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INDICACIONS PER PRESENTAR 

LES DECLARACIONS D’ACTIVITATS I INCOMPATIBILITATS I DE BÉNS I 
PATRIMONI AL REGISTRE D’INTERESSOS DEL 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS  
 
 
I.- Estan obligats a formular declaració en aquest Corporació:  Membres 
electes i personal directiu. 
 
 
II.- Les declaracions s’han de presentar a la Secretaria del Consell 
Comarcal: 
 
- Abans de la pressa de possessió. 
- Amb ocasió del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat 

corporatiu. 
- A la fi del mandat. 
- Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions 

respecte de les declaracions presentades anteriorment. 
 
El mandat finalitza el dia abans de la data prevista per a celebrar eleccions 
locals, tot i que els electes continuen en funcions fins el dia anterior al del Ple 
constitutiu de la nova corporació. 
 
 
III.- Tipus de declaracions: 
 
- Declaració d’incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden 

proporcionar ingressos econòmics. 
- Declaració de béns i patrimoni. 
- Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu 

electrònica. 
 
 
IV.- Terminis per presentar les declaracions: 
 
- Les declaracions han de ser prèvies a la presa de possessió o accés al 

càrrec. 
La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat que la falta de 
presentació de les declaracions d’interessos impedeix als representants 
legals prendre possessió del càrrec. 

- Per a les declaracions de fi de càrrec, per cessament o per qualsevol altre 
causa legal, s’haurà de presentar dins els 30 dies següents a la data en què 
s’hagi produït. 
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- Per a les declaracions de variacions, s’hauran de presentar dins de l’any 
natural en què s’hagin produït en el patrimoni de la persona declarant. Si la 
variació es produeix dins l’últim trimestre de l’any, s’hauran de fer, com a 
màxim, fins el 31 de març de l’any següent. 

 
 
V.- Procediment 
 
Per tant, el procediment a seguir per poder presentar les declaracions, és el 
següent: 
 
- Descarregueu-vos els tres formularis en el vostre PC i empleneu tots els 

seus apartats (Incompatibilitats i Activitats; Béns i Patrimoni; Portal de 
Transparència). 

- Quan la declaració es faci amb motiu de l’existència de variacions 
produïdes, caldrà complimentar el formulari corresponent, bé Activitats o bé 
Patrimoni, i en aquest darrer cas caldrà aportar també el formulari per al 
Portal de la Transparència. 

 
 

VI.- Presentació de declaracions 
 

La persona declarant haurà de presentar la/les declaracions d’una de les 
formes següents: 

 
a) Presencialment a la Secretaria del Consell Comarcal. 

En el mateix moment de la presentació, es signarà la declaració, per 
duplicat original, en presència del/de la Secretari/ària, o de la persona en 
qui hagi delegat, en totes les seves fulles, incloses les còpies dels 
documents acompanyats (renda, estat de comptes, etc.). La data de la 
declaració podrà ser la del dia que es va realitzar o, si no porta data, es 
farà constar la del dia que es presenta. 
 

b) Telemàticament, a través de la web del Consell Comarcal, apartat Tràmits 
i Gestions/ Ciutadania/Tràmits genèrics Oficina Atenció 
Ciutadana/Instància Genèrica, adjuntant tots els formularis signats 
electrònicament. 
 

Cal assenyalar que correspon al secretari/ària de la corporació la custòdia 
dels documents però no té atribuïda cap tipus de funció de fiscalització dels 
béns, drets o activitats que es declarin.  
 
Cal advertir, que la declaració es realitza sota la responsabilitat del 
declarant.  
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Amb la declaració, s’haurà d’acompanyar la documentació següent: 
 
- Còpia del DNI per acreditar la personalitat de la persona declarant. 
- Còpia de l’última declaració de l’impost de la Renda de les Persones 

Físiques - IRPF (n’hi ha prou amb el document d’ingrés o devolució model 
100 o certificació expedida per l’Agència Tributària). 

- Si escau, còpia del document que justifiqui la presentació de la declaració 
de l’impost de societats de l’últim exercici i/o de qualsevol altre que sigui 
exigible legalment. 

- Si escau, còpia del document que justifiqui la presentació de la declaració 
de l’Import sobre el Patrimoni (n’hi ha prou amb el document d’ingrés model 
714 o certificació expedida per l’Agència Tributària). 

 
Si en el moment de presentar la declaració s’observés que faltés algun dels 
documents a acompanyar, llevat del DNI, la persona declarant, podrà 
presentar-ho abans de la presa de possessió. Excepcionalment, la identitat 
podrà acreditar-se en el moment de fer la declaració mitjançant document 
diferent del DNI, com ara el carnet de conduir per exemple, sens perjudici de 
l’obligació de presentar amb posterioritat el DNI i aportar una còpia d’aquest. 
 
 
 


