Sol·licitant
Nom:

NIF:

Representant
Nom:

NIF:

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça:
Adreça:
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Fax:

Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:1

Sí

No

Autorització
Autoritzo l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes
habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres
administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents
No documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta
tramitació.
Sí

Assumpte / demano

Explicació de motius

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta
tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el
dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Girona o al
registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.
1
El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona mitjançant
certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació de la persona interessada. La notificació estarà disponible durant 10 dies,
passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de
22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28).

Sol·licitud d’autorització o renovació de targetes d’armes d’aire
comprimit, d’airsoft i paintball
La persona que subscriu, segons el que disposa l’article 97 del Reglament d’armes (Reial decret
137/1993, de 29 de gener), sol·licita la concessió de la targeta d’armes i que s’autoritzi a usar-la en
les condicions reglamentàries. Que disposo dels coneixements necessaris sobre conservació,
manteniment i ús de l’arma, i que tinc les aptituds psicofísiques suficients.

Tipus de targeta d’armes sol·licitada
Targeta d’armes d’aire comprimit
Targeta d’armes del tipus A. Targeta de 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 assimilables a
escopetes (categoria 4.2).
Renovació.
Targeta d’armes d’airsoft i paintball
Targeta d’armes del tipus A. Armes d’airsoft/paintball que poden disparar més d’un cop
seguit sense necessitat de carregar l’arma.
Targeta d’armes del tipus B. Armes d’airsoft/paintball que només poden disparar un tret.
Renovació.

Dades de la persona sol·licitant
Permís de conduir:

No en té

En té

Llicència d’armes:

No en té

En té

Número:
Número:
Tipus:

Tipus d’arma adquirida
Carrabina
Pistola
Revòlver
Airsoft
Paintball

MODEL 1422

Marca:
Model:
Número de sèrie:
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Declaració jurada
Que, després de verificar totes les dades a dalt esmentades, i considerant la meva conducta i els
meus antecedents, emeteu a favor del/de la sol·licitant la targeta d’armes, que m’autoritzi a posseir
i usar l’arma ressenyada amb la qual està prohibit caçar, segons el que disposa la Llei 22/2003, de
4 de juliol, de protecció als animals i per l’Ordenança general de convivència ciutadana i via
pública de l’Ajuntament de Girona, concretament en el seu Títol X on queden regulades les
activitats de caça.

Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,

MODEL 1422
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