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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
6168 Reial decret 432/2009, de 27 de març, pel qual s’aprova el Reglament pel qual 

es desplega la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat.

La Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat constitueix un avanç en el 
procés de reforçar la dimensió ètica en l’actuació dels màxims responsables de 
l’Administració General de l’Estat, en establir un nou règim de gestió i control dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, seguint les directrius elaborades en aquesta matèria per l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, així com les mesures que han adoptat els 
països del nostre entorn cultural amb polítiques més avançades en aquesta matèria.

L’entrada en vigor d’aquesta Llei, que ha imposat nous mecanismes per prevenir 
l’existència de conflictes d’interessos en el sector públic i garantir la transparència i 
l’objectivitat en l’exercici d’aquests llocs, requereix un desplegament reglamentari en 
determinades matèries d’aquesta.

Aquest Reial decret es dicta en desplegament del que preveu la disposició final primera 
de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i regula els aspectes del seu 
articulat el desplegament del qual és previst que es faci per reglament.

En conseqüència, la finalitat d’aquesta norma és regular la forma com s’han d’efectuar 
les diferents declaracions que preveu la Llei, així com el seu contingut, els procediments 
per garantir el compliment d’aquestes obligacions i, en general, tots els preceptes d’aquesta 
que requereixin un desplegament reglamentari.

D’altra banda, l’article 15 de la Llei atribueix a l’Oficina de Conflictes d’Interessos, 
òrgan que actua amb plena autonomia funcional, la competència per a la gestió del règim 
d’incompatibilitats d’alts càrrecs, per la qual cosa aquesta norma desplega les funcions i 
les competències d’aquesta.

Atesa la matèria que regula aquest Reial decret i de conformitat amb el que preveuen 
l’article 37.h) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i el 5.b) de l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
aprovat pel Reial decret 428/1993, de 26 de març, aquesta norma ha estat sotmesa a 
l’informe previ d’aquest ens.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 
de març de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament pel qual es desplega la Llei 5/2006, de 10 d’abril, 
de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat:

S’aprova, en desplegament del que preveu la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, aquest Reglament el text del qual s’inclou a continuació.
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Disposició transitòria única. Presentació de declaracions d’activitats i de béns i drets 
patrimonials de l’any 2009.

1. Per a aquest any 2009 els alts càrrecs actualment nomenats han de remetre a 
l’Oficina de Conflictes d’Interessos, juntament amb la declaració anual corresponent a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, noves declaracions d’activitats i de béns 
i drets en els models que estableix l’annex I. Els membres del Govern i secretaris d’Estat 
han de remetre, així mateix, la declaració que conté l’annex II d’aquest Reial decret.

2. Abans del 15 d’octubre de 2009 s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
el contingut de les declaracions, béns, drets i obligacions patrimonials emplenades en la 
forma que preveu l’annex II per les persones que siguin membres del Govern o secretaris 
d’Estat en data 30 de setembre i que hagin pres possessió del seu càrrec abans del 30 de 
juny de 2009.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior en tot el que s’oposi 
o contradigui el que disposa aquest Reial decret, o que hi sigui incompatible, i, expressament, 
el Reial decret 1410/1995, de 4 d’agost, pel qual es regulen els registres d’activitats i de 
béns i drets patrimonials dels alts càrrecs.

Disposició final primera. Facultat d’aplicació i desplegament.

S’autoritza la ministra d’Administracions Públiques, en el marc de les seves 
competències, a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament d’aquest Reial decret, entre aquestes les disposicions reguladores dels 
fitxers del Ministeri d’Administracions Públiques, en el que afecti els registres que preveu 
aquesta norma, i l’Oficina de Conflictes d’Interessos és la responsable d’aquests fitxers.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Administracions Públiques,
ELENA SALGADO MÉNDEZ

REGLAMENT PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 5/2006, DE 10 D’ABRIL, DE 
REGULACIÓ DELS CONFLICTES D’INTERESSOS DELS MEMBRES DEL GOVERN I 

DELS ALTS CÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reglament, en desplegament de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, té per objecte regular el compliment de les obligacions que preveu 
aquesta, en relació amb els registres d’activitats i de béns i drets patrimonials dels alts 
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càrrecs, les competències de l’Oficina de Conflictes d’Interessos a què es refereix aquesta 
Llei, així com el règim sancionador derivat del seu incompliment.

2. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen als llocs considerats com a alts 
càrrecs a l’article 3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril.

3. En desplegament del que disposa aquest precepte, es consideren càrrecs 
assimilats a subsecretaris o directors generals de l’Administració General de l’Estat els que 
tinguin reconeguda aquesta condició en els termes que preveu la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, o la seva normativa 
específica.

4. Per delimitar l’àmbit d’aplicació de l’article 3 de la Llei 5/2006, s’entenen per càrrecs 
assimilats els llocs de treball que, de conformitat amb la norma constitutiva de cada ens, per 
la seva forma de provisió, incardinació en l’organització d’aquestes entitats o per la seva 
responsabilitat, ocupin els llocs més rellevants en aquestes organitzacions.

5. Als efectes del que preveu l’apartat h) del dit article 3.2, per determinar si la posició 
de l’Administració General de l’Estat és dominant en el Consell d’Administració d’una 
societat amb participació estatal s’ha d’acudir al que preveu en aquesta matèria la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

6. Es poden dipositar en els registres d’alts càrrecs de l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos les declaracions d’activitats i de béns i drets patrimonials que estan obligats a 
formular el president i els consellers permanents del Consell d’Estat, de conformitat amb 
el que preveu la seva llei orgànica.

Article 2. Obligacions d’actualització per part de les entitats i organismes públics o amb 
participació pública de les dades que es remeten a l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos

1. Les entitats de dret públic, organismes reguladors i de supervisió, fundacions 
públiques i les societats mercantils en el capital dels quals sigui majoritària la participació 
estatal o en què, sense arribar a ser majoritària, la posició de l’Administració General de 
l’Estat sigui dominant, han de comunicar en el termini d’un mes a l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos, cada vegada que es produeixi un nomenament, els efectuats respecte dels 
llocs de treball que de conformitat amb la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, i el que preveu aquest Reial decret, tinguin la condició d’alts càrrecs.

2. Igualment, i en el mateix termini a què es refereix l’apartat anterior, les entitats o 
empreses públiques o privades amb representació del sector públic en els seus consells 
d’administració han de comunicar a l’Oficina de Conflictes d’Interessos les designacions 
que s’efectuïn per al seu Consell d’Administració o òrgans de Govern en persones que, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, tinguin la condició d’alt càrrec.

3. Les entitats, societats o empreses a què es refereixen els dos apartats anteriors 
són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que facilitin.

Article 3. Dependència dels registres.

Els registres d’activitats i de béns i drets patrimonials dels alts càrrecs són a càrrec de 
l’Oficina de Conflictes d’Interessos.

Article 4. Gestió dels registres.

Els registres s’han de gestionar mitjançant un sistema informàtic de gestió documental 
que garanteixi el dipòsit de les declaracions i comunicacions, el control d’accés a les dades 
amb les màximes garanties de seguretat, i la inalterabilitat i permanència de les dades 
emmagatzemades mitjançant l’ús de tecnologies d’arxivament que garanteixin aquestes 
funcionalitats amb la tecnologia existent en l’actualitat i amb altres que es puguin 
desenvolupar en el futur.
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El tractament i, si s’escau, comunicació de les dades contingudes en les declaracions 
o comunicacions que preveu aquest Reglament s’ha de sotmetre al que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les 
seves normes de desplegament.

Article 5. Documents.

1. Totes les declaracions i variacions a què es refereix aquest Reglament es poden 
emplenar en els models que contenen l’annex I i, si s’escau, el II. Les modificacions que 
s’estimin procedents, si s’escau, d’aquests models, s’han d’aprovar per ordre de la ministra 
d’Administracions Públiques.

2. Aquestes declaracions s’han de presentar preferentment en forma de documents 
electrònics a través del Registre Telemàtic del Ministeri d’Administracions Públiques, en 
els termes que preveu el Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, que regula els registres i 
les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució 
de l’aportació de certificats pels ciutadans. A aquests efectes el Ministeri d’Administracions 
Públiques ha de desenvolupar les aplicacions necessàries per al compliment d’aquestes 
obligacions. Els documents presentats han d’estar signats electrònicament mitjançant el 
DNI electrònic o qualsevol dels certificats de signatura electrònica admesos pel Ministeri 
d’Administracions Públiques.

CAPÍTOL II

Registre d’activitats d’alts càrrecs

Article 6. Objecte del Registre d’activitats.

El Registre d’activitats d’alts càrrecs té per objecte el dipòsit i la custòdia de les 
declaracions a què es refereixen els articles 7, 8 i 11 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat.

Article 7. Contingut de la declaració d’activitats.

1. Els membres del Govern, els secretaris d’Estat i la resta dels alts càrrecs als quals 
es refereix l’article 3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, tenen 
l’obligació de declarar totes les activitats públiques o privades que duguin a terme, per ells 
mateixos o mitjançant substitució o apoderament, i que siguin susceptibles de ser retribuïdes 
o que puguin proporcionar ingressos econòmics, encara que no es percebin, de fet, 
compensacions econòmiques per aquestes. Aquestes declaracions es poden formalitzar 
en els models que figuren com a annex I en aquest Reglament, o per mitjans telemàtics en 
els termes que preveu l’apartat 2 de l’article 4 d’aquest Reglament.

2. En aquesta declaració s’ha de manifestar, així mateix, si es rep qualsevol altra 
remuneració o percepció amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o 
entitats vinculades o que en depenen, així com qualsevol altra remuneració o percepció 
que directament o indirectament provingui d’una activitat privada.

3. Així mateix, s’ha de declarar l’inici o cessament en qualsevol activitat pública o 
privada.

4. Les declaracions d’activitats s’han de formular en el termini improrrogable de tres 
mesos des de la data de presa de possessió del càrrec i del cessament, respectivament, 
així com cada vegada que l’interessat iniciï una nova activitat de les que són objecte de 
regulació a la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
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Article 8. Declaració d’interessos.

1. Els que ocupin un càrrec dels inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2006, 
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, estan obligats a efectuar, en el termini dels 
tres mesos següents a la seva presa de possessió, una declaració referent a les activitats 
professionals, mercantils o laborals que hagin dut a terme durant els dos anys anteriors a 
l’ocupació del dit càrrec, incloent-hi les exercides per compte propi o d’altri. Aquesta 
declaració es pot efectuar en el model que a aquest efecte estableix l’annex I o bé per 
mitjans telemàtics en els termes que preveu l’article 4.2 d’aquest Reglament.

2. En el supòsit que les activitats esmentades s’hagin dut a terme en el sector privat, 
la declaració ha d’especificar els aspectes següents:

– Denominació i objecte social de l’empresa, societat, entitat o organisme en què 
hagin prestat els seus serveis.

– Competències i funcions del càrrec o activitat duts a terme.
– Contractes d’obra, servei, assistència, consultoria o similars que els hagin estat 

adjudicats, especificant-hi societats o entitats de les quals procedeixin.
– Relacions professionals, mercantils o similars, directes o indirectes, amb entitats, 

empreses o societats l’objecte social de les quals estigui relacionat amb les competències 
del departament o l’entitat a què estigui adscrit el càrrec.

– Qualssevol altres dades que consideri rellevants a fi que l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos pugui determinar si les activitats esmentades realitzades amb anterioritat 
poden constituir un conflicte d’interessos amb el càrrec públic per al qual ha estat 
nomenat.

També s’han de declarar, si s’escau, les beques, subvencions o ajudes per a recerca 
que s’hagin percebut en els dos anys anteriors a la presa de possessió.

Article 9. Abast i contingut de les comunicacions que han de presentar els alts càrrecs 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat

1. Els membres del Govern, secretaris d’Estat i la resta dels alts càrrecs als quals es 
refereix l’article 3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, quan 
cessin en l’exercici d’aquests, i durant els dos anys següents, han de dirigir al Registre 
d’activitats una comunicació d’acord amb el procediment següent:

a) L’interessat ha de remetre la comunicació al Registre d’activitats amb caràcter 
previ a la iniciació de l’activitat que hagi de dur a terme, i pronunciar-se, almenys, sobre els 
aspectes següents:

1. Activitat privada que durà a terme, especificant-hi si l’activitat privada es farà per 
compte propi o d’altri. En aquest últim supòsit s’ha d’indicar la denominació de l’empresa 
o entitat per a la qual treballarà, i a més l’objecte social d’aquesta.

2. Declaració expressa que aquesta activitat privada no està relacionada directament 
amb les competències del càrrec ocupat; a aquests efectes, i de conformitat amb el que 
preveu l’article 8.1 de la Llei 5/2006, es considera que hi ha una relació directa quan es 
doni qualsevol dels supòsits de fet següents:

– Que els alts càrrecs, els seus superiors, a proposta d’ells o els titulars dels seus 
òrgans dependents, per delegació o substitució, hagin dictat resolucions en relació amb 
les empreses o societats esmentades.

– Que hagin intervingut, amb veu i vot, en sessions d’òrgans col·legiats en què s’hagi 
adoptat algun acord o resolució en relació amb aquestes entitats.

Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa que 
l’interessat estimi oportuna.
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b) Una vegada l’Oficina de Conflictes d’Interessos rebi la comunicació de l’interessat, 
aquesta unitat, si no té els elements determinants per resoldre, ha de sol·licitar amb 
caràcter preceptiu, del departament ministerial o organisme en què el comunicant hagi 
ocupat el seu últim lloc d’alt càrrec, la informació necessària per dictar la resolució.

Les comunicacions a què es refereix aquest article les ha d’analitzar l’Oficina de 
Conflictes d’Interessos. En cas que no s’estimi cap vulneració de la prohibició que estableix 
l’article 8.1 de la Llei 5/2006, s’ha de procedir, sense més tràmit, al dipòsit de la comunicació 
en el Registre d’activitats.

En cas que s’estimi la possible concurrència d’una violació a la prohibició que conté 
l’article 8.1 de la Llei 5/2006, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ho ha de comunicar, en el 
termini d’un mes, a l’interessat i a l’empresa o societat en què ha de prestar els seus 
serveis, que disposen d’un termini de quinze dies per formular al·legacions, les quals han 
de ser analitzades per la dita Oficina, que ha de proposar al titular del Ministeri 
d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública, 
la resolució que sigui procedent sobre la iniciació del procediment sancionador, que ha de 
ser immediatament executiva.

c) La declaració s’ha de dipositar en el Registre d’activitats.

2. D’acord amb l’article 7.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, quan durant l’exercici del 
càrrec públic un alt càrrec s’hagi d’abstenir d’un determinat assumpte ha de notificar per 
escrit la seva abstenció a l’òrgan superior immediat o a l’òrgan que el va designar. Si en 
aquest cas l’alt càrrec és membre d’un òrgan col·legiat, pot manifestar oralment la seva 
abstenció i ha de fer la dita notificació en el termini de vint-i-quatre hores

Una vegada notificada l’abstenció, l’interessat l’ha de comunicar al Registre d’activitats 
d’acord amb el procediment següent:

a) En el termini d’un mes des de la notificació de l’abstenció, l’interessat ha de dirigir 
una comunicació per escrit al Registre d’activitats, en què ha de donar compte de les 
qüestions següents:

– Assumpte sobre el qual es va produir l’abstenció.
– Causes que la van motivar, mitjançant referència succinta al precepte legal que 

l’estableix.
– Data en què es va notificar l’abstenció a l’òrgan superior immediat o a l’òrgan que el 

va designar.

b) L’Oficina de Conflictes d’Interessos, una vegada rebuda la comunicació, ha de 
comprovar que aquesta es pronuncia sobre els aspectes abans esmentats. En cas contrari, 
ha de requerir l’interessat perquè en el termini de deu dies la solucioni.

c) Una vegada completada la comunicació, s’ha de procedir a dipositar-la en el 
Registre d’activitats.

Article 10. Publicitat del Registre d’activitats.

1. El Registre d’activitats d’alts càrrecs té caràcter públic i es regeix pel que disposen 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, i les corresponents normes de desplegament de les lleis esmentades.

2. Les persones que vulguin conèixer les declaracions dipositades en el Registre 
d’activitats d’alts càrrecs poden sol·licitar, amb la identificació prèvia de la seva personalitat, 
un certificat del seu contingut.

3. Els certificats s’han de sol·licitar a l’Oficina dels Conflictes d’Interessos mitjançant 
un escrit, signat pel sol·licitant, lliurat directament, o en qualsevol dels registres i oficines 
enumerats a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, per correu, telegràficament, 
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o per qualsevol altre mitjà telemàtic que permeti identificar-lo, en els termes que preveu el 
Reial decret 209/2003, de 21 de febrer.

La sol·licitud de certificat ha de reunir els requisits que estableix l’article 70 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i indicar la denominació de l’alt càrrec del qual es volen 
conèixer les declaracions d’activitats.

4. Els certificats poden consistir en l’expedició de còpies autèntiques de les 
declaracions originals emmagatzemades en el Registre, de conformitat amb el que preveu 
l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Si en la sol·licitud no s’expressa una altra qüestió, s’entén que el certificat s’ha de 
referir a la situació actual de l’alt càrrec.

5. No són admissibles les sol·licituds genèriques ni aquelles en què no aparegui 
clarament identificat el titular de l’alt càrrec del qual se sol·licita el certificat.

CAPÍTOL III

Registre de béns i drets patrimonials

Article 11. Objecte.

Els membres del Govern i la resta dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat inclosos a l’article 3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, estan obligats a formular declaracions patrimonials comprensives de la totalitat 
dels seus béns, drets i obligacions, en els models que preveu l’annex I d’aquest Reglament 
o a través de mitjans telemàtics.

El Registre de béns i drets patrimonials té per objecte el dipòsit de les declaracions de 
participacions i de la seva posterior transmissió que preveu l’article 6.3 de la Llei 5/2006, 
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de les declaracions i de les còpies dels 
contractes que preveuen els articles 12 i 13 d’aquesta, i de les còpies de les declaracions 
tributàries de l’impost sobre la renda de les persones físiques que hagi tingut obligació de 
presentar l’alt càrrec i, si s’escau, del seu cònjuge o persona amb qui convisqui en una 
relació d’afectivitat anàloga.

Article 12. Contingut de les declaracions.

1. Les declaracions a què es refereix l’article 12 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, s’han d’efectuar en el termini improrrogable dels tres 
mesos següents a la data de presa de possessió i cessament, respectivament, en l’alt 
càrrec.

2. Si hi ha diferències entre les declaracions patrimonials que es lliuren i les últimes 
declaracions tributàries, el titular de l’alt càrrec ha d’explicar, en la declaració de béns 
patrimonials, les divergències produïdes entre totes dues.

3. Juntament amb les declaracions de béns patrimonials que s’efectuïn a la presa de 
possessió i cessament, els alts càrrecs han d’aportar una còpia de la declaració tributària de 
l’últim exercici de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que s’ha de dipositar en el 
Registre.

4. Anualment, s’ha d’aportar una còpia d’aquesta declaració tributària en el termini de 
tres mesos des de la conclusió dels terminis legalment establerts per a la presentació del 
document davant l’Administració Tributària.
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5. No és exigible el compliment de l’obligació anual quan no hagin transcorregut tres 
mesos des de la presa de possessió de l’alt càrrec i aquest hagi remès tota la documentació 
exigida.

6. Els membres del Govern i els secretaris d’estat han d’emplenar, a més, l’annex II 
d’aquest Reglament, en ocasió de la seva presa de possessió i cessament.

Article 13. Caràcter reservat del Registre.

1. El Registre de béns i drets patrimonials té caràcter reservat.
2. Només poden tenir accés a les declaracions formulades a aquest les institucions i 

els òrgans als quals es refereix l’article 14.3 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, en l’exercici de les funcions a què es refereix la dita Llei, amb la 
presentació prèvia de sol·licitud, en què s’especifiqui l’alt càrrec de les dades del qual es 
vulgui tenir constància.

3. De conformitat amb el que disposa l’article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, 
anualment, abans del 30 de setembre, s’ha de procedir a publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» el contingut de les declaracions de béns, drets i obligacions patrimonials, efectuades 
en la forma que preveu l’annex II, pels membres del Govern i els secretaris d’Estat la presa 
de possessió o cessament dels quals s’hagi produït en el període comprès entre l’1 de juliol 
de l’any anterior i el 30 de juny de l’any en curs.

Article 14. Altres declaracions patrimonials.

1. El cònjuge de l’alt càrrec o persona que convisqui amb ell en una relació d’afectivitat 
anàloga pot efectuar, voluntàriament, les declaracions de béns i drets a què es refereix 
l’article 12 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

2. En aquestes declaracions ha de constar expressament el caràcter voluntari de 
l’aportació, i l’alt càrrec les ha de lliurar juntament amb les seves pròpies declaracions. Les 
declaracions s’han d’efectuar en els models que estableix l’annex I, així com a través de 
mitjans telemàtics.

3. El caràcter voluntari de la realització d’aquesta declaració no ho és per als cònjuges 
dels alts càrrecs que, en virtut d’una llei específica, tinguin l’obligació expressa de 
presentar-la.

Article 15. Adquisició originària i transmissió de béns patrimonials.

1. Si les persones designades per ocupar algun dels alts càrrecs compresos en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat posseeixen, 
en ser nomenats, per ells mateixos o juntament amb el seu cònjuge o persona amb qui 
convisquin en una relació d’afectivitat anàloga i fills dependents i persones tutelades, la 
participació a què es refereix l’article 6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, se n’han de desprendre en el termini de tres mesos a comptar de 
l’endemà del seu nomenament.

Als efectes del que estableix el precepte esmentat, s’entén per fills dependents els fills 
menors d’edat i els majors d’edat incapacitats que convisquin amb l’alt càrrec i estiguin 
sota la seva tutela o guarda legal.

2.  Quan la persona que ocupi algun dels alts càrrecs compresos a l’article 3.2 de la 
Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, adquireixi la participació a 
què es refereix l’apartat anterior durant l’exercici del càrrec, per successió hereditària o un 
altre títol gratuït, se n’ha de desprendre en el termini de tres mesos des de la seva 
adquisició.
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3. Durant els terminis a què es refereixen els apartats anteriors, s’han de declarar en 
el Registre de béns i drets patrimonials les participacions esmentades, i s’hi han d’indicar, 
almenys, les dades següents:

a) Nom, objecte social i denominació de l’empresa en què es participa.
b) Percentatge de participació d’alt càrrec i, si s’escau, del cònjuge, sigui quin sigui el 

seu règim econòmic matrimonial, o persona que convisqui en una relació d’afectivitat 
anàloga, fills dependents i persones tutelades.

c) Indicació dels concerts o contractes, de qualsevol naturalesa, que l’empresa hagi 
subscrit amb el sector públic estatal, autonòmic o local que es trobin en execució en el 
moment de la declaració.

d) Data de la transmissió de la participació i naturalesa d’aquesta.

CAPÍTOL IV

Disposicions comunes als dos registres

Article 16. Informació sobre les obligacions de declarar.

Quan l’Oficina de Conflictes d’Interessos tingui coneixement de la presa de possessió 
o de cessament en un alt càrrec, com a conseqüència de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» o per les comunicacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Reglament, 
s’ha de dirigir a ell i informar-lo sobre les obligacions de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, en relació amb l’exercici d’altres activitats públiques o 
privades, i, en especial, sobre les obligacions de formular les declaracions a què es refereix 
la Llei.

Article 17. Registre d’entrada dels documents.

1. Per a la recepció de les declaracions dels alts càrrecs inclosos en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, o altres documents 
relacionats, que es presentin en format paper s’ha d’habilitar a l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos una unitat de registre pròpia per garantir la confidencialitat de les 
declaracions.

2. Per a les que es presentin en format de document electrònic signat digitalment, 
s’ha d’utilitzar el Registre telemàtic del Ministeri d’Administracions Públiques, i per a la 
creació dels documents electrònics, la seva firma digital i la seva presentació telemàtica 
s’han d’utilitzar les aplicacions desenvolupades a aquest efecte per aquest Ministeri.

Article 18. Esmena de les declaracions.

1. Si s’aprecien deficiències formals en la declaració o falta de la documentació 
exigible, s’ha de requerir l’interessat perquè en el termini d’un mes les solucioni.

2. Es consideren deficiències formals les següents:

a) Omissió de qualsevol de les dades identificatives del declarant.
b) Confusió, error o imprecisió en les declaracions.
c) Altres errors materials.
d) L’existència, en les declaracions, de paraules ratllades, esmenades o entre línies, 

que no estiguin salvades pel declarant amb la seva firma, i ofereixin dubtes al personal de 
l’Oficina.

3. La documentació exigible és la que recull el capítol III de la Llei 5/2006, de 10 
d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat.
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4. Una vegada examinada la documentació, si es desprèn de la documentació, o se’n 
té coneixement per altres motius, que l’interessat pugui estar incorrent en alguna de les 
causes d’incompatibilitat a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ha d’informar d’aquesta circumstància 
el declarant.

Si en el termini d’un mes no contesta, o si de la seva contestació es continua apreciant 
causa de possible infracció o d’incompatibilitat, se li ha d’atorgar un segon termini d’un 
mes per aportar les dades necessàries, i se l’ha d’informar que es poden iniciar les 
actuacions a què es refereix l’article 19 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat.

5. Les declaracions que es rebin en els registres s’han de comparar amb les inscrites 
amb anterioritat.

Si s’observa l’existència de divergències entre aquestes, se li ha de comunicar a 
l’interessat perquè ho aclareixi en el termini d’un mes.

Si aquest aclariment no es produeix o no s’estima suficient, l’Oficina de Conflicte 
d’Interessos ha de dur a terme les actuacions a què es refereix l’article 19 de la Llei 
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de l’Administració General de l ‘Estat.

Article 19. Permanència de les declaracions en els registres.

1. Totes les declaracions i, si s’escau, la seva esmena, s’han d’inscriure en el Registre 
corresponent.

2. Els alts càrrecs a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, són responsables de la veracitat i actualitat de les dades 
que exposin en les declaracions, així com en les comunicacions.

3. Transcorregut el termini de tres anys des del moment del cessament de l’alt càrrec, 
amb caràcter general, o el de cinc, pel que fa a la declaració d’activitats posteriors, s’ha de 
procedir a la destrucció de les dades de caràcter personal contingudes en les declaracions, 
en els termes que preveu el Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, que regula la 
conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l’eliminació d’altres 
documents de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i la 
conservació de documents administratius en un suport diferent de l’original.

CAPÍTOL V

L’Oficina de Conflictes d’Interessos. Constitució i funcions

Article 20. Constitució.

1. Es constitueix l’Oficina de Conflictes d’Interessos, amb nivell orgànic de subdirecció 
general, adscrita al Ministeri d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria d’Estat 
per a l’Administració Pública, que actua amb plena autonomia en l’exercici de les seves 
funcions.

A més d’exercir les competències assignades a la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, assumeix les competències en matèria de gestió de règim 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques que preveu el Reial decret 
1131/2008, de 4 de juliol, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d’Administracions Públiques.

2. La persona titular de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, que té la denominació de 
director o directora, és nomenat per ordre del ministre d’Administracions Públiques entre 
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funcionaris que pertanyin a qualsevol dels cossos o escales corresponents al subgrup A1 
de l’Administració General de l’Estat.

Article 21. Funcions.

L’Oficina de Conflictes d’Interessos és l’òrgan encarregat tant de requerir el compliment 
de les obligacions que preveu la Llei com de portar i gestionar els registres d’activitats i de 
béns i drets patrimonials d’alts càrrecs i de la custòdia i seguretat i indemnitat de les dades 
i els documents que hi figuren.

1. Si transcorregut el termini de tres mesos que estableix la llei per formular les 
declaracions, el titular de l’alt càrrec no les ha enviat als registres, l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos s’ha de dirigir al titular per recordar-li el compliment de les seves obligacions, 
i li ha d’assenyalar un termini d’un mes perquè les compleixi.

2. Aquest recordatori no és preceptiu quan el nomenament o el cessament no s’hagi 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o no s’hagi complert l’obligació a què es refereix 
l’article 2 d’aquest Reglament.

3. L’omissió d’aquest recordatori per part de l’Oficina de Conflictes d’Interessos no 
exonera, en cap supòsit, el titular de l’alt càrrec, del compliment de les obligacions a què 
es refereix aquest Reglament.

4. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 1 sense que s’hagin presentat 
les declaracions, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ha de requerir el compliment d’aquesta 
obligació a l’interessat i atorgar-li un altre termini d’un mes per complir-la, i si s’escau pot 
iniciar les actuacions que preveu l’article 19 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat.

Article 22. Informació al Congrés dels Diputats.

Cada sis mesos, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ha d’elevar al Govern, a través del 
ministre d’Administracions Públiques, per a la seva tramesa al Congrés dels Diputats, en 
els termes que preveu l’article 16 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, un informe sobre el compliment de les obligacions que preveu la Llei, així com de 
les infraccions comeses i de les sancions imposades, amb indicació dels responsables.

Article 23. Deure de col·laboració amb l’Oficina de Conflictes d’Interessos

L’Oficina de Conflictes d’Interessos, en relació amb les activitats que li són encomanades 
per aquest Reglament, compta amb la col·laboració dels òrgans de l’Administració General 
de l’Estat, de conformitat amb el que preveuen l’article 18 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i 19.3 de la Llei 5/2006.

CAPÍTOL VI

Procediment sancionador

Article 24. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest capítol té per objecte regular el procediment sancionador a què es refereix 
l’article 20 de la Llei 5/2006. En tot el que no preveu específicament aquest capítol s’ha 
d’aplicar supletòriament el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el 
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
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Article 25. Transparència del procediment.

1. El procediment s’ha de desenvolupar d’acord amb el principi d’accés permanent. 
A aquests efectes, en qualsevol moment del procediment, els interessats tenen dret a 
conèixer el seu estat de tramitació i a accedir i obtenir còpies dels documents que s’hi 
contenen.

2. Així mateix, i amb anterioritat al tràmit d’audiència, els interessats poden formular 
al·legacions i aportar els documents que estimin convenients.

3. L’accés als documents que constin en els expedients sancionadors ja conclosos 
es regeix pel que disposa l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. Per tal de garantir la transparència en el procediment, la defensa de l’imputat i la 
dels interessos d’altres possibles afectats, així com l’eficàcia de l’actuació de l’Administració, 
cada procediment sancionador que es tramiti s’ha de formalitzar sistemàticament, 
incorporant-hi successivament i ordenadament els documents, testimonis, actuacions, 
actes administratius, notificacions i altres diligències que vagin apareixent o que es vagin 
realitzant.

Article 26. Prescripció i arxivament de les actuacions.

1. Quan de les actuacions prèvies es conclogui que ha prescrit la infracció, l’òrgan 
competent ha d’acordar que iniciar el procediment sancionador no és procedent. Igualment, 
si iniciat el procediment es conclou, en qualsevol moment, que ha prescrit la infracció, 
l’òrgan competent ha de resoldre la conclusió del procediment, amb arxivament de les 
actuacions. En els dos casos, s’ha de notificar als interessats l’acord o la resolució 
adoptats.

Així mateix, quan hagi transcorregut el termini per a la prescripció de la sanció, l’òrgan 
competent ho ha de notificar als interessats.

2. Transcorreguts dos mesos des de la data en què es va iniciar el procediment 
sense que s’hagi practicat la notificació d’aquest a l’imputat, s’ha de procedir a l’arxivament 
de les actuacions, i s’ha de notificar a l’imputat, sense perjudici de les responsabilitats en 
què s’hagi pogut incórrer.

Article 27. Vinculacions amb l’ordre jurisdiccional penal.

1. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents 
estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, han de remetre els 
antecedents de les actuacions practicades al fiscal general de l’Estat, i sol·licitar-li testimoni 
sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació.

En aquests supòsits, així com quan els òrgans competents tinguin coneixement que 
s’està desenvolupant un procés penal sobre els mateixos fets, han de sol·licitar a l’òrgan 
judicial una comunicació sobre les actuacions adoptades.

2. Rebuda la comunicació, i si s’estima que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament 
entre la infracció administrativa i la infracció penal que pugui correspondre, l’òrgan 
competent per a la resolució del procediment ha d’acordar-ne la suspensió fins que recaigui 
resolució judicial ferma.

3. En tot cas, els fets declarats provats per resolució judicial penal ferma vinculen els 
òrgans administratius respecte dels procediments sancionadors que substanciïn.

Article 28. Reconeixement de responsabilitat o pagament voluntari.

Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot 
resoldre el procediment, amb la imposició de la sanció que sigui procedent.

Article 29. Òrgans competents del procediment sancionador.

Per determinar els òrgans competents del procediment sancionador cal atenir-se al 
que estableix l’article 21 de la Llei 5/2006.
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Article 30. Comunicació d’indicis d’infracció.

Quan, en qualsevol fase del procediment sancionador, els òrgans competents 
considerin que hi ha elements de judici indicatius de l’existència d’una altra infracció 
administrativa per al coneixement de la qual no siguin competents, ho han de comunicar a 
l’òrgan que considerin competent.

Article 31. Forma d’iniciació.

El procediment sancionador sempre s’ha d’iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan competent, 
bé per pròpia iniciativa, per petició raonada d’altres òrgans o per denúncia, en els termes 
que preveu el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el Reglament per 
a l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 32. Denúncies.

1. L’Oficina de Conflictes d’Interessos només coneix de les denúncies que expressin 
el relat dels fets que puguin constituir alguna infracció de les tipificades a la Llei 5/2006, de 
10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, la data de la seva comissió i la identificació 
dels presumptes responsables.

Si el denunciant ho sol·licita, s’ha de garantir el sigil sobre la seva identitat.
2. Quan l’Oficina de Conflictes d’Interessos tingui coneixement a través d’una 

denúncia, o a través d’altres mitjans, de la presumpta infracció de la Llei 5/2006, de 10 
d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat, una vegada requerit prèviament l’interessat perquè 
al·legui el que estimi convenient, ha d’iniciar les actuacions prèvies al procediment 
sancionador que preveu l’article 19 de la dita Llei, i ha de notificar l’inici de les actuacions 
a l’interessat.

Article 33. Actuacions prèvies.

1. En els altres casos, amb anterioritat a la iniciació del procediment, l’Oficina de 
Conflictes d’Interessos pot realitzar actuacions prèvies, per tal de determinar amb caràcter 
preliminar si hi concorren circumstàncies que justifiquin aquesta iniciació. En especial, 
aquestes actuacions s’han d’orientar a determinar, amb la màxima precisió possible, els 
fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, i les circumstàncies rellevants 
que concorrin en uns i altres.

2. L’inici de les actuacions s’ha de notificar a l’interessat.

Article 34. Iniciació.

1. L’acord d’iniciació dels procediments sancionadors l’ha d’adoptar l’òrgan competent 
segons l’article 21 de la Llei 5/2006, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres 
del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. El procediment s’ha de 
formalitzar en els termes que preveu el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora; l’Oficina 
de Conflictes d’Interessos l’ha de comunicar a l’instructor, amb el trasllat de totes les 
actuacions que hi hagi sobre això, i s’ha de notificar al denunciant i a l’interessat, entenent 
en tot cas per tal l’inculpat i, en el supòsit que el fet pugui ser constitutiu d’una vulneració 
de l’article 8.5 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, també s’ha de notificar a l’empresa o societat 
en què l’interessat ha de prestar els seus serveis.

2. En la notificació s’ha d’advertir l’interessat i, si s’escau, l’empresa o societat 
esmentada que, si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la iniciació del 
procediment en el termini que preveu l’article 36.1, la iniciació es pot considerar proposta 
de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
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Article 35. Col·laboració i responsabilitat de la tramitació.

1. En els termes que preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 19.3 de la Llei 5/2006, 
els òrgans i dependències administratives pertanyents a qualsevol de les administracions 
públiques han de facilitar a l’òrgan instructor els antecedents i informes necessaris, així 
com els mitjans personals i materials necessaris per al desenvolupament de les  seves 
actuacions.

2. Les persones designades com a instructors o, si s’escau, els titulars de les unitats 
administratives que tinguin atribuïda aquesta funció són responsables directes de la 
tramitació del procediment i, en especial, del compliment dels terminis establerts.

Article 36. Mesures de caràcter provisional.

De conformitat amb el que preveuen els articles 72 i 136 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’òrgan competent per resoldre pot adoptar en qualsevol moment, mitjançant un 
acord motivat, les mesures de caràcter provisional que siguin necessàries per assegurar 
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, el bon fi del procediment, evitar el manteniment 
dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals.

Article 37. Actuacions i al·legacions.

1. Els interessats disposen d’un termini de deu dies per aportar totes les al·legacions, 
documents o informacions que estimin convenients i, si s’escau, proposar una prova en 
què es concretin els mitjans de què es pretenguin valer. En la notificació de la iniciació del 
procediment s’ha d’indicar als interessats el termini esmentat. En el supòsit de l’article 8 de 
la Llei 5/2006, de 10 d’abril, es poden tenir en compte les al·legacions ja formulades a què 
es refereix l’apartat 5 del precepte esmentat.

2. Cursada la notificació a què es refereix el punt anterior, l’instructor del procediment 
ha de fer d’ofici totes les actuacions que siguin necessàries per a l’examen dels fets, i 
demanar les dades i informacions que siguin rellevants per determinar, si s’escau, 
l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció.

3. Si com a conseqüència de la instrucció del procediment es modifica la determinació 
inicial dels fets, de la seva possible qualificació, de les sancions imposables o de les 
responsabilitats susceptibles de sanció, s’ha de notificar tot això a l’inculpat.

Article 38. Prova.

1. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini assenyalat a l’article anterior, 
l’òrgan instructor pot acordar l’obertura d’un període de prova, de conformitat amb el que 
preveuen els articles 80 i 137.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per un termini no 
superior a quinze dies.

2. En l’acord, que s’ha de notificar als interessats, es pot rebutjar de forma motivada 
la pràctica de les proves que, si s’escau, hagin proposat aquells, quan siguin improcedents 
d’acord amb el que disposa l’article 137.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. La pràctica de les proves que l’òrgan instructor estimi pertinents, entenent-se per 
tals aquelles diferents dels documents que els interessats puguin aportar en qualsevol 
moment de la tramitació del procediment, s’ha de fer de conformitat amb el que estableix 
l’article 81 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

4. Quan la prova consisteixi en l’emissió d’un informe d’un òrgan administratiu o entitat 
pública, i sigui admesa a tràmit, s’entén que té caràcter preceptiu, i es pot entendre que té 
caràcter determinant per a la resolució del procediment, amb els efectes que preveu l’article 
83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.
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Article 39. Proposta de resolució.

Conclosa, si s’escau, la prova, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ha de formular una 
proposta de resolució en què s’han de fixar de forma motivada els fets, especificant-hi els que 
es considerin provats i la seva exacta qualificació jurídica; s’ha de determinar la infracció que, si 
s’escau, i la persona o persones que en siguin responsables, especificant-hi la sanció que 
proposa que s’imposi i les mesures provisionals que hagin adoptat, si s’escau, l’òrgan competent 
per iniciar el procediment o l’instructor d’aquest, o bé s’ha de proposar la declaració de 
no-existència d’infracció o responsabilitat.

Article 40. Audiència.

1. La proposta de resolució s’ha de notificar als interessats, indicant-los la posada de 
manifest del procediment. A la notificació s’ha d’adjuntar una relació dels documents que 
consten en el procediment a fi que els interessats puguin obtenir les còpies dels que 
estimin convenients, i se’ls concedeix un termini de quinze dies per formular al·legacions i 
presentar els documents i informacions que estimin pertinents davant l’instructor del 
procediment.

2. Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin 
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes, si s’escau, per 
l’interessat.

3. La proposta de resolució s’ha de cursar immediatament a l’òrgan competent per 
resoldre el procediment, juntament amb tots els documents, al·legacions i informacions 
que hi constin.

Article 41. Resolució.

1. Abans de dictar resolució, l’òrgan competent per resoldre pot decidir, mitjançant un 
acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per resoldre 
el procediment.

L’acord de realització d’actuacions complementàries s’ha de notificar als interessats, i 
se’ls concedeix un termini de set dies per formular les al·legacions que considerin pertinents. 
Les actuacions complementàries s’han de practicar en un termini no superior a deu dies. 
El termini per resoldre el procediment queda suspès fins a la terminació de les actuacions 
complementàries. No tenen la consideració d’actuacions complementàries els informes 
que precedeixen immediatament la resolució final del procediment.

2. L’òrgan competent ha de dictar una resolució que ha de ser motivada i decidir totes 
les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del procediment.

La resolució s’ha de formalitzar per qualsevol mitjà que acrediti la voluntat de l’òrgan 
competent per adoptar-la.

La resolució s’ha d’adoptar en el termini de deu dies, des de la recepció de la proposta de 
resolució i els documents, al·legacions i informacions que constin en el procediment.

3. En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels determinats en la fase 
d’instrucció del procediment, llevat dels que resultin, si s’escau, de la realització de les 
actuacions complementàries que disposi, mitjançant un acord motivat, l’òrgan competent 
per resoldre. No obstant això, quan l’òrgan competent per resoldre consideri que la infracció 
revesteix més gravetat que la determinada en la proposta de resolució, s’ha de notificar a 
l’inculpat perquè aporti totes les al·legacions que estimi convenients, i concedir-los un 
termini de quinze dies.

4. Les resolucions dels procediments sancionadors, a més de contenir els elements que 
preveu l’article 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, han d’incloure la valoració de les proves 
practicades, i especialment de les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió; fixar els 
fets, i, si s’escau, la persona o persones responsables; la infracció o infraccions comeses i la 
sanció o sancions que s’imposen, o bé la declaració de no-existència d’infracció o 
responsabilitat.
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5. Les resolucions s’han de notificar als interessats. Si el procediment s’ha iniciat 
com a conseqüència d’una ordre superior o petició raonada, la resolució s’ha de comunicar 
a l’òrgan administratiu autor d’aquella.

6. Si no ha recaigut una resolució transcorreguts sis mesos des de la iniciació, tenint 
en compte les possibles interrupcions del seu còmput per causes imputables als interessats 
o per la suspensió del procediment, es produeix la caducitat, de conformitat amb el que 
preveu l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Transcorregut el termini de caducitat, l’òrgan competent ha d’emetre, a sol·licitud de 
l’interessat, un certificat en què consti que ha caducat el procediment i s’ha procedit a 
l’arxivament de les actuacions.

Article 42. Efectes de la resolució.

1. Les resolucions que es dictin resolent el procediment sancionador que regula 
aquest Reglament són immediatament executives i contra aquestes es poden interposar 
els recursos que preveu l’ordenament jurídic.

2. En el supòsit que assenyala l’apartat anterior, les resolucions poden adoptar les 
disposicions cautelars necessàries per garantir-ne l’eficàcia mentre no siguin executives.

Aquestes disposicions poden consistir en el manteniment de les mesures provisionals 
que, si s’escau, s’hagin adoptat de conformitat amb l’article 35 d’aquest Reglament.

Article 43. Restitució de les quantitats percebudes indegudament.

Si l’infractor, com a conseqüència de les conductes sancionades ha percebut algun 
benefici econòmic a costa de la Hisenda pública, la resolució del procediment ha de 
declarar que s’ingressin en el Tresor Públic les quantitats percebudes indegudament.

Aquestes quantitats s’han de determinar mitjançant un procediment complementari, la 
resolució del qual és immediatament executiva.

Aquest procediment és susceptible de terminació convencional, però ni aquesta ni 
l’acceptació per l’infractor de la resolució que pugui recaure implica el reconeixement 
voluntari de la seva responsabilitat.

Disposició transitòria única. Comunicacions a l’Oficina de Conflictes d’Interessos.

Als efectes del que disposa l’article 2 del Reglament, la comunicació dels nomenaments 
que tinguin la condició d’alts càrrecs a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha de fer 
en el termini d’un mes a partir de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», sense 
perjudici que s’informi cada vegada que es produeixi una alteració d’aquests.
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

ANNEX I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECLARACIÓ A LA PRESA DE POSSESSIÓ 

 

 
 
 
 
 

 
FORMULARI QUE HAN D'EMPLENAR ELS MEMBRES DEL GOVERN I ALTS CÀRRECS  

L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀRREC: 
 
 
 
COGNOMS I NOM: 
 
 
 
LLOC, DATA I SIGNATURA: 
 
 
 
 
 

(Registre d'entrada) 
  

REGISTRE D'ALTS CÀRRECS 
 
Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l'Administració General de l'Estat (BOE del dia 11) 

DE



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 91  Dimarts 14 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 18

OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

DECLARACIÓ A LA PRESA DE POSSESSIÓ

LLEI DE REGULACIÓ DELS CONFLICTES D'INTERESSOS DELS MEMBRES DEL GOVERN I 
DELS ALTS CÀRRECS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

A.  DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALT CÀRREC 

COGNOMS I NOM 

DATA DE NAIXEMENT SEXE    ESTAT CIVIL  

HOME DONA

NÚM. D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF) 

DOMICILI PARTICULAR

LOCALITAT PROVÍNCIA C. POSTAL  TELÈFON

  

DECLARACIÓ DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA:
    

 SÍ  NO 
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DECLARACIÓ A LA PRESA DE POSSESSIÓ   2 
 
 
 
 
 
B.  DADES REFERIDES AL CÀRREC PÚBLIC PER AL QUAL HA ESTAT NOMENAT 

 Denominació del càrrec   

   

 Òrgan de procedència  

   

 Rang  

   

   

  
Departament   Organisme 

públic   Societat mercantil amb 
participació estatal   

Fundació pública 
estatal 

 

 Domicili oficial (av., carrer o plaça)  Localitat  

     

 Província  C. postal  Telèfon oficial  

      

 

 

   

   

 - LLOC RETRIBUÏT?............................................  SÍ  NO   

   

 - ÉS UN LLOC DE CONTROL I GESTIÓ DE VALORS I ACTIUS FINANCERS?:..........................................  SÍ  NO  

   

 - DATA DE PUBLICACIÓ EN EL BOE ................    /         /     

   

 - DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ..................    /         /    

   

 - RETRIBUCIÓ AL CESSAMENT?:  SÍ  NO   
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   3 

 

 EXERCICI D'ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
C. DECLARACIÓ D'ACTIVITATS 
 
 C.1. CÀRRECS QUE LI CORRESPONEN AMB CARÀCTER INSTITUCIONAL O PER ALS QUALS HAGI ESTAT DESIGNAT PER 

LA SEVA PRÒPIA CONDICIÓ 
CÀRREC ORGANISME DATA DE NOMENAMENT 

   
   

   
   

   
   

 
 C.2. MISSIONS TEMPORALS DE REPRESENTACIÓ DAVANT ESTATS O DAVANT ALTRES ORGANITZACIONS 

INTERNACIONALS 
CÀRREC ORGANISME SEU RETRIBUCIONS DATA DE 

NOMENAMENT(*) 

   SÍ   

   NO   

   SÍ   

   NO   

 
 C.3. INDIQUEU SI SOU PRESIDENT O CONSELLER DELEGAT D'UNA SOCIETAT MERCANTIL AMB PARTICIPACIÓ 

ESTATAL: 
 

SÍ:  NO:  
 

% participació 
  Data d'autorització del Consell de 

Ministres 

 

 
 C.4.  REPRESENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS, DIRECTIUS O CONSELLS 

D'ADMINISTRACIÓ D'ORGANISMES O EMPRESES AMB CAPITAL PÚBLIC O D'ENTITATS DE DRET PÚBLIC 
 

CÀRREC ORGANISME O EMPRESA CARÀCTER DE LA 
REPRESENTACIÓ 

ORGANISME 
REPRESENTAT 

DATES 

 
 

   Data designació 
 
 

 
 

   Data designació 
 
 

 
 

   Data designació 
 

Data autorització 
 

 
 

   Data designació 
 

Data autorització 
 

 
(*) S’ha de consignar la data del nomenament d'aquesta activitat 
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   4 

 
 C.5.  ALTRES ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
  C.5.1. Llocs, professions o activitats 

 Càrrec o activitat  Cos o escala  

     

 Descripció de l'activitat  

   

   

 Administració  Organisme públic  
Societat mercantil amb 
participació estatal 

 
Fundació pública 
estatal 

 
 

 Tipus de retribució  

  SOU  ARANZEL  HONORARIS  UNA ALTRA FORMA .................   No retribució  

 
  C.5.2. Càrrecs de representació popular 
 

CÀRREC ORGANISME RETRIBUCIONS DATA NOMENAMENT 

  SÍ   

  NO   

 
  C.5.3. Càrrecs en cambres o col·legis professionals 
 

CÀRREC CORPORACIÓ LOCALITAT REMUNERACIÓ TIPUS DE 
REMUNERACIÓ 

   SÍ   

   NO   

 
  C.5.4. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social 
 

ORGANISME PAGADOR CONCEPTE 

 
 

 

 
 

 EXERCICI D'ACTIVITATS PRIVADES 
 
C.6. ACTIVITATS PRIVADES EXERCIDES PER L'ALT CÀRREC, PER ELL MATEIX O MITJANÇANT SUBSTITUCIÓ O 

APODERAMENT 
 
  C.6.1.  Activitats per compte propi 
 

ENTITAT O EMPRESA ACTIVITAT PRINCIPAL 
DE L'EMPRESA  

NIF DOMICILI SOCIAL LOCALITAT PROVÍNCIA 

 
 

 
 

 
 

   

    
 

  

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT EXERCIDA: 
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   5 

 
 
  C.6.2.  Activitats per compte d'altri 
 

ENTITAT O EMPRESA 
ACTIVITAT PRINCIPAL 

DE L'EMPRESA  
NIF DOMICILI SOCIAL LOCALITAT PROVÍNCIA 

      

      

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT EXERCIDA: 
 
 

 
 
  C.6.3. Càrrecs en empreses concessionàries o contractistes o amb participació del sector públic 
 

CÀRREC OCUPAT  EMPRESA  OBJECTE DE L'ACTIVITAT SOCIAL DOMICILI SOCIAL 

    

    

 
 
  C.6.4. Titularitat de concerts de prestació de serveis a favor de les administracions públiques 
 

SOCIETAT O EMPRESA  NATURALESA DELS SERVEIS CONCERTS SUBSCRITS AMB LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

   

   

 
 
  C.6.5. Exercici de càrrecs que comporten funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i 

civils i consorcis de fi lucratiu 
 

CÀRREC OCUPAT  SOCIETAT O CONSORCI  ACTIVITAT PRIVADA DE LA 
SOCIETAT 

DOMICILI SOCIAL 

    

    

 
 

PERCEPCIÓ D'ALTRES REMUNERACIONS PÚBLIQUES 
 
 
 C.7. QUALSEVOL ALTRA REMUNERACIÓ AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTOS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES O 

ENTITATS VINCULADES O QUE EN DEPENGUIN 
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   6 

 
 

PERCEPCIÓ PER QUALSEVOL ACTIVITAT PRIVADA 
 
 
 
C.8. QUALSEVOL ALTRA PERCEPCIÓ QUE DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT PROVINGUI D'UNA ACTIVITAT PRIVADA 
 

 

 

 
 
 
C.9. ACTIVITATS DURANT ELS DOS ANYS ANTERIORS A LA PRESA DE POSSESSIÓ: 
 
   Activitats professionals, mercantils o laborals, per compte propi o d’altri, que s'hagin dut a terme durant els dos anys 

anteriors a la presa de possessió.  
 

EMPRESA O ACTIVITAT CÀRREC OCUPAT DATA INICI DATA FI 

    

    

    

    

 
   Activitat: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   S'han d’especificar detalladament els interessos en el període esmentat: 
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ACLARIMENT O AMPLIACIÓ DE DADES PER PART DEL DECLARANT:  
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SÍ:  NO:  A. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA: 

 

 
CARRER 

 

NÚM. 
 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 
 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

     

 
B. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA: SÍ:  NO:  

 

 

EXTENSIÓ 

NATURALESA 

(secà, regadiu, vedat de caça) 

 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 

 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
A. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA: SÍ:  NO:  

 

 
CARRER 

 

NÚM. 
 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 
 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

 

B. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA: SÍ:  NO:  

 

 

EXTENSIÓ 

NATURALESA 

(secà, regadiu, vedat de caça) 

 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 

 

VALOR CADASTRAL 
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C. BÉNS I DRETS AFECTES A ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS: SÍ:  NO:  

 
DESCRIPCIÓ DELS BÉNS MUNICIPI PROVÍNCIA VALOR CADASTRAL 

    

    

    

 
 

SÍ:  NO:  D. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES TIPUS D’IMPOSICIONS A COMPTE: 

 

 ENTITAT DE DIPÒSIT  VALOR 

  

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 

C. BÉNS I DRETS AFECTES A ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS: SÍ:  NO:  

 
DESCRIPCIÓ DELS BÉNS MUNICIPI PROVÍNCIA VALOR CADASTRAL 

    

    

    

 
 

SÍ:  NO:  D. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES TIPUS D’IMPOSICIONS A COMPTE: 

 

 ENTITAT DE DIPÒSIT  VALOR 
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E. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (deute públic; obligacions, bons i altres 
valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de dipòsit i pagarés no negociats en mercats organitzats) 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D'ENTITAT. 

F.1. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.2. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en 
mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.3. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), no negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   11 

 

F.4. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, no negociades en 
mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de cooperatives 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.5. Societats participades per les que siguin objecte de declaració SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  OBJECTE SOCIAL 

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
E. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (deute públic; obligacions, bons i altres valors 

negociats o no en mercats organitzats; certificats de dipòsit i pagarés no negociats en mercats organitzats) 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
F. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D'ENTITAT. 

F.1. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   12 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 

F.2. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en 
mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.3. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), no negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.4. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, no negociades en 
mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de cooperatives 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

F.5. Societats participades per les que siguin objecte de declaració SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  OBJECTE SOCIAL 
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F.6. Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos SÍ:  NO:  

Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos l'alt càrrec, el seu cònjuge, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial, o la persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga i fills dependents i persones 
tutelades 

 SOCIETAT  OBJECTE SOCIAL 

  

  

  

  

 
 

F.7. Indiqueu si l'alt càrrec posseeix, ell mateix o juntament amb alguna de les persones que s’especifiquen, participacions superiors 
a un 10% en empreses que tinguin concerts o contractes amb el sector públic o que siguin subcontractistes d’aquestes 
empreses o que percebin subvencions de l'Administració General de l'Estat  

Alt càrrec SÍ:  NO:  

Cònjuge (independentment del règim econòmic matrimonial) SÍ:  NO:  

Persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga SÍ:  NO:  

Fills dependents SÍ:  NO:  

Persones tutelades SÍ:  NO:  

 
 

F.8. Indiqueu si l'alt càrrec posseeix, ell mateix o juntament amb alguna de les persones que s’especifiquen, participacions en 
societats anònimes el capital subscrit de les quals superi els 600.000 euros i, encara que les participacions que es posseeixin 
siguin inferiors al 10%, si suposen una posició en el capital social que pugui condicionar de manera rellevant la seva actuació 

 
   Percentatge de participació   

Alt càrrec SÍ:   NO:  

Cònjuge (independentment del règim econòmic matrimonial) SÍ:   NO:  

Persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga SÍ:   NO:  

Fills dependents SÍ:   NO:  

Persones tutelades SÍ:   NO:  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 

F.6. Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos SÍ:  NO:  

Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos l'alt càrrec, el seu cònjuge, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial, o la persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga i fills dependents i persones 
tutelades 

 SOCIETAT  OBJECTE SOCIAL 
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G. ASSEGURANCES DE VIDA I PLANS DE PENSIONS SÍ:  NO:  

 

 ENTITAT ASSEGURADORA  VALOR 

  

  

  

 
 

H. RENDES TEMPORALS O VITALÍCIES SÍ:  NO:  

 

 PERSONA O ENTITAT PAGADORA  DESCRIPCIÓ  VALOR 

   

   

   

 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
 

G. ASSEGURANCES DE VIDA I PLANS DE PENSIONS SÍ:  NO:  

 

 ENTITAT ASSEGURADORA  VALOR 

  

  

  

 
 

H. RENDES TEMPORALS O VITALÍCIES SÍ:  NO:  

 

 PERSONA O ENTITAT PAGADORA  DESCRIPCIÓ  VALOR 

   

   

   

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 91  Dimarts 14 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 32

 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   15 

 
 

I. JOIES, PELLS DE CARÀCTER SUMPTUARI, OBJECTES D'ART, ANTIGUITATS, VEHICLES, EMBARCACIONS I AERONAUS 
PER UN IMPORT UNITARI SUPERIOR A 6.000 EUROS 

SÍ:   NO:  

    

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

J. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR DEL BÉ  VALOR DEL DRET 

   

   

   

 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
I. JOIES, PELLS DE CARÀCTER SUMPTUARI, OBJECTES D'ART, ANTIGUITATS, VEHICLES, EMBARCACIONS I AERONAUS 

PER UN IMPORT UNITARI SUPERIOR A 6.000 EUROS 

SÍ:   NO:  

    

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

J. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR DEL BÉ  VALOR DEL DRET 

   

   

   

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 91  Dimarts 14 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 33

 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS A LA PRESA DE POSSESSIÓ   16 

 

K. CONCESSIONS ADMINISTRATIVES SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

SÍ:  NO:  L. DRETS DERIVATS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
 

K. CONCESSIONS ADMINISTRATIVES SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

SÍ:  NO:  L. DRETS DERIVATS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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M. OPCIONS CONTRACTUALS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

N. ALTRES BÉNS I DRETS DE CONTINGUT ECONÒMIC SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
 

M. OPCIONS CONTRACTUALS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

N. ALTRES BÉNS I DRETS DE CONTINGUT ECONÒMIC SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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O. OBLIGACIONS PATRIMONIALS SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

  

  

 
 
P. OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI) 

 
 

O. OBLIGACIONS PATRIMONIALS SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 
P. OBSERVACIONS 
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Q. EN EL SUPÒSIT QUE EL TITULAR DE L'ALT CÀRREC EXERCEIXI COMPETÈNCIES REGULADORES, DE SUPERVISIÓ O 
CONTROL SOBRE SOCIETATS MERCANTILS QUE EMETIN VALORS I ALTRES ACTIUS FINANCERS NEGOCIABLES EN 
UN MERCAT ORGANITZAT O OCUPI UN ALTRE DELS LLOCS A QUÈ ES REFEREIX L'ARTICLE 13.1 DE LA LLEI 5/2006, 
DE 10 D'ABRIL, DE REGULACIÓ DELS CONFLICTES D'INTERESSOS DELS MEMBRES DEL GOVERN I DELS ALTS 
CÀRRECS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT, HA D’ASSENYALAR SI S'HA COMPLERT L'OBLIGACIÓ A QUÈ 
ES REFEREIX AQUEST, I INDICAR EL NOM DE LA SOCIETAT A LA QUAL VA ENCARREGAR L'ADMINISTRACIÓ DELS 
BÉNS. 

 

Indiqueu si alguna de les persones següents és titular de valors i altres actius financers negociables en un mercat organitzat, 
en una quantia superior a 100.000 € calculada pel valor als efectes de l'impost sobre patrimoni 

 

SÍ:  NO:  - ALT CÀRREC 

  

SÍ:  NO:  - CÒNJUGE NO SEPARAT LEGALMENT (llevat de 
separació de béns) 

  

SÍ:  NO:  - FILLS MENORS D'EDAT NO EMANCIPATS O 
MAJORS DEPENDENTS 

 

  

 SOCIETAT A LA QUAL VA ENCARREGAR L'ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS 
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 
 

 DECLARACIÓ QUE ELS FETS MANIFESTATS SÓN VERTADERS 

 
 

A. ALT CÀRREC 

DECLARACIÓ SOBRE LA VERACITAT DE LES DADES MANIFESTADES EN EL FORMULARI 

 

 LLOC I DATA  SIGNATURA DE L'ALT CÀRREC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Signat: 

 
 
 
 

B. CÒNJUGE 

DECLARACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE LA DECLARACIÓ I QUE LES DADES SÓN VERTADERES: 

 

 LLOC I DATA  SIGNATURA DEL CÒNJUGE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Signat: 
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECLARACIÓ AL CESSAMENT 

 
 
 

 
 
 

 
FORMULARI QUE HAN D'EMPLENAR ELS MEMBRES DEL GOVERN I ALTS CÀRRECS  

L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 
 

 
 
 
 
 
 
 

CÀRREC: 
 
 
 
COGNOMS I NOM: 
 
 
 
LLOC, DATA I SIGNATURA: 
 
 
 
 
 

(Registre d'entrada) 
  

 REGISTRE D'ALTS CÀRRECS 
 
Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l'Administració General de l'Estat (BOE del dia 11) 
 

DE
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

DECLARACIÓ AL CESSAMENT

LLEI DE REGULACIÓ DELS CONFLICTES D'INTERESSOS DELS MEMBRES DEL GOVERN I 
DELS ALTS CÀRRECS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

A.  DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALT CÀRREC 

COGNOMS I NOM 

DATA DE NAIXEMENT SEXE    ESTAT CIVIL  

HOME DONA 

NÚM. D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF) 

DOMICILI PARTICULAR

LOCALITAT PROVÍNCIA C. POSTAL  TELÈFON 

  

DECLARACIÓ DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA:

 SÍ  NO 
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ AL CESSAMENT   2 
 
 
 
 
 
B.  DADES REFERIDES AL CÀRREC PÚBLIC EN QUÈ HA CESSAT 

 Denominació del càrrec   

   

 Òrgan de procedència  

   

 Rang  

   

   

  
Departament   Organisme 

públic   Societat mercantil amb 
participació estatal   Fundació pública 

estatal 
 

 Domicili oficial (av., carrer o plaça)  Localitat  

     

 Província  C. postal  Telèfon oficial  

      

 

 

   

   

 - LLOC RETRIBUÏT?............................................  SÍ  NO   

   

 - ÉS UN LLOC DE CONTROL I GESTIÓ DE VALORS I ACTIUS FINANCERS?:.........................................  SÍ  NO  

   

 - DATA DE PUBLICACIÓ EN EL BOE................    /         /     

   

 - DATA DE CESSAMENT....................................    /         /    

   

 - RETRIBUCIÓ AL CESSAMENT?:  SÍ  NO   
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS AL CESSAMENT   3 

 

 EXERCICI D'ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
 
C. DECLARACIÓ D'ACTIVITATS RELATIVES A L'ÚLTIM CÀRREC OCUPAT 
 
 C.1. CÀRRECS QUE LI HAN CORRESPOST AMB CARÀCTER INSTITUCIONAL O PER ALS QUALS HAGI ESTAT DESIGNAT 

PER LA SEVA PRÒPIA CONDICIÓ 
CÀRREC ORGANISME DATA DE NOMENAMENT (*) 

   
   

   
   

   
   

 
 
 C.2. MISSIONS TEMPORALS DE REPRESENTACIÓ DAVANT ESTATS O DAVANT ALTRES ORGANITZACIONS 

INTERNACIONALS 
CÀRREC ORGANISME SEU RETRIBUCIONS DATA DE 

NOMENAMENT (*) 

   SÍ   

   NO   

   SÍ   

   NO   

 
 
 C.3. INDIQUEU SI HEU ESTAT PRESIDENT O CONSELLER DELEGAT D'UNA SOCIETAT MERCANTIL AMB PARTICIPACIÓ 

ESTATAL: 
 

SÍ:  NO:  
 

% participació 
  Data d'autorització del Consell de 

Ministres 

 

 
 
C.4.  REPRESENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS, DIRECTIUS O CONSELLS 

D'ADMINISTRACIÓ D'ORGANISMES O EMPRESES AMB CAPITAL PÚBLIC O D'ENTITATS DE DRET PÚBLIC 
CÀRREC ORGANISME O EMPRESA CARÀCTER DE LA 

REPRESENTACIÓ 
ORGANISME 

REPRESENTAT 
DATES 

 
 

   Data designació 
 

 
 

   Data designació 

 
 

   Data designació 
 

Data autorització 
 

 
(*) S’ha de consignar la data del nomenament d'aquesta activitat 
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 DECLARACIÓ D'ACTIVITATS AL CESSAMENT   4 

 
 
C.5 ACTIVITAT PRIVADA A LA QUAL ES DEDICARÀ: 
 
 
 
 
 

 
 
INDIQUEU SI ES TRACTA D'UNA ACTIVITAT: 
 
Per compte propi  
 
 
 
er compte d'altri 

 
 
C.6 INDIQUEU SI L'EMPRESA O SOCIETAT PRIVADA EN QUÈ PRESTARÀ SERVEIS ESTÀ RELACIONADA DIRECTAMENT 

AMB LES COMPETÈNCIES DEL CÀRREC OCUPAT. 
 

Empresa o entitat Objecte social 
  

  

 
 

C.6.1. Indiqueu si durant l'exercici del càrrec s'han dictat resolucions en relació amb aquestes empreses o societats (o bé els 
superiors jeràrquics de l'alt càrrec, a instància seva, o els titulars dels seus òrgans dependents, per delegació o 
substitució) 

 

SÍ   NO  

 
 
C.6.2. Indiqueu si s'ha intervingut en sessions d'òrgans col·legiats en què s'hagi dictat algun acord o resolució en relació amb 

aquestes entitats 
 

SÍ   NO  

 
 

C.7. EN CAS DE REINCORPORACIÓ A UNA EMPRESA PRIVADA EN QUÈ S'HAGI EXERCIT L'ACTIVITAT PROFESSIONAL 
ABANS D’OCUPAR EL CÀRREC, INDIQUEU: 

 
 

C.7.1. Si l'activitat que s’ha de dur a terme en el lloc està directament relacionada amb les competències del càrrec públic 
ocupat: 

 

SÍ   NO  

 
 

C.7.2. Si es poden adoptar decisions que afectin el càrrec públic ocupat: 
 

SÍ   NO  

 

 

 P
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DECLARACIÓ D'ACTIVITATS AL CESSAMENT   5 

 
 
C.8. EN CAS DE REINGRÉS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA, INDIQUEU SI LA RETRIBUCIÓ DELS SERVEIS ADOPTA ALGUNA DE 

LES MODALITATS SEGÜENTS: 
 
 

SOU:  SÍ  NO  

    

HONORARIS: SÍ  

 

NO  

 
 

ARANZEL:  SÍ   NO  

 
UNA ALTRA FORMA DE CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES DE CARÀCTER 
PRIVAT: 

 

SÍ   NO  

 
 
 
ACLARIMENT O AMPLIACIÓ DE DADES PER PART DEL DECLARANT:  
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS AL CESSAMENT   6 

 
 

SÍ:  NO:  A. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA: 

 

 
CARRER 

 

NÚM. 
 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 
 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

     

 
B. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA: SÍ:  NO:  

 

 

EXTENSIÓ 

NATURALESA 

(secà, regadiu, vedat de caça) 

 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 

 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
SÍ:  NO:  A. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA: 

 

 
CARRER 

 

NÚM. 
 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 
 

VALOR CADASTRAL 

     

     

     

 

B. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA: SÍ:  NO:  

 

 

EXTENSIÓ 

NATURALESA 

(secà, regadiu, vedat de caça) 

 

MUNICIPI 

 

PROVÍNCIA 

 

VALOR CADASTRAL 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS AL CESSAMENT   7 

 
C. BÉNS I DRETS AFECTES A ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS: SÍ:  NO:  

 
DESCRIPCIÓ DELS BÉNS MUNICIPI PROVÍNCIA VALOR CADASTRAL 

    

    

    

 
 

SÍ:  NO:  D. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES TIPUS D’IMPOSICIONS A COMPTE: 

 

 ENTITAT DE DIPÒSIT  VALOR 

  

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 

C. BÉNS I DRETS AFECTES A ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS: SÍ:  NO:  

 
DESCRIPCIÓ DELS BÉNS MUNICIPI PROVÍNCIA VALOR CADASTRAL 

    

    

    

 
 

SÍ:  NO:  D. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES TIPUS D’IMPOSICIONS A COMPTE: 

 

 ENTITAT DE DIPÒSIT  VALOR 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS AL CESSAMENT   8 

 
E. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (deute públic; obligacions, bons i altres 

valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de dipòsit i pagarés no negociats en mercats organitzats) 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D'ENTITAT. 

F.1. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.2. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en 
mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.3. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), no negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS AL CESSAMENT   9 

 

F.4. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, no negociades en 
mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de cooperatives 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.5. Societats participades per les que siguin objecte de declaració SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  OBJECTE SOCIAL 

  

  

  

 
 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
E. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (deute públic; obligacions, bons i altres 

valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de dipòsit i pagarés no negociats en mercats organitzats) 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D'ENTITAT. 

F.1. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS AL CESSAMENT   10 

 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 

F.2. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en 
mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

F.3. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons 
d'inversió), no negociades en mercats organitzats 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
F.4. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, no negociades en 

mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de cooperatives 

 SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

F.5. Societats participades per les que siguin objecte de declaració SÍ:  NO:  

 DESCRIPCIÓ  OBJECTE SOCIAL 
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F.6. Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos SÍ:  NO:  

Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos l'alt càrrec, el seu cònjuge, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial, o la persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga i fills dependents i persones 
tutelades 

 SOCIETAT  OBJECTE SOCIAL 

  

  

  

  

 
F.7. Indiqueu si l'alt càrrec posseeix, ell mateix o juntament amb alguna de les persones que s’especifiquen, participacions 

superiors a un 10% en empreses que tinguin concerts o contractes amb el sector públic o que siguin subcontractistes 
d’aquestes empreses o que percebin subvencions de l'Administració General de l'Estat  

Alt càrrec SÍ:  NO:  

Cònjuge (independentment del règim econòmic matrimonial) SÍ:  NO:  

Persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga SÍ:  NO:  

Fills dependents SÍ:  NO:  

Persones tutelades SÍ:  NO:  

 
F.8. Indiqueu si l'alt càrrec posseeix, ell mateix o juntament amb alguna de les persones que s’especifiquen, participacions en 

societats anònimes el capital subscrit de les quals superi els 600.000 euros i, encara que les participacions que es posseeixin 
siguin inferiors al 10%, si suposen una posició en el capital social que pugui condicionar de manera rellevant la seva actuació 

   Percentatge de participació   

Alt càrrec SÍ:   NO:  

Cònjuge (independentment del règim econòmic matrimonial) SÍ:   NO:  

Persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga SÍ:   NO:  

Fills dependents SÍ:   NO:  

Persones tutelades SÍ:   NO:  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 

F.6 Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos SÍ:  NO:  

Objecte social de les societats de qualsevol classe en què tinguin interessos l'alt càrrec, el seu cònjuge, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial, o la persona que hi convisqui en una relació d'afectivitat anàloga i fills dependents i persones 
tutelades 

 SOCIETAT  OBJECTE SOCIAL 
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G. ASSEGURANCES DE VIDA I PLANS DE PENSIONS SÍ:  NO:  

 

 ENTITAT ASSEGURADORA  VALOR 

  

  

  

 
 

H. RENDES TEMPORALS O VITALÍCIES SÍ:  NO:  

 

 PERSONA O ENTITAT PAGADORA  DESCRIPCIÓ  VALOR 

   

   

   

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
 

G. ASSEGURANCES DE VIDA I PLANS DE PENSIONS SÍ:  NO:  

 

 ENTITAT ASSEGURADORA  VALOR 

  

  

  

 
 

H. RENDES TEMPORALS O VITALÍCIES SÍ:  NO:  

 

 PERSONA O ENTITAT PAGADORA  DESCRIPCIÓ  VALOR 
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I. JOIES, PELLS DE CARÀCTER SUMPTUARI, OBJECTES D'ART, ANTIGUITATS, VEHICLES, EMBARCACIONS I AERONAUS 
PER UN IMPORT UNITARI SUPERIOR A 6.000 EUROS 

SÍ:   NO:  

    

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

J. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR DEL BÉ  VALOR DEL DRET 

   

   

   

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
I. JOIES, PELLS DE CARÀCTER SUMPTUARI, OBJECTES D'ART, ANTIGUITATS, VEHICLES, EMBARCACIONS I AERONAUS 

PER UN IMPORT UNITARI SUPERIOR A 6.000 EUROS 

SÍ:   NO:  

    

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 

J. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR DEL BÉ  VALOR DEL DRET 
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K. CONCESSIONS ADMINISTRATIVES SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

SÍ:  NO:  L. DRETS DERIVATS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
 

K. CONCESSIONS ADMINISTRATIVES SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

SÍ:  NO:  L. DRETS DERIVATS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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M. OPCIONS CONTRACTUALS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

N. ALTRES BÉNS I DRETS DE CONTINGUT ECONÒMIC SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
 

M. OPCIONS CONTRACTUALS I GAUDI SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

 
 

N. ALTRES BÉNS I DRETS DE CONTINGUT ECONÒMIC SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 
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O. OBLIGACIONS PATRIMONIALS SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

  

  

 
 
P. OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DEL CÒNJUGE O PERSONA QUE HI CONVISQUI EN 
UNA RELACIÓ D'AFECTIVITAT ANÀLOGA (AQUESTA DECLARACIÓ TÉ CARÀCTER VOLUNTARI)

 
 

O. OBLIGACIONS PATRIMONIALS SÍ:  NO:  

 

 DESCRIPCIÓ  VALOR 

  

  

  

  

  

 
 
P. OBSERVACIONS 
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D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17 
 

 DECLARACIÓ QUE ELS FETS MANIFESTATS SÓN VERTADERS 

 
 

A. ALT CÀRREC 

DECLARACIÓ SOBRE LA VERACITAT DE LES DADES MANIFESTADES EN EL FORMULARI 

 

 LLOC I DATA  SIGNATURA DE L'ALT CÀRREC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Signat: 

 
 
 
 

B. CÒNJUGE 

DECLARACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE LA DECLARACIÓ I QUE LES DADES SÓN VERTADERES: 

 

 LLOC I DATA  SIGNATURA DEL CÒNJUGE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Signat: 
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OFICINA DE CONFLICTES 
D'INTERESSOS 

MINISTERI 
D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

ANNEX II 
 
 
 

 
DECLARACIÓ DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS PATRIMONIALS PER A LA 

PUBLICACIÓ EN EL "BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT" 
 
 
Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat (BOE del dia 11). 
 
 

TITULAR DEL CÀRREC 
 

NOM  PRIMER COGNOM SEGON COGNOM 
   

 
 
 
 

CÀRREC PÚBLIC ORIGEN DE LA DECLARACIÓ 
 
 DENOMINACIÓ: 
 

 
 
 
I.- ACTIU 
 

1. Béns immobles (segons valor cadastral) 
  

 
2. Valor total d'altres béns = 

 
3. Total 

 
 
II.- PASSIU (crèdits, préstecs, deutes, etc.) = 
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