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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
9134 Reial decret 726/2020, de 4 d’agost, pel qual es modifica el Reglament 

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

A l’empara de l’article 149.1.26a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de règim de producció, comerç, tinença i ús d’armes i explosius, 
l’article 28 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana, atorga al Govern la regulació dels requisits i les condicions de fabricació, 
reparació, circulació, emmagatzematge, comerç, adquisició, alienació, tinença i utilització 
d’armes, les seves imitacions, rèpliques, peces fonamentals i cartutxeria, així com l’adopció 
de les mesures de control necessàries per al compliment d’aquests requisits i condicions. 
Així mateix, el seu article 29 estableix que el Govern ha de regular les mesures de control 
necessàries sobre les matèries al·ludides.

En relació amb aquella habilitació legal, en virtut de la que al seu dia contenia la Llei 
orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, derogada per 
l’assenyalada Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, es va aprovar el Reglament d’armes 
mitjançant el Reial decret 137/1993, de 29 de gener, per tal de regular els aspectes 
esmentats anteriorment pel que fa a les armes.

El Reial decret esmentat va transposar al nostre ordenament la Directiva 91/477/CEE 
del Consell, de 18 de juny de 1991, sobre el control de l’adquisició i tinença d’armes. 
Aquesta Directiva va establir una mesura d’acompanyament del mercat interior. Es va 
aconseguir un equilibri entre, d’una banda, el compromís de garantir certa llibertat de 
circulació per a algunes armes de foc i els seus components essencials dins de la Unió i, 
de l’altra, la necessitat de controlar aquesta llibertat recorrent a garanties de seguretat 
adaptades a aquests productes.

Mitjançant aquest Reial decret es transposa la Directiva (UE) 2017/853 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 
91/477/CEE del Consell, de 18 de juny de 1991, que assumeix una millora de determinats 
aspectes d’aquesta, amb la finalitat de combatre l’ús indegut d’armes amb fins delictius i 
tenint en compte els atemptats terroristes recents, i incorpora les decisions de l’Agenda 
Europea de Seguretat adoptada l’abril de 2015, de revisió de la Directiva esmentada i 
adopció d’un enfocament comú sobre inutilització d’armes de foc amb la finalitat d’impedir 
que la delinqüència les reactivi i utilitzi.

Així mateix, s’incorpora a l’ordenament intern la Directiva d’execució (UE) 2019/68 de 
la Comissió, de 16 de gener de 2019, per la qual s’estableixen les especificacions 
tècniques per al marcatge de les armes de foc i els seus components essencials en virtut 
de la Directiva 91/477/CEE del Consell sobre el control de l’adquisició i tinença d’armes; la 
Directiva d’execució (UE) 2019/69 de la Comissió, de 16 de gener de 2019, que estableix 
especificacions tècniques per a les armes d’alarma i de senyalització d’acord amb la 
Directiva 91/477/CEE del Consell sobre el control de l’adquisició i tinença d’armes; i el 
Reglament d’execució (UE) 2015/2403 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, pel 
qual s’estableixen orientacions comunes sobre les normes i tècniques d’inutilització de les 
armes de foc per garantir que les armes de foc inutilitzades ho siguin de manera 
irreversible.

Entre les novetats que s’introdueixen en el Reglament d’armes mitjançant aquest Reial 
decret, mereix una menció especial la regulació de les armes acústiques i de salves, donat 
el risc elevat que es transformin en vertaderes armes de foc i s’utilitzin per cometre 
infraccions penals, i les armes d’alarma i senyals, a fi d’evitar-ne la transformació perquè 
puguin llançar un perdigó, una bala o un projectil per l’acció d’un combustible propulsor; la 
millora del règim de la inutilització de les armes de foc, amb la introducció d’una categoria 
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i l’establiment de noves previsions a fi d’assegurar que l’operació esmentada s’efectua 
correctament, de manera que s’eviti la possible reactivació de l’arma; la inclusió de noves 
armes com a prohibides amb motiu del risc que suposen per a la seguretat ciutadana; i 
l’ampliació dels supòsits en què les empreses de seguretat privada poden disposar 
d’armes de guerra.

Així mateix, a fi de vincular les armes amb els seus propietaris en tot moment, es 
requereixen les dades d’aquestes armes i dels seus titulars en els registres d’armes, i per 
motius de traçabilitat es preveuen terminis de conservació d’aquestes dades i de l’accés a 
aquestes per part de les autoritats competents.

S’introdueixen noves previsions sobre el marcatge de les armes, que ha de ser clar, 
permanent i únic, i s’ha d’incloure en les dades dels registres d’armes, als efectes 
d’aconseguir una identificació i traçabilitat adequades.

Respecte a les activitats dels armers i corredors, amb la finalitat d’atendre l’obligació 
que proporcionin informació sobre les seves operacions comercials sense demora 
indeguda a les autoritats nacionals, es preveu aquesta comunicació per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. La Direcció General de la Guàrdia Civil ha de disposar d’un 
registre dels armers i corredors que operin en el territori nacional.

Es permet a armeries i locals auxiliars autoritzats el dipòsit d’armes, municions i 
dispositius la publicitat, compravenda, tinença i ús dels quals resulta prohibida a particulars, 
sota certes condicions. Només es poden comercialitzar quan la seva destinació final sigui 
l’exportació o la venda mitjançant un contracte als organismes o les entitats dels quals 
depenguin els funcionaris especialment habilitats, les normes reguladores dels quals 
prevegin la seva utilització, i es prohibeix la venda directa a aquests.

Les armes de foc i la munició s’han d’emmagatzemar de manera segura quan no 
siguin objecte d’una supervisió immediata, de manera que s’introdueixen noves exigències 
respecte d’aquest emmagatzematge, tenint en compte el nombre i la categoria de les 
armes de foc i municions de què es tracti.

D’altra banda, s’aprofita aquesta iniciativa per incorporar certes previsions relatives als 
terminis i l’autoritat per a la concessió de llicències, a la destinació de les armes dipositades 
i decomissades, i a la vigència del visat de les armes a partir de certa edat, que redundin 
en la racionalització dels procediments administratius, en la coordinació administrativa i en 
una eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Durant la tramitació del Reglament s’ha substanciat el tràmit d’audiència i informació 
públiques que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i ha 
rebut l’informe de la Comissió Interministerial Permanent d’Armes i Explosius.

La norma s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques: necessitat i eficàcia, ja que és l’instrument necessari i adequat per transposar 
la Directiva al·ludida; proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per 
atendre aquella necessitat, ja que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets 
o que imposin menys obligacions als destinataris; seguretat jurídica, atès que aquesta 
iniciativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de 
la Unió Europea; transparència, ja que presenta un objectiu clar –incorporar a l’ordenament 
la Directiva assenyalada– i en la seva tramitació s’inclou el tràmit d’audiència que preveu 
l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre; i eficiència, ja que d’aquesta norma no 
es deriven càrregues administratives innecessàries o accessòries.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de Política Territorial i Funció Pública, escoltat el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 4 d’agost de 2020,

DISPOSO:

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

El Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener, queda 
modificat de la manera següent:

U. Els apartats 2 i 3 de l’article 1 del Reglament d’armes queden redactats de la 
manera següent:

«2. S’entén per peça tot element o element de recanvi 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.

Són components essencials:

a) L’armadura, el canó, el tambor i la corredora o el pany de les armes de foc 
curtes.

b) La caixa o calaix dels mecanismes, inclosos el superior i l’inferior, quan 
correspongui, el canó, el pany o bàscula i el tancament o el bloqueig del tancament 
de les armes de foc llargues.

Als efectes del que preveu aquest Reglament, els components essencials 
considerats com a objectes separats tenen el mateix règim jurídic que les armes de 
les quals formin part i queden inclosos en la categoria en què s’hagi classificat 
l’arma en la qual es muntin o s’hagin de muntar.

3. Les disposicions per a l’adquisició i tinença de municions són les mateixes 
que les que s’apliquin a l’adquisició i tinença de les armes a les quals es destinin.»

Dos. L’article 2 del Reglament d’armes 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 acústica i arma de salves: arma de foc transformada de forma 
específica per al seu ús exclusiu amb cartutxos de fogueig en recreacions 
històriques, filmacions, arts escèniques i espectacles públics.

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

3. Arma assimilada a arma de foc: arma, objecte o instrument que per les 
seves característiques i la seva perillositat té el mateix règim que una arma de foc. 
En tot cas, es consideren armes assimilades les armes reglamentades de les 
categories 3a 3 i 7a 2 i 3.

4. Arma artística: arma de foc que en la seva ornamentació presenta una 
peculiaritat diferent de 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.

6. 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.
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7. Arma blanca: arma constituïda per una fulla metàl·lica o d’un altre material 
de característiques físiques semblants, tallant o punxant.

8. 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.

9. Arma d’aire o d’un altre gas comprimit: arma que utilitza com a força 
impulsora del projectil l’originada per l’expansió d’un gas comprimit.

10. Arma d’alarma i senyals: dispositiu amb una recambra dissenyada per 
disparar únicament cartutxos de fogueig, productes irritants o altres substàncies 
actives o cartutxos pirotècnics de senyalització, i que no es pugui transformar per 
llançar un perdigó, una bala o un projectil per l’acció d’un combustible propulsor.

11. 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.

12. 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, una 
bala o un 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.

13. 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.

14. Arma de foc llarga: qualsevol arma de foc que no sigui una arma de foc 
curta.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

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

19. Arma inutilitzada: arma de foc que hagi estat inutilitzada permanentment 
per al seu ús, mitjançant operacions d’inutilització que garanteixin que tots els 
components essencials s’hagin tornat permanentment inservibles i que no es puguin 
retirar, substituir o modificar de qualsevol forma que en pugui permetre la reactivació, 
de conformitat amb la Instrucció tècnica complementària número 2 (ITC 2).

20. 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.

21. 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.

22. 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, 
modificació o transformació d’armes de foc o components essencials, així com la 
fabricació, comerç, canvi, modificació o transformació de municions.

23. Col·leccionista: tota persona física o jurídica dedicada a reunir i conservar 
armes, components essencials o municions amb fins històrics, culturals, científics, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 211  Dimecres 5 d'agost de 2020  Secc. I. Pàg. 5

tècnics, educatius o de conservació del patrimoni, i que està autoritzada com a tal 
per l’autoritat competent.

24. Corredor: persona física o jurídica, diferent de l’armer, l’activitat professional 
de la qual consisteixi, en tot o en part, en la negociació o organització de transaccions 
per a la compravenda o subministrament d’armes de foc, components essencials o 
municions, o bé en l’organització de la transferència d’armes de foc, components 
essencials o municions dins d’un Estat membre de la Unió Europea, d’un Estat 
membre a un altre, d’un Estat membre a un tercer país o d’un tercer país a un Estat 
membre.

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

26. Fabricació il·lícita: la fabricació o el muntatge d’armes de foc, els seus 
components essencials i municions, sempre que es doni alguna de les 
circumstàncies següents:

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

b) Que no disposin d’autorització concedida per una autoritat competent de 
l’Estat membre en el qual es dugui a terme la fabricació o el muntatge.

c) Que estiguin sense marcar les armes de foc en el moment de la seva 
fabricació, de conformitat amb l’article 28.

27. Imitació o rèplica d’una arma: objecte que per la seva aparença física o 
característiques externes pot induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa, 
encara que no es pugui transformar en una arma.

28. Localització o traçabilitat: rastreig sistemàtic de les armes de foc i, si és 
possible, dels seus components essencials 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.

29. 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.

30. 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.

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

32. 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.

33. 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.

34. Museu: una institució permanent al servei de la societat i del seu 
desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga i exposa 
armes o municions amb fins històrics, culturals, científics, tècnics, educatius, de 
conservació del patrimoni o recreatius i que està autoritzada com a tal per l’autoritat 
competent.

35. Reproducció: arma que és còpia d’una altra d’original, i reuneix totes les 
seves característiques, aptituds i possibilitats d’ús.

36. Resident: les persones es consideren residents al país que figuri en el seu 
passaport, document nacional d’identitat o document oficial que indiqui el seu lloc de 
residència i que presentin, amb motiu d’un control de l’adquisició o la tinença, a les 
autoritats competents d’un Estat membre o a un armer o corredor. Si l’adreça de la 
persona no apareix en el seu passaport o document nacional d’identitat, el seu país 
de residència es determina a partir de qualsevol altra prova oficial de residència 
reconeguda per l’Estat membre de què es tracti.
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37. Tràfic il·lícit a la Unió Europea: adquisició, venda, lliurament, circulació o 
transferència d’armes de foc, components essencials o municions des de o a través 
del territori d’un Estat membre al d’un altre Estat membre si qualsevol dels estats 
membres interessats no ho autoritza o si les armes de foc, components essencials 
o municions no han estat marcades de conformitat amb el que estableix l’article 28.»

Tres. Es modifica la categoria 7a 6 i s’addicionen les categories 8a i 9a a l’article 3 
del Reglament d’armes, de la manera següent:

«6. Armes d’alarma i senyals i pistoles llançabengales.»

«8a categoria:

Armes acústiques i de salves.

9a categoria:

Armes inutilitzades.»

Quatre. El paràgraf a) de l’article 4.1 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«a) Les armes de foc que siguin resultat d’una fabricació il·lícita o de modificar 
substancialment les característiques de fabricació o origen d’altres armes, sense 
l’autorització reglamentària.»

Cinc. L’apartat 1 i el nou apartat 4 de l’article 5 del Reglament d’armes queden 
redactats de la manera següent:

«1. Queda prohibida la publicitat, compravenda, tinença i ús, excepte per 
funcionaris especialment habilitats, i d’acord amb el que disposin les normes 
reglamentàries respectives, de:

a) Les armes de foc curtes semiautomàtiques de percussió central amb una 
capacitat de càrrega superior a vint-i-un cartutxos, inclòs el que estigui allotjat a la 
recambra.

b) Les armes de foc llargues semiautomàtiques de percussió central amb una 
capacitat de càrrega superior a onze cartutxos, inclòs el que estigui allotjat a la 
recambra.

c) Les armes de foc llargues de canons retallats.
d) Les armes de foc automàtiques que s’hagin transformat en armes de foc 

semiautomàtiques.
e) Els carregadors aptes per ser muntats en armes de foc de percussió 

central semiautomàtiques o de repetició, que en el cas d’armes curtes puguin 
contenir més de 20 cartutxos, o en el d’armes llargues més de 10 cartutxos, llevat 
dels que conservin museus i organismes amb finalitat cultural, històrica o artística 
en matèria d’armes o col·leccionistes, amb els requisits i les condicions que 
determina l’article 107.

f) Les armes de foc llargues que es puguin reduir a una longitud de menys 
de 60 cm sense perdre funcionalitat per mitjà d’una culata plegable, telescòpica o 
eliminable.

g) Les armes de foc que s’hagin transformat per disparar cartutxos de fogueig, 
productes irritants, altres substàncies actives o cartutxos pirotècnics, o per disparar 
salves o senyals acústics. S’exceptuen aquelles armes autoritzades per al seu ús en 
recreacions històriques, filmacions, arts escèniques o espectacles públics, amb els 
requisits i les condicions que determinen els articles 107 bis i 149.3.

h) Les armes d’alarma i senyals que no s’hagin d’utilitzar per a activitats 
esportives, ensinistrament caní professional, espectacles públics, activitats 
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recreatives, filmacions cinematogràfiques i arts escèniques, així com per a fins de 
col·leccionisme.

i) Els esprais de defensa personal i totes aquelles armes que emetin gasos o 
aerosols, així com qualsevol dispositiu que comprengui mecanismes capaços de 
projectar substàncies estupefaents, tòxiques o corrosives.

Del que disposa aquest apartat s’exceptuen els esprais de defensa personal 
que, en virtut de l’aprovació corresponent del Ministeri de Sanitat, amb l’informe 
previ de la Comissió Interministerial Permanent d’Armes i Explosius, es considerin 
permesos, i en aquest cas es poden vendre a les armeries a persones que acreditin 
la seva majoria d’edat mitjançant la presentació del document nacional d’identitat, el 
passaport o altres documents que n’acreditin la identitat.

j) Les defenses elèctriques, les defenses de goma o extensibles, i les tonfes o 
similars.

k) Els silenciadors adaptables a armes de foc.
l) Les municions amb bales perforants, explosives o incendiàries, així com els 

projectils corresponents.
m) Les municions per a pistoles i revòlvers amb projectils «dum-dum» o de 

punta buida, així com els mateixos projectils.»

«4. Les armes, els objectes i els dispositius de l’apartat 1 només els poden 
comercialitzar armers i corredors autoritzats a les entitats o organismes dels quals 
depenguin els funcionaris especialment habilitats, de conformitat amb el que 
estableix l’article 48 bis.»

Sis. L’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«3. No obstant el que disposa l’apartat 1, el Govern, en els supòsits de 
vigilància i protecció relacionats amb la defensa nacional, les infraestructures 
crítiques, els vaixells mercants, pesquers o de transport marítim comercial, els 
combois d’alt valor i els edificis sensibles, a proposta conjunta dels ministres de 
Defensa i de l’Interior, pot fixar per mitjà d’una ordre els termes i les condicions per 
a la tinença, control, utilització i, si s’escau, adquisició, per part de les empreses de 
seguretat privada, d’armes de guerra, així com les característiques d’aquestes 
últimes.»

Set. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 8 del Reglament d’armes.
Vuit. L’article 9 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 9.

1. En la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Direcció General de la 
Guàrdia Civil radica el Registre nacional d’armes, en el qual han de constar aquelles 
armes, municions, components essencials, guies, autoritzacions i llicències el 
registre dels quals sigui procedent de conformitat amb el que estableix aquest 
Reglament. Aquest Registre ha de contenir tota la informació necessària per a la 
traçabilitat i identificació de les armes, incloses les dades següents:

a) el tipus, la marca, el model, el calibre i el número de sèrie de cada arma i el 
marcatge aplicat a la seva armadura o calaix de mecanismes com a marcatge únic 
de conformitat amb l’article 28, que serveix d’identificador únic de cada arma;

b) el número de sèrie o marcatge únic aplicat en els components essencials, 
quan aquest difereixi del marcatge de l’armadura o la caixa de mecanismes de cada 
arma de foc;

c) el nom i l’adreça dels proveïdors i de les persones que adquireixin o 
posseeixin l’arma, així com la data o les dates corresponents, i
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d) tota transformació o modificació d’una arma que doni lloc a un canvi de 
categoria o subcategoria, inclosa la seva inutilització o destrucció certificades i la 
data o dates corresponents.

2. La Direcció General de la Guàrdia Civil ha de portar els registres d’activitats 
de tractament de les dades de caràcter personal que conté el Registre nacional 
d’armes.

3. Les dades de les armes i els components essencials, incloses les dades 
personals connexes, s’han de conservar de conformitat amb les instruccions del 
responsable del tractament, per un període de trenta anys després de la destrucció 
de les armes o dels components essencials de què es tracti.

4. El responsable del tractament pot cedir les dades de les armes i els 
components essencials i les dades personals connexes:

a) A les autoritats competents per concedir o retirar les diferents autoritzacions 
o a les autoritats competents en procediments duaners, durant un període de deu 
anys després de la destrucció de l’arma de foc o dels components essencials de què 
es tracti.

b) A les autoritats competents per a la prevenció, investigació, detecció o 
enjudiciament d’infraccions penals o l’execució de sancions penals.

5. Les dades personals són suprimides del Registre d’activitats de tractament 
quan expirin els períodes que especifiquen els apartats 3 i 4, sense perjudici dels 
casos en què s’hagin transferit dades personals específiques a les autoritats 
competents.

6. L’exercici dels drets dels interessats s’ha de facilitar de conformitat amb la 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal aplicable.

7. En tot cas, les armes subjectes a control administratiu i els components 
essencials han d’estar vinculats als seus propietaris en tot moment, de conformitat 
amb el que estableix aquest Reglament.

8. 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 qual 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.»

Nou. La rúbrica de la secció 7 «Armers» del capítol preliminar «Disposicions 
generals» del Reglament d’armes queda redactada de la manera següent: «Armers i 
corredors».

Deu. L’article 10 del Reglament d’armes 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 
Guàrdia Civil, sobre la base de la comprovació de la integritat privada i professional, 
la competència en la matèria 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.

2. Quan es tracti de persones jurídiques, el control s’ha de portar a terme tant 
sobre la persona jurídica com sobre la persona o les persones físiques que dirigeixin 
l’empresa.

3. Per a l’exercici de l’activitat de corredor es requereix l’obtenció d’una 
autorització prèvia, expedida per la Direcció General de la Guàrdia Civil, a la qual és 
aplicable el que estableixen els apartats anteriors per obtenir l’autorització d’armer.
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4. Durant el seu període d’activitat, els armers i els corredors estan obligats a 
mantenir un registre en el qual han de consignar, en els casos que preveu aquest 
Reglament, les armes i els components essencials als quals donin entrada i sortida, 
amb les dades que permetin identificar i localitzar l’arma o el component essencial 
de què es tracti, en particular el tipus, la marca, el model, el calibre i el número de 
fabricació, així com el nom, l’adreça, 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 que els armers i corredors 
compleixen aquesta obligació. Els armers i els corredors, després del cessament de 
la seva activitat, han de lliurar aquests registres a la Intervenció d’Armes i Explosius 
corresponent al lloc on radiqui l’establiment.

5. Els armers i corredors han de comunicar a la Intervenció d’Armes i 
Explosius, sense demora indeguda i per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, 
les transaccions de les armes de foc i assimilades, els seus components essencials, 
armes d’alarma i senyals, armes acústiques i de salves i inutilitzades, per tal que es 
gravin immediatament en el Registre nacional d’armes.

6. Els armers i els corredors es poden negar a efectuar qualsevol transacció 
d’adquisició d’armes, components essencials, munició o components d’aquesta que 
raonablement considerin sospitosa a causa de la seva naturalesa o magnitud, i han 
d’informar de qualsevol intent de fer aquesta transacció a la Intervenció d’Armes i 
Explosius corresponent.

7. La Direcció General de la Guàrdia Civil ha de disposar d’un registre dels 
armers i corredors que operin en el territori nacional. El tractament de les dades de 
caràcter personal s’ha dur a terme de conformitat amb la normativa reguladora que 
li sigui aplicable.

8. Les activitats relacionades amb la fabricació, el comerç i la distribució 
d’armes, components essencials i les seves municions constitueixen un sector amb 
regulació específica en matèria de dret d’establiment, en els termes que preveu la 
legislació sobre inversions estrangeres a Espanya, i correspon als ministeris de 
Defensa, de l’Interior i d’Indústria, Comerç i Turisme l’exercici de les competències 
de supervisió i control.

Les inversions estrangeres, directes o indirectes, en societats espanyoles que 
tinguin per objecte desenvolupar les activitats indicades s’han d’ajustar als requisits 
i les condicions que estableix el Reial decret 664/1999, de 23 d’abril, sobre 
inversions exteriors.»

Onze. L’article 14 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 14.

1. Les autoritzacions relatives a armes de foc, a excepció de les de la categoria 
6a 2, es concedeixen si el fabricant s’obliga a executar els treballs de muntatge, 
fabricació de components essencials i acabat dins d’un mateix procés i en planta 
industrial de perímetre tancat, llevat que aquests treballs siguin encomanats a altres 
fàbriques o tallers amb subjecció a la intervenció que regula aquest Reglament.

2. La seguretat tècnica de les armes de la 1a, 2a i 3a, 1 i 2, i 8a categories, així 
com les especificacions tècniques de les armes d’alarma i senyals que recull la ITC 
3, s’ha de garantir mitjançant la intervenció dels bancs oficials de proves d’armes, 
d’acord amb el que disposen els articles 28, 29 i 30.

Les armes d’alarma i senyals han de complir les especificacions tècniques que 
recull la ITC 3 amb la finalitat que no es puguin transformar per llançar un perdigó, 
una bala o un projectil per l’acció d’un combustible propulsor. En cas contrari, 
aquests dispositius s’han de classificar com a armes de foc en la categoria 
corresponent.»
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Dotze. L’apartat 4 de l’article 16 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«4. Independentment d’això, els organismes dependents del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme han de dur a terme les inspeccions que els 
corresponguin per garantir l’aplicació correcta de la legislació vigent en tot allò que 
afecti les instal·lacions industrials i de seguretat industrial i de seguretat i salut en el 
treball.»

Tretze. Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 16 del Reglament d’armes.
Catorze. L’article 28 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 28.

1. Totes les armes de foc i els seus components essencials, així com els que 
es comercialitzin per separat, s’han de registrar de conformitat amb aquest 
Reglament i assenyalar amb un marcatge clar, permanent i únic, sense demora un 
cop s’hagin fabricat i com a molt tard abans que es comercialitzin, o sense demora 
un cop s’hagin importat a la Unió Europea. Igualment, aquestes, així com les armes 
d’alarma i senyals 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, segons les disposicions del Conveni per al reconeixement recíproc dels 
punxons de prova d’armes de foc portàtils d’1 de juliol de 1969.

2. El marcatge únic s’ha de dur a terme de conformitat amb les disposicions de 
la ITC 4 i ha d’incloure el nom del fabricant o de la marca, el país o lloc de fabricació, 
la numeració de fàbrica i el model quan sigui possible. Això s’entén sense perjudici 
de la possible col·locació de la marca comercial del fabricant. Quan un component 
essencial sigui massa petit per marcar-se de conformitat amb aquest article, s’ha de 
marcar almenys amb la numeració de fàbrica.

3. La numeració de fàbrica s’ha de compondre i ha de constar, separada per 
guions i en aquest ordre, de les parts següents:

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

b) El codi de dues xifres corresponent al tipus d’arma.
c) El número de sèrie correlatiu corresponent a cada arma fabricada, 

començant cada any en el número 1.
d) Les dues últimes xifres de l’any de fabricació.

La numeració de fàbrica ha de constituir un número únic o, quan el component 
essencial sigui massa petit, dos números en els quals s’integrin, respectivament, les 
dues primeres i les dues últimes parts enumerades.

4. En el cas d’armes o components essencials que puguin oferir dubtes o 
dificultats d’espai per inserir-hi el marcatge, aquest ha d’aparèixer al lloc que 
decideixi el banc oficial de proves, que l’ha de participar a la Intervenció Central 
d’Armes i Explosius.

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

6. Els fabricants d’armes de foc que tinguin contractes amb òrgans de l’Estat 
han de numerar independentment els 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.
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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.

7. En el moment en què es transfereixin una arma de foc o els seus 
components essencials de les existències estatals per destinar-se a la seva 
utilització civil amb caràcter permanent, s’ha d’aplicar el marcatge únic tal com 
preveu l’apartat 2, que permeti identificar l’entitat que efectua la transferència, llevat 
que ja estigui present com a part d’un marcatge existent.

8. Els fabricants també poden numerar independentment les armes de foc 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 i els seus components essencials importats, fabricats en països 
tercers, així com els 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 marcat com a importador.

10. S’exceptuen de l’obligació de marcar i punxonar que preveu l’apartat 1 les 
armes incloses en les categories 6a i 7a 4 que no siguin susceptibles de fer foc i es 
posseeixin en les condicions de l’article 107. Les armes antigues, històriques i 
artístiques susceptibles de fer foc no s’han de marcar ni punxonar, però requereixen 
un certificat d’un banc oficial de proves que les identifiqui i garanteixi la seguretat 
tècnica de l’ús que en faci el tirador.»

Quinze. L’apartat 1 de l’article 30 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. Queda prohibit vendre, adquirir, posseir o utilitzar les armes a què es 
refereix l’article 28.1 que no tinguin estampats els punxons corresponents a les 
proves reglamentàries, de bancs oficials de proves, siguin espanyols o estrangers 
reconeguts, a excepció del que estableix l’article 28.10 per a les armes de les 
categories 6a i 7a 4 que es posseeixin o, si s’escau, usin amb les condicions de 
l’article 107.»

Setze. L’article 31 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 31.

1. La guia de circulació és el document que empara el trasllat, sense llicència 
o autorització d’armes o sense guia de pertinença, entre dos llocs, d’armes de les 
categories 1a, 2a, 3a, 6a i 8a, i els seus components essencials acabats, i de les 
armes completes de la categoria 7a 1, 2, 3 i 4, encara que vagin amb les peces 
separades. S’ha d’ajustar als models aprovats per la Direcció General de la Guàrdia 
Civil i l’ha d’expedir la Intervenció d’Armes i Explosius corresponent, una vegada 
comprovades les mercaderies i mesures de seguretat a què es refereix.

2. Si durant el trajecte s’extravia alguna guia, s’ha d’estendre un nou exemplar 
que anul·li l’extraviat, i mentrestant l’expedició queda aturada amb les mesures de 
seguretat que determini la Intervenció d’Armes i Explosius.»
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Disset. El nou article 48 bis del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«Article 48 bis.

1. En les armeries i els locals auxiliars autoritzats es poden dipositar les armes, 
municions i dispositius que recull l’article 5, en el número, classe o tipus i quantitat 
que es determinin en la mateixa autorització d’obertura o que determini posteriorment 
el delegat o subdelegat de Govern corresponent, amb l’informe previ de la 
Intervenció Central d’Armes i Explosius.

2. Les armes, municions i dispositius que inclou l’article 5.1 només es poden 
comercialitzar quan la seva destinació final sigui l’exportació, la transferència o la 
venda mitjançant contracte als organismes o entitats dels quals depenguin els 
funcionaris especialment habilitats les normes reguladores dels quals en prevegin la 
utilització, i està prohibida la venda directa a aquests. Així mateix, estan subjectes a 
les obligacions sobre registre i comunicació de l’article 55, en el qual s’ha de reflectir 
la data d’entrada, l’origen, la quantitat i la denominació del producte, i la data de 
lliurament a l’organisme o entitat.»

Divuit. L’apartat 4 de l’article 49 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«4. En els casos d’adquisició i venda d’armes de foc o assimilades, els seus 
components essencials, armes d’alarma i senyals o municions mitjançant contractes 
en els quals s’utilitzin una o més tècniques de comunicació a distància, abans o, 
com a molt tard, en el moment del lliurament de les armes, l’armer o corredor 
autoritzat o, si s’escau, l’interventor d’Armes i Explosius ha de comprovar la identitat 
de l’adquirent i la llicència, autorització o document acreditatiu que l’habilita per 
adquirir les armes, els components essencials o les municions.»

Dinou. L’article 56 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«A més de les armeries autoritzades reglamentàriament, els tipus d’establiments 
que es determinen seguidament es poden dedicar al comerç de la classe d’armes 
que es concreta per a cadascun:

a) Els establiments de venda d’articles esportius que reuneixin els requisits 
fiscals pertinents es poden dedicar, donant-ne coneixement prèviament a la 
corresponent Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, a la venda d’armes 
accionades per aire o un altre gas comprimit, compreses en la 4a categoria i les de 
la 7a 5 i 6.

b) Els establiments comercials de qualsevol classe es poden dedicar a la 
venda d’armes antigues o històriques originals i de les seves reproduccions, d’armes 
d’avantcàrrega susceptibles de fer foc, així com d’armes inutilitzades, sempre que a 
aquest efecte obtinguin la condició d’armer i la Intervenció d’Armes i Explosius de la 
Comandància aprovi les mesures de seguretat de l’establiment per a la guarda i 
custòdia de les armes. Els establiments han de portar un llibre d’entrades i sortides 
d’armes en la forma que preveu l’article 55. La Intervenció d’Armes i Explosius pot 
inspeccionar les existències i la documentació de les armes, en la mateixa forma 
que a les armeries.»
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Vint. L’article 63 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 63.

Les vendes efectuades i la sortida corresponent del territori nacional de les 
armes i els components essencials han de ser registrades per la Intervenció d’Armes 
i Explosius en el Registre nacional d’armes, indicant-hi:

a) Nom del comprador.
b) Nacionalitat i número de passaport o document d’identitat que legalment el 

substitueixi.
c) Tipus, marca, model, calibre i número de cada arma o component essencial.
d) Número i data de la guia de circulació expedida.
e) Lloc de sortida del territori nacional.»

Vint-i-u. Els apartats 1 i 2 de l’article 65 del Reglament d’armes queden redactats de 
la manera següent:

«1. La importació de les armes classificades a l’article 3, en les categories 1a, 
2a i 3a i els seus components essencials, queda subjecta a l’autorització que 
concedeix el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en relació amb les armes que 
recull la normativa reguladora del control del comerç exterior de material de defensa, 
d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, quan es tracti de productes 
inclosos en el seu àmbit d’aplicació, amb el procediment administratiu previ i 
l’informe favorable de la Comissió Interministerial Permanent d’Armes i Explosius.

2. La importació d’armes acústiques i de salves, inutilitzades, així com d’alarma 
i senyals, queda subjecta al permís previ de la Intervenció Central d’Armes i 
Explosius, que ha de comprovar que són armes no prohibides a particulars i que el 
destinatari i les armes compleixen els requisits que estableix aquest Reglament, 
mitjançant la certificació del banc oficial de proves.»

Vint-i-dos. L’apartat 1 de l’article 72 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. Es regeixen pel que disposa aquesta secció totes les transferències, 
definitives o temporals, d’armes de foc, components essencials i armes acústiques 
i de salves que s’efectuïn des d’Espanya als altres països membres de la Unió 
Europea i des d’aquests a Espanya, així com les transferències amb motiu d’una 
venda mitjançant un contracte a distància.»

Vint-i-tres. El nou apartat 4 de l’article 75 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«4. La Intervenció Central d’Armes i Explosius és l’autoritat central encarregada 
de rebre i transmetre, per mitjans electrònics, a les autoritats nacionals dels estats 
membres de la Unió Europea la informació relativa a les transferències d’armes de 
foc a un altre Estat membre, així com sobre les autoritzacions denegades, per 
motius de seguretat o relacionats amb la fiabilitat de la persona interessada.»

Vint-i-quatre. El nou apartat 8 de l’article 76 del Reglament d’armes queda redactat 
de la manera següent:

«8. La transferència d’armes acústiques i de salves s’ha d’efectuar de 
conformitat amb els apartats anteriors i requereix per a la seva comercialització la 
certificació del banc oficial de proves de l’article 107 bis.»
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Vint-i-cinc. L’article 88 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 88.

Per a la tinença de les armes de les categories 1a, 2a, 3a, 6a, 7a 1, 2, 3, 4, i 8a, 
cada arma ha d’estar documentada amb la seva guia de pertinença corresponent.»

Vint-i-sis. El nou apartat 5 de l’article 89 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«5. Per a l’expedició de la guia de pertinença, els titulars de les armes de foc 
han d’acreditar davant les Intervencions d’Armes i Explosius, si no ho han acreditat 
amb anterioritat, que compleixen les mesures de seguretat que estableix aquest 
Reglament per custodiar-les.»

Vint-i-set. L’apartat 1 de l’article 90 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. Les armes que requereixin una guia de pertinença han de passar revista 
cada cinc anys. Les revistes s’han de passar en el moment de presentar les 
sol·licituds de renovació de les llicències d’armes corresponents dels titulars 
d’aquelles.»

Vint-i-vuit. L’apartat 3 de l’article 93 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«3. Si, un cop transcorregut el termini d’un any des del seu dipòsit, l’arma no 
ha rebut cap de les destinacions que preveuen els apartats anteriors, la Direcció 
General de la Guàrdia Civil en pot portar a terme la destrucció, però s’exceptuen les 
armes reglamentades que tinguin un valor acreditat com a patrimoni històric de 
conformitat amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 
Aquestes armes s’han d’alienar en subhasta pública i el seu import s’ha de lliurar als 
hereus o s’ha d’ingressar a la seva disposició a la Caixa General de Dipòsits o, si 
s’escau, s’han d’alienar a museus o organismes amb finalitat cultural, històrica o 
artística en matèria d’armes. En tot cas, les armes esmentades i els seus 
adjudicataris han de reunir els requisits que estableix aquest Reglament per a la 
seva adquisició i tinença.»

Vint-i-nou. El nou apartat 10 de l’article 96 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«10. Es prohibeix a les persones que resideixin a Espanya la tinença d’una 
arma de foc adquirida en un altre Estat membre si la seva adquisició i tinença està 
prohibida en territori espanyol.»

Trenta. L’apartat 5 de l’article 97 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«5. La vigència de les llicències, autoritzacions i targetes d’armes concedides, 
així com els reconeixements de col·leccionistes efectuats, està condicionada al 
manteniment de tots els requisits exigibles d’acord amb el que disposa aquest 
Reglament per al seu atorgament, i per expedir-les els òrgans competents poden 
comprovar en qualsevol moment aquest manteniment, i procedir a la seva revocació 
o extinció en cas contrari.»

Trenta-u. L’apartat 1 de l’article 98 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. En cap cas no poden tenir ni utilitzar armes, ni ser titulars de les llicències 
o autoritzacions corresponents, les persones amb condicions psíquiques o físiques 
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que els impedeixin utilitzar-les, i especialment aquelles persones per a les quals la 
possessió i l’ús d’armes representin un risc propi o aliè, per a la seguretat pública, la 
seguretat ciutadana, la defensa nacional i l’interès general. Entre altres aspectes, el 
fet d’haver tingut una condemna per un delicte dolós violent es considera indicatiu 
d’aquest risc.»

Trenta-dos. L’apartat 6 i el nou apartat 7 de l’article 99 del Reglament d’armes queden 
redactats de la manera següent:

«6. Aquestes llicències tenen cinc anys de validesa, al cap dels quals, per 
poder utilitzar les armes que autoritzen, s’han de sol·licitar noves llicències en la 
mateixa forma que les anteriors. Ningú no pot posseir més d’una llicència B, i cada 
llicència no ha d’emparar més d’una arma.

7. L’arma s’ha de guardar als mateixos domicilis dels seus titulars en un lloc 
segur, amb clau, separada de la seva munició, de forma que no siguin fàcilment 
accessibles de manera conjunta.»

Trenta-tres. Els apartats 3 i 5 de l’article 100 del Reglament d’armes queden redactats 
de la manera següent:

«3. La competència per concedir-la correspon al cap de la Comandància de la 
Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant.»

«5. Les armes de la categoria 2a 2 i les seves municions s’han de guardar:

a) En els mateixos domicilis dels seus titulars, en caixes fortes o armers 
autoritzats per la Direcció General de la Guàrdia Civil i amb les mesures de seguretat 
necessàries aprovades per la Intervenció d’Armes i Explosius, que pot comprovar-
les en tot moment. La munició s’ha de guardar separada de les armes de foc en un 
lloc segur amb clau, o dins de l’armer o caixa forta en un compartiment diferent 
tancat amb clau.

b) En els locals d’empreses o entitats especialitzades en la custòdia d’armes, 
d’acord amb el que disposen els articles 83 i 144.»

Trenta-quatre. L’apartat 3 i el nou apartat 5 de l’article 101 del Reglament d’armes 
queden redactats de la manera següent:

«3. La competència per concedir-la correspon al cap de la Comandància de la 
Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant».

«5. Les municions i armes de la categoria 3a 1 i 2 s’han de guardar:

a) En els mateixos domicilis dels seus titulars, en llocs segurs amb clau, de 
forma que les armes i municions no siguin accessibles de manera conjunta.

b) En els locals d’empreses o entitats especialitzades en la custòdia d’armes, 
d’acord amb el que disposen els articles 83 i 144.»

Trenta-cinc. L’apartat 1 de l’article 104 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. Per mantenir la vigència de les llicències d’armes amb la durada que 
determinen els articles anteriors, les expedides a persones més grans de seixanta-
set anys necessiten ser visades al cap de tres anys des de la data de la seva 
expedició per part de la Intervenció d’Armes i Explosius, amb la presentació prèvia 
de l’informe d’aptitud psicofísica favorable, expedit per un centre de reconeixement 
autoritzat o, si s’escau, amb la superació prèvia de les proves complementàries 
d’aptitud corresponents.»

Trenta-sis. La rúbrica de la Subsecció «Armes històriques i artístiques. Armes 
d’avantcàrrega i de sistema «Flobert». Armes inutilitzades» de la secció 1 «Llicències en 
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general i targetes» del capítol V «Llicències, autoritzacions especials i targetes d’armes» 
del Reglament d’armes queda redactada de la manera següent: «Armes antigues, 
històriques i artístiques. Armes d’avantcàrrega i de sistema «Flobert». Armes acústiques i 
de salves. Armes inutilitzades».

Trenta-set. Els apartats a) i e) de l’article 107 del Reglament d’armes queden 
redactats de la manera següent:

«a) No requereixen llicència les armes d’avantcàrrega ni les altres armes de 
foc antigues, històriques o artístiques que siguin inscrites en els llibres registre a què 
es refereix l’apartat següent i que es conservin en museus autoritzats per la 
Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior o en armers dels quals 
siguin titulars els col·leccionistes o organismes amb finalitat cultural, històrica o 
artística en matèria d’armes, autoritzats com a tals per la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. Les autoritzacions s’han d’efectuar en procediments instruïts a 
sol·licitud dels interessats per la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb l’aportació 
prèvia dels documents i informes de l’article 97.1 i l’acreditació de l’adequació dels 
immobles i armers corresponents per a la guarda de les armes, i de l’adopció de les 
mesures de seguretat necessàries per custodiar-les, que la Direcció General 
esmentada ha de considerar suficients. La corresponent Intervenció d’Armes i 
Explosius pot comprovar en tot moment la presència de les armes i l’eficàcia de les 
mesures de seguretat adoptades.

La validesa d’aquestes autoritzacions està supeditada al manteniment dels 
requisits exigits per al seu atorgament de conformitat amb l’article 97.5, i la 
Intervenció d’Armes i Explosius les ha de visar cada cinc anys, amb l’aportació 
prèvia per part de l’interessat d’un informe favorable d’aptituds psíquiques i físiques 
expedit per un centre de reconeixement autoritzat.»

«e) Les armes que regulen els paràgrafs anteriors s’han de guardar en un lloc 
segur amb clau al mateix domicili del seu titular. En el cas d’armes que s’exposin a 
l’interior del domicili, aquestes han de posseir un sistema d’ancoratge adequat al 
mitjà d’exposició o una vitrina dotada amb pany i vidre, autoritzats per la Direcció 
General de la Guàrdia Civil.

Sense perjudici d’això, les reproduccions d’armes de foc llargues antigues o els 
seus components essencials s’han de custodiar en caixes fortes autoritzades per la 
Direcció General de la Guàrdia Civil, i les reproduccions d’armes de foc curtes 
antigues s’han de guardar completes en caixes fortes autoritzades per la Direcció 
General esmentada.»

Trenta-vuit. El nou article 107 bis del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«Article 107 bis.

1. La conversió d’una arma de foc en una arma acústica i de salves només la 
pot dur a terme l’armeria propietària de l’arma de foc amb l’aportació prèvia d’una 
memòria tècnica descriptiva de la transformació que s’ha d’efectuar en l’arma, i 
l’autorització de la Intervenció Central d’Armes i Explosius, amb l’informe favorable 
de l’organisme competent del Ministeri de Defensa en el cas d’armes de guerra.

2. Les armes acústiques i de salves s’han de gravar en el Registre nacional 
d’armes, amb la presentació prèvia de la certificació corresponent expedida per un 
banc oficial de proves o per l’organisme competent del Ministeri de Defensa en cas 
d’armes de guerra, i s’ha d’acreditar que la transformació de l’arma de foc en arma 
acústica i de salves és irreversible.

3. Les armes acústiques i de salves només les poden adquirir armeries o 
empreses autoritzades per la Intervenció Central d’Armes i Explosius amb la finalitat 
del seu lloguer temporal a persones físiques o jurídiques per al seu ús concret en 
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una recreació històrica, filmació, art escènica o espectacle públic amb els requisits i 
les condicions que determina l’article 149.3.

4. Les armeries i empreses autoritzades per adquirir les armes acústiques i de 
salves han de portar un llibre registre conforme al model que determini la Direcció 
General de la Guàrdia Civil, diligenciat o validat per la Intervenció d’Armes i 
Explosius, on s’han de consignar les dades de les armes i, si s’escau, de 
l’arrendatari.

5. En el cas de transformació d’armes d’avantcàrrega en armes acústiques i de 
salves, aquesta la pot dur a terme el seu propietari en les condicions dels apartats 
anteriors.»

Trenta-nou. L’article 108 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«Article 108.

1. La inutilització d’una arma de foc ha de disposar de l’aprovació prèvia de la 
Intervenció d’Armes i Explosius, excepte en el cas d’armes de guerra i de dotació de 
les Forces Armades, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com de les armes de foc 
de propietat particular dels seus membres. En aquest últim cas, es requereix 
l’aprovació prèvia de les Intervencions Centrals d’Armes del Ministeri de Defensa, 
de la Divisió de Personal de la Policia Nacional o de la Intervenció d’Armes i 
Explosius, respectivament.

2. La inutilització d’una arma de foc, excepte la de les armes de guerra i les de 
dotació de les Forces Armades, Policia Nacional i Guàrdia Civil, l’ha de portar a 
terme un banc oficial de proves o un armer autoritzat, d’acord amb les tècniques que 
estableix la ITC 2.

La inutilització de les armes de guerra o de les de dotació de les Forces Armades 
l’han de dur a terme els centres autoritzats pel Ministeri de Defensa. La inutilització 
de les armes de dotació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l’han de dur a terme 
els Serveis d’Armament o el banc oficial de proves. En tots dos casos, la inutilització 
de les armes esmentades s’ha d’efectuar d’acord amb les tècniques que estableix 
la ITC 2.

3. Una vegada efectuada la inutilització, un banc oficial de proves o un altre 
organisme designat per la Direcció General de la Guàrdia Civil com a entitat 
verificadora ha de comprovar que la inutilització de l’arma de foc s’ha portat a terme 
d’acord amb el que determina l’annex I de la ITC 2, a fi de garantir que les 
modificacions aportades a una arma de foc converteixin tots els seus components 
essencials en permanentment inservibles i impedeixin que es puguin retirar, 
substituir o modificar de manera que l’arma de foc es pugui reutilitzar d’alguna 
manera. En el cas d’armes de guerra o de dotació de les Forces Armades, Policia 
Nacional o Guàrdia Civil, la comprovació l’ha de dur a terme l’entitat verificadora que 
designi el Ministeri de Defensa, la Direcció General de la Policia o la Direcció 
General de la Guàrdia Civil, respectivament.

4. Un cop verificada la inutilització, el banc oficial de proves o l’entitat 
verificadora han de procedir a marcar les armes de foc inutilitzades de manera 
clarament visible, inamovible i única de conformitat amb el model que estableix 
l’annex II de la ITC 2. El marcatge d’inutilització s’ha d’efectuar en tots els 
components essencials modificats per la inutilització de l’arma de foc.

Així mateix, el banc oficial de proves o l’entitat verificadora han d’emetre un 
certificat d’inutilització, en castellà i anglès, d’acord amb el model que figura a 
l’annex III de la ITC 2. En el cas d’armes de guerra i de dotació de les Forces 
Armades, el certificat d’inutilització l’ha de signar personal dels cossos d’enginyers 
dels exèrcits i de l’Armada.

5. Les armes inutilitzades de propietat particular, així com les armes de guerra 
inutilitzades o de dotació de les Forces Armades, Policia Nacional i Guàrdia Civil que 
passin a propietat particular, juntament amb el seu certificat d’inutilització, s’han de 
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remetre a la Intervenció d’Armes i Explosius per inscriure-les en el Registre nacional 
d’armes i lliurar-les a l’interessat. S’ha de remetre una còpia del certificat 
d’inutilització a les Intervencions Centrals d’Armes del Ministeri de Defensa o a la 
Divisió de Personal de la Policia Nacional que, si s’escau, van aprovar la inutilització.

6. Els bancs oficials de proves o entitats verificadores designades han de 
portar un registre, que es pot efectuar per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics, dels certificats d’armes de foc inutilitzades que estenguin, en el qual ha 
de constar, almenys, la data d’inutilització, el número de certificat, el número de 
l’autorització i el número de document d’identitat del titular de l’arma i la ressenya de 
les armes de foc que s’inutilitzin.

7. Les armes inutilitzades a què es refereix aquest article es poden posseir 
sense limitació de nombre, al mateix domicili, acompanyades del certificat 
d’inutilització corresponent.

8. En tot cas, el particular o venedor que desitgi alienar una arma inutilitzada, 
ho ha de fer amb coneixement de la Intervenció d’Armes i Explosius, la qual, a la 
vista de l’arma inutilitzada i el seu certificat d’inutilització, ha d’inscriure el canvi de 
titularitat en el Registre nacional d’armes.

9. Les Intervencions d’Armes i Explosius poden requerir als posseïdors 
d’armes inutilitzades que les presentin per tal de fer les comprovacions que 
considerin oportunes.

10. S’assimilen al règim de tinença de les armes de foc inutilitzades aquelles 
que s’han seccionat longitudinalment en totes les seves peces fonamentals i deixin 
veure els mecanismes interiors i que s’utilitzen amb l’únic propòsit d’ensenyament 
als centres autoritzats per a això.

11. Les armes de foc inutilitzades només es poden transferir a un altre Estat 
membre de la Unió Europea o alienar si porten el marcatge únic comú i van 
acompanyades d’un certificat d’inutilització de conformitat amb el que disposa 
la ITC 2.»

Quaranta. L’apartat 1 de l’article 109 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«1. Els espanyols i estrangers, amb residència a Espanya, que tinguin més de 
setze anys i menys de divuit, poden utilitzar exclusivament per a la caça o per al tir 
esportiu els reglaments dels quals reconeguin la categoria «junior», però no posseir 
ni portar dins de les poblacions armes llargues ratllades per a caça major o, si 
s’escau, de la categoria 3a 1, sempre que estiguin en possessió legal d’una 
autorització especial d’ús d’armes per a menors i estiguin sotmesos a la supervisió 
d’un adult titular de llicència d’armes D, E o F, que prèviament s’hagi compromès a 
acompanyar-los i vigilar-los en cada cacera o acte esportiu, i assumeixi la 
responsabilitat del seu emmagatzematge adequat de conformitat amb els articles 
100.5, 101.5 i 133.2.»

Quaranta-u. L’apartat 4 de l’article 112 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«4. No obstant el que disposa l’apartat 1, els caçadors respecte a les armes de 
caça de les categories 2a 2 i 3a 2, els tiradors esportius, respecte a les armes de 
concurs de les categories 1a, 2a i 3a, i els participants en recreacions històriques 
respecte d’armes llargues antigues d’un sol tret o les seves reproduccions 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, de 
tir esportiu o de recreació històrica al nostre país. No es pot condicionar l’acceptació 
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d’una targeta europea d’armes de foc emesa per un altre Estat al pagament de 
taxes o cànons.

Aquesta excepció no és aplicable respecte a les armes de foc la tinença i 
adquisició de les quals estiguin prohibides a Espanya. En aquest cas, la Intervenció 
Central d’Armes i Explosius ha d’informar de la prohibició d’adquisició i tinença 
d’una arma de foc o la seva subjecció a autorització als altres estats membres, que 
ho han de fer constar expressament en tota targeta europea d’armes de foc que 
expedeixin per a aquest tipus d’arma de foc.»

Quaranta-dos. L’apartat 1 i el nou apartat 3 de l’article 113 del Reglament d’armes 
queden redactats de la manera següent:

«1. La targeta europea d’armes de foc l’ha d’expedir, amb la sol·licitud prèvia, 
la Direcció General de la Guàrdia Civil, als residents a Espanya que estiguin 
degudament documentats per a la tinença i l’ús en 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 ha de fer constar l’arma o les armes de foc que 
posseeixi i utilitzi el titular de la targeta, inclosa la categoria. 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 robatori 
d’aquestes.»

«3. La targeta europea d’armes de foc s’ha d’ajustar al model, el contingut i el 
format que preveu la ITC 5.»

Quaranta-tres. L’apartat 3 de l’article 117 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«3. La llicència ha de documentar armes de la categoria 1a i té cinc anys de 
validesa, que es pot prorrogar, amb l’acreditació prèvia de les aptituds psicofísiques 
del seu titular.»

Quaranta-quatre. L’article 121 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«Article 121.

El personal dels cossos i organismes legalment considerats auxiliars per al 
manteniment de la seguretat pública i persecució de la criminalitat, així com els 
vigilants de seguretat i personal legalment assimilat, poden sol·licitar al cap de la 
Comandància de la Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant la 
llicència d’armes C, amb els requisits i les condicions que estableixen els articles 
següents.»

Quaranta-cinc. El primer paràgraf de l’article 122 del Reglament d’armes queda 
redactat de la manera següent:

«Per obtenir aquestes llicències, l’interessat, a través de l’empresa o organisme 
del qual depengui, ha de presentar a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil 
corresponent al seu domicili una sol·licitud dirigida al cap de la Comandància de la 
Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant, acompanyada dels 
documents que enumera l’article 97.1 d’aquest Reglament, i a més els següents:»
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Quaranta-sis. L’apartat 2 de l’article 133 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les armes s’han de guardar:

a) Completes, als locals de les federacions o clubs de tir que disposin de 
mesures de seguretat aprovades per la Intervenció Central d’Armes i Explosius de 
la Guàrdia Civil.

b) Als mateixos domicilis dels titulars, en caixes fortes o armers autoritzats per 
la Direcció General de la Guàrdia Civil. Les armes s’han de guardar completes, si bé 
en el cas d’armes llargues se’n poden guardar únicament els tancaments o 
components essencials. La munició s’ha de guardar separada de les armes de foc 
en un lloc segur amb clau, o dins de l’armer o caixa forta en un compartiment diferent 
tancat amb clau.

c) Completes, als locals d’empreses o entitats autoritzades per a la custòdia 
d’armes per la Direcció General de la Guàrdia Civil, d’acord amb el que estableixen 
els articles 83 i 144.»

Quaranta-set. L’article 134 del Reglament d’armes queda redactat de la manera següent:

«Article 134.

Les llicències F tenen un termini de validesa de cinc anys, al cap dels quals, per 
poder tenir i usar les armes corresponents, s’han de sol·licitar noves llicències en la 
mateixa forma que les anteriors.»

Quaranta-vuit. L’apartat 1 de l’article 144 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«Article 144.

1. Tant les persones físiques com les jurídiques que posseeixin armes de foc 
estan obligades:

a) A guardar-les en un lloc segur i a adoptar les mesures necessàries, tant a fi 
de reduir al mínim el risc que persones no autoritzades hi accedeixin i accedeixin als 
components essencials, com d’evitar-ne la pèrdua, robatori o sostracció.

b) A presentar les armes a les autoritats o als seus agents, sempre que els ho 
requereixin.

c) A declarar, immediatament, a la Intervenció d’Armes corresponent, la 
pèrdua, destrucció, robatori o sostracció de les armes o de la seva documentació.

d) A fer que les armes i les seves municions no siguin fàcilment accessibles de 
manera conjunta.

e) A una supervisió adequada, que implica que la persona en tinença legal de 
l’arma o de la munició corresponent les mantingui sota control durant el seu transport 
i ús.»

Quaranta-nou. La rúbrica de la secció 3 «Ús d’armes en espectacles públics, 
filmacions o gravacions» del capítol VII «Disposicions comunes sobre tinença i ús d’armes» 
del Reglament d’armes queda redactada de la manera següent: «Ús d’armes en 
recreacions històriques, espectacles públics, filmacions i altres arts escèniques».

Cinquanta. L’apartat 3 de l’article 149 del Reglament d’armes queda redactat de la 
manera següent:

«3. Llevat de les actuacions pròpies de les Forces Armades i de les forces i 
cossos de seguretat, així com les activitats cinegètiques, que es regeixen per les 
seves legislacions especials, la realització de qualsevol classe de concursos o 
activitats amb armes de foc, d’aire comprimit de la categoria 3a 3 o armes acústiques 
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i de salves que tinguin lloc fora de camps, polígons o galeries de tir autoritzats, o 
espais permesos per les autoritats competents, requereixen l’autorització prèvia del 
delegat o subdelegat del Govern de la província en què tinguin lloc. Els seus 
organitzadors l’han de sol·licitar almenys amb quinze dies d’antelació, i han de 
facilitar informació suficient sobre els llocs de celebració, les activitats que s’han de 
dur a terme, les dades sobre els participants, les armes que s’han d’utilitzar i les 
mesures de seguretat adoptades, tot això sense perjudici d’altres autoritzacions que 
siguin procedents, de les autoritats competents de l’Administració General de l’Estat, 
de les comunitats autònomes o de les corporacions locals.»

Cinquanta-u. L’article 153 del Reglament d’armes queda redactat de la manera 
següent:

«Article 153.

En recreacions històriques, espectacles públics, filmacions i altres arts 
escèniques només es poden utilitzar armes d’alarma i senyals, armes acústiques i 
de salves i armes inutilitzades, així com les armes de col·leccionista a què es 
refereix l’article 107 amb pólvora sense projectil que posseeixin els punxonaments 
o certificats corresponents del banc oficial de proves.»

Cinquanta-dos. El nou apartat k) de l’article 156 del Reglament d’armes queda 
redactat de la manera següent:

«k) La tinença o utilització sense autorització de carregadors aptes per 
muntar-se en armes de foc semiautomàtiques, de percussió central, que en el cas 
d’armes curtes puguin contenir més de 20 cartutxos, o en el d’armes llargues de més 
de 10 cartutxos, amb multes de 300,51 a 6.010,12, confiscació dels carregadors i 
retirada de totes les llicències o autoritzacions d’adquisició i tinença d’armes de foc.»

Cinquanta-tres. El primer paràgraf de l’article 165.2.b) del Reglament d’armes queda 
redactat de la manera següent:

«b) En cas contrari, si, un cop passat el termini d’un any des del seu dipòsit, 
l’arma no ha rebut cap de les destinacions que preveu el paràgraf anterior, la 
Direcció General de la Guàrdia Civil en pot portar a terme la destrucció, però 
s’exceptuen aquelles armes reglamentades que tinguin un valor acreditat com a 
patrimoni històric de conformitat amb la Llei 16/1985, de 25 de juny. Aquestes armes 
s’han d’alienar en subhasta pública i el seu import s’ha de lliurar a l’interessat o s’ha 
d’ingressar a la seva disposició en la Caixa General de Dipòsits o, si s’escau, s’han 
d’alienar a museus o organismes amb finalitat cultural, històrica o artística en 
matèria d’armes. En tot cas, aquestes armes i els seus adjudicataris han de reunir 
els requisits que estableix aquest Reglament per a la seva adquisició i tinença.»

Cinquanta-quatre. L’apartat 2 de l’article 167 del Reglament d’armes queda redactat 
de la manera següent:

«2. Si l’autoritat competent acorda la devolució de les armes, aquestes han 
d’estar a disposició dels seus titulars durant un mes des de la notificació de la 
resolució, a partir del qual la Direcció General de la Guàrdia Civil en pot portar a 
terme la destrucció, però s’exceptuen aquelles armes reglamentades que tinguin un 
valor acreditat com a patrimoni històric de conformitat amb la Llei 16/1985, de 25 de 
juny. Aquestes armes s’han d’alienar en subhasta pública i el seu import s’ha de 
lliurar a l’interessat o s’ha d’ingressar a la seva disposició en la Caixa General de 
Dipòsits o, si s’escau, s’han d’alienar a museus o organismes amb finalitat cultural, 
històrica o artística en matèria d’armes. En tot cas, aquestes armes i els seus 
adjudicataris han de reunir els requisits que estableix aquest Reglament per a la 
seva adquisició i tinença.»
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Cinquanta-cinc. L’apartat 3 de l’article 168 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«3. Si tenen, quan siguin necessaris, les marques, els números i els punxons 
de bancs oficials de proves o reconeguts, s’han de posar a disposició dels 
interessats pel termini d’un any, transcorregut el qual, la Direcció General de la 
Guàrdia Civil en pot portar a terme la destrucció, però s’exceptuen aquelles armes 
reglamentades que tinguin un valor acreditat com a patrimoni històric de conformitat 
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny. Aquestes armes s’han d’alienar en subhasta 
pública i el seu import s’ha de lliurar a l’interessat o s’ha d’ingressar a la seva 
disposició en la Caixa General de Dipòsits o, si s’escau, s’han d’alienar a museus o 
organismes amb finalitat cultural, històrica o artística en matèria d’armes. En tot cas, 
aquestes armes i els seus adjudicataris han de reunir els requisits que estableix 
aquest Reglament per a la seva adquisició i tinença.»

Cinquanta-sis. L’apartat 3 de l’article 169 del Reglament d’armes queda redactat de 
la manera següent:

«3. En cas que tinguin, quan siguin necessaris, les marques, els números i els 
punxons de bancs oficials de proves o reconeguts, la Guàrdia Civil ha de procedir 
en la mateixa forma que preveuen els articles anteriors.»

Cinquanta-set. Se suprimeix l’annex «Característiques i mesures de seguretat en 
galeries i camps de tir» del Reglament d’armes, que queda sense contingut.

Article segon. Aprovació de les instruccions tècniques complementàries número 1, 
ITC 1 «Característiques i mesures de seguretat en galeries i camps de tir», número 2, 
ITC 2 «Normes i tècniques d’inutilització de les armes de foc per garantir que les armes 
de foc inutilitzades ho siguin de manera irreversible», número 3, ITC 3 «Armes d’alarma 
i senyals», número 4, ITC 4 «Especificacions tècniques de marcatge de les armes i els 
components essencials» i número 5, ITC 5 «Targeta europea d’armes de foc».

S’aproven les següents instruccions tècniques complementàries del Reglament 
d’armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener, els textos de les quals 
s’insereixen a continuació:

a) Instrucció tècnica complementària número 1, ITC 1: Característiques i mesures de 
seguretat en galeries i camps de tir.

b) Instrucció tècnica complementària número 2, ITC 2: Normes i tècniques 
d’inutilització de les armes de foc per garantir que les armes de foc inutilitzades ho siguin 
de manera irreversible.

c) Instrucció tècnica complementària número 3, ITC 3: Armes d’alarma i senyals.
d) Instrucció tècnica complementària número 4, ITC 4: Especificacions tècniques de 

marcatge de les armes i els components essencials.
e) Instrucció tècnica complementària número 5, ITC 5: Targeta europea d’armes 

de foc.

Disposició addicional primera. Esgotament de la via administrativa.

1. Contra les resolucions dictades en els procediments d’atorgament, denegació, 
modificació, revocació i extinció de les llicències d’armes C, D i E, es pot interposar recurs 
d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic que els va dictar, de conformitat amb els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

2. Sense perjudici de l’apartat anterior, la resta de resolucions que recaiguin en els 
procediments d’atorgament, denegació, modificació, revocació i extinció d’autoritzacions, 
permisos i llicències posen fi a la via administrativa i, de conformitat amb els articles 123 
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es poden recórrer potestativament en reposició 
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davant el mateix òrgan que les ha dictades o es poden impugnar directament davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Disposició addicional segona. Referències a peces fonamentals.

Les al·lusions contingudes en el Reglament d’ames a peça fonamental o peces 
fonamentals s’entenen fetes a component essencial o components essencials, 
respectivament.

Disposició addicional tercera. Referències a l’annex del Reglament d’armes.

Les al·lusions contingudes en el Reglament d’armes a l’annex s’entenen fetes a la 
ITC 1 que aprova aquest Reial decret.

Disposició addicional quarta. Referències al Registre central de guies i de llicències.

Les al·lusions contingudes en el Reglament d’armes al Registre central de guies i de 
llicències s’entenen fetes al Registre nacional d’armes.

Disposició addicional cinquena. Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» (INTA).

L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) es considera 
exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reglament d’armes i es regula per la seva normativa 
específica.

Disposició transitòria primera. Armers de particulars.

Els armers aprovats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret són vàlids fins 
al final de la seva vida útil, excepte en cas que s’alienin; si és així, han de reunir els 
requisits que s’estableixen al Reial decret en el moment de l’alienació.

Disposició transitòria segona. Armes i carregadors.

1. Les armes automàtiques transformades en armes semiautomàtiques autoritzades 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret continuen emparades mitjançant la 
llicència que es va concedir en el seu moment mentre no siguin alienades.

2. Les disposicions establertes a la ITC 3 que aprova aquest Reial decret sobre 
«Especificacions tècniques de les armes d’alarma i senyals» no són aplicables a les 
pistoles i revòlvers detonadors fabricats i importats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

3. Les disposicions establertes a la ITC 2 d’aquest Reglament no són aplicables a les 
armes de foc inutilitzades abans de la seva entrada en vigor, llevat que aquestes es 
transfereixin a un altre Estat membre o es comercialitzin, inclosa la transferència gratuïta, 
l’intercanvi o la permuta.

Les armes inutilitzades inscrites en el llibre de col·leccionista abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret no requereixen certificat d’inutilització per a la seva tinença en 
el domicili, llevat que aquestes siguin transferides a un altre Estat membre o alienades.

4. Les armes reals transformades en armes acústiques i de salves autoritzades 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’han d’adaptar a les disposicions que 
aquest aprova en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor.

5. Els carregadors d’armes de foc curtes i llargues semiautomàtiques de capacitat 
superior a 20 i 10 cartutxos, respectivament, s’han de lliurar a la Intervenció d’Armes i 
Explosius en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
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Disposició transitòria tercera. Autorització de col·leccionista.

Dins del termini d’un any des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els 
titulars d’una autorització de col·leccionista o que tinguin al seu domicili una arma de foc 
curta o llarga històrica o artística o dues armes d’avantcàrrega documentades amb les 
corresponents guies de pertinença, s’han d’adaptar al règim que estableix l’article 107 del 
Reglament aprovat per aquest Reial decret.

Disposició transitòria quarta. Armers i corredors.

La comunicació prevista a l’article 10.5 del Reglament aprovat per aquest Reial decret 
és exigible a partir dels sis mesos de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria cinquena. Dades d’armes i components essencials.

Les dades de traçabilitat i identificació de les armes de foc i components essencials del 
fitxer «Armes» s’han d’adaptar a les disposicions aprovades per aquest Reial decret en el 
termini de sis mesos des de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, queden derogades totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que aquest disposa, i en particular:

a) La disposició final quarta del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament d’armes.

b) L’Ordre del Ministre de l’Interior de 20 de maig de 1993, per la qual s’aprova el 
model de targeta europea d’armes de foc i el de declaració de transferències d’armes de 
foc per armers autoritzats, pel que fa a la targeta europea d’armes de foc.

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. Desplegament i execució del Reglament d’armes i les seves 
instruccions tècniques complementàries. Modificació del contingut tècnic de les 
instruccions.

1. El Ministre de l’Interior ha de dictar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del Reglament d’armes i les 
seves instruccions tècniques complementàries.

2. Igualment, mitjançant ordre del ministre de l’Interior, s’ha de modificar el contingut 
tècnic de les instruccions tècniques complementàries per mantenir-les permanentment 
actualitzades de conformitat amb l’evolució de la tècnica i el que disposin les normes 
internacionals, del dret de la Unió Europea i espanyoles, legals i reglamentàries, que es 
dictin sobre les matèries a què aquelles es refereixen.

Disposició final tercera. Armes i dispositius prohibits.

Es consideren prohibides, en la mesura que determinen els articles 4 i 5 del Reglament 
d’armes, les armes, les imitacions o els dispositius que d’ara endavant es declarin inclosos 
en qualssevol dels seus apartats, mitjançant ordres del ministre de l’Interior, dictades a 
proposta de la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb l’informe previ de la Comissió 
Interministerial Permanent d’Armes i Explosius.
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Disposició final quarta. Execució i incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2017/853 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, 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 
tinença d’armes; la Directiva d’execució (UE) 2019/68 de la Comissió, de 16 de gener 
de 2019, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per al marcatge de les 
armes de foc i els seus components essencials en virtut de la Directiva 91/477/CEE del 
Consell sobre el control de l’adquisició i tinença d’armes; la Directiva d’execució 
(UE) 2019/69 de la Comissió, de 16 de gener de 2019, que estableix especificacions 
tècniques per a les armes d’alarma i de senyalització d’acord amb la Directiva 91/477/CEE 
del Consell, sobre el control de l’adquisició i tinença d’armes; el Reglament d’execució 
(UE) 2015/2403 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, pel qual s’estableixen 
orientacions comunes sobre les normes i tècniques d’inutilització de les armes de foc per 
garantir que les armes de foc inutilitzades ho siguin de manera irreversible; i el Reglament 
delegat (UE) 2019/686 de la Comissió, de 16 de gener de 2019, pel qual s’estableixen les 
disposicions detallades en virtut de la Directiva 91/477/CEE del Consell per a l’intercanvi 
sistemàtic, per mitjans electrònics, de la informació relativa a la transferència d’armes de 
foc dins de la Unió.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 d’agost de 2020.

FELIPE R.

El ministre de l’Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA NÚMERO 1

A) GALERIES DE TIR

Especificacions

1. Llocs de tirador

a) Espai per al tirador.

El tirador ha de disposar d’un espai comprès entre 1 i 1,5 metres d’amplada, amb una 
profunditat d’1,3 a 1,5 metres, segons modalitats de tir i calibre de les armes emprades.

b) Pantalles de separació de tiradors.

S’han de col·locar-se pantalles per separar els diversos llocs de tir per evitar accidents 
deguts a l’expulsió dels casquets; les seves dimensions han de ser: Altura mínima, 2 
metres; amplada, 1,5 metres; altura del terra, menys de 0,70 metres.

c) Protecció amb marquesines.

Té per missió la limitació de l’angle de tir, i les seves mesures ideals són: Altura de 
l’extrem més baix, 2 metres; longitud, de 2,5 a 3 metres, limitant l’angle de tir a 40 graus 
per evitar l’excessiva altura del primer parabales. Han d’estar protegides contra la 
penetració de la munició emprada. Poden ser de:

1. Formigó recobert amb fusta per evitar rebots.
2. Fusta de 4 centímetres de gruix, com a mínim, més una xapa de ferro de 2 

mil·límetres, si només s’utilitza 22. Si s’utilitza una altra munició, vegeu taula de 
penetracions adjunta.

d) Protecció de vidrieres.

Han d’estar fora de la línia de tir. Si es preveu possibilitat d’impacte han de ser antibala 
del gruix adequat a la munició a utilitzar, vegeu taula adjunta de vidres de seguretat.

e) Terra adequat.

El terra ha de ser pla, horitzontal en totes les direccions i rugós per evitar lliscaments, 
ja que una relliscada del tirador pot provocar un tret fortuït.

f) Taula per col·locar l’arma i la munició.

Cada tirador ha de disposar d’una taula situada a la part davantera del lloc de tirador 
per col·locar l’arma i la munició. Les seves dimensions han de ser d’uns 50 per 50 
centímetres i una altura de 70 a 100 centímetres. El seu objecte és que l’arma que es 
dipositi allà sempre estigui amb el canó cap al camp de tir.

g) Portes d’accés directe.

No és recomanable que hi hagi portes que obrin directament a la sala de tirador que es 
puguin tancar violentament, ja que el soroll que produeixen pot donar lloc a un tret 
involuntari.

h) Il·luminació adequada.

És recomanable llum zenital natural o artificial amb difusors per no produir 
enlluernaments o brillantors molestos per al tirador.
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i) Insonorització.

És molt convenient, sobretot a les galeries completament tancades, ja que la reverberació 
que produeixen els trets, encara que normalment s’usin auriculars, pot produir trets fortuïts. 
A tall d’exemple, una bona insonorització es pot aconseguir amb 100 mil·límetres de planxes 
de fibra de vidre recobertes amb panell perforat.

j) Caixa forta o cambra cuirassada.

L’han de tenir totes les galeries en què quedin dipositades armes i municions, abans o 
després de les tirades.

2. Parabales

Són les pantalles que es col·loquen al llarg del camp de tir i han d’interceptar amb tota 
seguretat qualsevol trajectòria que tracti de sortir-se dels límits del camp.

a) Gruix d’acord amb la munició emprada.

L’ideal és que siguin de formigó armat de 20 centímetres, cobert sempre amb fusta per 
la part de l’impacte per evitar els rebots. També es poden fer de:

1. Revoltó farcit d’argila o sorra, recobert de fusta quan no s’utilitza munició superior 
al 38 amb bala no blindada.

2. No és recomanable parabales només de fusta, encara que el seu gruix sigui 
l’adequat a la munició, ja que es deterioren fàcilment i perden la seva eficàcia.

3. En cas de dubte es poden completar amb una xapa de ferro.

b) Altura adequada amb marge de seguretat.

L’altura ha de ser tal que la trajectòria més desfavorable (normalment és la de posició 
d’estirat, si es practica aquesta modalitat) ha d’incidir en un parabales amb un marge de 
seguretat almenys de 50 centímetres de la vora superior. Quan els parabales no cobreixin 
les trajectòries des de la posició d’estirat, perquè no es practica aquesta modalitat, és molt 
convenient col·locar un mur de maó que separi els llocs de tirador del camp de tir i d’una 
altura tal que talli qualsevol trajectòria que des del terra es pugui sortir del camp.

c) Nombre i altura d’acord amb paraments laterals.

1. Els parabales han d’estar distribuïts al llarg del camp de manera que una trajectòria 
tangent a qualsevol d’aquests per la seva part inferior ha d’incidir en el següent amb un 
marge de seguretat de 50 centímetres.

El seu nombre depèn molt de les condicions particulars de cada camp, així com de 
l’altura de la marquesina i la situació del primer parabales, ja que aquests dos elements 
limiten els possibles angles de tir.

La seva amplada ha de ser la de la galeria i ha d’estar suportat pel nombre de pilars 
més baix possible.

2. A títol orientatiu, si el primer parabales està entre 8 i 10 metres, és suficient:

Galeria de 25 metres: d’1 a 2 parabales.
Galeria de 50 metres: de 2 a 3 parabales.
Galeria de 100 metres: de 3 a 4 parabales.
Galeria de 200 metres: de 5 a 6 parabales.

d) Altura i contextura de paraments laterals.

1. Els paraments laterals han de tenir una altura tal que evitin la sortida lateral de les 
bales del camp i que alguna bala en rebotar sobre aquests se surti pel paràmetre oposat.
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2. La seva construcció i la situació dels accessos han de ser tals que impedeixin amb 
seguretat l’entrada de personal al camp durant les tirades.

3. Si són fets de desmunt, han d’estar coberts de terra tova plantada amb gespa i 
plantes que subjectin la terra.

4. Si són d’obra de fàbrica, s’han de preveure els possibles rebots, i s’ha de cobrir 
amb fusta, almenys, l’última part. Se suposa que una bala de plom pot rebotar quan 
incideix amb un angle inferior a 20 graus.

5. El seu gruix ha d’estar d’acord amb la munició a utilitzar.
6. S’han de preveure els rebots que es puguin sortir fora dels límits del camp. Per a això:

Els parabales en altura han d’estar protegits amb fusta per la part dels impactes.
Els paraments laterals han d’estar protegits amb fusta, almenys, a les parts en què es 

preveu que els rebots es puguin sortir del camp.
Per evitar els rebots sobre el terra, ha de tenir, uniformement repartits, promontoris de 

terra de 0,50 metres d’alt per 0,50 metres d’ample, amb una longitud anàloga a l’amplada 
del camp, plantats de gespa per evitar-ne l’ensorrament.

e) Protecció de columnes.

Els parabales, marquesines de blancs, etc., han de tenir el mínim nombre de columnes 
que la seva construcció permeti.

En cas que n’hi hagi:

1. Han de ser quadrades, mai rodones ni amb vores arrodonides, i col·locades de 
manera que els impactes incideixin sobre superfícies planes perpendiculars a la línia de tir.

2. Han d’estar sempre protegides amb fusta per evitar rebots.
3. No es permet cap tipus de tirant metàl·lic de subjecció dels elements del camp en 

els quals pugui incidir i desviar-se algun tret.

f) Manteniment de les proteccions contra els rebots.

Les proteccions de fusta solen deteriorar-se ràpidament, bé per efecte dels trets, bé a 
causa de les inclemències del temps, i perden la seva eficàcia com a protecció.

1. S’han de protegir amb teuladells sempre que sigui possible.
2. S’han de col·locar de manera que la seva reposició sigui fàcil.

3. Parapets

Són els elements destinats a aturar els projectils disparats en el camp o galeria de tir i 
poden ser:

1. Naturals, aprofitant la configuració del terreny.
2. De terra en talús a 45 graus.
3. De mur amb terra en talús de 45 graus.
4. De mur amb recobriment de troncs.

a) Amplada.

Necessàriament han de cobrir tota l’amplada de la galeria.

b) Altura mínima. L’altura mínima exigida és:

1. Si és natural o fabricat amb terra amuntegada formant un doble talús, la seva 
altura ha de sobrepassar 1,50 a 2 metres la trajectòria més desfavorable.

2. Si és de mur amb terra en talús, aquest ha de sobrepassar 0,50 metres la 
trajectòria més desfavorable i el mur de contenció que sobresurti d’aquesta altura ha 
d’estar cobert de fusta.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 211  Dimecres 5 d'agost de 2020  Secc. I. Pàg. 29

c) Relació amb la penetració de les armes.

1. Si és de terra, la trajectòria més desfavorable ha de tenir un recorregut de detenció 
d’almenys 1,5 metres.

2. Si és de mur amb terra en talús, el mur ha de ser d’un gruix tal que per si sol pugui 
aturar un impacte del màxim calibre que s’utilitzi.

3. Si és de mur recobert de troncs, s’haurà de calcular amb un gran marge de 
seguretat ja que la fusta es deteriora molt ràpidament, sobretot a la línia de dianes; en cas 
de dubte, és un bon complement protegir el mur en aquesta zona amb una xapa de ferro 
de 5 a 10 mil·límetres.

A títol orientatiu, una bala de 7,62 mil·límetres a 83 m/s, requereix un parapet de 
formigó de 24 centímetres, comptant el marge de seguretat.

d) Parapets fets amb materials que produeixen rebots.

1. Els talussos de terra han d’estar recoberts de terra vegetal desproveïda de pedres.
2. Els murs de contenció que sobresurtin del talús s’han de cobrir amb fusta. És un 

bon complement acabar el mur en una cornisa que evita la sortida d’algun rebot o còdol de 
la terra projectat per l’impacte.

e) Ensorrament produït per les inclemències del temps.

Si és de terra en doble talús, a la part superior ha de tenir una zona plana d’almenys 
0,5 metres. En qualsevol cas, tots els fets amb terra han d’estar recoberts amb gespa o 
plantes d’arrels llargues que subjectin la terra.

f) Protecció del pas de persones.

S’ha de protegir amb tota seguretat el pas de persones a través del parapet.

1. Si és de doble talús, ha de tenir un tancament per la part del darrere, bé de fàbrica 
o bé de tela metàl·lica. Se sol plantar la part del darrere del parapet amb plantes espinoses 
que, al mateix temps que subjecten la terra, tenen un efecte dissuasiu addicional.

2. Si té mur de contenció, la seva altura per la part del darrere ha de ser com a mínim 
de 2,5 metres sobre el terreny.

4. Línia de blancs

a) Protecció dels servents.

1. La seva construcció ha de ser subterrània, de formigó, d’un gruix mínim de 10 
centímetres. És molt convenient que tingui un voladís de 70 a 80 centímetres que el 
cobreixi parcialment.

2. La part del fossat en la direcció del parapet pot ser de terra amb inclinació natural, 
o de formigó, i ha de complir les condicions següents:

1. Mai no ha de fer de parapet, que ha d’estar com a mínim a 5 metres.
2. No pot tenir una altura superior a la paret més propera als llocs de tirador.
3. Les dimensions han de ser: altura superior a 2 metres i amplada d’1,5 a 2 metres.

b) Protecció contra rebots.

S’ha de col·locar un talús de terra d’aproximadament 1 metre d’alt que protegeixi el 
sostre del fossat de blancs dels impactes i eviti el rebot, al mateix temps que cobreixi les 
trajectòries que incideixin sobre les parts metàl·liques dels suports de blancs.

La paret més propera als blancs ha de ser més baixa o com a màxim de la mateixa 
altura que la més propera als llocs de tirador, precisament perquè cap impacte pugui 
incidir-hi ella i danyar els servents.
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c) Accés segur.

Els fossats de tirador han d’ocupar tota l’amplada de la galeria i el seu accés ha de ser 
subterrani i lateral per fora del límit dels paraments laterals.

Si aquestes dues solucions no són possibles, ha de tenir ineludiblement un sistema 
elèctric fiable de senyals lluminosos o acústics que no permeti el tir quan hi ha persones al 
camp.

5. Instal·lació elèctrica

Encara que una instal·lació elèctrica mal protegida no afecta directament la seguretat 
de les persones, sí que ho fa indirectament, ja que un curtcircuit motivat per un tret pot 
donar lloc a algun tret fortuït dels tiradors. Per tant, tota la instal·lació elèctrica ha de ser 
subterrània o ha d’estar col·locada en llocs protegits dels impactes. Els focus d’il·luminació 
de blancs i d’il·luminació general han d’estar protegits pels parabales o per parabales 
especialment col·locats per a la seva protecció.

Criteri d’avaluació

Una vegada analitzats tots els punts anteriorment expressats i avaluats conjuntament, 
la galeria compleix les degudes condicions de seguretat quan:

a) Hi ha la certesa que cap bala pugui sortir-se dels límits de la galeria.
b) Les proteccions són les adequades al màxim calibre a usar.
c) Cap persona pot ser tocada durant les tirades per un tret entre els llocs de tirador 

i el parapet.

B) CAMPS DE TIR

1. Zona de seguretat

a) La zona de seguretat és la compresa dins d’un sector circular de 45 graus a banda 
i banda del tirador i 200 metres de radi, distribuït en les zones següents:

1. Fins a 60 metres, zona d’efectivitat del tret.
2. Fins a 100 metres, zona de caiguda de plats o coloms.
3. Fins a 200 metres, zona de caiguda de ploms sense cap efectivitat però molestos. 

Aquesta zona es pot disminuir segons les característiques del terreny, per exemple, si està 
en pendent ascendent, o té parapet natural.

b) La zona de seguretat ha d’estar desproveïda de tot tipus d’edificacions i carreteres 
per on puguin transitar persones, animals o vehicles i que no es pugui tallar al trànsit 
durant les tirades.

c) En cas que es practiquin les modalitats de tir «Skeep» o recorregut de caça, la 
zona de seguretat s’ha de calcular a partir dels diversos llocs de tirador i els possibles 
angles de tir.

d) En cas que els terrenys de la zona de seguretat no siguin propietat de la Societat 
de Tir al Plat, s’ha d’obtenir el consentiment escrit dels propietaris de les finques incloses 
en aquesta zona autoritzant la caiguda de coloms, plats i ploms durant les tirades.

e) La zona de seguretat no ha d’estar creuada per línies aèries, elèctriques o 
telefòniques sobre les quals puguin incidir els coloms, plats o ploms.

2. Protecció de les màquines llançadores

Les màquines llançadores, així com els seus servents, han d’estar protegits dins d’una 
construcció subterrània de sostre de formigó, ja que els seus servents estaran sempre dins 
de la línia de tir.
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La cota del nivell superior del forjat del sostre ha de correspondre a la. 0,00 respecte 
de la dels llocs de tir.

3. Protecció dels espectadors

La zona reservada als espectadors ha d’estar a l’esquena dels tiradors i els accessos 
al camp han de ser per la part del darrere o com a màxim perpendicular a la línia de tir. En 
cas de dubte, s’han de col·locar unes pantalles laterals al tirador que limitin l’angle de tir.

4. Tancament o senyalització

L’ideal és que el camp amb la seva zona de seguretat estigui tancat en tot el seu 
perímetre. Aquest supòsit no es dona amb molta freqüència ja que en la majoria dels casos 
estan instal·lats en terrenys comunals que no es poden tancar, cas en què s’exigeix:

a) Que durant les tirades es tanqui la zona de seguretat mitjançant tanques 
enrotllables de filferro.

b) Que al llarg del perímetre de seguretat i cada 50 metres, com a mínim, es 
col·loquin cartells indicatius ben visibles de l’existència del camp i banderoles vermelles 
quan hi ha tir.

c) Que, durant les tirades, es tanquin tots els camins o pistes forestals que travessin 
la zona de seguretat, i no es permeti el pas de cap persona ni per descomptat la seva 
permanència dins de la zona de seguretat.

d) Atès que en aquest últim supòsit les senyalitzacions són de caràcter no perdurable, 
s’ha de fer constar expressament a les autoritzacions que les tirades i els entrenaments 
estan condicionats a la comprovació per la Guàrdia Civil de l’existència d’aquelles, així 
com que s’han tancat al trànsit tots els camins, carreteres i accessos que travessin la zona 
de seguretat.

Criteri d’avaluació

Un camp de tir compleix les condicions de seguretat quan, examinats cadascun dels 
punts anteriors i tots en conjunt:

a) Cap persona que ha obeït les senyalitzacions de seguretat imposades durant la 
tirada pot ser tocada entre els llocs de tirador i el límit del camp.

b) Les senyalitzacions són clares, ben visibles i no ofereixen cap dubte.

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA NÚMERO 2

Normes i tècniques d’inutilització de les armes de foc per garantir 
que les armes de foc inutilitzades ho siguin de manera irreversible

1. Objecte i àmbit d’aplicació

De conformitat amb l’article 108 d’aquest Reglament, aquesta ITC té per objecte 
establir les normes i tècniques d’inutilització de les armes de foc reglamentàries, a fi de 
garantir que les modificacions fetes converteixin tots els seus components essencials en 
permanentment inservibles i impedeixin que es puguin retirar, substituir o modificar de 
manera que l’arma de foc es pugui reutilitzar d’alguna manera.

Aquesta ITC no és aplicable a les armes de foc inutilitzades abans de la seva data 
d’entrada en vigor, llevat que aquestes armes de foc siguin transferides a un altre Estat 
membre de la Unió Europea o comercialitzades, inclosa la transferència gratuïta, l’herència, 
l’intercanvi o la permuta.

S’assimilen al règim de tinença de les armes de foc inutilitzades aquelles que s’han 
seccionat longitudinalment en totes les seves peces fonamentals i deixen veure els 
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mecanismes interiors i que s’utilitzen amb l’únic propòsit d’ensenyament en els centres 
autoritzats.

2. Persones i entitats autoritzades a inutilitzar armes de foc

1. La inutilització d’una arma de foc només la pot fer un banc oficial de proves o un 
armer autoritzat per la Direcció General de la Guàrdia Civil. La inutilització de les armes de 
guerra o les de dotació de les Forces Armades, la Policia Nacional i el cos de la Guàrdia 
Civil, l’han de portar a terme els centres autoritzats pel Ministeri de Defensa o els Serveis 
d’Armament de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil.

3. Verificació de la inutilització de les armes de foc

Un banc oficial de proves autoritzat per la Direcció General de la Guàrdia Civil o una 
altra entitat verificadora designada pel Ministeri de Defensa, la Direcció de la Policia 
Nacional o la Direcció General de la Guàrdia Civil, en el cas d’armes de guerra o de 
dotació de les esmentades forces o cossos, ha de verificar que la inutilització de les armes 
de foc s’ha portat a terme d’acord amb les especificacions tècniques d’aquesta ITC.

Si l’entitat verificadora també està autoritzada a inutilitzar armes de foc, la Direcció 
General de la Guàrdia Civil ha de garantir que aquestes tasques i les persones que les 
porten a terme estiguin clarament separades dins de l’entitat.

Les entitats verificadores autoritzades han de comunicar a la Direcció General de la 
Guàrdia Civil les seves dades identificatives, el seu símbol i les dades de contacte, per tal 
d’integrar-les a la pàgina web de la Comissió Europea.

4. Certificat d’inutilització

Si la inutilització d’una arma de foc s’ha portat a terme de conformitat amb les 
especificacions tècniques que estableix l’annex I, l’entitat verificadora o el banc oficial de 
proves autoritzat ha d’estendre al propietari de l’arma un certificat d’inutilització d’acord 
amb el model que figura a l’annex III. Tota la informació que consti en el certificat 
d’inutilització s’ha de proporcionar en castellà i en anglès.

El propietari d’una arma de foc inutilitzada ha de conservar el certificat d’inutilització en 
tot moment. Si es comercialitza l’arma de foc inutilitzada, ha d’anar acompanyada del 
certificat d’inutilització.

La Direcció General de la Guàrdia Civil i les entitats verificadores han de portar un 
registre dels certificats d’armes de foc inutilitzades que s’estenguin, en el qual hi ha de 
constar, almenys, la data d’inutilització, el número de certificat, el número de l’autorització 
i el número de document d’identitat del titular de l’arma i la ressenya de les armes de foc 
que s’inutilitzin. Aquesta informació s’ha de conservar durant els terminis que estableix 
l’article 9 d’aquest Reglament.

5. Marcatge de les armes de foc inutilitzades

Les armes de foc inutilitzades han d’anar marcades amb un marcatge únic comú de 
conformitat amb el model que estableix l’annex II per indicar que han estat inutilitzades 
d’acord amb les especificacions tècniques establertes a l’annex I. L’entitat verificadora ha 
de fixar el marcatge en tots els components essencials modificats per la inutilització de 
l’arma de foc d’acord amb els criteris següents:

a) Ha de ser clarament visible i inamovible.
b) Ha de portar la informació del país en què s’ha portat a terme la inutilització i de 

l’entitat verificadora que l’ha certificat.
c) Ha de conservar el número o números de sèrie originals de l’arma de foc.

Els estats membres han de reconèixer els certificats d’inutilització estesos per un altre 
Estat membre si aquests compleixen els requisits que estableix aquesta ITC.
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6. Mesures d’inutilització addicionals

La Direcció General de la Guàrdia Civil pot introduir mesures addicionals per inutilitzar 
armes de foc que vagin més enllà de les especificacions tècniques que estableix l’annex I, 
prèvia notificació a la Comissió Europea.

La Direcció General de la Guàrdia Civil pot exigir la prova que les armes de foc 
inutilitzades que s’hagin de transferir al seu territori compleixen les esmentades mesures 
addicionals.

ANNEX I

Especificacions tècniques per a la inutilització d’armes de foc

1. Les operacions d’inutilització que s’han de dur a terme perquè les armes de foc 
inutilitzades ho siguin de manera irreversible es defineixen mitjançant tres quadres:

a) En el quadre I figuren els diferents tipus d’armes de foc.
b) En el quadre II s’estableixen els principis generals que s’han de seguir en inutilitzar 

de manera irreversible les armes de foc.
c) En el quadre III es descriuen les operacions específiques per tipus d’arma de foc 

que s’han de fer per inutilitzar de manera irreversible les armes de foc.

2. Les especificacions tècniques per a la inutilització de les armes de foc han 
d’impedir la reactivació de les armes de foc utilitzant eines corrents.

3. Les especificacions tècniques per a la inutilització de les armes de foc se centren 
en la inutilització dels components essencials de les armes de foc, definits en aquest 
Reglament. Les especificacions tècniques per a la inutilització d’armes de foc establertes 
a l’annex I s’apliquen també a la inutilització dels canons de recanvi que, com a objectes 
separats, estiguin tècnicament vinculats i destinats a ser muntats a l’arma de foc que 
s’inutilitza.

Quadre I. Llista de tipus d’armes de foc

1 Pistoles (de tret únic, semiautomàtiques).
2 Revòlvers (inclosos els revòlvers amb tambor de recanvi).
3 Armes de foc llargues d’un sol tir (sense acció basculant).

4 Armes de foc d’acció basculant (per exemple, armes de foc curtes i llargues amb canó 
d’ànima llisa, estriada o una combinació de totes dues, de pany llevadís o pivotant).

5 Armes de foc llargues de repetició (canó d’ànima llisa o estriada).
6 Armes de foc llargues semiautomàtiques (canó d’ànima llisa o estriada).

7 Armes de foc (completament) automàtiques, per exemple: determinats fusells d’assalt, 
metralletes i metralladores, pistoles (completament) automàtiques.

8 Armes de foc d’avantcàrrega.

Quadre II. Principis generals

1. Impedir el desmuntatge dels components essencials de les armes de foc mitjançant 
soldadura o unió, o utilitzant mesures adequades amb un grau de permanència equivalent.
2. Aquest procés es pot portar a terme després d’una comprovació per l’entitat verificadora.
3. Duresa de les peces inserides: els bancs oficials de proves o armers autoritzats per dur a 
terme la inutilització d’una arma de foc han de garantir que els passadors, taps i vares utilitzats 
tenen una duresa mínima de 40 HRC i que el material de soldadura utilitzat assegura una unió 
permanent i eficaç.
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Quadre III. Operacions específiques per tipus d’arma

1. Pistoles (de tret únic, semiautomàtiques)

1.1
Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra).

1.2

Canó: en totes les pistoles, excepte les de canó amb acció basculant, practicar un orifici 
que travessi totes dues parets de la recambra i inserir-hi un passador d’acer trempat (de 
diàmetre superior a la meitat del de la recambra, amb un mínim de 4,5 mm), que s’ha 
d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix passador per assegurar el canó a 
l’acció. Alternativament, inserir a la recambra un tap de la mida de la beina del cartutx i 
immobilitzar-lo per soldadura.

1.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.

1.4
Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 1.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

1.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no formin part d’una pistola, practicar les 
operacions 1.1 a 1.4 i 1.19 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, 
mitjançant talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de 
permanència, que els canons puguin ser fixats a una arma.

1.6 Pany o cap del pany: treure o escurçar el percussor.

1.7
Pany o cap del pany: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la cara del 
pany. Tots els pius de forrellat s’han d’eliminar o rebaixar considerablement.

1.8 Pany o cap del pany: soldar l’orifici del percussor.

1.9 Pany en corredora: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la superfície.

1.10 Pany en corredora: treure el percussor.
1.11 Pany en corredora: eliminar els pius de forrellat de la corredora.

1.12 Pany en corredora: si s’escau, fresar la part interior de la vora de forrellat del mecanisme 
ejector a la corredora amb un angle d’entre 45 i 75 graus.

1.13 Pany en corredora: si el cap del pany es pot treure del cos de la corredora, és necessari 
fixar permanentment el cap del pany inutilitzat al cos de la corredora.

1.14 Carcassa/caixa dels mecanismes: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.

1.15 Carcassa/caixa dels mecanismes: eliminar per fresat dos terços, com a mínim, de les 
guies de la corredora als dos costats de la carcassa.

1.16

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

1.17
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

1.18 Sistema automàtic: destruir el pistó de gas, el tub de gas i el sistema de gas per tall o 
soldadura.

1.19
Sistema automàtic: si no hi ha pistó de gas, treure el tub de gas. Si el canó s’utilitza com a 
pistó de gas, soldar el canó inutilitzat a la caixa. En tots els casos en què n’hi hagi, tancar 
la vàlvula de gas del canó mitjançant soldadura.

1.20
Carregadors: unir el carregador amb punts de soldadura o utilitzar mesures adequades 
amb un grau equivalent de permanència, depenent del tipus d’arma i material, per impedir 
la retirada del carregador.
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1. Pistoles (de tret únic, semiautomàtiques)

1.21
Carregadors: si falta el carregador, posar punts de soldadura o utilitzar mesures 
adequades a la ubicació del carregador o fixar un límit per impedir de forma permanent 
que s’introdueixi un carregador.

1.22
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

1.23

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.

2. Revòlvers (inclosos els revòlvers amb tambor de recanvi)

2.1 Canó: obrir una ranura longitudinal (amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: 
com a mínim, la meitat de la longitud del canó, des del con de forçament).

2.2

Canó: practicar un orifici que travessi totes dues parets del canó (a prop del con de 
forçament), pel qual s’ha d’inserir un passador d’acer trempat, que s’ha d’immobilitzar 
per soldadura (diàmetre superior a la meitat del calibre, amb un mínim de 4,5 mm). Es 
pot utilitzar el mateix passador per assegurar el canó a l’acció. Alternativament, 
immobilitzar per soldadura un tap d’acer trempat que encaixi (longitud: com a mínim la 
meitat de la longitud de la recambra del tambor) dins del canó, des del costat del tambor.

2.3
Canó: assegurar el canó permanentment a la carcassa mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 2.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

2.4

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 2.1 a 2.3 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

2.5
Tambor: eliminar mitjançant fresat dos terços, com a mínim, de la longitud total de les 
parets internes del tambor. Eliminar la major part possible de les parets internes del 
tambor, idealment fins al diàmetre de la beina, sense trencar la paret exterior.

2.6
Tambor: quan sigui possible, impedir mitjançant soldadura que se separi el tambor de la 
carcassa o adoptar mesures adequades, com inserir un passador, perquè la separació 
sigui impossible.

2.7

Tambor: en el cas de tambors de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar 
l’operació 2.5. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant talls, soldadura, adhesió 
o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, que els tambors puguin 
ser fixats a una arma.

2.8 Carcassa/caixa dels mecanismes: ampliar l’orifici del percussor a tres vegades la seva 
mida original.

2.9 Carcassa/caixa dels mecanismes: treure o escurçar el percussor.

2.10

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

2.11
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

2.12

Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de 
l’arma.
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2. Revòlvers (inclosos els revòlvers amb tambor de recanvi)

2.13

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.

3. Armes de foc llargues d’un sol tir (sense acció basculant)

3.1
Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra).

3.2

Canó: practicar un orifici que travessi totes dues parets de la recambra i inserir-hi un 
passador d’acer trempat (de diàmetre superior a la meitat del de la recambra, amb un 
mínim de 4,5 mm), que s’ha d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix 
passador per assegurar el canó a l’acció. Alternativament, inserir a la recambra un tap de 
la mida de la beina del cartutx i immobilitzar-lo per soldadura.

3.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.

3.4
Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 3.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

3.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 3.1 a 3.4 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

3.6 Pany o cap del pany: treure o escurçar el percussor.

3.7
Pany o cap del pany: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la cara del 
pany. Tots els pius de forrellat s’han d’eliminar o rebaixar considerablement.

3.8 Pany o cap del pany: soldar l’orifici del percussor.

3.9

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o resina 
epoxi.

3.10
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

3.11
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

3.12

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.
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4. Armes de foc d’acció basculant (per exemple, armes de foc curtes i llargues amb canó d’ànima 
llisa, estriada o una combinació de totes dues, de pany llevadís o pivotant).

4.1

Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra). 
En el cas d’armes sense recambra en el canó, obrir una ranura longitudinal (amplada: 
superior a la meitat del calibre; longitud: com a mínim, la meitat de la longitud del canó, 
des del con de forçament).

4.2
Canó: un tap que encaixi fermament, amb una longitud mínima de dos terços la de la 
recambra, s’ha d’immobilitzar per soldadura a la recambra i s’ha de col·locar al més a 
prop possible del cap del pany.

4.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.

4.4 Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència.

4.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 4.1 a 4.4 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

4.6

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

4.7
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

4.8
Acció: fresar un con de 60 graus, com a mínim (angle de l’àpex), amb la finalitat d’obtenir 
un diàmetre de la base igual a 10 mm, com a mínim, o igual al diàmetre de la cara del 
pany.

4.9 Acció: treure el percussor, eixamplar l’orifici del percussor perquè tingui un diàmetre 
mínim de 5 mm i soldar l’orifici del percussor.

4.10
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

4.11

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.

5. Armes de foc llargues de repetició (amb canó d’ànima llisa o estriada)

5.1

Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra). 
En el cas d’armes sense recambra en el canó, obrir una ranura longitudinal (amplada: 
superior a la meitat del calibre; longitud: com a mínim, la meitat de la longitud del canó, 
des del con de forçament).

5.2

Canó: practicar un orifici que travessi totes dues parets de la recambra i inserir-hi un 
passador d’acer trempat (de diàmetre superior a la meitat del de la recambra, amb un 
mínim de 4,5 mm), que s’ha d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix 
passador per assegurar el canó a l’acció. Alternativament, inserir a la recambra un tap de 
la mida de la beina del cartutx i immobilitzar-lo per soldadura.

5.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.
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5. Armes de foc llargues de repetició (amb canó d’ànima llisa o estriada)

5.4
Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 5.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

5.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 5.1 a 5.4 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

5.6 Pany o cap del pany: treure o escurçar el percussor.

5.7
Pany o cap del pany: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la cara del 
pany. Tots els pius de forrellat s’han d’eliminar o rebaixar considerablement.

5.8 Pany o cap del pany: soldar l’orifici del percussor.

5.9

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

5.10
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

5.11
Carregadors: unir el carregador amb punts de soldadura o utilitzar mesures adequades 
amb un grau equivalent de permanència, depenent del tipus d’arma i material, per impedir 
la retirada del carregador.

5.12
Carregadors: si falta el carregador, posar punts de soldadura o utilitzar mesures 
adequades a la ubicació del carregador o fixar un límit per impedir de forma permanent 
que s’introdueixi un carregador.

5.13
Carregadors: en el cas de carregadors de tub, inserir un o diversos passadors d’acer 
trempat a través del carregador, la recambra i la carcassa, connectant-los permanentment 
entre si. Immobilitzar per soldadura.

5.14
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

5.15

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.

6. Armes de foc llargues semiautomàtiques (amb canó d’ànima llisa o estriada)

6.1

Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra). 
En el cas d’armes sense recambra en el canó, obrir una ranura longitudinal (amplada: 
superior a la meitat del calibre; longitud: com a mínim, la meitat de la longitud del canó, 
des del con de forçament).

6.2

Canó: practicar un orifici que travessi totes dues parets de la recambra i inserir-hi un 
passador d’acer trempat (de diàmetre superior a la meitat del de la recambra, amb un 
mínim de 4,5 mm), que s’ha d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix 
passador per assegurar el canó a l’acció. Alternativament, inserir a la recambra un tap de 
la mida de la beina del cartutx i immobilitzar-lo per soldadura.

6.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.
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6. Armes de foc llargues semiautomàtiques (amb canó d’ànima llisa o estriada)

6.4
Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 6.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

6.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 6.1 a 6.4 i 6.12 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, 
mitjançant talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de 
permanència, que els canons puguin ser fixats a una arma.

6.6 Pany o cap del pany: treure o escurçar el percussor.

6.7
Pany o cap del pany: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 
graus, mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la 
cara del pany. Tots els pius de forrellat s’han d’eliminar o rebaixar considerablement.

6.8 Pany o cap del pany: soldar l’orifici del percussor.

6.9

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

6.10
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

6.11 Sistema automàtic: destruir el pistó de gas, el tub de gas i el sistema de gas per tall o 
soldadura.

6.12
Sistema automàtic: si no hi ha pistó de gas, treure el tub de gas. Si el canó s’utilitza com a 
pistó de gas, soldar el canó inutilitzat a la caixa. En tots els casos en què n’hi hagi, tancar 
la vàlvula de gas del canó mitjançant soldadura.

6.13

Sistema automàtic: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la superfície 
de la cara del pany i altres llocs, de manera que la massa del pany o del cap del pany 
quedi reduïda, com a mínim, en un 50%. Assegurar el cap del pany permanentment a 
l’arma mitjançant soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de 
permanència.

6.14

Sistema automàtic: en els casos en què els caps del pany estiguin incorporats a un cos 
del pany, aquest s’ha de reduir, com a mínim, en un 50%. El cap del pany s’ha de fixar 
permanentment al cos i aquest s’ha de fixar permanentment a l’arma mitjançant 
soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència.

6.15
Carregadors: unir el carregador amb punts de soldadura o utilitzar mesures adequades 
amb un grau equivalent de permanència, depenent del tipus d’arma i material, per impedir 
la retirada del carregador.

6.16
Carregadors: si falta el carregador, posar punts de soldadura o utilitzar mesures 
adequades a la ubicació del carregador o fixar un límit per impedir de forma permanent 
que s’introdueixi un carregador.

6.17
Carregadors: en el cas de carregadors de tub, inserir un o diversos passadors d’acer 
trempat a través del carregador, la recambra i la carcassa, connectant-los permanentment 
entre si. Immobilitzar per soldadura.

6.18
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

6.19

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.
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7. Armes de foc automàtiques (per exemple, fusells d’assalt, metralletes i metralladores, pistoles 
automàtiques)

7.1
Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la recambra si n’hi ha 
(amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: en cas d’ànima estriada, tres vegades 
la longitud de la recambra; en cas d’ànima llisa, dues vegades la longitud de la recambra).

7.2

Canó: practicar un orifici que travessi totes dues parets de la recambra i inserir-hi un 
passador d’acer trempat (de diàmetre superior a la meitat del de la recambra, amb un 
mínim de 4,5 mm), que s’ha d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix 
passador per assegurar el canó a l’acció. Alternativament, inserir a la recambra un tap de 
la mida de la beina del cartutx i immobilitzar-lo per soldadura.

7.3 Canó: treure la rampa d’alimentació, si s’escau.

7.4
Canó: assegurar el canó permanentment a l’arma mitjançant soldadura, adhesió o 
mesures adequades amb un grau equivalent de permanència. El passador utilitzat a 
l’operació 7.2 es pot utilitzar a aquest efecte.

7.5

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 7.1 a 7.3 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

7.6 Pany o cap del pany: treure o escurçar el percussor.

7.7
Pany o cap del pany: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la cara del 
pany. Tots els pius de forrellat s’han d’eliminar o rebaixar considerablement.

7.8 Pany o cap del pany: soldar l’orifici del percussor.

7.9
Tancament en corredora (pistoles automàtiques): fresar o eliminar la cara del pany amb un 
angle d’entre 45 i 75 graus, mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar 
material de tota la superfície.

7.10 Tancament en corredora (pistoles automàtiques): treure el percussor.

7.11 Tancament en corredora (pistoles automàtiques): eliminar els pius de forrellat de la 
corredora.

7.12 Tancament en corredora (pistoles automàtiques): si s’escau, fresar la part interior de la 
vora de forrellat del mecanisme ejector a la corredora amb un angle d’entre 45 i 75 graus.

7.13
Tancament en corredora (pistoles automàtiques): si el cap del pany es pot treure del cos 
de la corredora, és necessari fixar permanentment el cap del pany inutilitzat al cos de la 
corredora.

7.14 Carcassa/caixa dels mecanismes (pistoles automàtiques): treure la rampa d’alimentació, si 
s’escau.

7.15 Carcassa/caixa dels mecanismes (pistoles automàtiques): eliminar per fresat dos terços, 
com a mínim, de les guies de la corredora als dos costats de la carcassa.

7.16

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

7.17
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

7.18 Sistema automàtic: destruir el pistó de gas, el tub de gas i el sistema de gas per tall o 
soldadura.

7.19
Sistema automàtic: si no hi ha pistó de gas, treure el tub de gas. Si el canó s’utilitza com a 
pistó de gas, soldar el canó inutilitzat a la caixa. En tots els casos en què n’hi hagi, tancar 
la vàlvula de gas del canó mitjançant soldadura.
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7. Armes de foc automàtiques (per exemple, fusells d’assalt, metralletes i metralladores, pistoles 
automàtiques)

7.20

Sistema automàtic: fresar o eliminar la cara del pany amb un angle d’entre 45 i 75 graus, 
mesurat a partir de l’angle de la cara original. S’ha d’eliminar material de tota la superfície 
de la cara del pany i altres llocs, de manera que la massa del pany o del cap del pany 
quedi reduïda, com a mínim, en un 50%. Assegurar el cap del pany permanentment a 
l’arma mitjançant soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de 
permanència.

7.21

Sistema automàtic: en els casos en què els caps del pany estiguin incorporats a un cos 
del pany, aquest s’ha de reduir, com a mínim, en un 50%. El cap del pany s’ha de fixar 
permanentment al cos i aquest s’ha de fixar permanentment a l’arma mitjançant soldadura, 
adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència.

7.22
Carregadors: unir el carregador amb punts de soldadura o utilitzar mesures adequades 
amb un grau equivalent de permanència, depenent del tipus d’arma i material, per impedir 
la retirada del carregador.

7.23
Carregadors: si falta el carregador, posar punts de soldadura o utilitzar mesures 
adequades a la ubicació del carregador o fixar un límit per impedir de forma permanent 
que s’introdueixi un carregador.

7.24
Carregadors: en el cas de carregadors de tub, inserir un o diversos passadors d’acer 
trempat a través del carregador, la recambra i la carcassa, connectant-los permanentment 
entre si. Immobilitzar per soldadura.

7.25
Silenciador o supressor: impedir permanentment que se separi el silenciador o supressor 
del canó, amb un passador d’acer trempat o mitjançant soldadura, adhesió o mesures 
adequades amb un grau equivalent de permanència, si el silenciador forma part de l’arma.

7.26

Silenciador o supressor: treure, en la mesura que sigui possible, totes les parts internes 
del silenciador i els seus punts de fixació, de manera que només quedi un tub. Practicar 
orificis d’un diàmetre superior al calibre de l’arma, a intervals longitudinals de 3 (armes 
curtes) o 5 cm (armes llargues), a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió. 
Alternativament, obrir una ranura longitudinal de 6 mm com a mínim des de l’extrem 
posterior fins a l’anterior a través del tub i penetrant a la cambra d’expansió.

8. Armes de foc d’avantcàrrega, incloses les d’acció basculant (excepte els revòlvers amb tambor de 
recanvi)

8.1

Canó: obrir una ranura longitudinal a través del canó, inclosa la cambra de combustió si 
n’hi ha (amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: tres vegades el diàmetre del 
projectil). En el cas d’armes sense cambra de combustió en el canó, obrir una ranura 
longitudinal (amplada: superior a la meitat del calibre; longitud: com a mínim, la meitat de 
la longitud del canó, des del con de forçament).

8.2

Canó: en el cas d’armes amb cambra de combustió en el canó, practicar un orifici que 
travessi totes dues parets de la cambra de combustió i inserir-hi un passador d’acer 
trempat (de diàmetre superior a la meitat del de la cambra, amb un mínim de 4,5 mm), que 
s’ha d’immobilitzar per soldadura. Es pot utilitzar el mateix passador per assegurar el canó 
a l’acció.
En el cas d’armes sense cambra de combustió en el canó, immobilitzar per soldadura un 
tap d’acer trempat que encaixi dins del canó (longitud: com a mínim, el doble del diàmetre 
del projectil), des del con de forçament.

8.3

Canó: en el cas de canons de recanvi que no estiguin fixats a una arma, practicar les 
operacions 8.1 a 8.2 segons convingui. A més, s’ha d’impedir permanentment, mitjançant 
talls, soldadura, adhesió o mesures adequades amb un grau equivalent de permanència, 
que els canons puguin ser fixats a una arma.

8.4
En cas d’acció basculant: fresar un con de 60 graus, com a mínim (angle de l’àpex), amb 
la finalitat d’obtenir un diàmetre de la base igual a 10 mm, com a mínim, o igual al 
diàmetre de la cara del pany.

8.5 En cas d’acció basculant: treure el percussor, eixamplar l’orifici del percussor perquè tingui 
un diàmetre mínim de 5 mm i soldar l’orifici del percussor.
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8. Armes de foc d’avantcàrrega, incloses les d’acció basculant (excepte els revòlvers amb tambor de 
recanvi)

8.6

Mecanisme del gallet: assegurar la destrucció del vincle de funcionament físic entre el 
gallet i el martell, percussor o fiador. Fondre el mecanisme del gallet amb soldadura dins 
de la carcassa o caixa dels mecanismes, si s’escau. Si aquesta fusió del mecanisme del 
gallet no és possible, treure el mecanisme del gallet i omplir l’espai amb soldadura o 
resina epoxi.

8.7
Mecanisme del gallet: el mecanisme i/o la caixa del gallet s’han de soldar a la caixa dels 
mecanismes o a la carcassa (en cas de carcassa d’acer) o s’hi han d’encolar amb pega 
resistent a temperatures elevades (en cas de carcassa de metall lleuger o polímer).

8.8 Abraçadores o oïdes/orificis: treure o soldar les abraçadores o oïdes, soldar els orificis.

8.9

Cambres de combustió separades o múltiples (excepte de tambor): en el cas d’armes amb 
cambres de combustió separades o múltiples, eliminar mitjançant fresat dos terços, com a 
mínim, de les parets internes de les cambres de combustió. Eliminar la major part possible 
de les parets internes, idealment fins al diàmetre del calibre.

ANNEX II

Model de marcatge d’armes de foc inutilitzades

EU1 aa2 bb3 cc4

1 Marca d’inutilització (s’ha de deixar «EU» en tots els marcatges nacionals).
2 País d’inutilització (codi internacional oficial).
3 Símbol de l’entitat que hagi certificat la inutilització de l’arma de foc.
4 Any de la inutilització. El marcatge complet s’ha de fixar únicament a la carcassa de l’arma de foc, mentre 

que la marca d’inutilització (1) i el país d’inutilització (2) han d’anar fixats en tots els altres components essencials.
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ANNEX III

(ANNEX III)

Model de certificat per a armes inutilitzades

Model certificate for deactivated firearms

(El certificat s’ha d’estendre en paper no falsificable)

(This certificate should be prepared on non-falsifiable paper)

Logotip de la UE

Nom de l’entitat que hagi verificat i certificat la conformitat de la inutilització

Logotip

(Name of entity that has verified & certified the conformity of the 
deactivation) (Logo)

CERTIFICAT D’INUTILITZACIÓ
(DEACTIVATION CERTIFICATE)

Número de certificat (Certificate number):
Les mesures d’inutilització compleixen els requisits de les especificacions tècniques per a la inutilització d’armes de foc que estableix l’annex I del 
Reglament d’execució (UE) 2018/337 de la Comissió de 5 de març de 2018.
(The deactivation measures conform to the requirements of the technical specifications for the deactivation of firearms as set out in Annex I to 
Commission Implementing Regulation (UE) 2018/337 of 5 March 2018)
Nom de l’entitat que va portar a terme la inutilització:
(Name of entity that performed the deactivation)
País:
(Country)
Data/any en què es va certificar la inutilització:
(Date/year of certification of the deactivation)
Fabricant/marca de l’arma de foc inutilitzada:
(Manufacturer/brand of firearm deactivated)
Tipus:
(Type)
Marca/Model:
(Mark/model)
Calibre:
(calibre)
Número(s) de sèrie:
(Serial number)
Observacions:
(Remarks)

Marca d’inutilització oficial de la UE
(Official EU deactivation mark)

Nom, càrrec i signatura del responsable
(Name, title and signature of the responsible person)

Nota. Aquest certificat és un document important i el propietari de l’arma de foc inutilitzada l’ha de conservar en tot moment. Els components essencials 
de l’arma de foc inutilitzada objecte d’aquest certificat han estat assenyalats amb una marca d’inspecció oficial; aquesta marca no s’ha de retirar ni 
modificar.
(Please note: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential 
components of the deactivated firearm to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; that mark must not be 
removed or altered)
ADVERTÈNCIA: La falsificació d’un certificat d’inutilització podria constituir una infracció penal d’acord amb el dret nacional.
(WARNING: Forging a deactivation certificate could constitute and offence under the national law)
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA NÚMERO 3

Armes d’alarma i senyals

1. Generalitats

Aquesta Instrucció tècnica transposa la Directiva d’execució (UE) 2019/69 de la 
Comissió de 16 de gener de 2019, que estableix especificacions tècniques per a les armes 
d’alarma i de senyalització d’acord amb la Directiva 91/477/CEE del Consell, sobre el 
control de l’adquisició i la tinença d’armes.

Té per objecte establir les especificacions tècniques que han de complir les armes 
d’alarma i senyals per a la seva fabricació i importació a Espanya, amb la finalitat que no 
puguin transformar-se per llançar un perdigó, una bala o un projectil per l’acció d’un 
combustible propulsor. Les armes d’alarma i senyals que no compleixin les especificacions 
tècniques establertes en aquesta ITC i el seu annex es classificaran com a armes de foc 
en la seva categoria corresponent.

2. Acreditació

Per a la fabricació i importació a Espanya d’armes d’alarma i senyals s’ha d’acreditar 
el compliment de les especificacions tècniques que recull l’annex d’aquesta ITC, mitjançant 
un certificat del banc oficial de proves espanyol o un altre document acreditatiu d’una 
entitat reconeguda per un Estat membre de la Unió Europea.

3. Intercanvi d’informació

La Intervenció Central d’Armes i Explosius ha de sol·licitar o facilitar els resultats de les 
comprovacions fetes per determinar la conformitat de les armes d’alarma i senyals amb les 
especificacions tècniques de l’annex d’aquesta ITC a les autoritats competents d’altres 
estats membres que ho sol·licitin.

4. Registre d’armes d’alarma i senyals

El banc oficial de proves ha de portar, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, 
un registre dels certificats d’armes d’alarma i senyals que estenguin, en el qual ha de 
constar, almenys, el número de certificat, la identitat del sol·licitant i fabricant, la 
procedència, la marca, el model, el calibre i la numeració de l’arma.

Així mateix, el banc oficial de proves ha de comunicar a la Intervenció Central d’Armes 
i Explosius els fabricants, els països de procedència, les marques, els models i els calibres 
de les armes d’alarma i senyals que compleixin les especificacions tècniques d’aquesta 
ITC per a la seva inscripció en el Registre nacional d’armes.

ANNEX

Especificacions tècniques de les armes d’alarma i senyals

1. Els dispositius han d’estar fabricats de manera que compleixin els requisits 
següents:

a) puguin disparar cartutxos pirotècnics de senyalització únicament si s’acobla un 
adaptador a la boca;

b) tinguin dins un dispositiu durador que impedeixi disparar cartutxos carregats amb 
un o diversos perdigons sòlids, bales sòlides o projectils sòlids;

c) estiguin dissenyats per a un cartutx que figura a la taula VIII de les taules de les 
dimensions de cartutxos i de recambres (TDCC) que estableix la Comissió Internacional 
Permanent per a la Prova d’Armes de Foc Portàtils (CIP) i s’ajusti a les dimensions i 
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normes indicades a la taula esmentada, en la seva versió aplicable en el moment que 
s’adopti la present Directiva.

2. Els dispositius no poden ser modificats amb eines corrents per llançar o per poder 
ser transformats de manera que puguin llançar un perdigó, una bala o un projectil per 
l’acció d’un combustible propulsor.

3. Cap dels components essencials dels dispositius pugui ser instal·lat o utilitzat com 
a component essencial d’una arma de foc.

4. Els canons dels dispositius no puguin ser retirats ni modificats sense deteriorar 
significativament el dispositiu o destruir-lo.

5. Si el dispositiu té un canó que no excedeix els 30 cm o una longitud total que no 
excedeix els 60 cm, ha de portar incorporades barreres inamovibles en tota la longitud del 
canó de manera que aquest no pugui ser recorregut per un perdigó, una bala ni un projectil 
per l’acció d’un combustible propulsor, i de manera que a la boca no quedi cap espai lliure 
de més d’1 cm de longitud.

6. Si el dispositiu no és dels que preveu el punt 5, ha de portar incorporades barreres 
inamovibles en almenys un terç de la longitud del canó de manera que aquest no pugui ser 
recorregut per un perdigó, una bala ni un projectil per l’acció d’un combustible propulsor, i 
de manera que a la boca no quedi cap espai lliure de més d’1 cm de longitud.

7. En tots els casos, tant si el dispositiu està previst en el punt 5 com en el punt 6, la 
primera barrera del canó ha d’estar col·locada al més a prop possible després de la 
recambra del dispositiu, i ha de permetre l’expulsió de gasos a través d’orificis 
d’escapament.

8. En el cas dels dispositius dissenyats per disparar únicament cartutxos de fogueig, 
les barreres a què es refereixen el punt 5 o el punt 6 han de bloquejar totalment el canó, 
llevat d’un o diversos orificis d’escapament per a la pressió del gas. A més, les barreres 
han de bloquejar totalment el canó de manera que no es pugui disparar gas per la part 
frontal del dispositiu.

9. Totes les barreres han de ser permanents i impossibles d’extreure sense destruir 
la recambra o el canó del dispositiu.

En els dispositius dissenyats per disparar únicament cartutxos de fogueig, les barreres 
han d’estar fetes completament d’un material que resisteixi el tall, el trepatge, la perforació 
o l’afiladura (o qualsevol procés similar) i que ha de tenir una duresa mínima de 700 HV 30 
(d’acord amb l’assaig de duresa Vickers).

En els dispositius no previstos en el paràgraf segon del present punt, les barreres han 
d’estar fetes d’un material que resisteixi el tall, el trepatge, la perforació o l’afiladura (o 
qualsevol procés similar) i que ha de tenir duresa mínima de 610 HV 30. El canó pot tenir 
un canal al llarg del seu eix que permeti expulsar del dispositiu els productes irritants o 
altres substàncies actives.

En qualsevol cas, les barreres han d’impedir:

a) practicar o ampliar un orifici en el canó al llarg del seu eix;
b) retirar el canó, excepte si en retirar-lo s’inutilitza la zona de carcassa i recambra 

del dispositiu, o si es compromet de tal manera la integritat del dispositiu que no es pugui 
utilitzar com a base d’una arma de foc sense fer reparacions o afegits importants.

10. La recambra de cartutxos i el canó han d’estar desalineats, decantats o 
esgraonats de manera que el dispositiu no es pugui carregar amb munició ni disparar. A 
més, en el cas de dispositius de tipus revòlver:

a) les obertures frontals de la recambra cilíndrica s’han d’estrènyer per garantir que 
les bales quedin bloquejades a la recambra;

b) aquestes obertures estan desalineades respecte de la recambra.
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Especificacions tècniques de marcatge de les armes i els components essencials

1. Generalitats

Aquesta Instrucció tècnica transposa la Directiva d’execució (UE) 2019/68 de la 
Comissió, de 16 de gener de 2019, que estableix especificacions tècniques per al marcatge 
de les armes de foc i els seus components essencials en virtut de la Directiva 91/477/CEE 
del Consell, sobre el control de l’adquisició i la tinença d’armes.

De conformitat amb l’article 28 a 30, totes les armes de foc i els components essencials 
que en formin part o es comercialitzin per separat, han de disposar d’un marcatge clar, 
permanent i únic, que se’ls apliqui sense demora després de la seva fabricació o importació 
a la Unió Europea i, en tot cas, abans de la seva comercialització, d’acord amb les 
especificacions tècniques d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

Totes les marques, numeracions i senyals a què fan referència els apartats d’aquesta 
ITC s’han d’efectuar per un procediment que n’asseguri la permanència i claredat. La 
profunditat adequada i la mida de font de les marques és fonamental per evitar que s’alterin 
o eliminin fàcilment i aconseguir l’objectiu d’incrementar la traçabilitat de les armes i els 
seus components essencials.

En tot cas la marca de la carcassa o caixa de mecanismes ha d’identificar l’arma de foc 
en els registres corresponents; la resta de components essencials que integrin l’arma 
s’han de registrar quan tinguin un marcatge diferent de la carcassa o caixa de mecanismes.

Quan un component essencial sigui massa petit per ser marcat de conformitat amb 
aquest apartat, s’ha de marcar almenys amb el codi del país de fabricació i la numeració 
de fàbrica.

Marcatge de les armes de foc

1. Les marques gravades a l’arma de foc i els seus components essencials han de 
tenir una mida de lletra mínima d’almenys 1,6 mm. Excepcionalment, en cas d’impossibilitat 
tècnica, la Intervenció Central d’Armes i Explosius pot autoritzar la utilització d’una mida de 
lletra inferior per al marcatge dels components essencials que siguin massa petits.

2. En el cas de les carcasses i caixes de mecanismes fabricats amb un tipus de 
material no metàl·lic que no garanteixen la permanència del marcatge, especificat per la 
Intervenció Central d’Armes i Explosius, el marcatge s’ha d’aplicar a una placa metàl·lica 
permanentment integrada en el material de la carcassa o de la caixa de mecanismes, de 
manera que:

a) la placa no es pugui eliminar o substituir fàcilment i
b) eliminar la placa impliqués necessàriament destrossar part de la carcassa o de la 

caixa de mecanismes.

La Intervenció Central d’Armes i Explosius pot autoritzar l’ús d’altres tècniques de 
marcatge que garanteixin un nivell de claredat i permanència equivalent. Així mateix, ha de 
determinar a quins materials no metàl·lics els és aplicable aquesta especificació tenint en 
compte el grau en què aquests poden posar en perill la claredat i permanència del 
marcatge.

3. L’alfabet utilitzat en el marcatge ha de ser l’alfabet llatí.
4. El sistema de numeració utilitzat en el marcatge ha de ser l’aràbic.
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Targeta europea d’armes de foc

1. Objecte

De conformitat amb l’article 113 d’aquest Reglament, aquesta ITC té per objecte 
establir el model de la targeta europea d’armes de foc, de conformitat amb la Directiva 
91/477/CEE, de 18 de juny, sobre el control de l’adquisició i la tinença d’armes.

2. Targeta europea d’armes de foc

La Direcció General de la Guàrdia Civil ha de determinar les característiques físiques, 
la numeració i les mesures de seguretat de la targeta europea d’armes de foc, d’acord amb 
el model que figura a l’annex I.

La targeta europea d’armes de foc ha de ser plegable i els cossos que la formen han 
de quedar integrats, tant l’anvers com el revers, en un únic imprès mida DIN-A4.

La fotografia del titular de la targeta ha de ser de mida carnet, en posició de cara i 
descobert.

Per detallar els components essencials que formen part de les armes guiades, s’ha 
d’adjuntar el document que figura a l’annex II.
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ANNEX I

(Anvers)
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(Revers)
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ANNEX II

Apèndix a la targeta europea d’armes de foc número .....................

RELACIÓ de components essencials associats a la/les guia/guies de pertinença propietat 

del Sr. ...................................................................................................  (DNI ..............................). 

Arma Component essencial 
Núm. Marca Component Marca Núm. Descripció 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

.................................................. , a.......... de ...................................... de 20.......  

 

L'interventor d'Armes i Explosius 

 

 

 

 

 

   Signat -    
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