
Declaració de béns i drets patrimonials dels regidors i regidores de la 
corporació municipal 

Dades del declarant 

Nom i cognoms:  DNI:  

Càrrec:  

 

Motiu de la declaració 

  Presa de possessió         Variació de dades         Cessament         Anual 

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, i el capítol primer del títol I del Reglament 
Orgànic de l’Ajuntament de Girona, formulo aquesta declaració. 

 

A. Declaració de béns immobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, etc.) 

Tipus de bé Municipi 
% 

Titularitat 
Any 

adquisició 
Càrregues o 
gravàmens Inscripció registral 

      

      

      

      

      

 

B1. Declaració de béns mobles: vehicles 

Marca i model Any matriculació Any adquisició

   

   

   

   

 

B2. Declaració de béns mobles: valors representacius de la cessió a tercers de capitals 
propis (deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsit, pagarés i altres valors) 

Descripció Valoració 

  

  

  

  

  

 

MODEL A-1 

Núm. registre: ........................... 



B3. Declaració de béns mobles: valors representatius de la participació en fons propis de 
qualsevol tipus d’entitat (accions i participacions) 

Descripció Valoració o nombre de títols

  

  

  

  

  

  

  

  

 

B4. Declaració de béns mobles: dipòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a 
termini, comptes financers i altres imposicions en compte 

Entitat dipositària % Titularitat 
Saldo mitjà corresponent al/ 
ala declarant 

   

   

   

   

   

   

   

 

B5. Declaració de béns mobles: altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 
euros (embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual 
o industrial, etc.) 

 

 

 

 

C. Altres manifestacions relatives a la meva situació patrimonial (herències, llegats, 
propietats litigioses, afectació al compliment d’obligacions o qualsevol altre aspecte que, en el 
seu cas, es consideri oportú declarar) 

 

 

 

 

 



D. Darreres liquidacions dels impostos anuals 

Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro: 

 Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
correponent a l’exercici passat, cosa que acredito mitjançant còpia del document d’ingrés o 
devolució (model 100) o certificació expedida per l’Agència Tributària.* 

 No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-
ho. 

* Si la declaració és conjunta, dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin legibles les dades de la persona 
reponsable de fer la declaració. 

Als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, declaro: 

 Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre el Patrimoni correponent a l’exercici passat, 
cosa que acredito mitjançant còpia del document d’ingrés (model 714) o certificació 
expedida per l’Agència Tributària. 

 No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-
ho. 

Als efectes de l’Impost sobre Societats: 

 Aporto comprovant de la liquidació de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 
passat, respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o  tinc majoria de vot 
en la presa de decisions. 

 Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc 
majoria de vot en la presa de decisions de cap societat. 

 

I em comprometo a mantenir actualitzada aquesta declaració durant el període del meu mandat, 
realitzant les declaracions complementàries necessàries i a la declaració amb caràcter anual. 

 

Girona, (data) 

 

 

DILIGÈNCIA: Aquesta declaració, als efectes 
d’inscripció al Registre d’Interessos, ha estat 
signada davant meu per el/la declarant. 

 

 

Signatura El secretari / la secretària 

 

 

En compliment del que disposa el capítol II del títol III de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i garantia dels drets digitals, el/la declarant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 
les dades declarades en els termes inclosos a la legislació vigent. 
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