
duaner de les operacions de comerç exterior amb països tercers.»

Cinc. Es modifica l’article 9 del Reglament d’armes, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Mitjançant una ordre del ministre de l’Interior es regula un fitxer informatitzat 
de dades en el qual s’han de registrar totes les armes de foc, objecte d’aquest 
Reglament, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les seves normes de 
desplegament. En l’esmentat fitxer figura el tipus, la marca, el model, el calibre i el 
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número de sèrie de cada arma de foc, així com les dades d’identificació necessaris 
del proveïdor i de l’adquirent o posseïdor, que en permetin la localització. Les 
esmentades dades s’han de conservar de manera permanent en el fitxer.

2. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia 
Civil, ha de facilitar l’accés al fitxer informatitzat de dades a altres forces i cossos de 
seguretat, organismes nacionals, autoritats judicials i Ministeri Fiscal, en virtut del 
que disposen els paràgrafs a) i d) de l’apartat segon de l’article 11 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com 
a organismes internacionals i països estrangers, en virtut del que prevegin els 
acords internacionals subscrits per Espanya en la matèria.

3. En nom de la col·laboració que hi ha d’haver entre les diferents forces i 
cossos de seguretat, s’han de comunicar oportunament pel mitjà més ràpid qualsevol 
circumstància d’interès policial de la que tinguin coneixement en matèria d’armes, 
com les relacionades amb el tràfic o l’ús il·lícit, pèrdua o sostracció d’armes o 
documentacions, decomisos, alienacions o qualssevol altres que afectin la seva 
tinença i ús, sempre que sigui necessari als efectes de descobriment i persecució 
d’actes delictius o infraccions.»

Sis. Es modifica l’article 10 del Reglament d’armes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 10.

1. Per a l’exercici de l’activitat d’armer, en qualsevol de les seves modalitats, 
es requereix l’obtenció d’una autorització prèvia, expedida per la Direcció General 
de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil, sobre la base de la 
comprovació de l’honorabilitat privada i professional, la competència i la carència 
d’antecedents penals per delicte dolós del sol·licitant, així com l’acreditació de les 
aptituds psicofísiques necessàries llevat que, quant a això últim, el sol·licitant sigui 
titular d’una llicència d’armes. Quan es tracti de persones jurídiques, la comprovació 
es refereix als responsables de la direcció de l’empresa.

2. En la forma que disposa aquest Reglament, els armers han de portar 
registres en els quals hi han de consignar totes les entrades i sortides d’armes de 
foc, amb les dades d’identificació de cada arma, en particular, el tipus, la marca, el 
model, el calibre i el número de fabricació, així com el nom, l’adreça, si s’escau, la 
nacionalitat, i les altres dades d’identificació necessàries del proveïdor i de 
l’adquirent. Les intervencions d’armes i explosius de la Guàrdia Civil han de 
comprovar periòdicament el compliment d’aquesta obligació per part dels armers. 
Els armers, després de cessar en l’activitat, han de lliurar els esmentats registres a 
la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil corresponent al lloc on radiqui 
l’establiment.

3. Les activitats relacionades amb la fabricació i comerç d’armes de foc tenen 
la consideració de sector específic en matèria de dret d’establiment amb base a la 
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, i a 
la Llei 18/1992, d’1 de juliol, per la qual s’estableixen determinades normes en 
matèria d’inversions estrangeres a Espanya.

Les inversions estrangeres, directes o indirectes, en societats espanyoles que 
tinguin per objecte desplegar les activitats indicades requereixen autorització del 
Consell de Ministres, sigui quin sigui el percentatge de presa de participació 
estrangera en el capital social de la societat de què es tracti. Les esmentades 
inversions s’ajusten al Reial decret 664/1999, de 23 d’abril, sobre inversions 
exteriors.

4. Per a l’exercici de l’activitat de corredor es requereix l’obtenció d’una 
autorització prèvia. Per obtenir-lo s’han d’observar les mateixes prescripcions que 
les que estableix l’apartat primer d’aquest article per a l’obtenció de l’autorització 
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d’armer. Quant al registre relatiu a la seva activitat d’intermediació cal atenir-se al 
que disposa l’article 55 d’aquest Reglament.»

Set. Es modifica l’article 28 del Reglament d’armes, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 28.

1. Totes les armes de foc i les peces fonamentals o components essencials 
acabats que es comercialitzin per separat han de tenir un marcatge distintiu que ha 
d’incloure el nom o la marca del fabricant, el país o lloc de fabricació i la numeració 
de fàbrica. Igualment aquestes, així com les armes detonadores de calibre igual o 
superior al.22 o el seu equivalent en mm han de disposar del punxonament d’un 
banc oficial de proves espanyol o reconegut per Espanya, conforme a les disposicions 
del Conveni per al reconeixement recíproc de punxons de prova d’armes de foc 
portàtils d’1 de juliol de 1969.

2. El marcatge s’ha de col·locar a les pistoles i revòlvers en l’armadura i en el 
canó; en les armes llargues estriades, al calaix de mecanismes, i en les escopetes, 
en el mateix calaix de mecanismes o en l’armadura i en els canons, de manera que 
el deteriorament o la destrucció del marcatge converteixi l’esmentada arma en 
il·legal.

3. En el cas d’armes que puguin oferir dubtes o dificultats d’espai per a la 
inserció del marcatge, aquest ha d’aparèixer en el lloc que decideixi el banc oficial 
de proves, i l’ha de participar a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, 
àmbit de la Guàrdia Civil.

4. També han de portar numeració correlativa les armes de les categories 
3a,3, 4a i 7a,1, 2, 3 i 6.

5. La numeració de fàbrica s’ha de compondre i ha de constar, en tot cas, de 
les parts següents:

a) Número assignat a cada fàbrica o taller per la Intervenció Central d’Armes i 
Explosius.

b) Número corresponent al tipus d’arma de què es tracti.
c) Número seqüencial de cada arma fabricada, començant cada any al 

número 1.
d) Les dues últimes xifres de l’any de fabricació.
Les parts ressenyades poden constituir un número únic o dos números en els 

quals s’integrin, respectivament, les dues primeres i les dues últimes parts 
enumerades.

6. Els fabricants d’armes de foc que tinguin contractes amb òrgans de l’Estat 
han de numerar independentment les peces fonamentals o components essencials 
objecte d’aquests, i han de posar en cada arma, en comptes de la numeració a què 
es refereix l’apartat anterior, la contrasenya pròpia de l’òrgan a què vagin destinades. 
Aquestes contrasenyes són:

a) Per a l’Exèrcit de Terra: E.T. i numeració correlativa.
b) Per a l’Armada: F.N. i numeració correlativa.
c) Per a l’Exèrcit de l’Aire: E.A. i numeració correlativa.
d) Per a altres usos del Ministeri de Defensa: M.D. i numeració correlativa.
e) Per a la Guàrdia Civil: G.C. i numeració correlativa.
f) Per al Cos Nacional de Policia: C.N.P. i numeració correlativa.
g) Per a la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera: S.V.A. i numeració 

correlativa.
h) Per als cossos de policia de les comunitats autònomes: La lletra d’identificació 

corresponent i numeració correlativa.
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7. En el moment en què es transfereixi una arma de foc de les existències 
estatals a la utilització civil amb caràcter permanent, s’ha d’aplicar a l’esmentada 
arma la numeració de fàbrica i el marcatge distintiu que permeti la seva identificació, 
llevat que ja el posseeixi.

8. Els fabricants també poden numerar independentment les armes que 
fabriquin per a subministraments a governs estrangers. La Intervenció Central 
d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil ha de verificar l’existència dels corresponents 
contractes i controlar les numeracions especials.

9. Les armes importades fabricades en països tercers, així com les peces 
fonamentals o components essencials acabats que es comercialitzin per separat, 
han de portar una marca que indiqui que ha estat Espanya el país importador i l’any 
de la seva importació, sempre que no provinguin d’un país de la Unió Europea que 
ja les hagi marcades com a importador.

10. S’exceptuen de l’obligació de punxonar que preveu l’apartat primer 
d’aquest article les armes incloses en la categoria 6a i 7a,4 que no siguin susceptibles 
de fer foc i es posseeixin amb les condicions de l’article 107. Les que siguin 
susceptibles de fer foc han de requerir el certificat del banc oficial de proves a què 
es refereix l’apartat c) de l’article 107 d’aquest Reglament.»

Vuit. Es modifica l’article 29 del Reglament d’armes, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 29.

En la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Direcció General de la Policia 
i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil, s’ha de dur un registre de marques 
de fàbrica, de contrasenyes de les armes i dels punxons dels bancs oficials de 
proves, espanyols i estrangers, oficialment reconeguts, a l’efecte dels quals les 
fàbriques i els bancs oficials de proves han de comunicar a aquella la informació 
necessària.»

Nou. Es modifica l’apartat primer de l’article 30 del Reglament d’armes, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Queda prohibit vendre, adquirir, posseir o usar armes de foc que no tinguin 
estampats els punxons corresponents a les proves reglamentàries, de bancs oficials 
de proves, siguin espanyols o estrangers reconeguts. Se n’exceptuen les armes 
incloses en la categoria 6a i 7a,4 que es posseeixin o, si s’escau, usin amb les 
condicions de l’article 107.»

Deu. Es modifica l’article 47 del Reglament d’armes, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Els comerciants autoritzats poden tenir dipositades, en locals auxiliars, les 
classes, el nombre d’armes i de peces fonamentals que empari l’autorització de 
l’esmentat local que expedeixi el delegat o, si s’escau, el subdelegat del Govern, les 
mesures de seguretat dels quals ha d’aprovar prèviament la Direcció General de la 
Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil,

2. Els corredors poden tenir en locals auxiliars les classes, el nombre d’armes 
i de peces fonamentals que empari l’autorització que se’ls expedeixi de la manera 
que preveu l’apartat anterior.»

Onze. S’insereix un nou apartat, el quart, a l’article 49 del Reglament d’armes amb la 
redacció següent:

«4. Llevat del cas dels armers, l’adquisició d’armes de foc, les seves peces i 
municions mitjançant tècniques de comunicació a distància està sotmesa a 
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autorització prèvia expedida per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia 
Civil, àmbit de la Guàrdia Civil, i a les prescripcions d’aquest Reglament.»

Dotze. Es modifica l’apartat segon de l’article 74 del Reglament d’armes, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. Abans de la data de transferència i amb una antelació mínima de 48 hores, 
l’armer autoritzat ha de presentar declaració davant la Intervenció d’Armes i 
Explosius de la Guàrdia Civil del lloc en què hi hagi les armes, en la qual, fent 
referència a la pròpia autorització i, si s’escau, al permís o consentiment previ del 
país de destinació, ha d’incorporar respecte a les armes i components objecte de 
transferència totes les dades relacionades a l’apartat primer de l’article 73, sense 
perjudici que la referida intervenció comprovi la informació facilitada.»

Tretze. Es modifica l’article 108 del Reglament d’armes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 108.

1. Es considera inutilitzada una arma en els supòsits següents:

a) Les armes llargues amb dispositiu de bloqueig de tancament mitjançant 
pany o bloc de tancament, de repetició, semiautomàtiques o automàtiques, quan 
tinguin tres forats en el canó, de diàmetre no inferior al calibre de l’arma i amb una 
distància entre centres de cinc centímetres, on un d’aquests ha d’estar en la 
recambra.

El canó es fa solidari amb la carcassa o l’armadura mitjançant un forat que els 
travessi tots dos en sentit perpendicular a l’eix, i introduint-hi un passador d’acer 
immobilitzat per soldadura. El diàmetre mínim del passador ha de ser de cinc 
mil·límetres.

El pany s’ha de foradar en la part de la cubeta receptora del cartutx, en sentit 
axial, amb un diàmetre superior al diàmetre màxim admissible del culot del cartutx i 
de longitud mínima de 10 mil·límetres o, si s’escau, s’ha de fer un fresatge de 45° en 
el pany de manera que afecti el diàmetre complet del cap del pany. També s’ha 
d’eliminar l’extractor i l’extrem sortint del percussor, i s’ha d’omplir l’orifici amb 
soldadura.

El carregador s’ha de desproveir de l’elevador i de la molla, i s’han d’eliminar les 
aletes.

b) Les armes llargues basculants han de tenir tres forats en cada canó, de 
diàmetre no inferior al calibre i distanciats entre centres cinc centímetres, un d’ells 
que afecti la recambra. En el cas de les escopetes, els forats han de ser com a 
mínim de vuit mil·límetres de diàmetre.

S’han d’eliminar en la bàscula totes les peces que componen el mecanisme de 
disparament (excepte el gallet), i se l’ha d’omplir amb soldadura.

c) Les pistoles han de tenir en el canó un fresatge longitudinal a partir del pla 
de culata, d’una amplada igual o superior al 75% del calibre de l’arma i d’una longitud 
com a mínim del 30% de la del canó.

La corredora s’ha de foradar en la part de la cubeta receptora del cartutx en 
sentit axial, amb un diàmetre superior al diàmetre màxim admissible del culot del 
cartutx i d’una longitud mínima de deu mil·límetres o, si s’escau, s’ha de fer un 
fresatge de 45° en la corredora de manera que afecti el diàmetre complet del cap del 
pany.

S’han d’eliminar l’extractor i l’extrem sortint del percussor, i l’orifici s’ha d’omplir 
amb soldadura. Una de les guies de l’armadura s’ha d’eliminar almenys en un 50% 
de la seva longitud.

El carregador s’ha de desproveir de l’elevador i de la molla i s’han d’eliminar les 
aletes.
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d) Els revòlvers han de tenir un fresatge en el canó de forma similar a les 
pistoles.

El tambor ha de tenir les parets de separació de les recambres tallades almenys 
en un 75% de la seva longitud.

e) Les armes de bloqueig per inèrcia han de tenir el canó fresat a partir del pla 
de culata en un 30% de la seva longitud com a mínim, amb una amplada igual o 
superior al 75% del calibre de l’arma.

El bloc de tancament s’ha de foradar en la seva part frontal amb un trepant de 
diàmetre superior en un 20% al del culot del cartutx, en sentit axial i longitud superior 
a deu mil·límetres o, si s’escau, s’ha de fer un fresatge a 45° en el bloc del pany de 
manera que afecti el diàmetre complet del cap del pany. També s’ha d’eliminar 
l’extrem sortint del percussor i l’orifici s’ha d’omplir amb soldadura.

f) Les armes d’avantcàrrega han de portar en el canó tres forats de diàmetre 
del calibre com a mínim, distanciats cinc centímetres entre centres, i un d’aquests 
ha d’afectar la culata de tancament.

Queda terminantment prohibida la inutilització d’armes d’avantcàrrega que 
formin part del patrimoni històric espanyol.

2. La inutilització d’una arma de foc, excepte la de les armes de guerra o les 
de dotació de les Forces Armades, Cos Nacional de Policia i Cos de la Guàrdia Civil, 
ha de comptar amb l’aprovació prèvia de la Intervenció d’Armes i Explosius de la 
Guàrdia Civil o, si s’escau, amb la de la Divisió de Personal del Cos Nacional de 
Policia o Intervenció de l’exèrcit corresponent. Aquesta inutilització l’ha de portar a 
terme un banc oficial de proves, serveis d’armament, centres del Ministeri de 
Defensa o un armer autoritzat. Una vegada s’hagi efectuat, el banc oficial de proves 
ha de procedir a punxonar en l’arma l’encuny d’inutilització, consistent en una «I» 
majúscula emmarcada en un cercle, juntament amb l’encuny propi indicatiu del banc 
de proves. L’esmentat banc ha d’emetre un certificat d’inutilització amb les dades de 
l’arma i del propietari, el qual s’ha de remetre juntament amb l’arma a la Intervenció 
d’Armes de la Guàrdia Civil per al seu lliurament a l’interessat, i una altra còpia del 
certificat s’ha de remetre al Servei del Cos Nacional de Policia o Intervenció de 
l’exèrcit que, si s’escau, va aprovar la inutilització.

3. Les armes de guerra i aquelles altres de dotació de les Forces Armades 
poden ser inutilitzades pels centres del Ministeri de Defensa que s’estableixin o per 
un banc oficial de proves, i s’ha d’emetre un certificat d’inutilització que ha de signar 
el personal dels cossos d’enginyers dels exèrcits. Les armes inutilitzades han de ser 
punxonades amb l’encuny d’inutilització, consistent en una «I» majúscula emmarcada 
en un cercle, juntament amb l’encuny propi indicatiu del centre que realitza la 
inutilització. Les inutilitzacions fetes s’han de comunicar a la Intervenció d’Armes de 
l’exèrcit corresponent que les hagi sol·licitat, que n’ha de portar un registre.

4. Les armes de dotació del Cos Nacional de Policia i del Cos de la Guàrdia 
Civil poden ser inutilitzades pel respectiu servei d’armament o per un banc oficial de 
proves, i s’ha d’emetre un certificat d’inutilització que ha de signar el responsable del 
Servei d’Armament que es designi a aquest efecte. Les armes inutilitzades han de 
ser punxonades amb l’encuny d’inutilització, consistent en una «I» majúscula 
emmarcada en un cercle, juntament amb l’encuny propi indicatiu de la unitat. Les 
inutilitzacions realitzades s’han de comunicar, si s’escau, al Servei d’Armament que 
les hagi sol·licitat.

5. Les persones o els organismes esmentats en els apartats anteriors que 
portin a terme les operacions d’inutilització de les armes de foc han de portar un 
registre, que es pot fer per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en el qual  
han de constar, almenys, el número de certificat, el número de l’autorització i el 
número de document nacional d’identitat de l’adjudicatari, en el cas de ciutadans 
espanyols, o el número d’identitat d’estranger o de qualsevol altre document 
d’identitat, en cas que l’adjudicatari sigui estranger, la procedència i ressenya de les 
armes de foc que s’inutilitzin.
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Dins dels cinc primers dies del mes següent a la inutilització, han de remetre un 
arxiu amb les dades indicades a la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la 
Guàrdia Civil (Registre Central). En els casos previstos en els apartats tercer i quart 
d’aquest article únicament s’ha de remetre l’esmentat arxiu, quan les armes passin 
a propietat particular.

6. Les armes inutilitzades a què es refereix el present article es poden posseir 
sense cap limitació de nombre, en el mateix domicili, acompanyades del corresponent 
certificat expedit o transmès a nom seu. En cas que l’arma inutilitzada canviés de 
titular, l’adquirent ha de comunicar l’esmentada circumstància i remetre el certificat 
a la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil corresponent al seu domicili, 
per tal que aquesta anoti l’esmentat canvi.

7. Les intervencions d’armes i explosius de la Guàrdia Civil poden requerir als 
posseïdors d’armes inutilitzades la seva presentació, amb l’objecte de realitzar les 
comprovacions que considerin oportunes.

8. S’assimilen a armes de foc inutilitzades les que han estat seccionades 
longitudinalment en totes les seves peces fonamentals i deixen veure els mecanismes 
interiors i que s’utilitzen amb l’únic propòsit d’ensenyament en els centres autoritzats 
per fer-ho.»

Catorze. Es modifica l’article 112 del Reglament d’armes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 112.

1. Llevat que s’utilitzi un dels procediments que regulen els articles 72 a 76 
d’aquest Reglament, la tinença d’arma de foc reglamentada durant un viatge per 
Espanya per part d’un resident d’un altre país membre de la Unió Europea només 
l’ha d’autoritzar la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la 
Guàrdia Civil, si l’interessat ha obtingut a aquest efecte la targeta europea d’armes 
de foc.

2. Igualment els espanyols i estrangers residents a Espanya que es desplacin 
a un altre país de la Unió Europea han d’estar en possessió de la targeta europea 
d’armes de foc.

3. A les persones esmentades en l’apartat primer se’ls pot concedir una 
autorització per a un o diversos desplaçaments i per a un termini màxim d’un any, 
renovable. L’esmentada autorització s’ha de fer constar en la targeta europea 
d’armes de foc, que el viatger ha d’exhibir dins d’Espanya davant qualsevol 
requeriment dels membres de les forces i cossos de seguretat.

4. No obstant el que disposa l’apartat primer, els caçadors respecte a les 
armes de caça de les categories 2a, 2 i 3a, 2 i els tiradors esportius, respecte a les 
armes de concurs de les categories 1a, 2a i 3a, poden tenir en el seu poder sense 
autorització prèvia una o diverses armes de foc durant un viatge a Espanya amb la 
finalitat de practicar les seves activitats, sempre que estiguin en possessió d’una 
targeta europea d’armes de foc, en la qual s’enumerin l’esmentada o les esmentades 
armes de foc i puguin provar el motiu del viatge, en particular exhibint una invitació 
o una altra prova de les seves activitats de caça o de tir esportiu al nostre país. No 
es pot condicionar l’acceptació d’una targeta europea d’armes de foc emesa per un 
altre Estat al pagament de taxes o cànons.»

Quinze. Es modifica l’article 113 del Reglament d’armes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 113.

1. La targeta europea d’armes de foc l’ha d’expedir, amb la sol·licitud prèvia, la 
Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil, als 
residents a Espanya que estiguin degudament documentats per a la tinença i l’ús en 
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territori espanyol de les armes de què es tracti. És vàlida per un període màxim de 
cinc anys, que es pot prorrogar mentre es mantingui la titularitat de les armes que 
empari. La targeta europea d’armes de foc és intransferible i s’hi han de fer constar 
l’arma o les armes de foc que posseeixi i utilitzi el titular de la targeta. L’usuari de 
l’arma de foc ha de portar sempre amb ell la targeta. S’han d’esmentar en la targeta 
els canvis en la tinença o en les característiques de les armes, així com la pèrdua o 
el robatori d’aquestes. Els visats que es portin a terme sobre aquesta targeta quan 
sigui utilitzada per a la seva entrada a Espanya no estan gravats per cap tipus de 
taxa o cànon.

2. En expedir la targeta europea d’armes de foc s’ha d’informar per escrit el 
titular sobre els estats membres de la Unió Europea que tinguin prohibides o sotmeses 
a autorització l’adquisició i la tinença de les armes de foc a què es refereixi la targeta.»

Setze. Es modifica l’apartat segon de l’article 114 del Reglament d’armes, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. La targeta d’identitat militar s’ha de considerar a més com a llicència A per 
al personal ressenyat en l’apartat 1.a) i b) que estigui en la situació d’excedència 
voluntària per la causa prevista en el punt e) de l’article 31 del Reglament general 
d’adquisició i pèrdua de la condició de militar i de situacions administratives del 
personal militar professional, aprovat pel Reial decret 1385/1990, de 8 de novembre, 
o en reserva i ocupi un lloc orgànic del Ministeri de Defensa o, si s’escau, del Ministeri 
de l’Interior, i per al personal estatutari permanent del Centre Nacional d’Intel·ligència 
ressenyat en els apartats 1.a) i b) d’aquest article.»

Disset. Es modifiquen els apartats primer, tercer i quart de l’article 166 del Reglament 
d’armes, que queden redactats de la manera següent:

«1. Tota autoritat o agent d’aquesta que, en ús de les seves facultats, decomissi 
o intervingui armes de foc, peces fonamentals o components essencials ha de donar 
compte a la Guàrdia Civil, i les ha de dipositar en la Intervenció d’Armes i Explosius 
de la Guàrdia Civil corresponent. Quan es procedeixi a aquest dipòsit s’han d’indicar 
les dades necessàries per a la seva identificació i les del procediment corresponent.»

«3. Si les armes, peces fonamentals o components essencials són aportades 
a un procés penal, el seu dipòsit, destrucció, conservació o destinació s’ha de regir 
per la Llei d’enjudiciament criminal i les normes sobre conservació i destinació de 
peces de convicció.

4. Sense perjudici del que disposa la normativa esmentada a l’apartat anterior, 
si els jutjats i tribunals consideren que no es poden custodiar en els seus locals amb 
les degudes condicions de seguretat, es poden remetre sota rebut a la Intervenció 
d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil del lloc on s’ocupin o intervinguin les armes, 
on han de romandre a disposició d’aquells fins que produeixin efectes en els 
procediments corresponents.»

Disposició addicional primera. Referències al governador civil.

Les al·lusions que conté el Reglament d’armes al governador civil i al Govern Civil 
s’entenen referides, respectivament, al delegat o delegació del govern en la comunitat 
autònoma a la província on radiqui la seva seu o, si s’escau, al subdelegat o subdelegació 
del govern a la província corresponent.

Disposició addicional segona. Referències a la Direcció General de la Guàrdia Civil.

Les al·lusions que conté el Reglament d’armes a la Direcció General de la Guàrdia 
Civil s’entenen referides a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de 
la Guàrdia Civil.
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Disposició addicional tercera. Referències a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil.

Les al·lusions que conté el Reglament d’armes a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia 
Civil s’entenen referides a la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil.

Disposició addicional quarta. Referències a la Comunitat Econòmica Europea.

Les al·lusions que conté el Reglament d’armes a la Comunitat Econòmica Europea 
s’entenen referides a la Unió Europea.

Disposició addicional cinquena. Referències al Reglament d’explosius.

Les al·lusions que conté el Reglament d’armes en matèria de munició al Reglament 
d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, s’entenen referides al 
Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de 
maig.

Disposició transitòria única. Canvi de titularitat de les armes inutilitzades amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

1. Les inutilitzacions de les armes que hagin estat efectuades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, així com els seus certificats acreditatius, conserven 
la seva validesa.

2. Les armes que disposin d’un certificat o document en el qual es faci constar la 
inutilització d’una arma de foc o un marcatge distintiu d’haver-se portat a efecte aquesta 
inutilització, realitzat en un Estat membre de la Unió Europea, conserven igualment la seva 
validesa.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si després de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret es transmet entre vius la propietat d’una arma que va ser 
inutilitzada amb anterioritat a l’esmentada circumstància, la inutilització d’aquesta arma 
s’ha d’adaptar al que preveu aquest Reial decret, llevat que aquesta s’inscrigui en el llibre 
de col·leccionista previst en el paràgraf b) de l’article 107 del Reglament d’armes. Així 
mateix, l’adquirent ha de comunicar l’esmentada circumstància i ha de remetre el certificat 
d’inutilització a la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil corresponent al seu 
domicili, amb l’objecte que aquesta anoti el canvi de titularitat esmentat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de règim de producció, comerç, tinença i ús d’armes que preveu l’article 149.1.26a 
de la Constitució.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2008/51/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, per la qual es modifica la 
Directiva 91/477/CEE del Consell, de 18 de juny de 1991, sobre el control de l’adquisició i 
la tinença d’armes.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de juliol de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


