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25TDECLARACIÓ DE NO DISPOSAR DE FACTURA DE L’ARMA  

 
 
DADES DEL DECLARANT (persona física o jurídica) 

Nom i cognoms  / Raó social: 

NIF/NIE/Passaport:  Data de naixement (dd/mm/aaaa): 

Tipus via (av, carrer, pl...): Nom via: 

Número:              Bloc:              Escala:             Pis:           Porta: Codi postal: 

Districte:  Barri: 

Municipi: Localitat de naixement: 

Nacionalitat 1: Nacionalitat 2: 

Telèfon 1:                                                       Telèfon 2:                                                       

Correu electrònic: 

 
DADES DEL REPRESENTANT O DE LA PERSONA QUE OSTENTI LA PÀTRIA POTESTAT O TUTELA 
(obligatori emplenar si el declarant és persona jurídica o menor d’edat) 

Nom i cognoms : 

NIF/NIE/Passaport: Data de naixement (dd/mm/aaaa): 

Tipus via (av, carrer, pl...): Nom via: 

Número:              Bloc:              Escala:             Pis:              Porta: Codi postal: 

Districte:  Barri: 

Municipi: Localitat de naixement: 

Nacionalitat 1: Nacionalitat 2: 

Telèfon 1:                                                       Telèfon 2:                                                       

Correu electrònic: 

 

 

 

 



 

 

 

 

En compliment del què disposa l’article 54.3 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, 

Reglament d’Armes, DECLARO RESPONSABLEMENT que no disposo de la factura de compra 

de l’arma que està en el meu poder, que té les característiques següents: 

DADES DE L’ARMA 
Tipus (A/B): Classe (pistola,fusell....): Marca: 

Model: Calibre/Potència: Número de Sèrie: 

 

DADES DEL VENEDOR  o CESSIONARI (persona física o jurídica) 
Nom i cognoms  / Raó social: 

NIF/NIE/Passaport:  Data adquisició (dd/mm/aaaa): 

Tipus Via (av, carrer...) 
 

Nom via: 

Número:              Bloc:              Escala:             Pis:                 Porta: Codi postal: 

Municipi:  Província: 

 

Signatura del declarant  o representant. 

 

 

 

 

Barcelona, _____ de ______________ de 20__ 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals 
s’incorporaran al fitxer d’Atorgament de permisos d’armes de competència municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de la seva gestió. Les 
vostres dades només seran cedides  a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de 
Llei. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:  pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret 
LOPD. 
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