Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ TARGETA D’ARMES 4a CATEGORIA
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIF/Passaport

Adreça

Població

E-mail

Mòbil

Telèfon

CP

DADES PERSONA REPRESENTANT (En cas de no ser la interessada)
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIF/Passaport

Adreça

Població

Mòbil

Telèfon

CP

E-mail

DADES DE L’ARMA
Tipus de sol·licitud

Nova

Renovació

Marca /
Model

Categoria

Núm.
de sèrie

Tipus

Nom de
l’armeria
on es va
comprar

Menors (autorització a la persona que posseixi la pàtria potestat)

Calibre

Data

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Certificat d’empadronament.
Fotocòpia del DNI en vigor, o en el seu cas, de la targeta d’identificació d’estranger.
Factura pro-forma que acrediti la propietat i característiques de l’arma, indicant expressament el tipus, marca, model, calibre i número de
sèrie. Si l’arma és adquirida entre particulars, s’haurà d’aportar un document pel qual es transfereix la propietat de l’arma o un contracte privat
de compravenda signat pel comprador i venedor, així com una fotocòpia del DNI de la persona que transfereix l’arma. En cas de renovació
s’haurà d’entregar la targeta a renovar.
Informe d’aptituds psicofísiques de la persona sol·licitant expedit per un centre oficial (En cas que el/la sol•licitant sigui menor d’edat, el
certificat d’aptituds psicofísiques es referirà a qui ostenti la seva pàtria potestat o tutela).
Certificat d’antecedents penals en vigor el qual es pot obtenir a l’ofocona d’expedició del Ministeri de Justícia (C.Garcilaso, 123; Barcelona).
Impresos de targetes d’armes facilitats per l’establiment venedor o per la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil.
Justificant del pagament de taxes.

Menors d’edat, a partir dels 14 anys:
Fotocòpia del DNI de qui ostenti la seva pàtria potestat o tutela.
Autorització expressa de la persona o persones que ostentin la pàtria potestat o tutela.

SOL·LICITO
La TARGETA D’ARMES DE 4a CATEGORIA corresponent a l’arma a la qual s’adjunta documentació requerida.

Signatura persona sol·licitant / representant

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

SENYOR/A ALCALDE/SSA - PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

