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DECRET
L’article 54.3 del Reglament d'Armes aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de
gener,en endavant RA, estableix que: Les armes de la quarta categoria es poden adquirir i tenir
en el propi domicili, sense altre limitació que al declaració de la venda,la classe d'arma i les dades
d'identitat de l'Adquirent a l'Alcalde del municipi de la residència d'aquets i la Intervenció d'armes de la
Guàrdia Civil.
L'article 96.6 d'aquesta norma estableix que per portar i utilitzar armes de la quarta categoria es
necessitat obtenir targeta d'armes.
L'article 3 del RA estableix com a armes de la quarta categoria en l'apartat 1: les
Carrabines i pistoles de tir semiautomàtica i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per
aire o altre gas comprimit no assimilades a les escopetes; i en l'apartat 2: les carrabines i pistoles,
d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple,accionades per aire o altre gas
comprimit no assimilades a les escopetes.
El règim jurídic d'aquest tipus d'armes està regulat en l'article 105 d'aquest Reglament:
1. Per poder portar i usar les armes de la categoria 4ª fora del domicili hauran d'estar documentades
mitjançant targetes d'armes, que les acompanyaran en tot cas. Les targetes d'armes seran
concedides i retirades pels Alcaldes dels municipis en què es trobin residint els sol·licitants, prèvia
consideració de la conducta i antecedents dels mateixos. La seva validesa quedarà limitada als
respectius termes municipals.
2. Les armes incloses en la categoria 4.2, es poden documentar en nombre il·limitat amb targeta B, la
validesa de la qual serà permanent. De les compreses en la categoria 4.1, solament es podran
documentar sis armes amb targetes A la validesa de les quals serà de cinc anys.
3. No obstant això, l'autoritat municipal 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 concorrin.
4. Els sol·licitants de la targeta A hauran d'acreditar haver complert catorze anys d'edat, acreditant
aquest extrem per la presentació del document nacional d'identitat o document equivalent en vigor.
5. La targeta d'armes s'expedirà en imprès, que confeccionarà la Direcció general de la Guàrdia Civil.
En cada imprès es podran ressenyar fins a sis armes. Quan es tracti de targetes tipus B i el nombre
d'armes excedeixi de sis, l'interessat podrà ser titular de més d'una targeta.
6. De l'imprès es destinarà un exemplar a l'interessat; el segon serà remès per l'Alcaldia a la
Intervenció d'Armes
La necessitat de determinar la vigència a 5 anys en les autoritzacions atorgades ve
determinada pels possibles canvis personals en els requisits que poden donar lloc a la
seva autorització com són la conducta i antecedents de la persona sol·licitant, sempre
degudament justificades; així com la no existència en el municipi del Prat de Llobregat
d'espais autoritzats d’acord amb allò previst a l’article 149. 5: “Els Alcaldes podran
autoritzar, amb els condicionaments pertinents per a garantir la seguretat, l'obertura i el funcionament
d'espais en els què es pugui fer ús d'armes d'aire comprimit de la quarta categoria.
L'Ordre INT/2860/2012, de 17 de desembre, determina el règim aplicable a certes armes
utilitzables en zones lúdic esportives d'airsoft i paintball, que serà l'aplicable a les armes
de la quarta categoria dels articles 3 i 105 del Reglament d'Armes.
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L'Ordenança Fiscal número 10 en el seu article 5.9 estableix una taxa de 15€ per cada
expedició de llicència.
De conformitat amb allò establert als articles 21.1.a) i b) i, 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 53.1.a) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Per tot l'exposat anteriorment, com a tinent d’alcalde, en ús de les competències
delegades per l'Alcaldia mitjançant Decret d'organització DEC/3862/2011, de 30 de juny,
publicat al BOP del 22 de juliol de 2011.
RESOLC
Primer.- Establir que al municipi del Prat de Llobregat, les targetes d’armes a autoritzar
per a portar i usar les armes de les categories 4ª 1 i 4ª 2, fora del domicili i amb validesa
limitada al terme municipal, establerta al Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, així
com de les assimilades per l’Ordre INT/2860/2012, romandran limitades a un nombre
màxim de sis armes per persona com a màxim, i a una validesa de cinc anys,
independentment de la categoria o subcategoria en la qual estiguin expedides, per raó de
les justificacions referides a circumstàncies locals recollides en la part expositiva de la
present resolució.
Segon.- Les limitacions establertes en l’apartat anterior s’entendran sense perjudici de
les reduccions complementàries del nombre d’armes a autoritzar, en les categories
indicades, en funció de les circumstàncies personals, de conducta i antecedents de la
persona sol·licitant, degudament justificades, que motivin la seva reducció.
Tercer.- Determinar que a les autoritzacions corresponents constarà expressament el
termini de validesa de 5 anys a partir de la data de concessió i sense possibilitat de
pròrroga, ja que transcorregut aquest termini l’autorització quedarà automàticament
sense efectes, sense necessitat de cap notificació o resolució al respecte. Igualment, es
farà constar a la persona interessada que, en el seu cas, haurà de sol·licitar nova llicència
abans que hagi transcorregut el termini establert de 5 anys.
Quart. - Quan el sol·licitant ja tingui concedit autorització per un nombre superior
d’armes d’aquesta categoria, només es podrà atorgar nova autorització si es procedeix
prèviament a la inutilització d’una arma autoritzada o be, fins que l'interessat no renunciï
o inutilitzi les que ultrapassin el nombre màxim de 6.
Cinquè.- Procedir a la revisió de les autoritzacions atorgades amb anterioritat amb
vigència superiors a cinc anys o en aquells casos que així ho aconsellin les circumstàncies
personals concurrents.
Sisè.- Notificat la present resolució a l'interessat, al responsable de l'Àrea Bàsica Policial
del Prat de Llobregat del Cos dels Mossos d'Esquadra i a la Intervenció d’armes de la
Guàrdia Civil.
El Prat de Llobregat
En dono fe
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Signat electrònicament F_FIRMA_7
per:
L'alcalde
Lluís Tejedor Ballesteros
06/05/2014 19:51

F_RESOLUCION
Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
06/05/2014 11:26

Ajuntament del Prat de Llobregat
Decret
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Número DEC/2578/2014
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