SOL·LICITUD PER A L'EXPEDICIÓ DE LA
TARGETA D'ARMES D'AIRE COMPRIMIT
SOLICITUD PARA LA EXPEDICIÓN DE LA
TARJETA DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

1/1

Registre d'entrada general

2017-002 v0418

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu / Documento Identificativo

DNI

DNI
Tipus Via / Tipo via

Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Escala/ Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal */Codigo Postal

Població * / Población

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / correo electrónico

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT/ DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD :
1. Que sóc propietari/ària d'una arma inclosa en la categoria 4a, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 137/1193, de 29 de gener,
pel que s'aprova el Reglament d'Armes. / 1. Que soy propietario/a de una arma incluida en la categoría 4a, de acuerdo con lo que establece el
Real Decreto 137/1193, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

2. Que per poder portar i fer servir l'arma de categoria 4a fora del domicili i limitada al terme municipal d'Esplugues, preciso la corresponent targeta d'armes. / 2. Que para poder llevar y hacer servir el arma de categoría 4a fuera del domicilio y limitada al término municipal de Esplugues, preciso la correspondiente tarjeta de armas.

3. Que l'arma es troba inclosa dins l'apartat que s'indica a continuació: / 3. Que el arma se encuentra dentro del apartado que se indica a continuación:

a) Carrabines 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 / Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción, accionados por aire u otro gas
comprimido no asimilables a escopetas.

b) Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no
assimilable a escopetes / Carabinas y pistolas, de alma lisa o rallada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionados por aire u otro gas
comprimido no asmiliables a escopetas.

c) Armes d'ús lúdic-esportiu accionades per molla, ressort, aire o gas comprimit, d'ànima llisa o ratllada, que disparen projectils de materials a base de polímers biodegradables, que poden contenir o no líquids o gels en el seu interior (paintball o airsoft) / Armas de uso lúdico-deportivo accionadas por muelle, resorte, aire o gas comprimido, de alma lisa o rallada, que disparan proyectiles de materiales a base de polímeros
biodegradables, que pueden contener o no líquidos o geles en su interior (paintball o airsoft)

SOL·LICITO/SOLICITO
Que se m'expedeixi la corresponent targeta d'armes per a l'arma de la categoria 4a que es descriu a continuació: / Que se me expida la
correspondiente tarjeta de armas para el arma de la categoria 4a que es descriu a continuación:

Targeta tipus A /

Targeta tipus B /

Tarjeta tipo A

Tarjeta tipo B

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA/DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
- Original i fotocòpia, per a la seva compulsa, de la factura on consti el número d'identificació de l'arma, en cas de no disposar o si a la
factura no figura la categoria, caldrà presentar l'arma a les dependències de la Policia Local a efectes d'identificació
- Targetes normalitzades lliurades per armeria que haurà de signar l'interessat/da per triplicat.
- Fotocòpia del DNI / Fotocopia del DNI

AUTORITZO a l´Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a consultar i obtenir les dades relatives als
antecedents penals en el Sistema d'Informació de la Policia Local de la
Generalitat (SIP) o en les plataformes equivalents habilitades per les diferents administracions
públiques / Autorizo al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat a consultar y ob-

Signatura,

tener los datos relativos a los antecedentes penales en el Sistema de Información de la Policia Local de la Generalitat
(SIP) o en las plataformas equivalentes habilitadas por las diferentes administraciones públicas.

SI

* Camps de compliment obligatori

* Campos de cumplimiento obligatorio

Esplugues de Llobregat,

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat

