SOLICITUDE: TARXETA DE ARMAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Logo de adquirir unha
, comprendida
na sección 3ª, artigo 3, 4ª categoría do Regulamento de armas aprobado polo R.d. 137/1993, do
29 de xaneiro, e sendo necesaria para a súa posesión e uso, solicítase que se expida a TARXETA
DE ARMAS:
TIPO A

TIPO B

MARCA: ________________________________________________

Selo do establecemento vendedor

CALIBRE: _______________________________________________
NÚMERO: _______________________________________________
NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude.

Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ DE ACHEGAR

•

Documento nacional de identidade (orixinal e copia)

•

Certificado de penais

•

Certificado psicotécnico

•

Factura de compra da arma (orixinal e copia)

LEXISLACIÓN
REAL DECRETO 137/1993, DO
O REGULAMENTO DE ARMAS

29

DE

XANEIRO,

POLO

QUE

SE

APROBA

CAPÍTULO PRELIMINAR
SECCIÓN 3ª.- CLASIFICACIÓN DAS ARMAS REGULAMENTARIAS,
ARTIGO 3, 4ª CATEGORÍA
1.- Carabinas e pistolas, de tiro semiautomático e de repetición, e revólveres de dobre acción,
accionados por aire ou outro gas comprimido non asimilados a escopetas.
2.- Carabinas e pistolas de ánima lisa ou raiada, e dun só tiro, e revólveres de acción simple,
accionados por aire ou outro gas comprimido non asimilados a escopetas.

CAPÍTULO V
SECCIÓN 1ª.- LICENZAS EN XERAL E TARXETAS
ARTIGO 105.2 - As armas incluídas na categoría 4ª. 2 pódense documentar en número ilimitado
con tarxeta B, cuxa validez será permanente. Das comprendidas na categoría 4ª.1, soamente se
poderán documentar seis armas con tarxeta A, cuxa validez será de cinco anos.

TIPO A: categoría 4ª.1: validez cinco anos
TIPO B: categoría 4ª.2: validez ilimitada

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

