REUNIÓ AMB LA GUÀRDIA CIVIL
COMANDANT QUESADA
El Senyor Antonio Morales, membre de la Junta Direc�va de la FCC i de la Representació Territorial
de la FCC a Barcelona juntament amb la Senyora Montse Romeo, Lletrada de la mateixa Representació, es van reunir al despatx del Senyor Miguel Angel Quesada Olmo, Comandant i Interventor
d’Armes i Explosius de Catalunya de la Guàrdia Civil, per tractar diversos temes i puntualitzar qües�ons que considerem poden ser interessants per tot el col·lec�u de caçadors.

Així, vam començar la reunió abordant el tema de l’ocupació il·legí�ma
dels immobles (ocupes) quan en aquests resulta haver guardada un arma
u�litzada per caçar.
El Comandant, Senyor Quesada, ens va recomanar que en el
cas de trobar-nos davant d’una situació com la plantejada,
en primer lloc, el propietari de l’immoble hauria de denunciar els fets i demanar al jutjat la intervenció dels Agents de
l’autoritat per tal que els hi perme�n l’entrada en la propietat ÚNICA I EXCLUSIVAMENT PER RECUPERAR LES ARMES.
Un altre actuació que podria realitzar el propietari, seria la
de posar-se en contacte amb les persones que han ocupat
l’immoble per tal que, de forma totalment voluntària, autoritzessin per escrit l’entrada als Agents de l’autoritat per
re�rar les Armes.

Davant d’aquestes directrius, podem dir que RESTEN DESMENTITS els comentaris que
s’han divulgat a traves de les xarxes socials que aﬁrmaven que el fet de disposar un
arma de caça en un domicili podia evitar l’ocupació il·legí�ma del mateix per la intervenció de la Guardia Civil. Per tant, hem de tenir clar que qualsevol Agent de l’autoritat
podrà intervenir però no per evitar als “ocupes” sinó per re�rar les armes guardades en
el domicili.

REVOCACIÓ O NO RENOVACIÓ DEL PERMÍS D’ARMES RELACIONAT AMB LA COVID-19.
Un altre qües�ó que es va comentar
amb el Comandant de la Guardia Civil
per esser, també, un tema molt debatut
a les xarxes socials i de gran actualitat, va
ser el fet de la possibilitat de la revocació o no renovació del permís d’armes
davant l’iniciï d’un procediment administra�u per incompliment de les mesures sanitàries acordades pel Govern
de Catalunya per la Covid. Al respecte,
dir que va respondre, clarament, que
aquesta causa que comportaria una denúncia administra�va, no tenia relació amb l’ac�vitat de la caça i què,
per tant, DE CAP DE LES MANERES podia comportar la re�rada del
permís d’armes pels caçadors.
Va explicar en primer lloc que disposar d’una llicencia d’armes NO ÉS UN DRET subjec�u, com
ho pot ser en altres països, sinó que està subjecta al previ compliment d’unes condicions personals i tècniques recollides en el Reglament d’Armes.
D’aquesta manera, encara que en un primer moment, es compleixin aquestes condicions pel
�tular de la llicència d’armes, és possible que per la comissió d’una infracció administra�va
com, per exemple, conduir sota els efectes de l’alcohol portant armes en el vehicle o per
infraccions a la Llei de caça, se’ns re�ri el permís o no es procedeixi a la seva renovació.
Va dir que en aquest tema hi havia una amplia discrecionalitat per atorgar o no la llicència
d’armes o revocar-la i que la casuís�ca era molta, però que, sempre es par�a del risc. Davant
de la sospita d’un risc encara que aquest no s’hagués produït no s’atorgaria o en el seu cas es
revocaria. Essent així, ens va dir que inclús amb una sentència per violència de gènere absolutòria

havia revocat la llicència d’armes per apreciar en la primera declaració de la dona una sèrie
de circumstancies que podria jus�ﬁcar un risc potencial (les sentencies dels tribunals van en
aquest sen�t).
UTILITZACIÓ DE CASCOS O AURICULARS EN ACCIÓ DE CAÇA.
Seguidament, ens vam interessar pel tema de la prohibició
de la u�lització dels cascos o auriculars quan s’està en acció
de caça. Al respecte, ens va comentar que ES PODIEN UTILITZAR en una batuda de caça major per rebre les corresponents instruccions o indicacions del Cap de colla donat que,
era evident, que a més milloraria la seguretat de l’ac�vitat
de la caça. Així mateix, de forma clara i expressa es va recordar que NO es podrien u�litzar per escoltar música, essent
en aquest cas mo�u suﬁcient per expedir la corresponent
denúncia. En conseqüència, sempre que la seva u�lització sigui per millorar la seguretat durant l’ac�vitat cinegè�ca estaran permesos.
Pel que fa als CASCOS ELECTRÒNICS QUE AMPLIFIQUEN EL
SOROLL EXTERIOR però amorteixen el soroll del tret, també
es poden u�litzar sempre i quan sigui per afavorir la seguretat. Al respecte, ens va dir que per a la prac�ca de la caça
s’ha d’estar amb els cincs sen�ts durant l’ac�vitat, per això, va
comentar que tampoc en aquest cas es podrien u�litzar per
escoltar música, donat que un dels sen�ts, la oïda, diﬁcultaria
la concentració necessària i incrementaria el risc d’accident,
que precisament, és el que s’ha d’evitar.
TRANSPORT DE LES ARMES
A con�nuació, li vam preguntar quines mesures de control hauríem d’adoptar els caçadors
durant el transport i l’ús de les armes.
En relació al transport de les armes va comentar que les mesures que hauríem de prendre
són les necessàries i suﬁcients perquè ningú ens pugui agafar l’arma.
A �tol d’exemple, va comentar que si després de la cacera s’organitzava un dinar de caçadors
hi hauria d’haver una persona que de forma exclusiva es�gués vigilant els vehicles en els
que es transporta l’arma encara que aquests es�guin tancats i controlats de lluny pels caçadors.

Pel que fa a l’ús, el Comandant, textualment ens va dir que l’arma no es podia separar de
les nostres mans, per tant, alhora d’esmorzar al camp l’haurem de descarregar i penjar a
l’esquena i mai deixar-la al terra o recolzada en un arbre.
LLICENCIES D’ARMES I GUIES.
Seguidament, vam comentar la pèrdua de les llicencies d’armes o de
les guies. El Comandant, Senyor Quesada, va ser molt clar en el tema
i ens va dir que la llicència d’armes pot anar en la cartera del caçador
però la GUIA que acredita la persona a la qual pertany l’arma, SEMPRE
ha d’anar amb l’ARMA. Així doncs, quan usem les armes, les dipositem o les transportem sempre la guia ha d’estar amb l’arma, SEMPRE!!!!, per evitar qualsevol responsabilitat.
El fet de que la guia no es�gui amb l’arma quan es produeix la seva pèrdua serà mo�u
de sanció.
La guia i l’arma sempre han d’anar juntes, per tant, no s’ha de portar a la cartera sinó que ha
d’acompanyar a l’arma.
De forma general, van comentar que la pèrdua, destrucció, robatori o furt de les LLICÈNCIES
O GUIES DE L’ARMA. Al respecte, va dir que el primer que hauríem de fer és denunciar-lo davant els Mossos d’Esquadra i a con�nuació i immediatament a la intervenció d’armes.
Comporta l’obligació d’avisar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil:
• Que podrà lliurà una autorització temporal d’ús d’armes
• Exigir el dipòsit de les armes
Si resta acreditada la manca de responsabilitat de la part interessada:
• Es tramita documentació deﬁni�va
• S’anul·la la extraviada, robada o sostreta
• Es retornen les armes si haguessin estat dipositades
LA PÈRDUA, DESTRUCCIÓ, ROBATORI O FURT DE LES ARMES:
Comporta l’obligació d’avisar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil, entregar la guia de
per�nència .
Si resta acreditada la manca de responsabilitat de la part interessada:
• Conservarà la llicència
• Podrà adquirir un altre arma
• No se l’imposarà cap sanció
L’incompliment d’avisar a la Guardi Civil pot comporta la comissió d’una infracció.

GUARDAR LES ARMES
Seguidament, vam parlar dels llocs on es tenen que guardar tant
les armes com les seves municions.
El Comandant, ens va comentar que les armes de la categoria 2.ª 2
(llicencia D) i les seves municions es poden guardar en els domicilis
dels seus �tulars, en caixes fortes o armers autoritzats per la Direcció General de la Guàrdia Civil i amb les corresponents mesures de
seguretat.
La munició es guardarà separada de les armes de foc en un lloc
segur sota clau, o dins d’un armer o en la caixa forta en un compar�ment diferent sota clau.
Les municions i armes de la categoria 3a 1 i 2 (llicencia E), hauran de ser guardades en els
domicilis dels �tulars, en llocs segurs amb clau, de manera que les armes i les municions no
siguin accessibles de manera conjunta.
A con�nuació, ens va recordar que tenint en compte la modiﬁcació del Reglament d’Armes,
la validesa de les llicencies d’armes és de 5 anys, es podran recollir totes en un sol document
que podrà tenir la mateixa data de caducitat la qual cosa, abara�rà molt el cost econòmic
d’aquests documents.
INTERVENCIÓ D’ARMES. CITA PREVIA PER INTERNET
Finalment, ens va comentar que seria molt convenient
que tots els caçadors que hagin de sol·licitar una CITA
PREVIA HO FACIN PER INTERNET, a ﬁ i efecte, d’evitar
els col·lapses telefònics que, diàriament, es produeixen
en les oﬁcines de la Guardia Civil I perquè d’aquesta manera, el caçador ,�ndrà la possibilitat d’escollir el dia que
més l’interessi.
Més informació:
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/cita_previa.html
Agraïm molt sincerament aquest �pus de reunions en les que qualsevol caçador es sen�ria
molt còmoda i compres, l’atenció oferta pel Comandant Quesada i el compromís mostra
cap al col·lec�u amb una predisposició incalculable.
Sabadell, 25 de novembre 2020

