
 

 

 

Vull rebre notificació electrònica, mitjançant l’adreça electrònica facilitada en aquesta sol·licitud, per rebre 
avisos relatius a la pràctica de notificacions, amb independència de la forma de practicar les mateixes. 

 

2. Característiques de l’arma 
Marca Model Núm. de referència 

Categoria 

4.1 4.2 
Establiment on s’ha adquirit (nom i localitat) 

 

3. Document adjunt (obligatoris) 

Fotocopia del DNI, passaport o targeta de residència de la persona interessada. 
Factura original de compra de l’arma on consti de forma detallada la marca, model i número de sèrie, fent 
constar si es de categoria 4.1 o 4.2 (original i copia). 
Imprès targeta d’armes, que es pot adquirir als estancs o a les armeries. 
En el cas de les armes “d’airsoft” o “paintball”, la persona interessada haurà de portar l’arma a una armeria 
autoritzada, a fi d’encunyar a la mateixa el número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document 
justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb aquesta sol·licitud, on constarà la marca, model, número encunyat i si 
la mateixa es de la categoria 4.1 o 4.2. 
Certificat d’antecedents penals. 
Certificat mèdic oficial per la tinença d’armes Justificant del pagament de la taxa corresponent 

 

4. DECLARO: 

     Que aquesta és      l’única,       segona,        tercera, arma d’aquesta categoria que posseeixo.  
                                      Que declaro sota la meva responsabilitat: 

-Que no em trobo actualment inculpat en cap procediment penal. 
-Que no he estat sancionat administrativament per resolució ferma en aplicació de la Llei Orgànica 1/92 de 

Protecció de la Seguretat Ciutadana o de la legislació vigent en matèria d’armes, per fets que guardin 
relació directa amb l’objecte de la present sol·licitud de llicència. 

-Que no he estat condemnat per sentència ferma en procediments penals o civils en matèria de responsabilitat 
per lesions produïdes per l’ús d’armes durant els darrers tres anys. 

-Que he estat informat sobre les responsabilitats penals i administratives en relació a la veracitat de les dades 
contingudes en aquesta sol·licitud. 

-Que he estat informat en relació a les infraccions administratives derivades de l’ús de les armes de foc de la 
quarta categoria. 

 

5. SOL·LICITO 

Em sigui concedida la targeta d’armes corresponent a l’arma de la quarta categoria dalt referenciada. 

 

 

 

 

Signatura 

 

Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’__________ 20__ 

1. Dades de l’/la interessat/ada 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Adreça Població CP 

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

SOL·LICITUD TARGETA D’ARMES D’AIRE COMPRIMIT, LÚDIQUES O SIMILARS 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-e 
ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades 
personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal 
per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb competència en la matèria i als 
tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat 
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