POL

Sol·licitud de la targeta d’armes
Nom i cognoms
a
de
correu electrònic

,amb adreça
, CP

Com a representant de: nom
amb adreça a
de
correu electrònic
i en qualitat de

,telèfon
i DNI

,
,
,

, CP

,telèfon
i NIF

, amb la present sol·licitud:

,
,

E X P O S O:
Que, d’acord amb l’article 54.3 del vigent Reglament d’armes aprovat pel RD 137/1993, de
29 de gener, sóc titular de l’arma de 4ª categoria marca-model
,
calibre
, i número
, i que segons l’article 3.4ª del vigent
Reglament d’armes és del tipus (marqueu amb X el tipus corresponent a la vostra arma):
Targeta tipus A: “Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y
revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a
escopetas.”
Targeta tipus B: “Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y
revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a
escopetas.”
D E M A N O:
Que d’acord amb allò que disposa l’article 105 del Reglament d’armes em sigui concedida la
targeta d’armes esmentada, per la qual cosa aporto la següent documentació:
 Original de la factura de compra de l’arma; en el cas de no disposar de la factura, caldrà
efectuar una declaració jurada respecte a la propietat de la mateixa, i declarar que el seu ús
exclusiu és per a pràctiques de tir no cinegètiques.
 Informe oficial d’aptituds psicofísiques.
 Autorització del tutor legal. (En el cas de ser major de 14 anys i menor de 18)
 Autorització de consulta de dades a altres administracions, degudament signada.
 Impresos Model F-5 i AV-5 (facilitat per la botiga), per a cadascun dels tipus d’armes A / B.
 DNI
Vilanova i la Geltrú,
(signatura)

de

de 20

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de
la Vila núm. 8, 08800).
Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que
preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.
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