
 
Ajuntament Els Poblets

SOL·LICITUD DE TARGETA ARMES                  

 NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL o DNI / NIE  / CIF

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT DNI / NIE

EN QUALITAT DE

DOMICILI POBLACIÓ C.P.

o PROV
INCIA

TELF./FAX E-MAIL

NOTIFICACIONS ( EN EL CAS DE PERSONES FÍSIQUES)
 Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d’avis: 
__________________________________________________________________________

 Enviar les notificacions en paper al domicili:  
__________________________________________________________________________

De conformitat amb allò establert en l’article 105 del el Reial Decret 137/93 de 29 de
gener pel qual s'aprova el Reglament d'Armes, desitja obtenir la concessió de la targeta
d’armes, tipus :

 TIPUS A*
 TIPUS B*

Per un arma en les següents característiques:
TIPUS ARMA MARCA CALIBRE ESTABL.VENEDOR NOMBRE DATA COMPRA

Aportant la següent documentació:

 Declaració jurada de conducta, conforme model adjunt.

 Fotocòpia de la factura o albarà que acredita la propietat i característiques de
l'arma indicant-se expressament, marca, model, tipus, categoria, calibre i número
de sèrie, estant considerades aquestes en el tipus(4ª1 o 4ª2)

 Certificat d'antecedents penals.
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 Acreditació de l'edat del sol·licitant (per a targetes tipus A haurà d'haver com-
plit 14 anys).

Per la  present  es  SOL·LICITA que,  tenint  per  presentada  aquesta  instància,  amb la
documentació  que  a  la  mateixa  s’acompanya,  i  prèvia  la  tramitació  corresponent,
s’emeta la corresponent Targeta d’armes.

Els Poblets  a          de                             de         .
Signatura:

 Preste  el  consentiment  perquè  l’entitat  realitze  consultes  de  les  dades  del
sol·licitant /representant  a través de la Plataforma d’Intermediació de dades i
altres serveis interoperables, així com l’obligatori empadronament en el terme
municipal dels Poblets.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

En cumplimiento del  art.  11 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos digitales,  le informamos que los datos recogidos se incorporarán
y tratarán en el fichero de datos de esta Entidad, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban. La finalidad de dicho fichero es la inscripción de todo
documento de entrada y salida en esta administración para la posterior tramitación del expediente, en
virtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
resto de legislación vigente, atribuye a las Entidades Locales. El órgano responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS y la persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión,  limitación del  tratamiento,  portabilidad,  y oposición a su tratamiento a que se
refieren los artículos 15 a 22 del  Reglamento (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I  nº 7 – 03779 ELS
POBLETS (ALICANTE), o a la dirección de correo electrónico  ajuntament@elspoblets.es. Este fichero
está inscrito en la Agencia de Protección de Datos, entidad de control a la cual podrá dirigir la reclamación
en materia de protección de datos.

mailto:ajuntament@elspoblets.es
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* La targeta tipus A, empara les armes de la categoria 4ª. 1.: 4ª. 1: Carabines i pistoles,
de tir semiautomàtic i de repetició; y revòlvers de doble acció, accionades por aire u
altre gas comprimit no assimilades a escopetes

* La targeta tipus B, empara les armes de la categoria 4ª. 2.: 4ª. 2: Carabines i pistoles,
de ànima llisa o ratllada, i d’un sol tir, i revòlvers d’acció simple, accionades por
aire u altre gas comprimit no assimilades a escopetes.

 

DECLARACIÓ    a  efectes  de  conducta  ciutadana (Llei  68/80,  de  1  de  desembre  
(BOE 289 de 2-XII-80).

La persona que subscriu, D./D.ª                                                             ,amb domicili en
Els Poblets, en el Carrer                                   , amb document nacional d’identitat  nº
,expedit       en                             , el    dia                     de                   de           20

DECLARA BAIX  LA SEUA RESPONSABILITAT:

1er.-   Que. NO es troba inculpat o processat.

2on.-  Que  NO  se  li  ha  aplicat  mesura  de   seguretat,  en  diligències  seguides  en
procediment fundat en la Llei de Perillositat Social.

3er.-  Que  NO  ha  sigut  condemnat  en  judici  de  faltes  al  llarg  dels  tres  anys
immediatament anteriors a la declaració.

4rt.-  Que  NO  li  han  sigut  imposades  sancions  governatives  com  a  conseqüència
d’expedient  administratiu  sancionador  per  fets  que  guarden  relació  directa  amb
l’objecte  de  l’expedient  en  el  que  s’exigisca  aquesta  certificació  o  informe  de
conducta en els tres anys immediatament anteriors a la data de la declaració. No
seran  objecte  de  declaració  les  sancions  governatives  imposades  per  actes
merament imprudents ni procedents d’infraccions de tràfic.

En Els Poblets,  a                de                           de 

I perquè així conste, signe la present ,

Signat: EL DECLARANT

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/clasifica_armas/index.html
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