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REGISTRE D’INTERESSOS DE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
SECCIÓ 1a.  DECLARACIÓ D'ACTIVITATS I INTERESSOS 

En compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 163 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; als efectes també 
del que preveu l'art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l'art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de 29 
de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, formulo la present Declaració 
d'Activitats i Interessos, en relació a causes de possible incompatibilitat i activitats que em proporcionen o poden 
proporcionar-me ingressos econòmics, per tal que quedi constància en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Badia 
del Vallès i es faciliti la publicació de les dades al Portal de Transparència. 

1. DECLARACIÓ SOBRE CAUSES D'INCOMPATIBILITAT

  Declaro que NO estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent 

Declaro que SÍ estic incurs/a en causa d'incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent i que en aquesta 
circumstància opto pel càrrec de 

2. DECLARACIÓ  EN  RELACIÓ  ALS  CÀRRECS  I  LES   ACTIVITATS QUE DESENVOLUPO I/O LES
QUE EM PROPORCIONEN O PODEN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS

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

Organisme Càrrec Retribució 
Import brut 

mensual 
Dieta/ 

indemnització 
Import brut 

mensual 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

MEMBRES ELECTES 

Declaració número Nom i cognoms 

Llista electoral Mandat corporatiu 

TIPUS DE DECLARACIÓ 

Presa de possessió Cessament Variacions 
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Organisme Càrrec Retribució 
Import brut 

mensual 
Dieta/ 

indemnització 
Import brut 

mensual 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

  Res a declarar en aquest epígraf 

2.2 Altres activitats públiques 

2.2.1 Llocs de treball, professions o activitats públiques. 

Administració, organisme 
o empresa pública

Localitat Lloc o càrrec Retribució 
Import brut 

mensual 
Dieta/ 

indemnització 
Import brut 

mensual 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

  Res a declarar en aquest epígraf 

2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals 

Corporació Localitat Càrrec Retribució 
Import brut 

mensual 
Dieta/ 

indemnització 
Import brut 

mensual 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

  Res a declarar en aquest epígraf 
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2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social 

Organisme Pagador Concepte 

  Res a declarar en aquest epígraf 

2.2.4 Altres càrrecs institucionals 

Organisme Càrrec Retribució 
Import brut 

mensual 
Dieta/ 

indemnització 
Import brut 

mensual 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

Si     No Si     No 

  Res a declarar en aquest epígraf 

2.3 Activitats privades 

2.3.1 Activitats per compte propi 

Empresa Domicili social Localitat NIF Descripció activitat 

  Res a declarar en aquest epígraf 

2.3.2 Activitats per compte d'altres 

Empresa Domicili social Localitat NIF Descripció activitat 

  Res a declarar en aquest epígraf 
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2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, 
fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa 

Societat, fundació o consorci Domicili social Localitat 
Descripció de l'activitat de 

l'ens 
Càrrec desenvolupat 

  Res a declarar en aquest epígraf 

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

Empresa NIF Participació Titular de la participació Parentiu amb el declarant 

  Res a declarar en aquest epígraf 

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

  Res a declarar en aquest epígraf 

3. OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ QUE ES CONSIDERI D'INTERÈS

  Res a declarar en aquest epígraf 



Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament 
Ajuntament de Badia del Vallès – Avda Burgos, s/n. 08214  Badia del Vallès       
Tel. 937182216 - www.badiadelvalles.net - badia@badiadelvalles.net 

Finalitat del tractament 
Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit. 

Legitimació 
Per obligació legal, interés públic o exercici de poders públics d'acord amb l'art. 8 LO 3/2018

Termini de conservació de les dades 
Mentre duri la vigència del Registre d'interessos. 

Destinataris 
Les dades es faran servir per la gestió des de l'Ajuntament de Badia del Vallès. No hi ha previsió de 
transferències a tercers països. 

Drets 
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar- 
ne la limitació, adreçant-vos al correu electronic badia.rgpd@badiadelvalles.net , a la seu electronica de 
l’ajuntament https://badiadelvalles.sedelectronica.es o al correu postal de l’ajuntament a l’Avda Burgos s/n, 
(08214) 

Informació addicional 
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a 
l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa 
de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant el correu badia.rgpd@badiadelvalles.net . 
Trobareu més informació de la política de protecció de dades a www.badiadelvalles.cat/politica-de-privacitat . 

El/La Declarant, El/la secretari/ària 
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He estat informat/da que l'Ajuntament tractarà i guardarà les dades de la sol·licitud i documentació adjunta i 
que es publicarà al portal de transparència salvaguardant la privacitat i seguretat de les persones titulars.

http://www.badiadelvalles.net/
mailto:badia@badiadelvalles.net
mailto:badia.rgpd@badiadelvalles.net
https://badiadelvalles.sedelectronica.es/info.0
mailto:badia.rgpd@badiadelvalles.net
http://www.badiadelvalles.cat/politica-de-privacitat
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