SOL.LICITUD TARGETA D’ARMES AIRE COMPRIMIT 4ª CATEGORIA

A

DADES PERSONALS / INTERESAT / TITULAR / SOL.LICITANT

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

TIPUS DE VIA

DOMICILI

C.P.

MUNICIPI

Nº

BLOC

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

ALTRES INTERESSATS

NOM O RAÓ SOCIAL

DOMICILI

Nº / BLOC / ESCALA / PIS /PORTA

EXPOSA QUE HA ADQUIRIT UN ARMA D’AIRE COMPRIMIT

CLASSE

MARCA

NUMERO

CALIBRE

CATEGORIA

TIPUS

MODEL

ESTABLIMENT

D

PORTA

REPRESENTANT

DNI, NIF, NIE

C

PIS

PROVINCIA

TELÈFON(S)

B

ESCALA

SOL.LICITA

QUE DESPRÉS DELS TRÀMITS ADEQUATS LI SIGA CONCEDIDA LA CORRESPONENT TARGETA D’ARMES

A___________, a______ de ______________ de 20____

EL SOLICITANT/REPRESENTANT (SIGNAT)

SR. ALCALDE/ESSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
Les dades facilitades per Un. en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Oliva i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal, Un. podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
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DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
Fotocòpia del DNI
Factura de compra de l’arma o document que ho certifique, expedit per armeria on es farà constar de forma detallada la marca,
model, número de sèrie i característiques de l’arma; es farà constar si és de la categoría 4a-1 o 4a-2.
Sol·licitud (firmada) d’antecedents penals o declaración complementària d’antecedents penals.
En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interesada en tot cas haurà de presentar l’arma en armería
autoritzada, amb la finalitat d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria estendrà document justificatiu on constarà la
marca, model, número encunyat, i si és de la categoría 4.1 o 4.2.
DOCUMENTACIÓ MENORS D’EDAT (14 A 18 ANYS)
Instància de sol·licitud general, en què sol·licita l’expedició de la tarjeta per a armes de la 4a categoría, firmada pel pare, mare,
tutor o representant legal del menor, acompanyada de la següent documentació:
Fotocopia del DNI del menor.
Factura de compra de l’arma, o document que ho certifique, expedit per armeria on es farà constar de forma
detallada la
marca, model, número de sèrie i característiques de l’arma; fent constar si és de la categoría 4a-1 o 4a-2.
Sol·licitud (firmada) d’antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor.
Declaració complementària de la certificació d’antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del
menor.
En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interesada en tot cas haurà de presentar l’arma en armería
autoritzada, amb la finalitat d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria estendrà document justificatiu on constarà
la marca, model, número encunyat, i si és de la categoría 4.1 o 4.2
ACTUACIONS QUE HA DE REALITZAR LA PERSONA QUE HO SOL·LICITA
Una vegada presentada la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, s’haurà de presentar, amb l’arma a autoritzar, en les
dependències de la Policia Local, a l’objecte de sol·licitar l’informe previ dels Serveis de Psicologia Municipal, i omplir la sol·licitud
d’antecedents penals.
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