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I. Disposicions generals

MINISTERI DE L’INTERIOR

4326 REIAL DECRET 316/2000, de 3 de març, pel
qual es modifiquen alguns preceptes del
Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret
137/1993, de 29 de gener, relatius a les lli-
cències i a les revistes d’armes. («BOE» 55,
de 4-3-2000.)

La freqüència amb què es du a terme actualment
l’expedició de llicències d’armes de persones majors de
seixanta i de setanta anys —amb periodicitat biennal i
anual respectivament— i, així mateix, el gran nombre
de tràmits administratius globalment necessaris per fer
l’esmentada revista de totes les armes documentades
reglamentàriament, genera un cúmul d’obligacions per
als titulars de les llicències i de les armes i una càrrega
considerable d’actuacions per a la Guàrdia Civil, que no
produeixen una repercussió proporcional en benefici del
manteniment de la seguretat pública.

Davant d’això, l’Administració pública ha de reaccio-
nar vinculada per un principi d’economia i perfecciona-
ment de les seves relacions amb els particulars i per
un altre principi, concurrent amb l’anterior, de simpli-
ficació i d’eficàcia de les seves actuacions, en qualssevol
dels seus àmbits competencials, i també en matèria d’ar-
mes, sempre que en aquest cas no puguin resultar min-
vats per cap concepte els nivells de contribució a la
seguretat pública assolits amb l’aplicació de la regla-
mentació vigent en la matèria.

Consegüentment, es considera obligat revisar el pro-
cés de racionalització dels requisits i de millora del pro-
cediment d’expedició de llicències d’armes a majors de
seixanta i de setanta anys, com també de realització
dels tràmits de revistes d’armes, atenent les justificades
queixes i peticions de les persones afectades, i espe-
cialment els plantejaments efectuats en diferents ins-
tàncies per les federacions, Nacional i autonòmiques,
de caça, en representació d’un nombrós co�ectiu de
caçadors de totes les edats, com també el compromís
contret pel Govern, en la mateixa línia de preocupacions,
tenint en compte la proposició no de llei aprovada per
la Comissió de Justícia i Interior del Congrés dels Dipu-
tats, amb data 5 de novembre de 1998.

Tot això es du a terme mitjançant un triple mecanisme
d’unificació: de la durada de les llicències expedides a
majors de seixanta i de setanta anys, que és idèntica
a la de les llicències concedides als altres ciutadans,
i que mantenen la vigència mitjançant l’obtenció de sim-
ples visats de l’autoritat competent, biennals i anuals,
respectivament; de la vigència de les llicències per a
rifles, que és igual que la de les llicències per a esco-
petes; i dels procediments de renovació de les llicències,
que es refonen amb els tràmits de les revistes d’armes;

a aquests efectes, es modifiquen els preceptes perti-
nents del Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret
137/1993, de 29 de gener.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior,
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 de març
de 2000,

D I S P O S O :

Article primer.

Els preceptes que s’esmenten del Reglament d’armes
aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener,
queden redactats en la forma que per a cada un d’a-
quests preceptes consta a continuació.

«Article 90.1.

Les armes de la 1a categoria, i totes les de con-
curs, han de passar revista cada tres anys. Les altres
armes que requereixin una guia de pertinença han
de passar revista cada cinc anys. En ambdós casos,
les revistes s’han de passar en el moment de pre-
sentar les so�icituds de renovació de les llicències
d’armes corresponents dels titulars d’aquelles.»

«Article 100.2.

Ningú no pot tenir més d’una llicència D, que
té cinc anys de validesa i autoritza per portar i uti-
litzar fins a cinc armes de la categoria 2a, 2.»

«Article 104.

1. Per mantenir la vigència de les llicències d’ar-
mes amb la durada determinada en els articles ante-
riors, les expedides a majors de seixanta anys
necessiten ser visades cada dos anys per l’autoritat
competent, amb l’aportació prèvia per l’interessat
d’un informe favorable, expedit per un centre de
reconeixement autoritzat o, si s’escau, amb la supe-
ració prèvia de les proves complementàries d’ap-
titud corresponents. Respecte a les expedides a
majors de setanta anys, aquesta formalitat s’ha d’e-
fectuar amb caràcter anual.

2. En els casos en què, en el moment de l’ex-
pedició de la llicència, per raons de possible evo-
lució d’una malaltia o un defecte físic del so�icitant
susceptible d’agreujar-se, es comprovi, per mitjà
d’un informe d’aptitud o de proves complementà-
ries, que no és possible expedir-la per a la totalitat
del termini normal de vigència, l’autoritat compe-
tent pot condicionar el manteniment de la vigència
a l’acreditació, amb la periodicitat que la mateixa
autoritat determini, de l’aptitud psicofísica neces-
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sària, mitjançant l’aportació de nous informes
d’aptitud o la realització de noves proves com-
plementàries, la qual cosa, si s’escau, s’ha de fer
constar a les llicències mitjançant els visats
corresponents.

3. Per als casos previstos en aquest article, el
Ministeri de l’Interior ha d’aprovar un model espe-
cial de llicència d’armes, amb un espai suficient
destinat a la consignació dels visats governatius
successius.»

Article segon.

S’afegeix un paràgraf nou a l’article 97.1 del Regla-
ment d’armes, del tenor literal següent:

«Quan es tracti de l’obtenció de llicències suc-
cessives, el so�icitant que sigui titular d’armes
corresponents a la llicència que se so�icita ha de
presentar, amb la so�icitud de nova concessió, l’ar-
ma o les armes documentades, personalment o per
mitjà d’un tercer autoritzat per escrit i que compti
amb la llicència corresponent a l’arma o les armes
de què es tracti, a efectes de revista.»

Disposició transitòria primera.

Els titulars de llicències d’armes que hagin passat
revista de l’arma o les armes corresponents durant
els dotze mesos anteriors al de l’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret, no tenen l’obligació de presentar
les armes a revista, llevat de requeriment especial de
la Intervenció d’Armes competent, quan so�icitin la
primera renovació de les llicències, posterior a l’en-
trada en vigor esmentada.

Disposició transitòria segona.

Les ampliacions de vigència que disposa aquest Reial
decret, no són aplicables a les llicències expedides ante-
riorment a la data d’entrada en vigor del Reial decret
les quals mantenen la vigència temporal per a la qual
van ser concedides.

Disposició transitòria tercera.

Les persones que, a la data d’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret, o posteriorment, siguin titulars d’una
llicència D, d’armes llargues ratllades per a caça major,
i de llicència E, per a escopetes i altres armes de les
categories 3a i 7a, 2 i 3, amb dates diferents de caducitat,
per tal d’unificar d’ara endavant el transcurs dels terminis
de vigència de totes dues llicències, poden instar con-
juntament la iniciació dels dos procediments de reno-
vació, i so�icitar voluntàriament, amb la renovació neces-
sària de la llicència que hagi caducat, la de la llicència
que encara estigui en vigor.

Disposició final única.

Aquest Reial decret entra en vigor d’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

JAIME MAYOR OREJA

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

4333 REIAL DECRET 323/2000, de 3 de març, pel
qual es modifiquen el Reglament general tèc-
nic de control i certificació de llavors i plantes
de viver, els reglaments tècnics de control i
certificació de llavors de remolatxa, plantes
farratgeres, cereals, blat de moro, melca i
patata de sembra, i el Reglament general del
registre de varietats comercials. («BOE» 55,
de 4-3-2000.)

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen a l’or-
denament jurídic intern la Directiva 98/95/CE, del Con-
sell, de 14 de desembre, que modifica, respecte de la
consolidació del mercat interior, les varietats de plantes
modificades genèticament i els recursos fitogenètics;
les directives del Consell 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE
i 70/457/CEE, relatives a la comercialització de llavors
de remolatxa, llavors de plantes farratgeres, llavors de
cereals, patata de sembra, llavors de plantes oleaginoses
i tèxtils, llavors de plantes hortícoles i sobre el catàleg
comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles, i la
Directiva 98/96/CEE, del Consell, de 14 de desembre,
per la qual es modifiquen, en particular pel que fa a
les inspeccions no oficials sobre el terreny, les directives
del Consell 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE,
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE i 70/457/CEE
relatives a la comercialització de llavors de remolatxa,
llavors de plantes farratgeres, llavors de cereals, patata
de sembra, llavors de plantes oleaginoses i tèxtils, llavors
de plantes hortícoles, i sobre el catàleg comú de varietats
d’espècies de plantes agrícoles.

Així mateix, s’incorporen la Directiva 1999/8/CE, de
la Comissió, de 18 de febrer, per la qual es modifica
la Directiva 66/402/CEE, del Consell, relativa a la comer-
cialització de les llavors de cereals; i la Directiva
1999/54/CE, de la Comissió, que modifica la Directiva
66/402/CEE, del Consell, relativa a la comercialització
de les llavors de cereals.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres del
dia 3 de març de 2000,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament general tèc-
nic de control i certificació de llavors i plantes de
viver.

Es modifica el Reglament general tècnic de control
i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per
l’Ordre de 23 de maig de 1986, modificat per última
vegada per l’Ordre de 18 de juliol de 1997, en els termes
següents:

1. A l’apartat 5 se substitueix la definició de comer-
cialització per la següent:

«Comercialització: la venda, la tinença amb vistes
a la venda, l’oferta de venda i qualsevol cessió,
lliurament o transmissió amb finalitats d’explotació
comercial de llavors o de plantes de viver a tercers,
a títol onerós o no.


