
ANNEX 1
REGISTRE D'INTERESSOS DE L'AJUNTAMENT DE VALLS

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS

CORPORACIÓ ANYS  ____.-_____

Declaració número ______/20....

Tipus Inicial: Presa de possessió 

Complementària: Modificació o actualització de la informació

Renúncia o finalització del mandat

Nom i cognoms: NIF:

Domicili: Telèfon: 

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l'article 163 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament,
el regidor que subscriu formula la present declaració dels seus drets i bens patrimonials i manifesta, sota la
seva  responsabilitat,  la  veracitat  de  les  dades  que  declara,  i  es  compromet  a  aportar  els  documents
acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que li siguin requerits. Tanmateix,
declaro  el  meu  compromís  de  mantenir  actualitzada  aquesta  declaració  durant  el  període  del  meu
nomenament,  realitzant  quantes  declaracions  complementàries  siguin  necessàries  per  incorporar  les
variacions que m'afectin.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència



PATRIMONI IMMOBILIARI (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys sol agrícola i anàlegs)

Classe de
finca

rústica/urban
a

Tipus de
dret (1)

Població i adreça
Participació

%
Referència registral

Data
d’adquisici

ó

(1): Ple domini, Nua propietat, propietat a temps parcial, dret real d'ús i gaudi, usdefruit, servitud, dret
de superfície etc.

     □ Res a declarar en aquest epígraf.

PATRIMONI MOBILIARI

Valors  representatius  de  la  participació  en  fons  propis  de  qualsevol  tipus  d'entitat  (accions  i
participacions)

Classe títols Número Entitat Emissora Data d'adquisició

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (Deute públic, obligacions, bons, certificats 
de dipòsit, pagares i altres valors equivalents).



Classe títols Número Entitat Emissora Data d'adquisició

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Comptes i dipòsits bancaris

Classe (1) Entitat bancària Percentatge de titularitat

(1) Compte corrent, d'estalvi, a la vista, a termini, comptes financers o altres imposicions a compte.
□ Res a declarar en aquest epígraf.

Préstecs

Classe Entitat bancària Data concessió Percentatge de
participació

□ Res a declarar en aquest epígraf.



Altres béns o drets de valor unitari superior a 10.000 euros  (joies, objectes d'art, antiguitats, drets de 
propietat intel·lectual o industrial, etc.)

Classe Descripció

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Vehicles (automòbils, motocicletes, embarcacions, aeronaus...)

Classe Marca/model Data d'adquisició Matrícula Participació %

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)

Classe Descripció

□ Res a declarar en aquest epígraf.



PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS

Societats en les quals participa

Tipus de societat Denominació Grau de participació Data constitució

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Societats participades

Societat participada Societat participant Grau participació

□ Res a declarar en aquest epígraf.



LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES

Impost Data presentació Núm. de referència de la liquidació

Renda

Patrimoni

Societat

Valls, ___, ________ de ________

El/La regidor/a     Davant meu
           El secretari o secretària

                                                                             



ANNEX 2

REGISTRE D'INTERESSOS DE L'AJUNTAMENT DE VALLS
CAUSES D'INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS ECONÒMIQUES

CORPORACIÓ ANYS  ____.-_____

Declaració número ______/2015

Tipus Presa de possessió 

Complementària: Modificació o actualització de la informació

Renúncia o finalització del mandat

Nom i cognoms: NIF:

Domicili: Telèfon: 

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l'article 163 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament,
el regidor que subscriu formula la present declaració de causes de possible incompatibilitat i activitats, i
manifesta, sota la seva responsabilitat, la veracitat de les dades que declara, i es compromet a aportar els
documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que li siguin requerits :

Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència



SUPÒSITS DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT

□  Declaro que no estic  incurs/a en cap causa d'incompatibilitat  de les  previstes en la  legislació  vigent
(articles 6, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, art. 60.1 f) del Reial decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i art. 12.1 d) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques) *(Veure nota).

□ Declaro que m'afecten els següents supòsits de possible incompatibilitat.

ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS

Lloc de treball, càrrec o activitat en qualsevol entitat del sector públic
 

Entitat Càrrec o categoria Retribució Dieta/indemnització

Sí No Sí No

□ Res a declarar en aquest epígraf.



Percepció de pensions de drets passius o de la seguretat social

Organisme pagador Concepte

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Activitats per  compte propi: caràcter mercantil, industrial o agrària 

Mercantils Industrials Agràries

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Activitats per compte propi: ocupacions professionals (professions liberals)

Descripció

□ Res a declarar en aquest epígraf.



Activitats per compte d'altri de fora del sector públic

Empresa Càrrec o categoria professional

□ Res a declarar en aquest epígraf.

Altres activitats que proporcionin ingressos econòmic o que puguin proporcionar-ne

Descripció

El/La regidor/a     Davant meu
                                                             El secretari o secretària

                                                                          

*
Aquestes normes estableixen la incompatibilitat per a ser regidor/a a les següents persones:

-Els alts càrrecs de l'Estat (Rei, Defensor del poble, Fiscal General de l'estat, etc). 
-Persones que exerceixen determinades professions (militars, policies, magistrats, etc.) 
-Condemnats per sentència ferma mentre estiguin complint la pena i els condemnats per sentència, encara
que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió o terrorisme.
-Només poden ser elegides les persones de nacionalitat espanyola i els ciutadans de la Unió Europea o que
siguin nacionals de països que atorguin als ciutadans espanyols el dret de sufragi passiu en els termes de un
tractat. 
-Son incompatibles  els  deutors  directes  o  subsidiaris  de  la  Corporació  contra els  que s'hagués expedit
manament de constrenyiment per resolució judicial.



-Advocats i  procuradors que dirigeixin o representin a parts en procediments judicials  o administratius
contra la Corporació.
-Els  Directors  generals  o  assimilats  de  les  Caixes  d'Estalvi  Provincials  i  Locals  que  actuïn  en  el  terme
municipal.
-Treballadors de l'Ajuntament i entitats i establiments dependents d'ells.
-Els contractistes o subcontractistes de contractes el finançament dels quals sigui a càrrec de la Corporació
Municipal o establiments dependents (organismes, societats, fundacions etc.).
En el cas que el contractista o subcontractista sigui qualsevol tipus de persona jurídica (empresa, fundació
associació etc.), la incompatibilitat existeix si el regidor és administrador o membre de la junta directiva,
patronat de la fundació, junta de govern o similar que tingui  atribuïdes les funcions de administració i
representació, o també si es propietari de més del deu per cent del capital de l'empresa.
Aquesta prohibició s’estén igualment, als cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència
afectiva anàloga i descendents del regidor/a, sempre que, respecte dels últims, el regidor/a en tingui la
representació legal.


