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Administració Local

2015-08620
Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

Es fa públic que el text del Reglament d’armes i altres medis de defensa de la Policia Local, ha esdevingut aprovat 
defi nitivament en virtut del previst a l’art. 65.1 del Decret 179/1995, d’aprovació de Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en haver-se aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària de data 
6 de maig de 2015, havent–se donat compliment als tràmits d’exposició pública reglamentària, i havent-se certifi cat 
que durant el període d’exposició pública no han estat presentades al.legacions ni reclamacions.

D’acord amb el que disposen els articles 49 de la Llei reguladora de les bases del Règim Local, 178 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
resta aprovat defi nitivament l’esmentat reglament .

Contra l’esmentat acord que posa fi  a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació del present edicte, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 10.1, 25.1 i 46.1 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modifi cada per la Llei orgànica 
19/2003, de 23 de desembre.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 
58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es fa públic el text íntegre del Reglament:

REGLAMENT D’ARMES I ALTRES MEDIS DE DEFENSA DE LA POLICIA LOCAL

PREÀMBUL
Aquest reglament té per objectiu la regulació, ús i formació de l’armament i altres medis de defensa a utilitzar pels 
agents de la Policia Local de Mont-roig del Camp. El present reglament es basa en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les Policies Locals; el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes i explosius; el 
Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les Policies Locals; la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.
Aquest reglament és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens locals l’article 4 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

CAPÍTOL 1
Disposicions generals:

ARTICLE 1. Àmbit d’aplicació: Aquest Reglament és d’aplicació a tots els agents
funcionaris de carrera de la Policia Local de Mont-roig del Camp

ARTICLE 2. Dotació d’arma reglamentària:
2.1. Tots els agents funcionaris de carrera de la Policia Local hauran de ser dotats d’una arma reglamentària de foc 
curta per a l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el que preveu aquest Decret.
2.2. Tant les armes de foc com la seva munició són propietat de l’ Ajuntament de Mont-roig del Camp.

ARTICLE 3. Adjudicació de l’arma i de la guia:
3.1. Correspon a l’Alcalde l’adjudicació de l’arma de foc als agents funcionaris de carrera nomenats policies locals 
d’acord amb la legislació vigent, així com als aspirants que, d’acord amb les bases de la convocatòria, després 
d’haver superat el curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya, realitzin un període de pràctiques.
3.2. Juntament amb l’arma se’ls lliurarà la guia de pertinença d’aquesta i el carnet professional.
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ARTICLE 4. Serveis amb armes i excepcions:
L’ arma de foc es durà sempre que s’estigui de servei. No obstant això, excepcionalment i motivadament, l’Alcalde 
o persona en qui delegui podrà establir que determinants serveis, per les seves peculiars característiques, puguin 
prestar-se sense armes de foc.

ARTICLE 5. Prohibicions:
Queda prohibida la tinença d’armes de foc als vigilants, als agents nomenats a l’empara de la disposició addicional 
4 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals, als funcionaris en pràctiques que encara no hagin superat 
el curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya per accedir al cos i als funcionaris als quals se’ls hagi retirat per 
qualsevol de les causes especifi cades en aquest Decret.

ARTICLE 6. Responsabilitat:
L’Alcalde, o persona en qui delegui, adoptarà els controls i les mesures de seguretat que cregui necessàries per 
evitar la pèrdua, la sostracció o l’ús indegut de les armes i, sens perjudici de la responsabilitat penal i/o disciplinària 
que correspongui als titulars de les guies, serà també responsable, sempre que aquests supòsits es produeixin, per 
la concurrència de manca d’adopció de les mesures de control necessàries o de la seva insufi ciència.

ARTICLE 7. Estadístiques:
A efectes estadístics, la corporació a traves de la Prefectura de la Policia Local trametran al Departament de 
Governació el nombre i les característiques de les armes de foc de què disposin. Les variacions que produeixin, 
tant per augment com per disminució de les dotacions, amb relació al nombre i característiques de les armes de 
foc, seran comunicades al Departament de Governació, conjuntament amb la memòria dels serveis prestats, dins 
el primer trimestre de cada any.

CAPÍTOL 2

ARMES

ARTICLE 8. Models d’arma reglamentària:
8.1. Els membres de la Policia Local estaran dotats d’una pistola semiautomàtica del calibre 9 mm. Parabellum amb 
una longitud de canó entre 7 i 12,5.
8.2. Opcionalment i les pràctiques de perfeccionament de tir policíac establertes a l’article 25 d’aquest Reglament 
palesin una major preparació, l’Ajuntament podrà dotar els membres del cos citat d’un revòlver de calibre 0.38 SPL 
amb una longitud de canó entre 3” i 4”.
8.3. Així mateix, els membres de la Policia Local podran ser dotats d’altres models d’armes de foc curtes, les 
característiques de les quals seran establertes per decret del Govern, amb l’informe previ de la Comissió de 
Coordinació de les Policies Locals.

ARTICLE 9. Altres mitjans de defensa de l’Ajuntament:
9.1. L’Alcalde podrà dotar els membres de la Policia Local d’altres mitjans de defensa, els quals formaran part de la 
dotació per serveis específi cs.
9.2. Aquests mitjans són els que empara el Reial Decret 137/1993 de 29 de gener del Reglament d’Armes, que són 
les següents:
Armes de la 2ª categoria, 3ª.2ª categoria i 7ª.1ª categoria. Aquestes armes seran d’ús col·lectiu i per la realització 
de serveis específi cs. Les tipifi cades en l’Article 5.1 b), article 5.1 c) i article 6.1c) del mateix reglament.
9.3. En referència a l’article 5.1 c), les pistoles de conducció elèctrica, i per la utilització de les mateixes, serà 
necessari un curs específi c i un protocol intern.
9.4. Pel que referència a l’article 5.1 c), per adjudicació de la defensa tipus bastó policial extensible, serà obligatori 
la realització del curs específi c per l’ ús de la mateixa.

ARTICLE 10. Segona arma:
L’Alcalde podrà concedir als membres de la Policia Local autorització excepcional per a la possessió d’una segona 
arma de foc curta a part de la que rebin com a dotació reglamentària, en els termes previstos a la normativa vigent 
sobre armament. 

ARTICLE 11 Expedient d’armes:
L’Ajuntament obrirà a cadascun dels membres de la Policia Local un expedient on constaran totes les dades 
referents a la conservació, la tinença, l’ús de l’arma i de les municions de què reglamentàriament estigui dotat, i 
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de qualsevol altra dada d’interès relacionada amb la tinença i l’ús de l’arma de foc. També s’inclouran les revisions 
periòdiques, les pràctiques o els cursos de formació realitzats.

ARTICLE 12. Modifi cacions de l’arma:
El titular de la guia no podrà, sota cap concepte, modifi car les característiques de l’arma de foc, ni addicionar-
li elements aliens. Si s’observen anomalies o defectes que comprometin el normal funcionament de l’arma, el 
titular de la guia ho comunicarà al comandament corresponent, i s’abstindrà de manipular o d’efectuar gestions 
particulars per reparar-ne les defi ciències. Queda exclòs d’aquest apartat les armes les quals el propietari i titular 
siguin mateixa persona. 

ARTICLE 13. Pèrdua i destrucció:
13.1. En cas de pèrdua, sostracció, destrucció o modifi cació de les característiques de l’arma de foc o de la guia 
de pertinença, l’interessat haurà de comunicar-ho immediatament al comandament de qui depengui, i s’instruirà 
un expedient d’informació als efectes de determinar la possible responsabilitat del titular, i proposar, si escau, les 
mesures disciplinàries que corresponguin.
13.2. En cas de pèrdua o sostracció de la guia de pertinença, caldrà entregar l’arma corresponent al Cap del Cos 
o al comandament delegat, el qual la dipositarà a l’armer fi ns que pugui lliurar-se al titular una nova guia o una 
autorització temporal.

ARTICLE 14. Comunicació a la Intervenció d’Armes:
El Cap del Cos o el comandament delegat comunicarà de forma immediata a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia 
Civil les pèrdues o sostraccions de qualsevol arma de foc o guia de pertinença dels membres de la Policia Local.

ARTICLE 15. Revista d’armes:
El Cap del Cos o el comandament delegat passarà revista d’armes, d’acord amb el que preveu la legislació vigent 
sobre aquesta matèria.

ARTICLE 16. Invalidació de la guia:
Quedarà invalidada la guia de pertinença, i en conseqüència es dipositarà a la Prefectura del Cos, en els supòsits 
següents:
A) En deixar el servei actiu.
B) Per l’adopció de mesura cautelar de retirada de l’arma de foc, sempre que hi hagi indicis de defi ciències físiques, 
psíquiques o formatives que puguin comprometre el servei actiu.
C) En passar a la segona activitat quan el servei no es presti en el mateix cos de la policia local o quan el dictamen 
que determini el passi a la segona activitat palesi l’existència de malalties o defectes considerats causa de retirada 
de l’arma de foc.
D) Per l’adopció de mesura cautelar de suspensió de funcions en la resolució d’incoació d’expedient disciplinari. 
E) Per sanció disciplinària de suspensió de funcions.

ARTICLE 17. Mesures cautelars:
17.1. Als efectes previstos a la lletra b) de l’article anterior, l’Alcalde o persona en qui delegui ordenarà la retirada de 
l’arma de foc, per un període no superior a quinze dies. Si les causes que van motivar la retirada desapareixen, es 
retornarà l’arma i la guia al seu titular, però si subsisteixen es procedirà a demanar als especialistes corresponents 
informes amb relació als motius que van aconsellar-ne la retirada, els quals seran lliurats a l’òrgan competent amb 
caràcter confi dencial, per tal que emeti resolució sobre el manteniment o l’aixecament de la mesura cautelar.
17.2. En tot cas, l’adopció de la mesura cautelar haurà de ser motivada.

ARTICLE 18. Retirada de l’arma i de la guia:
Quan es procedeixi a la retirada d’una arma de foc es retirarà també la guia de pertinença i es lliurarà al titular 
d’aquesta un rebut justifi catiu de l’entrega, que serà retornat en recollir l’arma i la guia.

CAPÍTOL 3
Mesures de seguretat:

ARTICLE 19. Armers:
19.1. L’Ajuntament disposarà d’un armer dotat amb les màximes garanties de seguretat, sota la responsabilitat 
del Cap del Cos o comandament delegat, on cada agent, en acabar el servei, dipositarà l’arma reglamentaria, 
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llevat d’autorització expressa en contrari de l’Alcalde o persona en qui delegui. Queden excloses aquelles que són 
propietaris i titulars la mateixa persona.
19.2. També s’hi dipositaran les armes que estiguin retirades o no assignades i les que calgui reparar o verifi car.
19.3. Per altres mitjans de defensa o armes col·lectives es disposarà d’un altre armer.

ARTICLE 20. Característiques dels armers:
20.1. L’armer de seguretat per arma curta, és un armari completament blindat, dotat de compartiments individuals 
inventariats, que està sota la custòdia i la responsabilitat del Cap del Cos o del comandament delegat.
20.2. L’armer per armes col·lectives, és un armari completament blindat, amb una sola porta i son responsables les 
mateixes persones esmentades en l’apartat 20.1.
20.3. El titular de cada guia disposarà de la clau del seu compartiment, però hi haurà també una copia precintada 
de la qual, en cas de necessitat, podrà disposar el Cap del Cos o el comandament delegat.
20.4. Les claus de l’armer per armes col·lectives estaran amb possessió del Cap del Cos o comandament delegat.

ARTICLE 21. Ubicació de l’armer:
Els armers s’ubicaran en les dependències policíaques on únicament puguin tenir accés els membres de la plantilla 
i en un lloc on sigui possible el control visual. A falta d’aquestes garanties, caldrà situar els armers en un espai 
protegit i amb accés blindat. La clau de
l’habitacle, la tindrà el comandament responsable del servei.

CAPÍTOL 4

Control de les condicions per dur arma:

ARTICLE 22. Proves de selecció:
Les proves psicotècniques i mèdiques i els curs de formació específi c que es realitzen en els diferents processos de 
selecció per a l’accés a la Policia Local hauran de contenir exercicis o programes que permetin avaluar la capacitat 
per poder portar armes de foc.

ARTICLE 23. Revisions psicotècniques:
23.1. Les revisions psicotècniques als membres de la plantilla de la Policia Local es realitzaran, com a mínim, 
cada dos anys, mitjançant bateria aptitudinal, qüestionaris de personalitat i altres proves per detectar disfuncions o 
anomalies caracterials i, en cas de considerar-ho
necessari, entrevista personal o altres proves complementaries.
23.2. Per a la realització d’aquestes proves, l’Alcalde podrà sol·licitar la col·laboració del Departament de Governació 
de la Generalitat.
23.3. L’interessat te dret a ser informat sobre el resultat de la revisió mitjançant una entrevista amb l’especialista que 
l’hagi avaluat i ha de sol·licitar aquesta informació per via reglamentaria a l’Alcalde o persona en qui hagi delegat.
23.4. Els qui hagin obtingut el resultat de no apte en les proves psicotècniques o quan els peritatges d’aquesta 
naturalesa desaconsellin l’ús de l’arma podran sol·licitar la realització de noves proves un cop transcorreguts sis 
mesos des de la realització de l’anterior.

ARTICLE 24. Revisions mèdiques:
Les revisions mèdiques es realitzaran, com a mínim, cada dos anys, i serà causa de retirada de l’arma de foc 
l’existència de qualsevol de les malalties o dels defectes físics considerats causa de denegació de llicències, permís 
o tarja d’armes a la legislació vigent sobre armament.

ARTICLE 25. Formació en tir:
25.1. Tots els membres de la Policia Local, excepte aquells que tinguin l’arma retirada, hauran de realitzar 
obligatòriament, i com a mínim dos vegades l’any, exercicis de perfeccionament en tir policíac sota la supervisió 
d’instructors degudament qualifi cats.
25.2. Les pràctiques seran organitzades pel Cap del Cos o comandament delegat, els quals podran demanar 
col·laboració al Departament de Governació
25.3. Un cop l’any, com a mínim, les pràctiques es realitzaran d’acord amb el programa que establirà l’Escola de 
Policia de Catalunya.
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ARTICLE 26. Revisions extraordinàries:
26.1. L’Alcalde, per iniciativa pròpia o a proposta del Cap del Cos o del comandament delegat, podrà sol·licitar, 
si ho creu convenient, una revisió dels efectius de la plantilla de la Policia Local, a realitzar per part de tècnics 
especialistes, per tal de comprovar si continuen tenint la capacitat sufi cient per poder portar armes de foc. Tots els 
membres de la Policia Local resten obligats a sotmetre a les proves que es realitzin amb aquest objectiu.
26.2. Els policies locals en situació d’excedència, un cop s’incorporin al servei actiu, d’acord amb la legislació vigent, 
hauran de sotmetre a les proves que s’estableixen en l’apartat primer d’aquest article.

ARTICLE 27. Resultat de les proves:
27.1. Els resultats de les revisions psicotècniques i mèdiques i les pràctiques de perfeccionament en tir policíac 
s’incorporaran a l’expedient personal a que fa referència l’article 11 d’aquest reglament.
27.2. Els informes i els continguts de les proves psicotècniques i mèdiques que justifi quen el resultat d’apte o no 
apte quedaran sota la custòdia exclusiva dels tècnics que les realitzin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1.- L’Ajuntament podrà elaborar un programa de pràctiques de tir policíac el qual disposarà d’unes proves que 
determinaran els nivells de preparació esmentats a l’article 25, i homologats per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya
2.- L’Ajuntament podrà nomenar Instructors de Tir aquells agents que hagin obtingut la qualifi cació d’apte en els 
diferents cursos sobre la matèria i que els hagin organitzat un organisme competent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1.- l’Ajuntament, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, podrà retirar i donar de baixa totes les armes de 
que disposin els membres de la Policia Local que no estiguin subjectes a l’ esmentat reglament i, per tant, dotar-los 
de les armes que reglamentàriament s’indiquen.
2.- L’Ajuntament, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, dotarà els membres del Cos de la Policia Local, 
amb els armers necessaris i homologats, tal i com disposen els articles 19, 20 i 21.
 
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigència una vegada aprovat defi nitivament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí 
Ofi cial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Fran Morancho López, alcalde.
Mont-roig del Camp, 9 de juliol de 2015.
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