SOL.LICITUD DE TARGETA D’ARMES
ANNEX I
DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE CONDUCTA CIUTADANA
(Llei 68/1980 de 1 de desembre)
T-062-GOV
1. Dades de la persona sol·licitant de la Targeta d’armes
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Representat/da per:

Bloc

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic
DNI/NIE/PASP/CIF

2. Exposo
DECLARO, SOTA LA MEVA PERSONAL RESPONSABILITAT i amb el coneixement de les sancions en què per falsedat
pogués incórrer per infracció dels articles del Codi Penal redactats al peu
Que no em trobo inculpat o processat.(*)
Que no he estat condemnat en judici de faltes, en els tres últims anys i fins la data d’avui. (*)
Que no m’han estat imposades sancions administratives com a conseqüència d’expedient administratiu sancionador
per fets que guardin relació directa amb l’objecte d’aquest expedient per al qual s’exigeix aquesta certificació o
informe de conducta i en el termini dels tres darrers anys i fins a data d’avui (s’adverteix que no seran objecte de
declaració les sancions administratives imposades per actes imprudents, ni les procedents d’infraccions de trànsit).
(*)

3. Data i signatura
La persona sol·licitant de la targeta d’armes:

Vistiplau del pare / de la mare que exerceix la Pàtria Potestat o del
tutor/a legal en cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat:

Olivella….. de …………………..de ………
(*) De resultar afirmatiu algun d’aquests supòsits, s’haurà de fer constar en el revers d’aquesta declaració l’òrgan jurisdiccional o autoritat
governativa que hagi seguit les diligències, imposat les mesures de seguretat o hagi sancionat.
No seran objecte de declaració les sancions governatives per actes merament imprudents ni les procedents d’infraccions de trànsit.

CODI PENAL (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre)
“Artículo 390.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que
1. º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2. º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3. º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que
4. º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los número
en el estado de las personas o en el orden civil.
Artículo 392.
“El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390,
será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament d’Olivella i són
objecte de tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són cedides sense el vostre consentiment,
excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al tractament,
adreçant-vosPlaça
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