Imprimir formulari

POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD TARGETA D'ARMES

211 - 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
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Representant

EXPOSO

Que tinc un arma de les següents característiques:
Classe

Núm. ref.

Marca

Model

Calibre

Documentació que cal aportar:
- Targeta blanca i targeta d'armes amb totes les dades del sol·licitant i degudament signada tant pel titular com per l'entitat venedora
- Fotocòpia DNI
- Certificat de penals
- Factura de compra de l'arma on consti marca, model, núm. de sèrie i calibre de l'arma.

SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, a l'empara del vigent Reglament d'Armes
aprovat pel RD 137/1993, de 29 de gener, se'm concedeixi la targeta d'armes. A l'hora, amb la signatura d'aquesta
sol·licitud, faig la següent DECLARACIÓ JURADA:
•
•

Que no em trobo inculpat/da ni processat/da i que no m'ha estat aplicada cap mesura de seguretat, ni tampoc
em trobo implicat/da en diligències seguides per cap procediment penal.
Que no m'ha estat imposada, durant els darrers tres anys, cap sanció governativa per expedient administratiu.

I perquè consti als efectes exposats, signo el present document.
Salt,

de

de 20

Signatura

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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