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INFORMACIÓ LLICÈNCIES D'ARMES 4a CATEGORIA

Permís per a la tinença d'armes d'aire comprimit.

INFORMACIÓ PER A LA PERSONA INTERESSADA EN LA SEUA TRAMITACIÓ

Qui pot sol·licitar-lo
- Aquelles persones que siguen majors de 14 anys i titulars o usuàries de l'arma en
qüestió. Per a les persones menors de 18 anys, també és necessària l'autorització del
pare, de la mare, del tutor o tutora o de qui té la representació del menor o de la menor.
- Hauran d’estar empadronades al municipi de Museros.

Requisits especificats en aquest document
- Factura de compra o imprés facilitat per l'armeria o establiment de compra.
- Targeta de llicència, que es facilita en l'armeria o se sol·licitarà a les FCSE.

Tramitació
- Presencial
En la seu de la Policia Local de Museros, situada a la plaça del Castell, 1, números de
telèfon de contacte 607 607 967 o 96 145 37 00.
- Telemàtica
En la pàgina https://museros.sedelectronica.es

Observacions
Es podrà remetre la documentació en la manera establida en l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú en les administracions
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públiques: presencialment en qualsevol oficina i registre que estableix la llei o mitjançant
les oficines de correu.
En compliment amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), es pot
consultar la política de privacitat de l'Ajuntament de Museros que té com a finalitat donar a
conèixer les condicions que regeixen la recollida i el tractament de dades personals tant
en línia en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis, microlloc web o
aplicacions mòbils, com fora de línia.

Informació general
Per portar i utilitzar les armes accionades per aire o per un altre gas comprimit de la
categoria 4a, fora del domicili, és necessari obtindré la targeta d'armes corresponent, la
qual acompanyarà sempre les armes.
- La targeta tipus A, empara les armes de categoria 4a.1.
- La targeta tipus B, empara les armes de categoria 4a.2.
Les persones que sol·liciten la targeta tipus A han d'acreditar tindre complits els 14 anys
d'edat, i caldrà que presenten el document de nacionalitat d'identitat o els documents
equivalents en vigor.

Cessió i vigència de les targetes d'armes
Les targetes d'armes seran concedides per l'alcalde o alcaldessa dels municipis de
residència de les persones sol·licitants, per a això han de valorar la conducta i
antecedents d'aquestes.
No obstant això, l'autoritat municipal podrà limitar o reduir, tant el nombre d'armes que pot
posseir cada persona com el temps de validesa de les targetes, tot tenint en compte les
circumstàncies locals i personals que concórreguen.
La targeta d'armes s'expedirà en un imprés que confeccionarà la Direcció General de la
Guàrdia Civil.
La seua validesa quedarà limitada als termes municipals corresponents.
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- De la targeta tipus A, la validesa de la qual serà de 5 anys, es podran documentar fins
a sis armes de categoria 4a.1.
- De la targeta tipus B, la validesa de la qual serà permanent, es podran documentar fins
a sis armes de categoria 4a.2.
Per utilitzar les armes de la categoria 4a (carabines i pistoles de tir automàtic i de
repetició, d'un sol tir i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas), fora del
domicili, hauran d'estar documentades singularment mitjançant targetes d'armes que les
acompanyaran en tot cas. Les targetes d'armes seran concedides i retirades, si escau, per
l'alcalde o l’alcaldessa dels municipis on residisca la persona sol·licitant. Solament podran
utilitzar-se en els termes municipals corresponents.

NORMATIVA
Reglament d'armes, RD 137/1993, de 29 de gener (article 3).
Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Museros en la qual s’estableix el pagament de la
taxa, i que s'haurà de posar en contacte amb l'Àrea d'Intervenció per tal de ser informat o
informada de la taxa fiscal a pagar.

Com es fa el tràmit? Què necessite?
La sol·licitud correctament omplida haurà de presentar-se per duplicat, perquè el registre
faça la devolució d'una còpia segellada.
- Fotocòpia del DNI en vigor (els sol·licitants o les sol·licitants de la targeta tipus A
hauran de tindre complits 14 anys d'edat).
- Autorització expressa de les persones que ostenten la pàtria potestat o tutela, si són
menors d'edat, entre els 14 i 18 anys.
- Certificat d'antecedents penals de la persona sol·licitant, com estableix la Llei 68/80, d'1
de desembre, sobre l’expedició de certificats i d’informes de conducta ciutadana. Si és
una nova adquisició, en la factura o en l’albarà de compra s’indicarà el propietari o la
propietària, la marca, el model, el tipus de calibre i el número de sèrie.
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- En el cas de transferència entre particulars, el document de transmissió entre les dues
persones en el qual figure la filiació de la persona transmitent i l’adquirent, amb esment de
la marca, del model, del tipus, del calibre i del número de sèrie; a més, de la
documentació que posseïsca la persona transmitent sobre l'arma.
- Declaració responsable del titular o de la titular o de les seues persones representants
legals com que no es troba incurs o incursa en cap procediment penal (firmada per qui té
la representació legal).
- Fotocòpia de la factura de la compra de l'arma.
- Si és una renovació, s’haurà d'aportar la targeta caducada.
- Serà necessari aportar el justificant del pagament de la taxa com s’estableix en
l’ordenança fiscal municipal.
- Per a les persones majors de 18 anys, caldrà presentar el certificat de penals com que
no es troben incurses en cap procés penal relacionat amb la naturalesa delictiva de l'ús
d'armes, i per a menors, hauran de firmar els pares i els menors o les menors hauran de
presentar una declaració responsable en la qual s’indique que no es troben incursos en
cap procés penal.
- S’hauran de passar unes proves psicotècniques (no ha d'haver transcorregut més d'una
des de les ultimes proves) i caldrà adjuntar-les a aquesta sol·licitud.
- El sol·licitant o la sol·licitant caldrà que es persone amb l'arma objecte d'autorització per
a la inspecció i que presente tots els elements. Se li informarà que es tracta d'un
document de caràcter públic i que podria incórrer en fet delictiu si faltara a la veritat en la
narració dels fets, d’acord amb l’article 396 del Codi Penal 1. El particular o la particular
que cometera en el document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats descrites
amb els tres primers números de l'apartat 1 de l'article 390, serà castigat o castigada amb
penes de presó de 6 mesos.

