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1.- NORMATIVA APLICABLE. 

-Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes. 

- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

 

2.- INTRODUCCIÓ Al REGLAMENT D'ARMES 

El reglament ens introdueix el següent text normatiu. 

1. De conformitat amb el que es disposa en els articles 6, 7, 23 i següents de la 
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana 
, el present Reglament regula els requisits i condicions de la fabricació i 
reparacions d'armes, les seves imitacions i rèpliques, i de les seves peces 
fonamentals, així com tot el concernent a la seva circulació, emmagatzematge i 
comerç, la seva adquisició i alienació, la seva tinença i utilització, determinant les 
mesures de control necessàries per al compliment de tals requisits i condicions, 
a fi de salvaguardar la seguretat pública. Els seus preceptes seran supletoris de 
qualsevol altra disposició que, amb diferent finalitat, contingui normes referents 
a aquestes matèries. 

2. S'entendrà per peça tot element o element de recanvi específicament concebut 
per a una arma de foc i indispensable per al seu funcionament i tot dispositiu, 
concebut o adaptat per a disminuir el so causat pel tret d'una arma de foc. 

Es consideraran peces fonamentals o components essencials: D'armes de foc 
curtes, l'armadura, el forrellat o cilindre i el canó; d'armes de foc llargues, 
ratllades o d'ànima llisa, la caixa o calaix dels mecanismes, el forrellat o bàscula 
i el canó; així com els mecanismes de tancament de totes elles. 

A l'efecte d'el que es preveu en aquest Reglament, les peces fonamentals o 
components essencials acabats tindran el mateix règim jurídic que les armes de 
les quals formin part i quedaran incloses en la categoria en què s'hagi classificat 
l'arma en la qual es muntin o vagin a ser muntades. 

3. El règim d'adquisició, emmagatzematge, circulació, comerç i tinença de 
municions serà, amb caràcter general i sense perjudici de les normes especials 
que les regulin, el relatiu a l'adquisició, emmagatzematge, circulació, comerç i 
tinença de les armes de foc corresponents. 

4. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, i es regiran per la 
normativa especial dictada a aquest efecte, l'adquisició, tinença i ús d'armes per 
les Forces Armades, les Forces i Cossos de Seguretat i el Centre Nacional 
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d'Intel·ligència. Per al desenvolupament de les seves funcions també queden 
exclosos els establiments i instal·lacions d'aquestes Forces i Cossos i del Centre 
Nacional d'Intel·ligència. 

 

3.- DEFINICIONS 

A l'efecte del present Reglament, en relació amb les armes i la seva munició, 
s'entendrà per: 

1. Arma de foc: Tota arma portàtil que tingui canó i que llanci, estigui 
concebuda per a llançar o pugui transformar-se fàcilment per a llançar un 
perdigó, bala o projectil per l'acció d'un combustible propulsor. 

A aquest efecte, es considerarà que un objecte és susceptible de transformar-
se per a llançar un perdigó, bala o projectil per l'acció d'un combustible propulsor 
quan tingui l'aparença d'una arma de foc i a causa de la seva construcció o al 
material amb el qual està fabricada, pugui transformar-se d'aquesta manera. 

2. Arma d'aire o un altre gas comprimit: Armes que utilitzen com a força 
impulsora del projectil l'originada per l'expansió d'un gas comprimit. 

3. Arma antiga: Arma de foc el model del qual o l'any del qual de fabricació 
és anterior a l'1 de gener de 1890. 

4. Arma artística: Arma de foc que en la seva ornamentació presenta una 
peculiaritat diferent a les altres de la seva classe, en raó dels materials nobles 
empleats o de disseny, que li confereix un especial valor. 

5. Arma automàtica: Arma de foc que recarrega automàticament després 
de cada tret i amb la qual és possible efectuar diversos trets successius mentre 
romangui accionat el *disparador. 

6. Arma semiautomàtica: Arma de foc que després de cada tret es 
recarrega automàticament i amb la qual només és possible efectuar un tret en 
accionar el disparador cada vegada. 

7. Arma de avant carrega: Arma de foc en la qual la càrrega de projecció 
i el projectil s'introdueixen per la boca del canó o, si escau, per la boca de la 
recambra del tambor. La càrrega de projecció és de pólvora negra o de substància 
explosiva o pirotècnica similar. 

8. Arma blanca: Arma constituïda per una fulla metàl·lica o un altre material 
de característiques físiques semblants, tallant o punxant. 
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9. Arma combinada: Arma formada per la unió d'elements intercanviables 
o fixos de dos o més armes de diferent categoria, que poden ser utilitzats 
separada o conjuntament. 

10. Arma detonadora: Arma destinada per a la percussió de cartutxos 
sense projectil que provoquen un efecte sonor i les característiques del qual 
l'exclouen per a disparar qualsevol tipus de projectil. 

11. Arma Flobert: Arma de foc portàtil que utilitza munició de calibre 
Flobert. Aquesta arma sempre és de percussió anular i pot portar una petita 
càrrega de pólvora o solo la càrrega iniciadora. L'energia cinètica en boca no pot 
sobrepassar els cent (100) J per a cap calibre. 

12. Arma de foc curta: Arma de foc el canó del qual no excedeixi de 30 cm 
o la longitud total del qual no excedeixi de 60 cm. 

13. Arma de foc llarga: Qualsevol arma de foc que no sigui una arma de 
foc curta. 

14. Arma històrica: Arma de foc que se signifiqui especialment per la seva 
relació amb un fet o personatge històric rellevant, convenientment acreditada. 

15. Arma posada a tir o presa en dent: Arma de foc que estant en procés 
de fabricació ja està preparada per a efectuar el tret, encara que per a la seva 
total terminació faltin encara altres operacions. 

16. Arma de repetició: Arma de foc que es recarrega després de cada tret, 
mitjançant un mecanisme accionat pel tirador que introdueix en el canó un 
cartutx col·locat prèviament en el dipòsit de municions. 

17. Arma d'un sol tir: Arma de foc sense dipòsit de municions, que es 
recarrega abans de cada tret mitjançant la introducció manual d'un cartutx en la 
recambra o en un allotjament especial a l'entrada del canó. 

18. Arma basculant: Arma de foc que, sense dipòsit de municions, es 
carrega mitjançant la introducció manual d'un cartutx en la recambra i té un 
sistema de tancament mitjançant bàscula. Pot tenir un o diversos canons. 

19. Armer: Tota persona física o jurídica l'activitat professional de la qual 
consisteixi, en tot o en part, en la fabricació, comerç, canvi, lloguer, reparació o 
transformació d'armes de foc, les seves peces fonamentals o components 
essencials i municions. 

20. Corredor: Tota persona física o jurídica, diferent a un armer, mandatari, 
viatjant o representant, contemplats en aquest Reglament, l'activitat professional 
del qual consisteixi, en tot o en part, en la compra, venda o organització en 
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territori espanyol de les activitats relacionades amb les armes de foc o 
assimilades, les seves peces fonamentals o municions, negociant o concertant les 
citades transaccions comercials. 

21. Desmilitarització: Activitat fabril l'objectiu de la qual és transformar en 
civil o desbaratar una arma de guerra. 

22. Fabricació il·lícita: Fabricació o muntatge d'armes de foc, les seves 
peces fonamentals o components essencials i municions, sempre que se de 
alguna de les següents circumstàncies: 

A) Que es realitzin a partir de peces fonamentals o components essencials 
d'aquestes armes de foc que hagin estat objecte de tràfic il·lícit. 

B) Que no comptin amb autorització de l'autoritat competent. 

C) Que es trobin sense marcar aquelles armes de foc assemblades en el 
moment de la seva fabricació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 
28 d'aquest Reglament. 

23. Imitació d'arma: Objecte que per les seves característiques externes 
pugui induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa, encara que no pugui 
ser transformada en una arma. 

24. Localització: Rastreig sistemàtic de les armes de foc i, de ser possible, 
de les seves peces i municions, des del fabricant fins al comprador, amb la 
finalitat d'ajudar les autoritats competents a detectar, investigar i analitzar la 
fabricació i el tràfic il·lícits. 

25. Munició: Cartutx complet o els seus components, incloses les beines, els 
esquers, la càrrega propulsora, les bales o els projectils utilitzats en una arma de 
foc, sempre que aquests components estiguin autoritzats en territori nacional. 

26. Munició de bala perforant: Munició d'ús militar que s'utilitza per a 
perforar materials de blindatges o de protecció que normalment són de nucli dur 
o material dur. 

27. Munició de bala explosiva: Munició d'ús militar amb bales que 
contenen una càrrega que explota per impacte. 

28. Munició de bala incendiària: Munició d'ús militar amb bales que 
contenen una mescla química que s'inflama al contacte amb l'aire o per impacte. 

29. Munició de bala expansiva: Munició amb projectils de diferent 
composició, estructura i disseny amb la finalitat que, en impactar aquests en un 
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blanc similar al teixit carnós, es deformin expandint-se i transferint el màxim 
d'energia en aquests blancs. 

30. Reproducció o rèplica: Arma que és còpia d'una altra original, reunint 
totes les seves característiques, aptituds i possibilitats d'ús. 

31. Tràfic il·lícit a la Unió Europea: Adquisició, venda, lliurament, trasllat 
o transferència d'armes de foc, les seves peces fonamentals o components 
essencials i municions des d'o a través del territori d'un Estat membre de la Unió 
Europea al d'un altre Estat membre si qualsevol dels Estats membres interessats 
no l'hagués autoritzat o si les armes de foc assemblades no haguessin estat 
marcades, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 28 d'aquest 
Reglament. 

4.- CATEGORIAS D'ARMES 

S'entendrà per «armes» i «armes de foc» reglamentades, l'adquisició del qual, 
tinença i ús poden ser autoritzats o permesos conformement al que es disposa 
en aquest Reglament, els objectes que, tenint en compte les seves 
característiques, grau de perillositat i destinació o utilització, s'enumeren i 
classifiquen en el present article en les següents categories: 

1.ª Categoria. Llicència del tipus B (pistoles i revòlvers) 

Armes de foc curtes: Comprèn les pistoles y revòlvers. 

      

2.ªcategoría:  
Llicència tipus C (armes per a vigilància y guarderia) 

2.1.- Armes de foc llargues per a vigilància y guarderia: Son les armes 
llargues que reglamentàriament es determinen per Ordre del Ministeri de 
l’Interior o mitjançant decisió adoptada a proposta o de conformitat amb 
el mateix, com específiques per a desenvolupar funcions de vigilància i 
guarderia. 

Vigilants de Seguretat 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmasb.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmasb.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/armasseguprivada/licenciaarmasc.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/armasseguprivada/licenciaarmasc.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/armasseguprivada/licenciaarmasc.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/armasseguprivada/licenciaarmasc.html
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L’arma reglamentària dels vigilants de seguretat, en els serveis que hagin de 
prestar-se amb armes, serà: 

• Revòlver calibre 38 especial, de quatre polsades. 

 

 

Si per raons del servei s’han de fer ús d’armes llargues s’utilitzaran: 

• Escopeta de repetició del calibre 12/70, amb cartutxos de 12 postes. 

 

Quan hi hagi circumstàncies extraordinàries que impedeixin o bé desaconsellin l’ 
ús de les armes referenciades per a un servei concret, les empreses es podran 
sol·licitar de la Guardia Civil autorització per a usar: 

• Armes llargues ratllades de repetició, del calibre 6’35, 7’65, 9 mm 
curt, 9 mm parabel.lum ó 9 mm llarg. 
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Guardes Rurals 
 
Les armes de foc específiques dels guardes rurals per a desenvolupar 
funcions de vigilància i guarderia, amb caràcter general, seran: 

• Armes llargues ratllades de repetició. 

Son armes fabricades per a usar amb cartutxeria metàl·lica, apta per a la seva 
utilització amb arma curta, de calibres: 

• 6,35, 7,65, 9 mm curt, 

• 9 mm parabel.lum, 

• 9 mm llarg, 

• 22LR, 22 Màgnum, 

• 38 especial 

• 357 Màgnum. 

Quan hi hagi circumstàncies extraordinàries que impedeixin o desaconsellin l’ús 
de les armes llargues ratllades per a un servei concret, les empreses de seguretat 
podran sol·licitar de la Guardia Civil autorització per a usar: 

• Revòlver calibre 38 especial. 

• Escopeta del calibre 12, de repetició, amb cartutxos de 12 postes, 

 
Escoltes privats 
 
L'arma reglamentària dels escortes privats serà la pistola semiautomàtica del 
calibre 9 mm parabellum. 

• 2.2.- Armes de foc llargues ratllades: Es comprenen aquelles armes 
utilitzables per a caça major. També comprèn els canons estriats adaptables a 
escopetes de caça, amb recambra per a cartutxos metàl·lics, sempre que, en tots 
dos supòsits, no estiguin classificades com a armes de guerra. Llicencia tipus D 
(armes llargues ratllades per a caça major) 
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3.ª categoria:  

Llicència tipus E (armes per a tir esportiu i escopetes de caça) 

3.1.- Armes de foc llargues ratllades per a tipus esportiu, de calibre 5,6 
mil·límetres (.22 americà), de percussió anul·lar, bé siguin d’un tret, bé de 
repetició o semiautomàtiques. 

 

 

3.2.- Escopetes y demés armes de foc llargues d’ànima llisa, o que tinguin 
canó amb ratlles per a facilitar el plomeix, que els bancs de proves reconeguts 
hagin marcat amb punxó de escopeta de caça, no incloses entre les armes de 
guerra. 

 

 

3.3.- Armes accionades per aire o un altre gas comprimit, siguin llises o 
ratllades, sempre que l’energia cinètica del projectil en boca excedeixi de 24,2 
julls. 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmase.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmase.html
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4.ª categoria: 

Per poder portar i usar les armes  accionades per aire o un altre gas comprimit, 
de la categoria 4ª, fora del domicili és necessari tenir la targeta d’armes, les quals 
hauran d’acompanyar sempre a les armes. 

• La targeta tipus A, empara les armes de la categoria 4ª. 1. 

• La targeta tipus B, empara les armes de la categoria 4ª. 2. 

Els sol·licitants de la targeta tipus A hauran de acreditar tenir complerts 
els catorze anys d’edat, i hauran de presentar el document nacional d’identitat 
o  document equivalent en vigor. 

Les targetes d’armes seran concedides pels  Alcaldes/esses dels 
municipis de residència dels sol·licitants, valorant la conducta y antecedents 
dels sol·licitants. 

Tanmateix, l’autoritat municipal podrà limitar o reduir, tant el número d’armes 
que pot posseir cada interessat com el temps de validesa de les targetes, tenint 
present les circumstàncies locals i personals que es puguin considerar. 

La targeta d’armes s’expedirà en imprès que confeccionarà la Direcció General de 
la Guardia Civil. 

La seva validesa restarà limitada als respectius termes municipals. 

La targeta tipus A, validesa serà de cinc anys, podrà documentar fins a sis 
armes de la categoria 4ª.1. 

La targeta tipus B, la seva validesa serà permanent, podrà documentar un 
número il·limitat d’armes de la categoria 4ª.2. 

Quan el número d’armes en propietat excedeixi de sis armes de la categoria 4ª.2, 
l’interessat podrà ser titular de més d’una targeta tipus B.  

 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
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4.1.- Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició ; i revòlvers de 
doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a 
escopetes. 

      

 

 

 

4.2.- Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’ 
acció simple, accionades per aire o u altre gas comprimit no assimilades a 
escopetes. 

 

5.ª categoria:  

5.1.- Les armes blanques i en general les de fulla tallant o punxant no 
prohibides. 

5.2.- Els ganivets o matxets usats per unitats militars o que siguin imitació 
dels mateixos. 
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6.ª categoria: 

6.1.- Armes de foc antigues o històriques, les seves reproduccions i 
assimilades, conservades en museus autoritzats pel  Ministeri de Defensa, si son 
dependents de qualsevol dels tres Exèrcits, y pel Ministeri de l’Interior, en la resta 
de casos. 

 

 

6.2.- Les armes de foc quan el model o any de fabricació siguin anteriors al 1 
de gener de 1890, y les reproduccions i rèpliques de les mateixes, a menys que 
puguin disparar municions destinades a armes de guerra o a armes prohibides. 

La antiguitat serà fixada pel Ministeri de Defensa, que aprovarà els prototipus 
o copies dels originals, comunicant-lo a la Direcció General de la Policia i de la 
Guardia Civil a l’àmbit de la Guardia Civil. 

6.3.- La resta d’armes de foc que es conservin pels seu caràcter històric o 
artístic, donant compliment al previst als articles 107 y 108 del present 
Reglament. 

6.4.- En general, les armes d’avantcàrrega. 

 

7.ª categoria: 

7.1.- Armes d’injecció anestèsica capaces de llançar projectils que facilitin la 
captura o control d’animals, anestesiant-los a distància durant un temps. 
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7.2.-Les ballestes. 

 

     7.3.- Les armes per a llançar caps. 

 

7.4.- Les armes de sistema «Flobert». 
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7.5.-  Arc, les armes per a llençar línies de pesca i els fusells de pesca 
submarina que serveixin per a disparar fletxes o arpons, eficaços per a la 
pesca i pera a altres fins esportius. 

  

 

    

  7.7.- Els revòlvers o pistoles detonadores i les pistoles llença-bengales. 

 

 

 

5.- LLICÈNCIES D'ARMES.- 

Precisarà de llicència d'armes la tinença i l'ús de les armes de les categories 1a, 

2a, 3a, i 7a.2 i 7a.3 
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CLASSES DE LLICÈNCIES 

• Llicència d'armes "A" 
• Llicència d'armes "B" 

• Llicència d'armes "C" 
• Llicència d'armes "D" 
• Llicència d'armes tipus "E" 
• Llicència d'armes tipus "F" 

• Majors de seixanta anys 

 

LLICÈNCIA D'ARMES "A" 

• La llicència d'armes "A" documentarà les armes de les categories 1a, 2a i 
3a de propietat privada del personal de les Cossos Específics dels Exèrcits, 
dels Cossos Comuns de les Forces Armades, de les Forces i Cossos de 
Seguretat i del Servei de Vigilància Duanera, sempre que es trobi en actiu 
o en les situacions que determina l'article 114.2 del Reial decret 137/1993, 
de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes. 

LLICÈNCIA D'ARMES "B" 

• Per a armes de foc curtes de particulars. 
• La llicència d'armes "B" solament podrà ser expedida als qui tinguin 

necessitat d'obtenir-la, i serà competent per a concedir-la la Direcció 
General de la Guàrdia Civil. 
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• En la sol·licitud o en memòria adjunta es faran constar, amb tot detall, els 
motius que fonamentin la necessitat de possessió d'arma curta, 
acompanyant a aquella quants documents desitgi aportar el sol·licitant, 
que serveixin per a fonamentar la necessitat d'usar arma, tenint en compte 
que la raó de defensa de persones o béns, per si sola, no justifica la 
concessió de la llicència, l'expedició de la qual tindrà caràcter restrictiu, 
limitant-se a supòsits d'existència de risc especial i de necessitat. 

• Aquestes llicències tindran tres anys de validesa, al cap dels quals, per a 
poder usar les armes autoritzades amb elles, hauran de sol·licitar-se noves 
llicències en la mateixa forma que les anteriors. Ningú podrà posseir més 
d'una llicència "B", i cada llicència no empararà més d'una arma. 

LLICÈNCIA D'ARMES "C" 

• Per a armes de dotació del personal de vigilància de seguretat pertanyent 
a empreses de seguretat i en general les entitats o organismes la 
constitució dels quals o funcionament compleixin els requisits legalment 
previnguts dels quals depenguin personal de seguretat, etc. 

• El personal dels Cossos i organismes legalment considerats auxiliars per al 
manteniment de la seguretat pública i persecució de la criminalitat, així 
com els vigilants de seguretat i personal legalment assimilat, podran 
sol·licitar dels Caps de les Comandàncies de la Guàrdia Civil aquest tipus 
de Llicències. 

LLICÈNCIA D'ARMES "D" 

• Els qui requereixin armes de la categoria 2a.2 (armes de foc llargues 
ratllades per a caça major) hauran d'obtenir prèviament llicencia "D". 

• Ningú podrà posseir més d'una llicència "D", que tindrà cinc anys de 
validesa i autoritzarà per a portar i usar fins a cinc armes de la categoria 
2a.2.  

• La competència per a concedir-la correspon als Comandaments de Zona 
de la Guàrdia Civil. 

• Amb la llicència "D" es podrà adquirir una arma de la categoria 2a.2. 
L'adquisició de cadascuna de les restants requerirà l'obtenció prèvia d'una 
autorització especial. 

• Les armes de la categoria 2a.2 hauran de ser guardades: 

- En els propis domicilis dels seus titulars, en caixes fortes o *armers 
autoritzats, amb les mesures de seguretat necessàries aprovades per la 
Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, que podrà comprovar-
les en tot moment. 

- En els locals d'empreses o entitats especialitzades en la custòdia d'armes.   
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• L'adquisició, tinença i ús de les alces o mires telescòpiques o artificis 
adaptables a les armes de caça major per a augmentar la seva eficàcia, 
solament es permetran a les persones que acreditin posseir llicència D per 
a armes de caça major davant els establiments de venda, els quals hauran 
de comunicar-ho a la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil. 

LLICÈNCIA D'ARMES TIPUS "E" 

• Els posseïdors d'armes de les categories 3a (armes de foc llargues per a 
tir esportiu, de calibre 5,6 mil·límetres, escopetes i altres armes de foc 
llargues d'ànima llisa, o que tinguin canó amb ratlles per a facilitar el 
*plomeu, armes accionades per aire o un altre gas comprimit, sempre que 
l'energia cinètica del projectil en boca excedeixi de 24,2 juliols), 7a.2 
(ballestes) i 7a.3(armes per a llançar caps i el llançador d'ajudes), 
precisaran una llicencia E d'armes, que autoritzarà per a posseir, portar i 
usar les armes d'aquestes categories. El seu número no excedirà de sis 
escopetes o de sis armes llargues ratllades per a tir esportiu, ni de dotze 
armes en total. 

• Ningú podrà posseir més d'una llicència E, que tindrà cinc anys de validesa. 
• Serà concedida pels Delegats del Govern, els qui podran delegar en els 

primers Caps de les Comandàncies de la Guàrdia Civil. 
• Les llicències d'armes de foc per a llançar caps seran expedides pels 

Delegats del Govern, previ informe dels Comandants de Marina. 

LLICÈNCIA D'ARMES TIPUS "F" 

• La llicència d'armes "F" documentarà les armes de concurs de tir esportiu 
d'afiliats de federacions esportives que utilitzin armes de foc per a la 
pràctica de la corresponent activitat esportiva. 

• 1. La llicència F només permetrà l'ús de les armes en els camps, polígons 
o galeries autoritzats per a la pràctica del tir i únicament podran portar-se 
amb tal objecte. 

• 2. Les armes completes hauran de ser guardades: 

a) En els locals de les federacions que ofereixin les degudes condicions 
de seguretat, segons el parer de la Guàrdia Civil. 

b) Desactivades en els domicilis dels titulars, sempre que els 
tancaments o les peces essencials per al seu funcionament es guardin 
en locals de les corresponents federacions esportives que ofereixin les 
degudes condicions de seguretat, segons el parer de la Guàrdia Civil. 

Les llicències F tindran un termini de validesa de tres anys, al cap dels quals, per 
a poder tenir i usar les armes corresponents, hauran de sol·licitar-se noves 
llicències en la mateixa forma que les anteriors. 
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MAJORS DE SEIXANTA ANYS 

Per a mantenir la vigència de les llicències d'armes amb la durada determinada 
en els paràgrafs anteriors, les expedides als majors de seixanta anys necessitaran 
ser visades cada dos anys per l'autoritat competent, prèvia aportació per 
l'interessat d'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement 
autoritzat  prèvia superació de les corresponents proves complementàries 
d'aptitud. Respecte a les expedides a majors de setanta anys, aquesta formalitat 
haurà d'efectuar-se amb caràcter anual. 

En els supòsits en què, al temps de l'expedició de la llicència, per raons de 
possible malaltia o defecte físic del sol·licitant susceptible d'agreujar-se, es 
comprovi, a través d'informe d'aptitud o de proves complementàries, que no és 
possible expedir-la per a la totalitat del termini normal de vigència, l'autoritat 
competent podrà condicionar el manteniment d'aquesta vigència a l'acreditació, 
amb la periodicitat que la pròpia autoritat determini, de l'aptitud psicofísica 
necessària, mitjançant l'aportació de nous informes d'aptitud o la realització de 
noves proves complementàries, la qual cosa es farà constar, en les llicències 
mitjançant els corresponents visats. 

 

6.- GUIA DE PERTINENÇA 

Per a la tinença de les armes de les categories 1a, 2a, 3a, 6a i de les armes 
de la categoria 7a.1, 2, 3 i 4, cada arma haurà d'estar documentada amb el seu 
corresponent guia de pertinença. 

Les guies de pertinença seran expedides als titulars de les armes per les 
Intervencions d'Armes, excepte al personal de les Forces Armades, dels Cossos i 
Forces de Seguretat i funcionaris del Servei de Vigilància Duanera. Les guies de 
pertinença de les armes de foc per a llançar caps les expediran les Comandàncies 
de la Guàrdia Civil, previ informe de les Comandàncies de Marina. 

En la guia de pertinença, estesa en el corresponent imprès confeccionat 
per la Direcció General de la Guàrdia Civil, es faran constar el número del 
document nacional d'identitat o document equivalent i les dades personals del 
propietari de l'arma, així com els de la llicència corresponent; contindrà una 
ressenya completa de l'arma; i l'acompanyarà sempre, en els casos d'ús, dipòsit 
i transport. 

En els casos en què el titular de les armes sigui un organisme, entitat o 
empresa, es farà constar la seva denominació o raó social en el lloc corresponent 
de la guia. 
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En la mateixa guia de l'arma es ressenyaran, si escau, els canons, tambors, 
calibres i subcalibres intercanviables que s'adquireixin per a usar amb aquella, 
sempre que no suposin canvi de categoria de l'arma 

 

 

7.- GUIA DE CIRCULACIÓ 

La guia de circulació és el document que empara el trasllat, sense llicència ni guia 
de pertinença, entre dos llocs, d'armes de les categories 1a, 2a, 3a i 6a i les seves 
peces fonamentals i de les armes completes de la categoria 7a.1, 2, 3 i 4, encara 
que vagin sense montar. S'ajustarà als models aprovats per la Direcció General 
de la Guàrdia Civil i serà expedida per la Intervenció d'Armes corresponent, una 
vegada comprovades les mercaderies a què es refereix. 

Si durant el trajecte s'extraviés alguna guia, s'estendrà un nou exemplar que 
anul·larà l'extraviat, quedant mentrestant l'expedició detinguda sota la vigilància 
i custòdia que determini la Intervenció d'Armes. 

En la guia de circulació es ressenyarà la quantitat, tipus, marca i, si escau, model, 
calibre, sèrie i número de fabricació o contrasenya de les armes; si l'enviament 
porta peces; els noms del remitent, consignatari i destinatari; el nombre 
d'envasos i la marca i el detall del precinte. 
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8.- AUTORITZACIONS ESPECIALS D'ÚS D'ARMES PER MENORS 

1. Els espanyols i estrangers, amb residència a Espanya, que siguin majors de 
setze anys i menors de divuit, podran utilitzar exclusivament per a la caça o per 
a competicions esportives en els Reglaments de les quals es trobi reconeguda la 
categoria «júnior», però no posseir ni portar dins de les poblacions, armes 
llargues ratllades per a caça major o, si escau, de la categoria 3a, 1, sempre que 
es trobin en possessió legal d'una autorització especial d'ús d'armes per a menors 
i vagin acompanyats de persones majors d'edat, amb llicència d'armes D, E o F, 
que prèviament s'hagin compromès a acompanyar-los i vigilar-los en cada cacera 
o acte esportiu. 

2. Amb les mateixes condicions i requisits, els majors de catorze anys i menors 
de divuit podran utilitzar les armes de la categoria 3a, 2, per a la caça i les de la 
categoria 3a,  2 i 3, per a competicions esportives en els Reglaments de les quals 
es trobi reconeguda la categoria «júnior», obtenint una autorització especial d'ús 
d'armes per a menors. 

3. Les autoritzacions especials d'ús d'armes per a menors tindran validesa fins a 
la majoria d'edat dels seus titulars, sense necessitat d'obtenir renovacions, i serà 
competent per a concedir-les el Director general de la Guàrdia Civil. 

4. Les sol·licituds es presentaran en les Comandàncies o Llocs de la Guàrdia Civil 
corresponents al domicili de l'interessat subscrites per aquest i per la persona 
que exerceix la pàtria potestat o la tutela sobre aquest, i hauran d'acompanyar-
se els documents següents: 

a) Certificat d'antecedents penals, si es tracta de majors de setze anys. 

b) Certificat d'antecedents penals de la persona que exerceixi la pàtria potestat 
o la tutela sobre el sol·licitant. 

c) Fotocòpies dels documents nacionals d'identitat en vigor de tots dos, o de les 
targetes o autoritzacions de residència si es tracta d'estrangers, que seran 
acarades amb els seus originals, retornant-se aquests als interessats. 

d) Autorització per a l'ús d'armes de les classes expressades, atorgada per la 
persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutela, responsabilitzant-se de la 
seva actuació, davant Notari, autoritat governativa, alcaldia, Comissaria de 
Policia, Comandància, Intervenció d'Armes o Lloc de la Guàrdia Civil. 

e) Informe d'aptituds psicofísiques. 

No serà necessària la presentació dels documents ressenyats, relatius a la 
persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutela, si aquesta es troba en 
possessió de qualsevol llicència d'armes en vigor. 
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5. Les sol·licituds i els documents assenyalats hauran de ser remesos a la Direcció 
General de la Guàrdia Civil, acompanyant-se informe de conducta i antecedents 
de l'interessat i de la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutela. 

 

9.- LLICÈNCIES A PERSONA DEPENDENT DE LES FORCES ARMADES, DE 
LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT I DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
DUANERA. 

1.-Al personal que a continuació s'indica, sempre que es trobi en servei actiu o 
disponible, li serà considerada com a llicència A la seva targeta d'identitat militar 
o carnet professional: 

a) Oficials Generals, Oficials Superiors, Oficials, Suboficials Superiors, Suboficials 
i els seus assimilats de l'Exèrcit de Terra, de l'Armada, de l'Exèrcit de l'Aire i dels 
Cossos Comuns de les Forces Armades i els Caps Primers especialistes veterans 
de l'Armada. 

b) Els membres del Cos de la Guàrdia Civil. 

c) Els funcionaris del Cos Nacional de Policia. 

d) Els membres dels Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes i de les 
Corporacions locals. 

e) Els funcionaris del Servei de Vigilància Duanera. 

2. La targeta d'identitat militar serà considerada a més com a llicència A per al 
personal ressenyat en l'apartat 1.a) i b) que es trobi en la situació d'excedència 
voluntària per la causa prevista en el punt e) de l'article 31 del Reglament General 
d'adquisició i pèrdua de la Condició de Militar i de Situacions Administratives del 
Personal Militar Professional, aprovat pel Reial decret 1385/1990, de 8 de 
novembre, o en reserva ocupant lloc orgànic del Ministeri de Defensa o, si escau, 
del Ministeri de l'Interior, i per al personal estatutari permanent del Centre 
Nacional d'Intel·ligència ressenyat en els apartats 1.a) i b) d'aquest article. 

El personal relacionat en l'article anterior haurà d'estar proveït d'una guia de 
pertinença per a cada arma que posseeixi, expedida per les autoritats que designi 
el Ministeri de Defensa, per al pertanyent a les Forces Armades ; per la Direcció 
General de la Policia, per al Cos Nacional de Policia, i per la Direcció General de 
la Guàrdia Civil, per al personal del Cos de la Guàrdia Civil, el del Servei de 
Vigilància Duanera i el dels Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes i de 
les Corporacions locals. 

Aquestes guies de pertinença es marcaran de la següent manera: 
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a) Per a l'Exèrcit de Terra: E.T. i numeració correlativa. 

b) Per a l'Armada: F.N. i numeració correlativa. 

c) Per a l'Exèrcit de l'Aire: E.A. i numeració correlativa. 

d) Per als Cossos comuns de les Forces Armades: M. Sr. i numeració correlativa. 

e) Per a la Guàrdia Civil: G.C. i numeració correlativa. 

f) Per al Cos Nacional de Policia: C.N.P. i numeració correlativa. 

g) Per al personal dels Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, amb les 
lletres PA, una tercera lletra específica de cada Comunitat Autònoma i numeració 
correlativa. 

h) Per al personal dels Cossos de Policia de les Entitats locals, amb les lletres *PL, 
el número corresponent a cada Entitat local en el Codi Geogràfic Nacional i 
numeració correlativa de les guies. 

i) Per al Servei de Vigilància Duanera: S.V. A. i numeració correlativa. 

S'estendran en cartolina blanca i constaran de tres cossos, que se separaran, per 
a lliurar un a l'interessat ; un altre, que s'unirà al seu expedient d'armes, i un 
altre, que s'enviarà a la Intervenció Central d'Armes i Explosius de la Guàrdia 
Civil, per a la seva constància en el Registre Central de Guies i de Llicències. 

 

10.-LLICENCIES ARMES VIGILANTS DE SEGURETAT.- 

El personal dels Cossos i Organismes legalment considerats auxiliars per al 
manteniment de la seguretat pública i persecució de la criminalitat, així com els 
vigilants de seguretat i personal legalment assimilat, podran sol·licitar de la 
Direcció General de la Guàrdia Civil llicència d'armes C, amb els requisits i 
condicions que s'estableixen en els articles següents. 

Les armes emparades per aquestes llicències només podran ser emprades en 
els serveis seguretat o funcions per als quals fossin concedides. 

Les llicències C podran autoritzar una arma de les categories 1a, 2a1 o 3a2, 
o les armes de guerra a les quals es refereix l'apartat 3 de l'articulo 6 d'aquest 
reglament, segons el servei a prestar, de conformitat amb el que es disposa en 
la respectiva regulació o, en defecte d'això, d'acord amb el dictamen emès per la 
Comissió Inter ministerial Permanent d'Armes i Explosius. 
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Aquestes llicències tindran validesa exclusivament durant el temps de 
prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i mancaran de 
validesa quan els seus titulars es trobin fos de servei. Quedaran sense efecte 
automàticament en cessar aquells en l'acompliment de les funcions o càrrecs en 
raó dels quals els van ser concedides, qualsevol que fora la causa del cessament. 

 En cessar en el seu càrrec o funció, temporal o definitivament, al titular d'una 
llicència d'aquest tipus li serà retirada pel superior jeràrquic, entitat, empresa o 
organisme en el qual presten o han prestat serveis, i serà lliurada en la 
Intervenció d'Armes. L'arma quedarà dipositada a la disposició de l'empresa, 
entitat o organisme propietari. 

En els supòsits de cessaments temporals, si el titular de la llicència hagués 
d'ocupar de nou un lloc de treball de la mateixa naturalesa, li serà retornada la 
seva llicència d'ús d'armes, quan presenti el certificat o informe sobre aquest lloc, 
expedit d'acord amb l'article 122, a). 

No obstant això el disposat en l'article anterior, quan per qualsevol 
circumstància es trobessin fos de servei, les armes hauran de romandre en poder 
de l'empresa, entitat o organisme en instal·lacions que comptin amb les degudes 
condicions de seguretat, segons el parer de la Intervenció d'Armes respectiva, 
podent ser utilitzades per altres titulars de llocs anàlegs, en possessió de la 
documentació requerida. 


