R E G L A M E N T IN T E R N D ’A R M A M E N T
D E L A P O L IC IA L O C A L D E S A N T J O A N D E L E S A B A D E S S E S

PREÀMBUL
Aquest reglament té per objectiu la regulació, ús i formació sobre l’armament a utilitzar pels
agents de la Policia Local de Sant Joan de les Abadesses. El present reglament es basa en
la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals, Reial Decret 137/1993 de 9 de gener
del Reglament d’armes i explosius i Decret 219/1996 de 12 de juny del Reglament
d’armament de les Policies Locals. Així mateix s’aplicarà sense perjudici de l’aplicació de les
lleis i normes reguladores actuals i de les que poden aprovar-se amb posterioritat a l’entrada
en vigor d’aquest reglament.
CAPÍTOL 1.-DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és d’aplicació a tots els agents de la Policia Local de Sant Joan de les
Abadesses.
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Article 2. Dotació d’arma reglamentària
1. Tots els agents funcionaris de carrera de la Policia Local que han superat
satisfactòriament el curs de l’Institut de Seguretat Pública de la Generalitat 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. Tant les armes de foc com la seva munició són propietat de l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
Article 3. Adjudicació de l’arma i de la guia
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.
2. Juntament amb l’arma se’ls lliurarà còpia de la guia de pertinença d’aquesta i el carnet
professional.
Article 4. 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 que encara no hagin superat el curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya per accedir al cos i als funcionaris als quals se l’hagi retirat per qualsevol de les
causes especificades en aquest Decret.
CAPITOL 2. ARMES
Article 5. Model d’armes reglamentària

La Corporació Municipal entregarà als membres de la Policia Local l’armament bàsic
especificat a continuació, el qual s’ha d’adaptar, en tot moment, a les disposicions de
caràcter general dictades sobre la matèria.
a) L’arma de foc, que podrà ser:
a. un revòlver de calibre 0.38 SPL amb una longitud de canó entre 3” i 4”.
b. una pistola semiautomàtica de calibre 9 mm parabellum amb una longitud
de canó entre 7 i 12,5 cm.
b) Defensa homologada per la normativa reguladora.
c) Les fundes d’armament i cartutxeres determinades per la prefectura.
Article 6. Altres mitjans de defensa de l’Ajuntament
L’Alcalde podrà dotar els membres de la Policia Local d’una pistola de conducció elèctrica,
inclosa en l’article 5.1.c del Reglament d’armes.
Article 7. Ús de l’ama
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1. L’arma de foc figurarà en l’equip individual com a armament reglamentari limitant el seu
ús, de manera exclusiva, a l’exercici del càrrec.
2. Per raons especials i d’acord amb el procediment establert, es pot dispensar als membres
de la Policia Local, de l’obligació de portar l’arma. Així mateix, i d’acord amb el procediment
establert es pot procedir a retirar-la definitivament.
CAPITOL 3. CONTROL DE LES CONDICIONS PER DUR ARMA
Article 8. Requisits per l’assignació d’armes
1. L’assignació d’una arma de foc exigeix la superació d’una sèrie de proves i requisits:
- Proves psicotècniques, destinades a descobrir possibles trastorns de la personalitat
i/o inadaptacions socials greus. Si es considera necessari, es realitzarà una
entrevista personal amb l’agent per tal de discutir el diagnòstic.
- Proves mèdiques per tal de detectar impediments físics.
- Curs de capacitació. En cas de no superar-lo i transcorregut més d’un any de la
realització de les proves anteriors, l’agent en qüestió les haurà de repetir alhora que
s’iniciarà de nou el procés.
2. L’assignació d’una pistola de conducció elèctrica i d’una defensa exigeix la superació
d’una sèrie de requisits:
- Formació específica inicial abans de la seva assignació.
- Proves mèdiques per tal de detectar impediments físics.
Article 9. Revisions
Els agents que ja disposin de l’arma de foc, estan obligats a:
- Fer proves psicotècniques periòdiques, de control.
- Fer proves mèdiques anuals, de control.

- Dur a terme un reciclatge periòdic sobre l’ús de l’arma. En el cas de no superació
d’aquest, per part d’un agent, se li pot retirar l’arma temporalment.
- Lliurar l’arma en els casos de jubilacions o de canvi d’una situació administrativa a
una altra com excedència, serveis especials, etc.
Els agents que ja disposin de la formació de la pistola de conducció elèctrica i/o d’una
defensa, estan obligats a:
- Fer proves mèdiques anuals, de control.
Article 10. Devolució de l’arma
S’ha de procedir a la devolució i dipòsit de l’arma de foc i de la seva guia en els casos
següents:

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 - Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.com | http://seu.santjoandelesabadesses.com

a) En deixar la situació de servei actiu (excedència, comissió de serveis....)
b) Per malaltia, disminució física o qualsevol altra circumstància personal, que
incapaciti per a la tinença d’aquesta, previ dictamen mèdic d’acord amb el que es
determina, en la normativa reguladora.
c) Per suspensió preventiva del càrrec amb motiu d’un expedient disciplinari.
d) Per infraccions comeses d’acord amb la normativa aplicable.
e) Per qualsevol altra circumstància que, a proposta de l’alcalde i/o de la prefectura,
ho faci aconsellable.
Article 11. Pèrdua, sostracció i desperfectes de l’arma o guia
En cas de pèrdua, sostracció, desperfectes de l’arma o de la guia, l’interessat haurà de
comunicar-ho immediatament a la prefectura, la qual determinarà la possible responsabilitat
del seu titular segons la informació recollida a l’efecte i proposarà, si s’escau, les mesures
correctives que corresponguin. També es donarà compte a la Intervenció d’armes de la
Guàrdia Civil. Igualment es comunicarà qualsevol ús que es faci de l’arma de foc.
CAPITOL 4. MESURES DE SEGURETAT
Article 12. Dipòsit de l’arma
Tots els membres del cos de la Policia Local de Sant Joan de les Abadesses, en finalitzar
els respectius serveis, hauran de dipositar obligatòriament tot l’armament en la seva caixeta
de l’armer. Només en cas d’autorització expressa de l’alcalde, es podrà portar l’arma i tenirla sota custòdia al domicili, mentre no estiguin de servei. En aquest cas però, hauran
d’adoptar les mesures de seguretat pertinents.
Article 13. Ús de l’arma
1. Durant el servei, s’haurà de portar l’arma dintre de la seva funda reglamentària es traurà
només quan les circumstàncies ho aconsellin.
2. L’agent podrà utilitzar la seva arma de foc reglamentària, tenint en compte la congruència,
oportunitat i proporcionalitat del seu ús davant d’una agressió il·legítima portada a terme
contra el propi agent o terceres persones. També podrà utilitzar-la quan de la situació
concreta es derivi un risc irreparable per a la seguretat ciutadana.
3. En l’esmentada agressió han de donar-se els següents supòsits:

a. Que sigui de tal intensitat i violència que posi en perill la vida o la integritat física
de la persona o persones atacades.
b. Que la utilització de l’arma de foc sigui l’únic mitjà racional per impedir o repel·lir
l’agressió.
c. Aconsellar, si és possible, els agressors perquè deposin la seva actitud i, en cas
de no donar cap resultat, efectuar els trets mínims disponibles procurant que
aquests, no afectin les zones vitals de l’organisme de l’agressor.
4. Cal tenir en compte, com a criteris generals:
- Que l’arma consisteix un mitjà preventiu i dissuasiu només utilitzable en situacions
molt concretes.
- Que les armes tenen relació amb la infracció de delictes greus en els quals la
violència física és el denominador comú.
Article 14. Mesures de seguretat
Quan no es donin els supòsits d’utilització de l’arma de foc, s’han de prendre totes aquelles
mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva pel ple de la
corporació, de la publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i del
transcurs del termini previst en els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local.

