
Declaració d’incompatibilitats i d’activitats que proporcionen 
ingressos econòmics 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. 

1. INCOMPATIBILITATS 

Declaro: 

 Que no estic incurs/a en cap de les causes d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent. 

 Causes de possible incompatibilitat: 

 

 

 
 

2. ACTIVITATS 

Relació d’activitats que em proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, declaro les 
següents: 

 

2.1. Activitats públiques 

A. Càrrecs que exerceixo de caràcter institucional o per als quals he estat designat/da per la seva 
condició, amb caracter unipersonal i/o en òrgans col·legiats, directius o consells d’administració, de 
qualsevol administració, organisme i/o empreses de capital públic. 

Càrrec Organisme Retribució 
Dieta /

indemnització 

    

    

    

 Res a declarar en aquest epígraf. 

 

MODEL B-1 

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



B. Altres activitats públiques. 

Càrrec Organisme Retribució 
Dieta / 

indemnització 

    

    

    

 Res a declarar en aquest epígraf. 

 

C. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social. 

Organisme pagador Concepte Retribució

   

   

   

 Res a declarar en aquest epígraf. 

D. Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus 
organismes autònoms o empreses. 

 
 
 

 

2.2. Activitats privades 

A. Activitats per compte propi. 

Empresa:  

Domicili social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

Càrrec:  

Retribució anual:  

Dieta / indemnització:  

Empresa:  

Domicili social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

Càrrec:  



Retribució anual:  

Dieta / indemnització:  

 Res a declarar en aquest epígraf. 

B. Activitats per compte d’altri. 

Empresa:  

Domicili social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

Càrrec:  

Retribució anual:  

Dieta / indemnització:  

Empresa:  

Domicili social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

Càrrec:  

Retribució anual:  

Dieta / indemnització:  

 Res a declarar en aquest epígraf. 

C. Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i 
civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa. 

Societat, fundació o consorci:  

Domicili social:  

Descripció activitat:  

Càrrec:  

 Res a declarar en aquest epígraf. 

D. Càrrec i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada 
amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació 
legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, 
concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local. 

 



Empresa:  

Participació:  

NIF:  

Titular o parentiu:  

 Res a declarar en aquest epígraf. 

 

2.3. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos 

Relació d’activitats i càrrecs no incloss en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la 
data de la declaració i per les quals no percep cap retribució, indemnització o dieta. 

Denominació Ens, entitat o organisme

  

  

  

3. ALTRES 

Observacions, aclariments o ampliació de dades. 

 
 
 
 
 

 

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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