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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA O RENOVACIÓ DE TARGETA D'ARMES D'AIRE COMPRIMIT
La persona que subscriu, segons el que es disposa a l'article 97 del Reglament d'armes (Reial decret 976/2011, de 8 
de juliol), sol·licita la concessió de la targeta d'armes i que se l'autoritzi a usar-la en les condicions reglamentàries. 
 Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  Nacionalitat:
Municipi de naixement: Comarca/Província: País:

Data de naixement:
Nom Pare: Nom Mare:
Adreça del document d'identitat: Municipi:
Comarca/Regió/Província: País: Telèfon:
Adreça temporal: Fins al dia:  Municipi:
Comarca/Regió/Província: País: Telèfon:

NO  té llicència d'armes  SI   té llicència d'armes Número: Tipus:

Tipus d'arma adquirida:

Carabina Pistola Revòlver
Marca: Model: Número de sèrie:

Tipus de targeta d'armes sol·licitada:

Targeta d'armes del tipus A. Targeta valida per 5 anys. De tir semiautomàtic, de repetició i revòlvers de doble 
acció, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes (categoria 4.1)

Targeta d'armes del tipus B: Targeta indefinida. D'ànima llisa o ratllada, d'un sol tir, i revòlvers d'acció simple, 
accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes (categoria 4.2)

Declaració jurada:
Que disposo dels coneixements necessaris sobre conservació, manteniment i ús de l'arma, i que tinc les aptituds 
psico-físiques suficients. Que sóc coneixedor de la normativa que prohibeix utilitzar l'arma ressenyada per caçar, 
segons el que disposa el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, de protecció als animals. 
 Documents que cal adjuntar:

1- DNI/NIE/NIF  de la persona interessada, i del/de la representant, si s'escau. 
2- Poders de representació, si s'escau.               3- Certificat d'empadronament. 
4- Autorització de qui tingui la pàtria potestat, si s'escau.         5- Certificat de penals. 
6- Factura original de compra de l'arma o document que justifiqui l'adquisició. 
7- Targetes d'armes blanca, omplertes i lliurades per l'armeria. 
8- Targeta d'armes groga, omplerta i lliurada per l'armeria i signada per la persona sol·licitant. 
  

Signatura de la persona interessada:

Sant Feliu de Guíxols,

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Notificació:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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