Sol·licitud de targeta d’armes d’aire comprimit
La persona que subscriu, segons el que disposa a l’article 97 del reglament d’armes ( Reial Decret
137/1993, de 29 de gener), sol·licita la concessió de la targeta d’armes i que s’autoritzi a usar-la en les
condicions reglamentàries. Que disposa dels coneixements necessaris sobre conservació, manteniment i
ús de l’arma, i que tinc les aptituds psicofísiques suficients.
Dades del / de la sol·licitant
Sexe:
Home
Dona
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Nacionalitat
Municipi de naixement
naixement
Tipus i país del document d’identitat
mare

Comarca/Regió/Província

Número

País

Nom del pare

Adreça del document d’identitat (tipus de via, nom i número)

Municipi i C.P.

Comarca/Regió/Província

País

Adreça temporal (tipus de via, nom i número)

Municipi i C.P.

Comarca/Regió/Província

País

Data de

Nom de la

Telèfon

Telèfon

Permís de conduir
Número
Llicència d’armes
Número
Tipus
No en té
En té
No en té
En té
Tipus d’arma adquirida
Carabina
Pistola
Revòlver
Marca :
Model:
Número de sèrie:
Tipus de targeta d’armes sol·licitada
Targeta d’armes del tipus A. Targeta de 5 anys. De tir semiautomàtic, de repetició i revòlvers de doble
acció, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes ( categoria 4.1)
Targeta d’armes del tipus B. Targeta indefinida. D’ànima llisa o ratllada, d’un sol tir, i revòlvers d’acció
simple, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes (categoria 4.2)
Declaració jurada
Que, després de verificar totes les dades dalt esmentades, i considerant la meva conducta i els meus
antecedents, emeteu a favor del/de la sol·licitant la targeta d’armes, que m’autoritzi a posseir i usar
l’arma ressenyada amb la qual està prohibit caçar, i regulada la seva utilització segons el que disposa la
Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció als animals, l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de Sentmenat, Llei de Seguretat Ciutadana de l’Estat, i Reglament d’Armes.
Documents que cal adjuntar
Fotocòpia del DNI o de la targeta de residència del/la sol·licitant
Fotocòpia de la factura de compra de l’arma
Certificat d’empadronament de l’ajuntament de Sentmenat
Targeta d’armes omplerta ( format de color groc, lliurada per l’armeria)
Targeta blanca per l’Ajuntament i Guàrdia Civil (lliurada per l’armeria)
Signatures
Funcionaris/àries
Persona interessada

Sentmenat,
de,
20
Espai reservat per a la Policia Local de Sentmenat
Número de registre intern:
Observacions – Antecedents:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................Resolució
de la petició
S’autoritza
Es denega
Signatura del funcionari/s actuant/s

PROTECCIÓ DE DADES
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, l’Ajuntament de Sentmenat adopta les mesures de
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. L’Ajuntament de Sentmenat podrà fer ús i cedir les dades a d’altres Administracions
Públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals son facilitades/recollides. Podrà exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de tractament i portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al
Delegat de protecció de dades a l’OAC de l’Ajuntament de Sentmenat- Plaça de Vila, 1 08181 – Sentmenat (Barcelona) Tel. 937 153
030, web www.sentmenat.cat

