
SOL.LICITUD TARGETA D’ARMES D’AIRE COMPRIMIT 

Nom i cognoms NIF 

Adreça Població 

Telèfon adreça electrònica 

La persona que subscriu, de conformitat amb l’article 105 del Reial decret 137/1993, de 20 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament d’armes 

MANIFESTA 

- Que és major de catorze anys i està empadronat en el municipi d’Olot
- Que no té antecedents penals i que disposa de capacitat física i d’aptituds psicològiques per a
la tinença d’armes de categoria 4a; així com de coneixements suficients sobre conservació,
manteniment i ús de l’arma.

Tipus d’arma adquirida 
 Pistola  Revòlver  Carabina 

Marca Model Número de sèrie 

Tipus de targeta d’armes sol.licitada 
    Targeta d’armes del tipus A. Targeta de 5 anys. Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i 
de repetició; i revòlvers de doble acció, accionades per aire o altre gas comprimit no 
assimilades a escopetes (categoria 4.1). 

  Targeta d’armes del tipus B. Targeta indefinida. Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, 
i d’un sol tir, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no 
assimilades a escopetes (categoria 4.2). 

SOL·LICITA 

Que, després de verificar totes les dades 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 en les condicions reglamentàries, amb la qual està prohibit 
caçar, segons el que disposa el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals i la qual només és vàlida dins el terme municipal 
d’Olot. 

Documents que cal adjuntar 
 Fotocòpia del NIF. En cas d’una persona menor d’edat, cal l’autorització del tutor o 

representant legal. 
 Fotocòpia de la factura de compra de l’arma 
 Certificat negatiu d’antecedents penals o autorització expressa a favor de l’Ajuntament d’Olot 

per poder consultar les dades. 
 Targeta d’armes original omplerta (color groc) - Mod. AV-5 
 Targeta per a la Intervenció d’Armes original omplerta (color blanc)  - Mod. F-5 

Autorització 
   Sí        No
AUTORITZO a l’Ajuntament d’Olot que per tal de poder obtenir la targeta d’armes que m’autoritzi a posseir i 
usar l’arma ressenyada en les condicions reglamentàries i en compliment del Reial Decret 137/1993, de 29 
de gener, pel que s’aprova el Reglament d’armes (targetes d’armes de categoria 4ª), demani en el meu 
nom, al Registro Central de Penados y Rebeldes de Información de Antecedentes, el certificat 
d’antecedents penals. EM COMPROMETO a comunicar a l’Ajuntament d’Olot qualsevol canvi sobrevingut 
respecte a la situació declarada tan aviat com aquesta es produeixi.

Olot, data 
Signatura 



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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