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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
17245 Reial decret 1628/2009, de 30 d’octubre, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre, i del Reglament d’armes, aprovat pel Reial 
decret 137/1993, de 29 de gener.

Recents atacs soferts per vaixells pesquers espanyols que porten a terme les seves 
activitats en aigües sotmeses a especials situacions de risc per a la vida i integritat dels 
seus tripulants aconsellen l’adopció de mesures destinades a millorar específicament la 
seguretat de les esmentades embarcacions i de les seves tripulacions, amb l’ús de mitjans 
adequats i destinats a la prevenció i dissuasió de possibles atacs. Aquests atacs s’han 
produït, en aigües internacionals properes a les costes de Somàlia, mitjançant la utilització 
d’armes de guerra, cosa que exigeix, en resposta a l’entitat i el caràcter de l’amenaça, la 
utilització dels mitjans de defensa i de prevenció adequats i proporcionats a aquestes 
formes d’agressió.

La normativa sobre seguretat privada constitueix el marc adequat que pot permetre el 
desenvolupament de serveis de seguretat privada dels vaixells, aprofundint en un procés, 
estès en totes les societats del nostre entorn, de realització d’activitats de seguretat per 
part d’altres instàncies socials i agents privats. L’article 4.2 de la Llei 23/1992, de 30 de 
juliol, de seguretat privada, habilita el Ministeri de l’Interior per determinar les característiques 
i finalitats dels mitjans materials i tècnics necessaris per a la prestació dels serveis de 
seguretat privada. Per la seva banda, l’article 11 de la mateixa llei atribueix als vigilants de 
seguretat, entre d’altres funcions, les d’exercir la vigilància i protecció de béns mobles i 
immobles, així com la protecció de les persones que s’hi puguin trobar. I l’article 14 estableix 
que els vigilants de seguretat només han de realitzar amb armes de foc les funcions de 
vigilància i de protecció de béns i de persones que els corresponen, en els casos que es 
determinin per reglament, i afegeix que la categoria de les armes adequades per realitzar 
els serveis de seguretat també s’ha de determinar per reglament.

Finalment, la disposició final primera de l’esmentada Llei 23/1992, de 30 de juliol, 
habilita el Govern per determinar per via reglamentària, entre d’altres, les condicions que 
s’han de complir en la prestació de serveis i en l’organització d’activitats de seguretat 
privada, les característiques que han de reunir els mitjans tècnics i materials utilitzats amb 
aquesta finalitat, i les funcions, deures i responsabilitats del personal de seguretat 
privada.

En desplegament i execució d’aquestes previsions de la Llei de seguretat privada, es 
fa necessari modificar les disposicions reglamentàries corresponents, per tal de permetre 
la prestació de la seguretat a bord dels vaixells mercants i vaixells pesquers de bandera 
espanyola en situacions d’especial risc per a persones i béns, de manera que pugui ser 
prestada pel personal de les empreses de seguretat, mitjançant la utilització degudament 
controlada de l’armament adequat per complir eficaçment les funcions de protecció i de 
prevenció que porten a terme legalment.

La regulació per l’Administració de l’Estat dels serveis de seguretat que puguin prestar, 
en aquest àmbit, les empreses privades i el seu personal, s’inscriu en el nucli essencial de 
la competència exclusiva en matèria de seguretat pública atribuïda a l’Estat per l’article 
148.1.29a de la Constitució.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Defensa, a proposta del ministre de 
l’Interior, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 30 d’octubre de 2009,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de Seguretat Privada, aprovat pel Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre.

U. L’article 81 queda redactat en els termes següents:
«Article 81. Prestació de serveis amb armes.
1. Els vigilants només realitzen amb armes de foc els serveis següents:
a) Els de protecció de l’emmagatzematge, recompte, classificació, transport i 

distribució de diners, valors i objectes valuosos o perillosos.
b) Els de vigilància i protecció de:

1r Centres i establiments militars i els altres dependents del Ministeri de 
Defensa, en què prestin servei membres de les Forces Armades o estiguin destinats 
a l’ús per l’esmentat personal.

2n Fàbriques, dipòsits i transport d’armes, explosius i substàncies perilloses.
3r Indústries o establiments qualificats de perillosos, d’acord amb la legislació 

d’activitats classificades, per manipulació, utilització o producció de matèries 
inflamables o explosives que estiguin en despoblat.

c) En els establiments següents, entitats, organismes, immobles i vaixells, quan 
així ho disposi bé la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil en els casos no 
circumscrits a l’àmbit provincial, o bé les delegacions o subdelegacions del Govern, 
circumstàncies valorades com ara la localització, el valor dels objectes a protegir, la 
concentració del risc o perillositat, la nocturnitat o altres d’anàloga significació:

1r Dependències de bancs, caixes d’estalvis i entitats de crèdit.
2n Centres de producció, transformació i distribució d’energia.
3r Centres i seus de repetidors de comunicació.
4t Polígons industrials i llocs on es concentri emmagatzematge de primeres 

matèries o mercaderies.
5è Urbanitzacions aïllades.
6è Joieries, argenteries o llocs on es fabriquin, s’emmagatzemin o s’exhibeixin 

objectes preciosos.
7è Museus, sales d’exposicions o similars.
8è Els llocs de caixa on es concentrin fons, de grans superfícies comercials o 

de casinos de joc.
9è Vaixells mercants i vaixells pesquers que naveguin sota bandera espanyola 

en aigües on hi hagi greu risc per a la seguretat de les persones o dels béns, o per 
a tots dos.

2. Quan les empreses, organismes o entitats titulars dels establiments o 
immobles entenguin que en casos no inclosos en l’apartat anterior el servei hagi de 
ser prestat amb armes de foc, tenint en compte les circumstàncies que s’hi esmenten, 
han de sol·licitar l’autorització corresponent a la Direcció General de la Policia i de 
la Guàrdia Civil, respecte a supòsits no circumscrits a l’àmbit provincial o a les 
delegacions o subdelegacions del Govern, que han de resoldre el que sigui 
procedent, i poden autoritzar la formalització del contracte corresponent.»

Dos. L’article 86 queda substituït pel següent:

«Article 86. Arma de foc i mitjans de defensa.
1. L’arma reglamentària dels vigilants de seguretat en els serveis que s’hagin 

de prestar amb armes és la que determini el Ministeri de l’Interior.
2. Els vigilants de seguretat han de portar la defensa que determini el Ministeri 

de l’Interior, en els casos que així mateix determini l’esmentat Ministeri.
3. Quan els vigilants en l’exercici de les seves funcions hagin de procedir a la 

detenció i immobilització de persones per posar-les a disposició de les Forces i 
Cossos de Seguretat, el cap de seguretat pot disposar l’ús de grillons.
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4. En els casos que preveu el núm. 9 de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 81 
anterior, els vigilants de seguretat privada poden portar i utilitzar armes de guerra 
per prestar serveis de protecció de persones i béns, per prevenir i repel·lir atacs, 
amb les característiques, en les condicions i amb els requisits que determinin, de 
manera conjunta, els ministeris de Defensa i d’Interior.»

Article segon. Modificació del Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, 
de 29 de gener.

U. L’article 6 queda modificat en els termes següents:

«Article 6.

1. Es consideren armes de guerra, i en conseqüència queden prohibits la seva 
adquisició, tinença i ús per particulars:

a) Armes de foc o sistemes d’armes de foc de calibre igual o superior a 20 
mil·límetres.

b) Armes de foc o sistemes d’armes de foc de calibre inferior a 20 mil·límetres, 
els calibres dels quals siguin considerats pel Ministeri de Defensa com de guerra.

c) Armes de foc automàtiques.
d) Les municions per a les armes indicades en els apartats a) i b).
e) Els conjunts, subconjunts i peces fonamentals de les armes i municions 

indicades en els apartats a) a d), així com, si s’escau, els seus sistemes entrenadors 
o subcalibres.

f) Bombes d’aviació, míssils, coets, torpedes, mines, granades, així com els 
seus subconjunts i peces fonamentals.

g) Les no incloses en els apartats anteriors i que consideri de guerra el Ministeri 
de Defensa.

2. Correspon al Govern, a proposta conjunta dels ministeris de Defensa i de 
l’Interior, determinar les armes compreses en aquest article que poden ser utilitzades 
com a dotació dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1, el Govern, en els casos que preveu 
l’article 81.1.c) 9è del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre, a proposta conjunta dels ministeris de Defensa i 
d’Interior, ha de fixar per ordre ministerial els termes i les condicions per a la tinença, 
control, utilització i, si s’escau, adquisició per part de les empreses de seguretat 
privada, d’armes de guerra, així com les característiques d’aquestes últimes.»

Dos. L’article 124 queda substituït pel següent:
«Articulo 124.
1. Les llicències C poden autoritzar una arma de les categories 1a, 2a 1 o 3a 

2, o les armes de guerra a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 6 d’aquest 
reglament, segons el servei a prestar, de conformitat amb el que disposa la regulació 
respectiva o, si no n’hi ha, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió 
Interministerial Permanent d’Armes i Explosius.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
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