Sol·licitud de targeta d'armes
Nom i cognoms

Document d'identitat

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

NOTIFICACIONS
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui
les rebrà).
Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica.
En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta
d’accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la
seva posada a disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció
sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través de www.mataro.cat/oficinavirtual o a les Oficines d'Atenció
Ciutadana.

EXPOSO
Que en data

he adquirit una (carrabina, pistola d’aire comprimit, ballesta, arc, armes d’airsoft

o paintball ) a l’establiment
Que aquesta és (l’única, segona, tercera...)

arma que posseeixo.

Que essent necessari per portar i fer ús d’aquesta arma la concessió targeta d’armes, declaro sota la meva
responsabilitat, amb coneixement de les sancions que per falsedat se’m puguin imposar per incórrer en infracció dels articles
392, 393, del Codi Penal,
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a) Que no em trobo inculpat en cap procediment jurisdiccional penal actualment.
b) 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 targeta d’armes.
c) 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.
d) Que no he estat sancionat administrativament per resolució ferma per incompliment de les normes i ordenances de
convivència ciutadana que regeixen el municipi de Mataró.
Per això, i en coneixement que resulta constitutiu d’infracció administrativa entre d’altres “....l’ús de qualsevol tipus d’armes
de foc reglamentàries, amb omissió o insuficiència de les mesures o precaucions obligatòries per a garantir la seguretat de las
persones i de les coses, amb multes de 300, 51 € a 6.010,12 € i retirada de les armes i municions objecte d’infracció, així com
de les llicències i guies de tinença corresponents a les mateixes des de sis mesos i un dia fins a dos anys de durada”, “. utilitzar
armes de foc o de qualsevol altre tipus, sense adoptar las mesures o precaucions necessàries per a no causar perill, dany,
perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus béns,
o contravenint les prohibicions establertes en l’art.146 d’aquest
Reglament, amb multes de 300,51 € a 601,01 €, retirada de les armes i, en el seu cas, la retirada de les llicències i
autoritzacions corresponents”, i és obligació dels usuaris d’armes: “...estar en tot moment en condicions de controlar-les. En la
presència o en la proximitat d’altres persones, hauran d’actuar amb la diligència i precaucions necessàries y comportar-se de
forma que no puguin causar perills, danys, perjudicis i molèsties a terceres persones i als seus béns; 2. Queda prohibit portar,
exhibir o utilitzar les armes: a) sense necessitat o de manera negligent o temerària, b) A la vegada que s’utilitzen cascs o
auriculars connectats amb aparells receptors o reproductors de sons, c) sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents o
psicotròpics, estimulants o d’altres substàncies anàlogues”.
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SOL·LICITO
Que em sigui concedida la targeta d’armes corresponent a una
calibre

i número d’identificació

prèvia la presentació de l’arma/es en les

oficines de la policia local en el mateix moment en que sigui requerit per recollir la corresponent targeta.
Mataró,
Signatura

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència, o bé original i còpia, per a ser compulsada
pel registre de l’Ajuntament.
Certificat d’antecedents penals vigent. (original)
Informe d’actituds psicofísiques. (original)
Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma on consti de forma detallada la marca, model, calibre
i número de sèrie, fent constar si és de la categoria 4.1 o 4.2., o bé original i còpia, per a ser compulsada pel
registre de l’Ajuntament.
Imprès Targeta d'Armes (per triplicat el groc i per duplicat el blanc), que es pot adquirir als estancs o a les
armeries.
En el cas que la sol·licitud sigui per una arma de "airsoft" o "paintball", i aquesta no tingui el número de sèrie
d’acord amb la normativa vigent, la persona interessada, haurà de portar l'arma a una armeria autoritzada, a fi
d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà un document justificatiu, que
s’haurà d’adjuntar amb aquesta sol·licitud, on constarà la marca, model, calibre, número de sèrie encunyat, i
si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2. (original)
PROTECCIÓ DE DADES
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De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Gestió de la sol·licitud de targeta d’armes de competència municipal.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Conservació de les
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificarnos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48 / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84 / c. de Josep Punsola, 47 / c. Juan Sebastián Elcano, 6 /
c. Nicolau Guañabens, 23-25 / c. de Cadis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual
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