
Registro de Entrada: 

SOL·LICITUD DE TARGETA D'ARMES DE 4a CATEGORIA 

DADES DE L'ARMA 

 Sant Joan d’Alacant, de de 20  

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 
 

                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

     DNI / CIF  Don/Donya 
Marcar el que procedisca: 

Actuant en nom propi. 
Actuant en representació de  DNI/CIF      

( En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició) 

MITJANS DE NOTIFICACIÓ : Marque el que preferisca:

ORDINÀRIA: En el seu domicili.

NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interés, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, *comunicandole que pot 
recollir la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos sense que l'haja 
recollida, li serà notificada de manera ORDINÀRIA.                Telèfon d'avís: 

En qualsevol dels dos casos anteriors, haurà d'emplenar les dades següents: 
DIRECCIÓ A l'efecte de NOTIFICACIÓ: Municipi: Provincia:   

,ESC.Carrer,                                                                                               Num.                      , Pis                                , C.P.           
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: Haurà de disposar d'un certificat electrònic -DNI electrònic o semblant - i serà 
notificat exclusivament per aquest canal. Especifique E-mail 

Marca/Model Calibre

Nº. de sèrie

Categoria 

Tipus

Armeria on va comprar l'arma 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Factura de compra original i fotocòpia per a la seua compulsa
Tríptic groc i díptic blanc, segellats per l'establiment venedor (sense emplenar i sense plecs). 
Certificat d'Antecedents Penals (NO SENT NECESSARI en cas d'autoritzar la consulta de dades a 
l'Administració). 

AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES A l'ADMINISTRACIÓ.

AUTORITZE la consulta de les meues dades en els següents arxius de l'Administració per a la resolució 

d'aquest procediment administratiu (Indicar SI o NO, segons corresponga)

Registre Central de Penats i Rebels.

Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere. 

Signat.
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 INFORMACIÓ SOBRE ARMES I ARMES DE FOC REGLAMENTADES DE 4a 
CATEGORIA:

1. ª Les carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; i revòlvers de doble acció, accionats per aire o un altre
gas comprimit no assimilades a escopetes

2.ª Les carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tir, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o un
altre gas comprimit no assimilades a escopetes.

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  En  compliment del que es disposa en la  Llei 
Orgànica  3/2018  de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  
li  informem, en  relació  amb  el  tractament  de  les  dades  personals  que  ens  facilita en aquest  
document, el següent:

a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de
titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 
(CIF: P0311900E). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan
(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es. 

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment,
desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les 
lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de 
complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a 
les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a 
l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades 
en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La 
falta d'esmena podrà implicar:
-  En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud. 
-  En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de 
la informació. 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades
personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest 
tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de 
prestació obligatòria. 

e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini
de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al 
compliment de les obligacions legals que deriven del mateix. 

f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua

rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com 
exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà 
d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan 
d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a 
presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 
28001 - Madrid;  Seu Electrònica: www.agdp.es). 

g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de
perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers 
països". 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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DECLARACIÓ DE VENDA D'ARMA DE 4ª CATEGORIA

En , a  de  de 20 

REUNITS: 

D. …………………………………………..…..  , major d'edat, amb DNI                                , i domicili 
en ………………………………..…………      i D…..………………………………..………………, 
major d'edat, amb DNI    ……………………. , i domicili en   ................................................................... 

INTERVENEN:

Ambdues parts actuen en el seu propi nom, sent majors d'edat i amb plena ús de les seues facultats
mentals, reconeixent-se capacitat suficient per a atorgar el present contracte de compra venda d'acord 
amb les següents estipulacions: 

PRIMERA.- D. és propietari de l'arma 
de 4º categoria: 

Tipus: , Marca: , Model: ,   

Nombre de sèrie: , Calibre: 

SEGONA. -   D. …………………………………………………………… està interessat a adquirir la 
referida arma, i     D. ………………………………………………………….   està interessada a 
transmetre-li-la.  Ambdues parts consenteixen a atorgar el present contracte. 

TERCERA.- D. ……………………………………………………………….……… ven i transmet a 
D.  ……………………………………………………………………….……,   que compra i adquireix  
l'arma descrita en l'estipulaci· Primera i les corresponents factures de la mateix, pel preu total  
d'euros que declaren lliurats i rebuts a la signatura d'aquest contracte.  

I per deixar-ne constància, ho signem en el lloc i data a dalt indicats en duplicat  exemplar i als mateixos
efectes.

D. ……………     D. …………… 

ANNEX 1
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