SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ/RENOVACIÓ
TARGETA D’ARMES DE 4a CATEGORIA
LÚDICO-ESPORTIVES D’AIRSOFT I PAINTBALL
T-062-GOV
1. Dades de la persona sol·licitant de la Targeta d’armes
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Representat/da per:

DNI/NIE/PASP/CIF

2. Autoritzacions per a la tramitació electrònica
Vull rebre notificacions electròniques:

1

L’avís de la posada a disposició de la notificació es fa al correu electrònic i al número de mòbil declarats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’Ajuntament d’Olivella consulta i verifica telemàticament les dades disponibles
en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels documents que són
imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

Sí

No

No autoritzo

3. Exposo
Que l’interessat es propietari d’un 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 categoria 4a fora del domicili i limitada al terme municipal d’Olivella, precisa la
corresponent targeta d’armes, per la qual cosa,

4. Manifesta
1. 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: pes no superior a 0,45 gr., el 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 superior a 4 gr., el seu diàmetre màxim serà
de 18 mm. i l’energia cinètica en boca no superior a 16 julis.
2. 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.
3. Que les característiques de l’arma son les següents:
Tipus

Carabina

Pistola

Marca

Revòlver
Model

Altres (especificar):
Núm. de serie

Calibre

5. Demana
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.
Plaça Major, s/n – Telèfon 93 896 80 00 – Fax 93 896 80 42 – A/e:olivella@diba.cat - 08818 OLIVELLA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ/RENOVACIÓ
TARGETA D’ARMES DE 4a CATEGORIA
LÚDICO-ESPORTIVES D’AIRSOFT I PAINTBALL
T-062-GOV

6. Documentació que s’acompanyen:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
Una fotografia de carnet
Factura de compra de l’arma i fotocòpia, on ha de constar les característiques de la mateixa, indicantne expressament marca, model, tipus,categoria, calibre i núm. de sèrie
Document justificatiu de l’armeria on s’ha realitzat l’encunyat, on consta la marca, model, calibre i
número d’encunyat
3 impresos (grogs) de la targeta de l’arma (model AV-5) segellada per l’establiment venedor signada i
formalitzada pel titular
2 impresos (blancs) de la targeta model F-5 signats i formalitzats, facilitats per l’establiment venedor
Declaració complementària de conducta ciutadana signat pel sol·licitant (annex 1)
Autorització de qui tingui la Pàtria Potestat (pare, mare) o tutel·la (tutor/a legal) de la persona
sol·licitant (annex 2)
Fotocòpia del DNI /NIE del pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant
Antiga targeta i fotocopia

7. Data i signatura

Olivella …. de …………..... de ……

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer REGISTRE
D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de
tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres
dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general de
l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament mitjançant la web www.olivella.cat.

1

L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible durant
10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment continua.
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