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DECLARACIÓ DE BÉNS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

Formulari editable, ompliu-lo i imprimiu-lo per tal de signar-lo en presència de la secretària municipal 

IDENTIFICACIÓ DE L’INTERESSAT/DA 

Nom i cognoms:________________________________________  Document d’identitat : ___________________ 

Telèfon mòbil: _______________________________ Telèfon fix: _______________________________________ 

Domicili: _________________________________  Població: ______________________ Codi Postal:__________ 

Adreça electrònica de contacte:  _________________________________________________________________ 

EXPOSO: 

De conformitat amb allò que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, formulo la següent declaració sobre els béns i drets que integren el meu patrimoni 

1. Béns de naturalesa urbana
Adreça (carrer i número) Municipi Província N. Registral Data d’adquisició 

1 

2 

3 

4 

2. Béns de naturalesa rústica

Municipi Província Data d’adquisició N. Registral

1 

2 

3 

4 

3. Comptes i valors bancaris

Classe de títol Entitat emissora Data d’adquisició 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. Altres valors mobiliaris  

Classe de títol Entitat emissora 
N. De sèrie o n. 

Registral 
Data d’adquisició 

1     

2     

3     

4     

5. Drets reals 

Naturalesa Contingut del dret 

1   

2   

3   

4   

6. Vehicles 

Tipus Model Data d’adquisició Matrícula Observacions 

1      

2      

3      

4      

7. Semovents 

Espècie N.º de cap Descripció N.º de caps Observacions 

1      

2      

3      

4      

8. Béns mobles de caràcter artístic o de considerable valor econòmic 

Tipus Valor artístic Valor econòmic 

1    

2    

3    

4    

 
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, signo la present declaració, tot declarant que són certes les 
dades que s’hi consignen. 

 
 

      Signatura de l’interessat/da: 
 

 

 
Data:  Castellbisbal,_________________   Signatura de la secretària: 
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