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ORDENANÇA REGULADORA DE L’EXPEDICIÓ DE TARGETES D’ARMES I DE LA 

SEVA UTILITZACIÓ 
 

 
 
CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1.  
 
1.Constitueix l’objecte de la present Ordenança la regulació dels expedients de 
concessió de la targeta d’armes per l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’acord amb el 
que es disposa en el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, en el que s’aprova el 
Reglament d’Armes. 
 
Article 2.  
2.1. Les armes objecte de regulació en la present Ordenança son les següents: 
 
Armes de quarta categoria , que son les accionades per aire o un altre gas 
comprimit, no assimilades a escopetes, entre les que es comprenen: 
1. Carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció. 
 
2.Carrabines i pistoles, d’ànima llisa i ratllada i d’un sol tir, i revòlvers d’acció simple. 
 
 
2.2. Es consideren armes semiautomàtiques aquelles que, un cop carregat el seu 
dipòsit de munició i introduït el primer cartutx a la recambra , només amb el moviment 
del gallet es produeixen trets successius.  
 
Article 3.  
Totes les armes de foc tindran les marques de fabricació corresponents, la numeració 
correlativa per tipus d’armes i el punxonament reglamentari d’un banc oficial de proves 
espanyol o reconegut en Espanya. 
 
 
CAPÍTOL 2.- LA TINENÇA I EL ÚS  
 
Article 4.  
4.1 Les targetes d’armes seran concedides i retirades, en el seu cas, per l’Alcaldia - 
Presidència de l’Ajuntament de Badia del Vallès als ciutadans que es troben 
empadronats en el Terme Municipal, prèvia consideració de la conducta i antecedents 
dels mateixos. La seva validesa resta limitada al propi Terme Municipal de Badia del 
Vallès. 
4.2 Tota persona física o jurídica que posseeixi cap arma regulada en el present 
Reglament, està obligada: 
 
a)A custodiar-la en lloc segur i a adoptar les mesures necessàries per evitar la pèrdua 
o sostracció.  
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b)A presentar les armes a les autoritats governatives o als seus agents, sempre que es 
requereix. 
 
c)A declarar immediatament, davant l’Alcaldia - Presidència la pèrdua, destrucció o 
sostracció de les armes i/o de la seva documentació.  
 
Article 5.  
5.1. Els usuaris de les armes hauran d’estar en tot moment en condicions de poder 
controlar-les. 
5.2. Queda prohibit portar, exhibir o fer us d’armes: 
. Sense necessitat o de forma negligent o temerària. 
. Quan es fan servir cascos o auriculars connectats amb aparells receptors o 
reproductors de so. 
. Sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, estimulants o altres 
substàncies anàlogues. 
 
Article 6.  
Sota cap concepte aquesta pràctica de tir es realitzarà als cascos de població d’aquest 
Terme Municipal, i la distància mínima de qualsevol edificació ha de ser de 300 
metres; per tant, està terminantment prohibit l’ús d’armes dins de la població i el 
circular per la mateixa amb les armes carregades, aquestes ha d’estar desmuntades o 
dins de les seves caixes o fundes protectores. 
 
Article 7.  
7.1 En presencia o proximitat d’altres persones, s’haurà d’actuar amb diligència i 
precaució necessària i comportar-se de forma que no es pugui causar perill, danys i 
perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus bens. 
7.2 Resta totalment prohibit la caça, o activitat anàloga, amb les armes objecte del 
present Reglament o disparar aquestes armes contra animals o plantes qualsevol que 
sigui la seva propietat o situació dins del Terme Municipal. 
7.3. Resta igualment prohibit utilitzar com a diana, senyals, postes de l’estesa elèctrica 
o telefònica, o en general, qualsevol altre objecte útil o edificació pública o privada.  
 
Article 8.  
Quan les armes siguin utilitzades per menors d’edat hauran d’anar acompanyats pel 
pare, la mare o persona que tingui la seva potestat o tutela. 
 
Article 9.  
Per a la tinença de les armes de 4a. categoria, cada arma haurà d’estar documentada 
amb la seva corresponent guia així com la corresponent targeta d’armes expedida per 
l’Alcaldia- Presidència d’aquest Municipi segons es recull al capítol 105 del Reial 
Decret 137/1993, de 29 de gener, per qual s’aprova el Reglament d’Armes. 
 
Article 10.  
10.1 El màxim d’armes que poden posseir cada interessat així com la seva validesa de 
la targeta d’armes, venen determinats pel tipus d’arma inclosa dins de la 4a. categoria, 
conforme la següent escala: 
 
A)Nombre d’armes: 
 
 
4a.-1, un màxim de 6 armes. 
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4a.-2, un màxim de 6 armes. 
 
 
B)Validesa de la targeta: 
 
 
4a.-1, dos anys. 
 
4a.-2, dos anys. 
 
10.2. No obstant, l’Alcaldia- Presidència podrà limitar o reduir, tant el nombre d’armes 
que pot posseir cada interessat com el temps de validesa de les targetes, tenint en 
compte les circumstàncies locals i personals que concerneixen. 
Article 11.  
Amb l’objecte de facilitar el coneixement de la present Ordenança pels interessats , 
juntament amb les targetes d’armes que expedeixi l’Ajuntament es lliurarà copia de la 
mateixa.  



 4

CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD, CONCESSIÓ I RENOVACIÓ 
 
Article 12.  
Son requisits imprescindibles per a l’obtenció o renovació de la targeta d’armes: 
 
Constar de la inscripció del sol·licitant en el padró d’habitants de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès. 
 
Tenir 14 anys d’edats complerts. En els casos de menors d’edat, hauran d’obtenir la 
corresponent autorització atorgada per la persona que exerceixi la pàtria potestat o 
tutela, fent-se responsable de l’actuació del menor, en el compliment de les normes de 
la present Ordenança i de la bona utilització de l’arma, responent dels danys i 
perjudicis que puguin ser causats pel menor i del pagament de la multa per infracció, 
en el seu cas, davant l’Autoritat Municipal. 
 
Còpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, Carnet de Conduir o 
Passaport. 
 
Factura d’adquisició de l’arma, així com el document on s’especifiquin les 
característiques de la mateixa. 
 
Informe favorable de la Policia Local referent a la conducta i antecedents del 
sol·licitant, en compliment de l’establer a l’article 98 del Reial Decret 137/1993, de 29 
de gener, per qual s’aprova el Reglament d’Armes. 
 
Certificat d’antecedents penals expedit pel registre central de penals i rebels del 
Ministeri de justícia 
 
Comprovant expedit per la Prefectura de la Policia Local, de que l’arma autoritzada 
es correspon amb la documentació justificativa de la seva compra i amb les 
característiques regulades en la present Ordenança. 
 
Justificant del pagament de la Taxa establerta en la corresponen Ordenança fiscal. 
 
Díptic blanc i tríptic groc (sense marques ni doblecs), que es puguin adquirir als 
establiments de venda autoritzats o a la Intervenció d’Armes de la Guardia Civil.  
 
Article 13.  
13.1. La targeta d’armes s’expedirà prèvia tramitació del corresponent expedient 
administratiu, per Resolució de l’Alcaldia. La notificació de la Resolució adoptada es 
considera el justificant de l’atorgament de l’autorització de l’arma. 
13.2. La targeta d’armes s’expedirà en impresos, que confeccionarà la Direcció 
General de la Guardia Civil. Aquests es podran ser adquirits en la Intervenció d’Armes 
de la Guardia Civil o bé als punts de venda autoritzats. 
13.3. En cada imprès es podrà ressenyar fins a sis armes. Quan es tracti de targetes 
de la categoria 4a. 2(B) i el nombre d’armes excedeixi de sis, l’interessat podrà ser el 
titular de més d’una targeta. 
13.4. De l’imprès es destinarà un exemplar a l’interessat; el segon es remetrà a la 
Intervenció d’Armes de la Guardia Civil i el tercer s’arxivarà a l’expedient tramitat. 
13.5. El titular de la targeta d’armes haurà de portar a sobre la targeta expedida, 
juntament amb la notificació de la Resolució de l’Alcaldia on s’autoritza l’arma.  
 
Article 14.  
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La renovació de la targeta d’armes requerirà la tramitació d’un expedient administratiu 
similar al de la concessió. 
 
Article 15.  
Tot propietari d’armes, quan aquestes siguin venudes o retirades d’ús, haurà de donar 
coneixement a l’Alcaldia en el termini màxim d’un mes, a l’objecte d’anul·lar o modificar 
la targeta corresponent. 
 
Article 16.  
Les autoritzacions sobre armes expedides per l’Ajuntament de Badia del Vallès 
perdran la seva validesa en els següents supòsits: 
 
Al finalitzar el període establert en la concessió, sense perjudici de la seva possible 
renovació.  
 
Per Resolució d’Alcaldia, prèvia comunicació del titular, en els suposats establers a 
l’article anterior. 
 
Per renovació imposada per sanció administrativa, conforme ho establert al Capítol 
següent. 
 
 
CAPITOL 4. RÈGIM SANCIONADOR  
 
Article 17.  
17.1. La comissió de qualsevol infracció administrativa en la manipulació i utilització de 
les armes autoritzades, donarà lloc a l’obertura i tramitació del corresponent 
procediment sancionador. 
17.2. L’Ajuntament de Badia del Vallès es competent per instruir i sancionar les 
infraccions administratives qualificades com a lleus en el article 157 del Reial Decret 
137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes. 
17.3. Les infraccions administratives qualificades com a greus o molt greus, sempre 
que els fets no siguin constitutius de delicte, seran sancionades pel Delegat del 
Govern en la Província. En el cas de que l’Ajuntament de Badia del Vallès tingués 
coneixement de la comissió d’una infracció administrativa que pogués ser qualificada 
com a greu o molt greu, s’elevarà l’assumpte a la Delegació a l’objecte de que es 
procedeixi a l’obertura del corresponent expedient. 
 
Article 18.  
18.1. Conforme es que s’estableix a l’article 57 del Reial Decret 137/1993, de 29 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes, seran considerades infraccions lleus i 
sancionades: 
 
a.Les tipificades als apartats b a f de l’article 156 del Reial Decret 137/1993, de 29 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes, referides a armes blanques, de aire 
comprimit, o la resta compreses en les categories 4 a 7, amb sancions de fins a 300,51 
€. 
b.L’omissió de les revistes, dels dipòsits o de l’exhibició de les armes als agents de 
l’autoritat, quan siguin obligatoris, amb sancions de fins a 150,25 € i retirada de les 
armes.  
 
c.L’ incompliment de l’obligació de donar compte a la Guardia Civil de la pèrdua, 
destrucció, robatori o sostracció de les armes, sanció fina a 150,25 €.  
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d.L’ incompliment de l’obligació de donar compte a la Guardia Civil de la pèrdua, 
destrucció, robatori o sostracció de les llicencies o guies de pertinença, amb una 
sanció de fins a 150,25 € i retirada de les armes. 
 
 
e.L’omissió de qualsevol altre classe d’informació o de les declaracions que siguin 
obligatòries: 
 
 
1.Amb sanció de fins 300,51 €, quan es tracti d’armers professionals. 
 
2.Amb sanció fins a 150,25 €, quan es tracti de particulars. 
 
 
f.La resta de contravencions del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament d’Armes i de la present Ordenança, no tipificades com 
infraccions molt greus i greus, amb sanció de fins 300,51 €, conjunta o alternativament 
amb incautació dels instruments o efectes utilitzats o retirada de les armes o de les 
seves documentacions. 
 
18.2. La retirada de les armes implica el desposseir de les mateixes i la prohibició de 
l’adquisició i tinença d’altres durant el termini que es determini, que no podrà excedir 
de dos anys. 
18.3. La retirada de les llicències o autoritzacions especials suposa la revocació dels 
mateixos; constituirà impediment per a la renovació durant el temps, no superior a dos 
anys, pel que hi hagués estat imposada, i implicarà el dipòsit obligatori de les armes. 
 
Article 19. Competència  
La competència per a resoldre els procediments sancionadors i, en el seu cas, per 
imposar les sancions establertes en la present Ordenança li correspon a l’Alcaldia. 
 
Disposició addicional primera  
Tots els sol·licitants de la targeta d’armes estan obligats a l’exhaustiu compliment 
d’aquesta Ordenança i de quantes disposicions complementàries pogués dictar 
l’Ajuntament de Badia del Vallès o autoritat competent. 
Així mateix, qualsevol ciutadà podrà posar en coneixement de l’Administració les 
infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn , o de les que tinguin coneixement 
cert.  
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Disposició addicional segona  
Contra les resolucions que es dictin, s’haurà d’interposar els recursos establerts amb 
caràcter general en la legislació vigent.  
 
Disposició derogatòria única  
Resten derogades quantes normes d’igual o inferior rang s’oposin al que s’estableix en 
la present Ordenança. 
 
Disposició final primera  
Les targetes d’armes concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor del present 
Reglament tindran una validesa de fins dos anys. Arribada aquesta data, hauran de 
sol·licitar la seva renovació conforme el que s’estableix en la present Ordenança. 
 
Disposició final segona  
De conformitat amb el que s’estableix en el article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, la present Ordenança entrarà en vigència un 
cop sigui publicada integrament en el Butlletí Oficial de la Província i un cop hagi 
transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de l’anomenada norma. 


