Imprimir formulari

POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD TARGETA D'ARMES DE 4a CATEGORIA LÚDICO-ESPORTIVES D'AIRSOFT I PAINTBALL

603 - VII.2.1.4

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població

Telèfon(s)

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Representant

EXPOSO
Que sóc propietari d'una arma classificada de 4a. categoria, conforme el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament d’Armes, i contemplada en l’Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre pel qual es determinen el
règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives d’airsoft i paintball.
Que per poder portar i fer servir l’arma de la 4a. categoria fora del domicili i limitada al terme municipal de Salt, preciso la
corresponent targeta d’armes, per la qual cosa,
DECLARO
Que l'arma lúdico-esportiva, es troba classificada, segons l’art. 1.1.2 de l’Ordre INT/2860/12 i, en funció del projectil com de:
a) Airsoft: de pes no superior a 0,45 gr., el seu diàmetre màxim serà de 8 mm. i l’energía cinètica en boca no serà superior a 3,5 julis
b) Paintball: contindrà líquids o gels al seu interior, i el seu pes no podrà ser superior a 4 gr., el seu diàmetre màxim serà de 18 mm. i
l’energia cinètica en boca no serà superior a 16 julis

Que l'arma es troba inclosa dins l'apartat que s'indica a continuació:
4.1. Armes lúdico-esportives amb sistema de dispar automàtic
4.2. Armes lúdico-esportives accionades per molla o resort

SOL·LICITO
Em sigui expedida la corresponent targeta d'armes per l'arma de 4a categoria que es descriu a continuació:
Targeta Tipus A, per a armes incloses en la categoria 4.1 amb una validesa de 5 anys i fins un nombre màxim de 6 armes
Targeta Tipus B, per a armes incloses en la categoria 4.2 amb una validesa permanent i nombre d'armes il·limitat

Salt,
Signatura

de

de 20

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:
- Fotocòpia confrontada del DNI
- Factura de l’arma que n’acrediti la propietat i característiques de la mateixa, indicantse expressament marca, model, tipus, categoria, calibre i núm. de sèrie(pot aportar-se
factura confrontada)
- 3 exemplars impresos grocs degudament signats de la corresponent targeta (els
exemplars es poden obtenir a l’armeria)
- 2 exemplars impresos blancs de la corresponent targeta (els exemplars es poden
obtenir a l’armeria)
- Certificat de penals

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment i a la Comandància de la Guàrdia
Civil d'acord amb la normativa reguladora del procediment de concessió de Llicències d'armes.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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