SOL·LICITUD D'OBTENCIÓ D'UN PERMÍS D'ARMA
DADES D'IDENTITAT DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Cognoms:
Nom:
Data de naixement:

Lloc:

Fill de

i de

Estat civil:

Cònjuge:

Nacionalitat:
Titular del passaport o DNI (1) número:
Lliurat el:

a

Vàlid fins:

Domicili:
Professió:

Empresa:

Radicada a:
Telèfons del domicili:
Telèfons del lloc de treball:

(1)

Ratlleu la menció inútil.

Núm. sol·licitud:

TIPUS DE PERMÍS D'ARMA

-A

Port d'arma curta de foc de la 1ª categoria

- B1

Possessió d'arma curta de foc de la 2ª categoria per practicar el tir esportiu

- B2

Possessió d'arma curta de foc del calibre 22 per practicar el tir esportiu

-C

Possessió d'arma curta de foc de la 1ª categoria

-D

Port d'arma llarga ratllada

-E

Port d'escopeta de caça menor

MOTIU DE LA SOL·LICITUD

- Exercici de la professió de vigilant privat
- Tir esportiu
- Defensa de la llar
- Defensa dels seus béns
- Caça
- Altres

(1)

ARMES QUE PENSEU INSCRIURE AL PERMÍS

Nombre d'armes:

Tipus: curta / llarga

(2)

Calibre:

Lloc on penseu dipositar-les:
- Domicili
- Altres (1)
(1)
(2)

Preciseu-los si no corresponen a les mencions dels apartats anteriors.
Ratlleu la menció inútil.

Data:

Signatura de la persona sol·licitant

Aquesta sol·licitud únicament podrà ser presentada per una persona de nacionalitat andorrana o resident
al Principat.
A la sol·licitud s'ha d'adjuntar:
- Un certificat d'una companyia d'assegurances que garanteixi una cobertura de responsabilitat civil per un
import com a mínim de quaranta milions de pessetes. L'assegurança ha de cobrir les responsabilitats civils
dimanants de la utilització a Andorra de les armes que figuren inscrites als permisos de la persona
sol·licitant.
- Una fotocòpia del passaport o del DNI.
- Un Certificat Mèdic Oficial per a permisos d’arma.
- Dues fotografies d'identitat recents (format 35x40).
- Per als residents, la fotocòpia de l'autorització d'immigració.
- Per a les sol·licituds del permís B1 o B2, el certificat d'inscripció a la Federació Andorrana de Tir.
- Per les sol·licituds de permisos d’arma per vigilants privats a més, s’haurà d’adjuntar els certificats penals
del país d’origen, del Principat d’Andorra i del país de procedència si és un altre que el d’origen.

