
(Exemplar per a la Unitat)

En compliment de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seues dades personals van 
a ser incloses al fitxer que per raó de la matèria li corresponen dels inclosos en l' Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la que es regulen els fitxers de dades 
de caràcter personal del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat de procedir a donar inici al procedimient que sol·licita, a l'efecte del qual serà destinatari de la 
informació el Servei o Unitat competent per a la resolució. 
Així mateix, si  ho desitja pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit a la Dirección General de la 
Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110  - 28003 Madrid, des d'on es remetrà la seua sol·licitud a la autoritat 
competent assenyalada al paràgraf anterior. 
 

  
MINISTERIO 

DEL 
INTERIOR   

GUARDIA CIVIL   
DIRECCIÓN GENERAL 

INSTÀNCIA PER A L'INICI D' UN PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU EN LA GUARDIA CIVIL

Sol-licitud genèrica 

8.- DOCUMENTS NECESSARIS

AUTORITZE la consulta de les meues dades en els següents arxius de l'Administració, per a la resolució d'este procediment administratiu. (escriure SÍ o NO, 
segons corresponga). Si no dóna el consentiment deurà aportar la documentació necessària per a acreditar la informació que el tràmit requerisca.

7.- AUTORIZACIÓ CONSULTA DE DADES A L'ADMINISTRACIÓ 

6.- FONDAMENTA LA PRESENT SOL-LICITUD

Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i ResidenciaRegistre Central de Penats i Rebels  

5.- TRÀMITS QUE SOL-LICITA

3.- REPRESENTANT   (Artº 32.3 Llei 30/92). És necessari que aporteu un poder de repressentació, vàlid i en vigor.

1.- SOL-LICITANT

i deFill/a de
Lloc de naixement

Nom i cognoms NIF, NIE, passaport

C.P.ProvinciaLocalitat

4.- DOMICILI DE NOTIFICACIÓ

NIF, NIE o CIF

Correu electrònicTlf. mòbil
C.P.ProvinciaLocalitat 

Nom de la viaTipus de via

2.- DOMICILI HABITUAL DEL SOL-LICITANT

Tlf. 

Raó social
Nom i cognoms

Tlf.

Tipus de via

Correu electrònicTlf. mòbilTlf. 

Nom de via

Data de naixementProvíncia

Correu electrònic

10.- DATA I FIRMA DE LA SOL·LICITUD

Fdo.   

, de , de , de 

9.- ALTRES DADES D'INTERÈS PER AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU



(Exemplar per a l'interessat)

En compliment de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seues dades personals van 
a ser incloses al fitxer que per raó de la matèria li corresponen dels inclosos en l' Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la que es regulen els fitxers de dades 
de caràcter personal del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat de procedir a donar inici al procedimient que sol·licita, a l'efecte del qual serà destinatari de la 
informació el Servei o Unitat competent per a la resolució. 
Així mateix, si  ho desitja pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit a la Dirección General de la 
Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110  - 28003 Madrid, des d'on es remetrà la seua sol·licitud a la autoritat 
competent assenyalada al paràgraf anterior. 
 

  
MINISTERIO 

DEL 
INTERIOR   

GUARDIA CIVIL   
DIRECCIÓN GENERAL 

INSTÀNCIA PER A L'INICI D' UN PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU EN LA GUARDIA CIVIL

Sol-licitud genèrica 

8.- DOCUMENTS NECESSARIS

AUTORITZE la consulta de les meues dades en els següents arxius de l'Administració, per a la resolució d'este procediment administratiu. (escriure SÍ o NO, 
segons corresponga). Si no dóna el consentiment deurà aportar la documentació necessària per a acreditar la informació que el tràmit requerisca.

7.- AUTORIZACIÓ CONSULTA DE DADES A L'ADMINISTRACIÓ 

6.- FONDAMENTA LA PRESENT SOL-LICITUD

Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i ResidenciaRegistre Central de Penats i Rebels  

5.- TRÀMITS QUE SOL-LICITA

3.- REPRESENTANT   (Artº 32.3 Llei 30/92). És necessari que aporteu un poder de repressentació, vàlid i en vigor.

1.- SOL-LICITANT

i deFill/a de
Lloc de naixement

Nom i cognoms NIF, NIE, passaport

C.P.ProvinciaLocalitat

4.- DOMICILI DE NOTIFICACIÓ

NIF, NIE o CIF

Correu electrònicTlf. mòbil
C.P.ProvinciaLocalitat 

Nom de la viaTipus de via

2.- DOMICILI HABITUAL DEL SOL-LICITANT

Tlf. 

Raó social
Nom i cognoms

Tlf.

Tipus de via

Correu electrònicTlf. mòbilTlf. 

Nom de via

Data de naixementProvíncia

Correu electrònic

10.- DATA I FIRMA DE LA SOL·LICITUD

Fdo.   

, de , de , de 

9.- ALTRES DADES D'INTERÈS PER AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU


SOLICITUD DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO Y OTRAS AUTORIZACIONES
A
D:20070207144234+01'00'
D:20070207144530+01'00'
(Exemplar per a la Unitat)
En compliment de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seues dades personals van a ser incloses al fitxer que per raó de la matèria li corresponen dels inclosos en l' Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la que es regulen els fitxers de dades de caràcter personal del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat de procedir a donar inici al procedimient que sol·licita, a l'efecte del qual serà destinatari de la informació el Servei o Unitat competent per a la resolució.
Així mateix, si  ho desitja pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit a la Dirección General de la Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110  - 28003 Madrid, des d'on es remetrà la seua sol·licitud a la autoritat competent assenyalada al paràgraf anterior.
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
INSTÀNCIA PER A L'INICI D' UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN LA GUARDIA CIVIL
Sol-licitud genèrica 
8.- DOCUMENTS NECESSARIS
AUTORITZE la consulta de les meues dades en els següents arxius de l'Administració, per a la resolució d'este procediment administratiu. (escriure SÍ o NO, segons corresponga). Si no dóna el consentiment deurà aportar la documentació necessària per a acreditar la informació que el tràmit requerisca.
7.- AUTORIZACIÓ CONSULTA DE DADES A L'ADMINISTRACIÓ 
6.- FONDAMENTA LA PRESENT SOL-LICITUD
Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residencia
Registre Central de Penats i Rebels  
5.- TRÀMITS QUE SOL-LICITA
3.- REPRESENTANT   (Artº 32.3 Llei 30/92). És necessari que aporteu un poder de repressentació, vàlid i en vigor.
1.- SOL-LICITANT
i de
Fill/a de
Lloc de naixement
Nom i cognoms 
NIF, NIE, passaport
C.P.
Provincia
Localitat
4.- DOMICILI DE NOTIFICACIÓ
NIF, NIE o CIF
Correu electrònic
Tlf. mòbil
C.P.
Provincia
Localitat 
Nom de la via
Tipus de via
2.- DOMICILI HABITUAL DEL SOL-LICITANT
Tlf. 
Raó social
Nom i cognoms
Tlf.
Tipus de via
Correu electrònic
Tlf. mòbil
Tlf. 
Nom de via
Data de naixement
Província
Correu electrònic
10.- DATA I FIRMA DE LA SOL·LICITUD
Fdo.     
, de     
, de     
, de     
9.- ALTRES DADES D'INTERÈS PER AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
(Exemplar per a l'interessat)
En compliment de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seues dades personals van a ser incloses al fitxer que per raó de la matèria li corresponen dels inclosos en l' Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la que es regulen els fitxers de dades de caràcter personal del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat de procedir a donar inici al procedimient que sol·licita, a l'efecte del qual serà destinatari de la informació el Servei o Unitat competent per a la resolució.
Així mateix, si  ho desitja pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit a la Dirección General de la Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110  - 28003 Madrid, des d'on es remetrà la seua sol·licitud a la autoritat competent assenyalada al paràgraf anterior.
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
INSTÀNCIA PER A L'INICI D' UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN LA GUARDIA CIVIL
Sol-licitud genèrica 
8.- DOCUMENTS NECESSARIS
AUTORITZE la consulta de les meues dades en els següents arxius de l'Administració, per a la resolució d'este procediment administratiu. (escriure SÍ o NO, segons corresponga). Si no dóna el consentiment deurà aportar la documentació necessària per a acreditar la informació que el tràmit requerisca.
7.- AUTORIZACIÓ CONSULTA DE DADES A L'ADMINISTRACIÓ 
6.- FONDAMENTA LA PRESENT SOL-LICITUD
Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residencia
Registre Central de Penats i Rebels  
5.- TRÀMITS QUE SOL-LICITA
3.- REPRESENTANT   (Artº 32.3 Llei 30/92). És necessari que aporteu un poder de repressentació, vàlid i en vigor.
1.- SOL-LICITANT
i de
Fill/a de
Lloc de naixement
Nom i cognoms 
NIF, NIE, passaport
C.P.
Provincia
Localitat
4.- DOMICILI DE NOTIFICACIÓ
NIF, NIE o CIF
Correu electrònic
Tlf. mòbil
C.P.
Provincia
Localitat 
Nom de la via
Tipus de via
2.- DOMICILI HABITUAL DEL SOL-LICITANT
Tlf. 
Raó social
Nom i cognoms
Tlf.
Tipus de via
Correu electrònic
Tlf. mòbil
Tlf. 
Nom de via
Data de naixement
Província
Correu electrònic
10.- DATA I FIRMA DE LA SOL·LICITUD
Fdo.     
, de     
, de     
, de     
9.- ALTRES DADES D'INTERÈS PER AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
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