SOL . LICITUD TARGETA D’ARMES
DADES PERSONALS
COGNOMS I NOM
DNI

DOMICILI

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELEFON

Que l’interessat es propietari d’un arma classificada de 4a categoria, conforme el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament d’Armes.
Que per poder portar i fer servir l’arma de categoria 4a fora del domicili i limitada al terme municipal de Tarragona, precisa la corresponent targeta d’armes, per la qual cosa,

MANIFESTA:
1 Que l’arma es troba inclosa dins l’apartat que s’indica a continuació:

q 4.1. Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; i revòlvers de doble acció, accionades per aire o altre gas comprimit no
assimilada a escopetes.

q 4.2. 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.

DEMANA:
Li sigui expedida la corresponent targeta d’armes per l’arma de 4 categoria que es descriu a continuació:

q Targeta tipus A, per armes incloses en la categoria 4.1 amb una validesa de 5 anys i fins un nombre màxim de 6 armes.
q Targeta tipus B, per armes incloses en la categoria 4.2, amb validesa permanent i número il·limitat.
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EXPOSO:

Tarragona, ............. de ........................................20.........

[Signatura]

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:

q Fotocòpia confrontada del DNI
q Factura de l’arma que n’acrediti la propietat i característiques de la mateixa, indicant-se expressament marca, model, tipus, categoria,
calibre i núm. de sèrie. (Pot aportar-se factura confrontada)

q Certificat d’antecedents penals
q Informe d’aptituds psíquiques i físiques que no impedeixin la tinença i ús d’arma
q Declaració jurada respecte la disposició dels coneixements necessaris per a la conservació, manteniment i maneig de l’arma. (omplir
el dors de la instància)

q 3 exemplars impresos grocs degudament signats de la corresponent targeta (els exemplars els poden obtenir a l’armeria)
q 2 exemplars impresos blancs de la corresponent targeta (els exemplars els poden obtenir a l’armeria)
“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana”

IL . LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

DECLARACIÓ JURADA
COGNOMS I NOM

amb DNI

DECLARA: Que té els coneixements necessaris respecte la conservació, manteniment i maneig de l’arma o
armes per a les quals sol·licita la corresponent targeta d’armes detallada en l’anvers d’aquesta instància.

Signatura

