
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

SOL·LICITUD DE TARGETA D'ARMES DE 4ta CATEGORÍA

Dades persona sol·licitant
Nom  i cognoms DNI /NIE

Domicili Codi postal

Municipi /província Correu electrònic Telèfon

Exposa, que ha adquirit la següent arma:
Tipus d'arma: Carabina, pistola Revolver, Airsoft, paintball N.º de sèrie

Marca  Model Calibre

Sol·licite  la concessió de la targeta d'armes corresponent, d'acord amb el  Reglament d'armes (RD 
137/1993, de 29 de gener):

Tipus de targeta sol·licitada:

              TARGETA  A       -Validesa: 5 anys-        

Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i  de repetició i revolvers de
doble acció,  accionades per aire o altre gas comprimit no assimilades a
escopetes.  Armes lúdic esportives amb sistema de tir semiautomàtic o
automàtic (categoria 4.1)

          TARGETA B      -Validesa: Permanent-       

Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada i d'un sol tir, i revolvers d'acció
simple,  accionades  per  aire  o  altre  gas  comprimit  no  assimilades  a
escopetes. Armes lúdic esportives accionades per moll o resort (categoria
4.2)

Documentació a aportar:
Factura de compra o document equivalent que justifique l'adquisició (donació, compravenda)

Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant 

Certificat d'antecedents penals  (o llicència d'armes en vigor)

Declaració complementària de conducta ciutadana (annexe I)

Targeta d' Armes -facilita armeria-

Targeta blanca -facilita armeria-

En cas que la persona sol·licitant siga menor d'edat (major de 14 anys)
En este cas el certificat d'antecedents penals i la declaració de conducta, es referirà  a qui ostente la pàtria potestat o tutor legal)

Autorització de qui tinga la pàtria potestat (pare, mare) o tutela de la persona sol·licitant (tutor/a legal). Annexe II

Fotocòpia del DNI/NIE, del pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant

Declare,  baix la meua responsabilitat, que totes les dades consignades són certes.

Borriana, a _____  de _______________ de  20 _____ 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BORRIANA
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  Firma de la persona sol·licitant
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