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DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I SOBRE ACTIVITATS

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, i els articles 30 i 31 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, formula la següent declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i activitats i declara: 

(Marqueu el que correspongui) 

__ Que no concorre cap de les causes d’incompatibilitat descrites en l’article 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de Règim Electoral General.  

__ Que concorren les següents causes d’incompatibilitat de les descrites en l’article 178 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. Indiqueu a continuació quin és d’acord amb la llista de 
descripció de les causes d’incompatibilitat que s’assenyalen en els articles 177.2 i 178 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny (pàgines 3 i 4):  

____________________________________________________________________________________________________ 

Activitat que desenvolupa 

1. Activitat/càrrec públic
Administració/empresa/organisme: Localitat: Província: 

Denominació del lloc de treball: Cos/escala: 

Descripció de l’activitat: 

Remuneració: 

2. Càrrec de representació popular
Òrgan: Càrrec: Remuneració: 
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3. Càrrec en cambres o col·legis professionals
Corporació: Localitat: Província: 

Càrrec: 

Remuneració: 

4. Activitat per compte propi
Activitat o empresa: Localitat: Província: 

Descripció de l’activitat: 

NIF: N.º d’inscripció/filiació a la seguretat social:

5. Activitat per compte d’altri
Entitat o empresa: NIF: 

Domicili social: Localitat: Província: 

Descripció de l’activitat de l’entitat o empresa: 

Descripció de l’activitat que desenvolupa: 

6. Altres activitats

7. Ampliació de dades per part del declarant

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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Descripció de les causes d’incompatibilitat que s’assenyalen en els articles 177.2 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, de Règim Electoral General1:  

1. Membres de la Família Reial Espanyola inclosos en el Registre Civil que regula el Reial Decret 2917/1981, de 27 de

novembre, així com els seus cònjuges.

2. Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell d’Estat, del Tribunal de Comptes i del Consell a

què es refereix l’article 131.2 de la Constitució.

3. Magistrats del Tribunal Constitucional, Vocal del Consell General del Poder Judicial, Conseller Permanent del Consell

d’Estat i Conseller del Tribunal de Comptes.

4. Defensor del Poble i els seus Adjunts.

5. Fiscal General de l’Estat.

6. Sotssecretari, Secretari General, Director General dels Departaments ministerials i els equiparats a aquests; en particular,

Director del Departaments del Gabinet de la Presidència del Govern, Director dels Gabinets dels Ministres i dels

Secretaris d’Estat.

7. Cap de Missió acreditat, amb caràcter de resident, davant un Estat estranger o Organisme Internacional.

8. Magistrat Jutge i Fiscal que es trobin en situació d’actiu.

9. Militar professional i de complement i membre de les Forces i Cossos de Seguretat i Policia, en actiu.

10. President, Vocal i Secretari de les Juntes Electorals.

11. Delegat del Govern en les Comunitats Autònomes i les Autoritats similars amb diferent competència territorial.

12. Director General de RTVE i Director de les Societats d’aquest Ens Públic.

13. President, Director i càrrec assimilat de les Entitats Estatals Autònomes amb competència en tot el territori nacional, així

com els Delegats del Govern en aquestes.

14. President i Director General de les Entitats gestores de la Seguretat Social amb competència en tot el territori nacional.

15. Director de l’Oficina del Cens Electoral.

16. Governador i Sotsgovernador del Banc d’Espanya, i President i Director de l’Institut de Crèdit  Oficial i de les altres

Entitats oficials de crèdit.

17. President, Consellers i Secretari General del Consell General de Seguretat Nuclear.

1 L’article 177.2 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General es refereix a causes d’inelegibilitat, mentre que l’article 178 de la Llei 
Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General  descriu les causes d’incompatibilitat. Les causes d’inelegibilitat impedeixen l’accés a la condició 
de Regidor, mentre que les d’incompatibilitat, no impedeixen aquest accés, manifestant-se amb posterioritat a l’adquisició de la condició de 
Regidor. Per això, si després de l’adquisició de la condició de Regidor concorren les causes d’inelegibilitat, es parlarà de causes 
d’incompatibilitat, per conversió.
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18. Condemnats per Sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena o encara que la Sentència

no sigui ferma, els condemnats per un delicte de rebel·lió o els integrants d’organitzacions terroristes condemnats per

delictes contra la vida, la integritat física o la llibertat de les persones.

19. Qui exerceixi la funció de major nivell de cada Ministeri en les diferents demarcacions territorials d’àmbit inferior a l’estatal.

20. President, Director i càrrec assimilat d’Entitats Autònomes de competència territorial limitada, Delegats del Govern en

aquestes.

21. Delegat territorial de RTVE, Director de les Entitats de Radiotelevisió dependents de les Comunitats Autònomes.

22. President, Director dels òrgans perifèrics de les Entitats gestores de la Seguretat Social.

23. Secretaris Generals de les Delegacions del Govern i dels Governs Civils.

24. Delegat Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

25. Deutor directe o subsidiari de la Corporació Local contra qui s’hagués expedit manament de constrenyiment per Resolució

Judicial.

26. Advocat, Procurador que dirigeixi o representi a parts en procediments judicials o administratius contra la Corporació, amb

excepció de les accions a què es refereix l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local.

27. Director de Servei, funcionari o restant personal en actiu del respectiu Ajuntament i de les Entitats i establiments

dependents d’aquest2.

28. Director General o assimilat de les Caixes d’Estalvi provincials i locals que actuïn en el terme municipal.

29. Contractista o subcontractista de contractes, el finançament total o parcial dels quals sigui a càrrec de la Corporació

Municipal o d’establiments dependents3 d’aquesta.

2 Respecte d’aquesta causa d’incompatibilitat es poden ressenyar dues Consultes de la Junta Electoral Central. Es tracta de la Consulta sobre el 
moment en què es produeix la incompatibilitat del càrrec de regidor amb l’acompliment del de Secretari de l’Ajuntament i reserva del lloc de Secretari, 
si s’escau, de 18 de gener de 2007, i la Consulta sobre incompatibilitat del càrrec de regidor amb el de gerent d’una societat mercantil de 
responsabilitat limitada de capital cent per cent municipal, de 21 de desembre de 2005. 

3 Respecte d’aquesta matèria, destaca, per exemple, la Consulta sobre incompatibilitat per a l’acompliment del càrrec de regidor i contractació per 
l’Ajuntament amb càrrec a una subvenció de l’INEM, de la Junta Electoral Central, de 10 de novembre de 2005. 
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