Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ARMES
ÀREA D’ACCIÓ AMBIENTAL, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

POL-019

REGIDORIA DE POLICIA LOCAL

Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del/de la representant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

EXPOSO
Que ha adquirit en l’establiment
situat al c.
la següent arma:

de la localitat

Marca
PISTOLA
CARABINA
REVÒLVER

Model

Núm.

(tir a tir)

(semiautomàtica i de repetició)

(tir a tir)

(semiautomàtica i de repetició)

(tir a tir)

(semiautomàtica i de repetició)

Calibre
Potència
Julios

SOL·LICITO
L’expedició de la targeta d’armes, d’acord a l’art. 105 del RD 137/1993, de 29 de gener, previs els tràmits que es
considerin oportuns, aportant a aquest efecte la fotocòpia del NIF/NIE o passaport, el certificat d’antecedents
penals, l’autorització dels pares o tutors en cas de ser menor d’edat, la targeta d’armes i la factura de
compra o declaració jurada de procedència.
Data i signatura

Documentació aportada

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano que
s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

1

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

2
3
4
5

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de
conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar

Imprimir
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