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DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN 
PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS ALS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS, A QUÈ ES REFEREIX L’ARTICLE 21 DEL REGLAMENT DE 
LA CAMBRA 

1. Dades per a la identificació de la persona que signa la declaració (marcau i/o emplenau allò
que correspongui)

Nom  Primer llinatge Segon llinatge 
__________________ 

NIF 

Circumscripció electoral (marcau la que correspongui) 

Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 

Denominació del partit polític, la coalició, la 
federació o l’agrupació d’electors amb què 
concorregué a les eleccions la persona que 
signa la declaració

Data de la plena adquisició de la vostra condició 
com a diputat o diputada, si n’és el cas 

Data en què perdéreu la vostra condició de 
diputat o diputada, si n’és el cas 

2. Motiu de la declaració (marcau el que correspongui)

Per raó d’haver adquirit plenament la meva condició com a diputat o diputada 

Per raó d’haver perdut la meva condició de diputat o diputada durant o al final de la legislatura en 
què vaig ser elegit o elegida  

3. Béns, drets i obligacions patrimonials1 (marcau i/o emplenau allò que correspongui)

A) Béns immobles de naturalesa urbana

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/els següent/s: 

1En el supòsit que, a qualsevol d’aquests apartats les tres caselles no són suficients per declarar la totalitat dels béns, drets i obligacions afectats, haureu 
d’emplenar l’Annex I amb la informació completa i en els termes previstos a les caselles corresponents.  
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1) Primer  

 

Situació i característiques2 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé3 Títol d’adquisició4 Afecte a una activitat econòmica5 

 

2) Segon  

 

Situació i característiques2 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé3 Títol d’adquisició4 Afecte a una activitat econòmica5 

 

3) Tercer  

 

Situació i característiques2 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé3 Títol d’adquisició4 Afecte a una activitat econòmica5 

 
  

                                                                 
2 Heu d’indicar si es tracta d’un pis o habitatge, local comercial, nau industrial, plaça d’aparcament, els metres quadrats que té, l’illa on es troba, si està 
situat a les Illes Balears, la província, si està situat a la resta d’Espanya, o el país, si radica a l’estranger.  
3 Ple domini, nuda propietat, usdefruit, dret de superfície, condomini, etc. 
4 Compravenda, herència, donació, etc. 
5 Sí o No 
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B) Béns immobles de naturalesa rústica  
No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/els següent/s: 
 

1) Primer  

 

Situació i característiques6 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé7 Títol d’adquisició8 Afecte a una activitat econòmica9 

 

2) Segon  

 

Situació i característiques6 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé7 Títol d’adquisició8 Afecte a una activitat econòmica9 

 

3) Tercer  

 

Situació i característiques6 

 

Referència cadastral 

   

Data d’adquisició Valor cadastral Percentatge titularitat 

   

Dret sobre el bé7 Títol d’adquisició8 Afecte a una activitat econòmica9 

 
 
 
 
 
                                                                 
6 Heu d’indicar si es tracta d’un pis o habitatge, local comercial, nau industrial, plaça d’aparcament, els metres quadrats que té, l’illa on es troba, si està 
situat a les Illes Balears, la província, si està situat a la resta d’Espanya, o el país, si radica a l’estranger.  
7 Ple domini, nuda propietat, usdefruit, dret de superfície, condomini, etc. 
8 Compravenda, herència, donació, etc. 
9 Sí o No 
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C) Béns immobles propietat d’una societat, comunitat o entitat no cotitzada a la borsa i
de la qual la persona declarant posseeix accions o participacions

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/els següent/s: 

1) Primer

Situació i característiques10 

Referència cadastral 

Valor cadastral 

2) Segon

Referència cadastral 

Valor cadastral 

3) Tercer

Situació i característiques10 

Referència cadastral 

Valor cadastral 

D) Dipòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres
tipus d’imposicions a compte

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/els següent/s: 

1) Primer

Entitat financera 

Número de compte 

Percentatge de titularitat Valor en euros 

10 Heu d’indicar si es tracta d’un pis o habitatge, local comercial, nau industrial, plaça d’aparcament, els metres quadrats que té, l’illa on es troba, si està 
situat a les Illes Balears, la província, si està situat a la resta d’Espanya, o el país, si radica a l’estranger. 

Situació i característiques10 



 

Parlament de les Illes Balears 
 

5 

2) Segon  

 

Entitat financera 
 
 

Número de compte 
 
  

Percentatge de titularitat Valor en euros 

3) Tercer  

 

Entitat financera 

 

Número de compte 

  

Percentatge de titularitat Valor en euros 

 
E) Efectiu metàl·lic, quan el seu import superi els 1.000 euros 

 
 

Valor en euros  
 
F) Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És /són el/els següent/s: 

1) Primer  

 

Entitat emissora 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 

2) Segon 

 

Entitat emissora 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 

3) Tercer 

 

Entitat emissora 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 
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G) Valors representatius de la participació en el capital social, fons propis o fons 
patrimonial de qualsevol tipus d’entitat 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer  

 

Entitat participada 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 

2) Segon 

 

Entitat participada 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 

3) Tercer 

 

Entitat participada 

   

Nombre de títols Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros 

 
H) Participació en entitats sense personalitat jurídica 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primera 

 

Entitat participada 

  

Percentatge Valor atribuït en euros 

2) Segona 

 

Entitat participada 

  

Percentatge Valor atribuït en euros 

3) Tercera 

 

Entitat participada 

  

Percentatge Valor atribuït en euros 
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I) Assegurances de vida, plans de pensions i altres sistemes de previsió social 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primera  

 

Entitat gestora o asseguradora 

 

Descripció 

 

Valor del dret assegurat o consolidat, valor de rescat en euros 

2) Segona 

 

Entitat gestora o asseguradora 

 

Descripció 

 

Valor del dret assegurat o consolidat, valor de rescat en euros 

3) Tercera 

 

Entitat gestora o asseguradora 

 

Descripció 

 

Valor del dret assegurat o consolidat, valor de rescat en euros 

 
 
 
J) Rendes temporals o vitalícies 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera  

 

Persona o entitat pagadora 

 

Descripció 

 

Valor actual de la renda en euros 
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2) Segona 

 

Persona o entitat pagadora 

 

Descripció 

 

Valor actual de la renda en euros 

3) Tercera 

 

Persona o entitat pagadora 

 

Descripció 

 

Valor actual de la renda en euros 

 
 
K) Vehicles, embarcacions i aeronaus 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 
 

1) Primer 

 

Descripció (tipus, marca, model) 

   

Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros Afecte a activitats econòmiques 

2) Segon 

 

Descripció (tipus, marca, model) 

   

Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros Afecte a activitats econòmiques 

3) Tercer 

 

Descripció (tipus, marca, model) 

   

Percentatge de titularitat Valor de mercat en euros Afecte a activitats econòmiques 
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L) Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art i antiguitats 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer 

 

Descripció 

  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 

2) Segon 

 

Descripció 

  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 

3) Tercer 

 

Descripció 

  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 

 
M) Drets reals d’ús i gaudi 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer 

 

Descripció 
 
  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 

2) Segon 

 

Descripció 

  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 

3) Tercer 

 

Descripció 

  

Valor de mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat 
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N) Concessions administratives 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera 

 

Descripció 

   

Valor mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 

2) Segona 

 

Descripció 

   

Valor mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 

3) Tercera 

 

Descripció 

   

Valor mercat atribuït en euros Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 

 
O) Drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial adquirits de tercers 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer 

 

Descripció 

  

Preu d’adquisició en euros Afecte a activitats econòmiques 

2) Segon 

 

Descripció 

  

Preu d’adquisició en euros Afecte a activitats econòmiques 

3) Tercer 

 

Descripció 

  

Preu d’adquisició en euros Afecte a activitats econòmiques 
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P) Opcions contractuals 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera 

 

Descripció 

 

Valor de mercat atribuït en euros 

2) Segona 

 

Descripció 

 

Valor de mercat atribuït en euros 

3) Tercera 

 

Descripció 

 

Valor de mercat atribuït en euros 

 
Q) Deutes, obligacions de pagament o passius (crèdits hipotecaris, personals, etc.) 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer 

 

Descripció 

   

Capital pendent de reemborsament Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 

2) Segon 

 

Descripció 

   

Capital pendent de reemborsament Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 

3) Tercer 

 

Descripció 

   

Capital pendent de reemborsament Percentatge de titularitat Afecte a activitats econòmiques 
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4. Activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics11 
  
A) Declaració d’activitats públiques 
 
A’) Càrrecs públics 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer  

 

Institució, entitat, organisme, empresa o societat 

  

Càrrec ocupat Data nomenament 

2) Segon 

 

Institució, entitat, organisme, empresa o societat 

  

Càrrec ocupat Data nomenament 

3) Tercer 

 

Institució, entitat, organisme, empresa o societat 

  

Càrrec ocupat Data nomenament 

 
B’) Càrrecs en cambres o col·legis professionals 
 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer  

 

Corporació 

  

Càrrec ocupat Data nomenament 

2) Segon 

 

Corporació 

  

Càrrec ocupat Data nomenament 

                                                                 
11 En el supòsit que, a qualsevol d’aquests apartats, les tres caselles no són suficients per declarar la totalitat de les activitats afectades, haureu d’emplenar 
l’Annex II amb la informació completa i en els termes previstos a les caselles corresponents. 
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3) Tercer

Corporació 

Càrrec ocupat Data nomenament 

C’) Exercici de la funció pública o acompliment de lloc de feina al servei d’una administració pública 
o entitat del sector públic

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són el/s següent/s: 

1) Primer

Administració pública o entitat del sector públic 

Tipus de relació 

Lloc de feina o activitat realitzada 

Data d’inici Situació de serveis especials o equivalent (Sí/No) 

2) Segon

Administració pública o entitat del sector públic 

Tipus de relació 

Lloc de feina o activitat realitzada 

Data d’inici Situació de serveis especials o equivalent (Sí/No) 

3) Tercer

Administració pública o entitat del sector públic 

Tipus de relació 

Lloc de feina o activitat realitzada 

Data d’inici Situació de serveis especials o equivalent (Sí/No) 
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D’) Percepció de pensions de la Seguretat Social i/o de drets passius 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent: 

1) Primera

Organisme pagador 

Concepte He sol·licitat la seva suspensió (Sí/No) 

2) Segona

Organisme pagador 

Concepte He sol·licitat la seva suspensió (Sí/No) 

3) Tercera

Organisme pagador 

Concepte He sol·licitat la seva suspensió (Sí/No) 

E’) Percepció d’altres remuneracions públiques 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera

Organisme pagador 

Concepte 

2) Segona

Organisme pagador 

Concepte 

3) Tercera

Organisme pagador 

Concepte 
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B) Declaració d’activitats privades 

A’) Activitats per compte aliè 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera 

  

Nom de l’empresa o entitat NIF de l’empresa o entitat 

 

Càrrec ocupat 

2) Segona 

  

Nom de l’empresa o entitat NIF de l’empresa o entitat 

 

Càrrec ocupat 

3) Tercera 

  

Nom de l’empresa o entitat NIF de l’empresa o entitat 

 

Càrrec ocupat 

  
B’) Activitats per compte propi 

No tenc res a declarar per aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera 

 

Activitat principal 

 

Càrrec ocupat 

2) Segona 

 

Activitat principal 

 

Càrrec ocupat 

3) Tercera 

 

Activitat principal 

 

Càrrec ocupat 
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C’) Percepció d’altres remuneracions privades 

No tenc res a declarar en aquest epígraf 
És/són la/es següent/s: 

1) Primera 

 

Empresa o entitat 

 

Concepte 

2) Segona 

 

Empresa o entitat 

 

Concepte 

3) Tercera 

 

Empresa o entitat 

 

Concepte 

 
 
 
 
5. Observacions que la persona declarant vol fer per ampliar la informació aportada i per 
deixar constància d’allò que consideri convenient afegir 
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6. Declaració

Declar que les dades consignades en aquesta declaració són certes i que conec el deure imposat per 
l’article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears de presentar aquesta declaració en el 
termini d’un mes des de la data de la plena adquisició de la meva condició de diputat o diputada, 
com també de presentar-la en el termini de dos mesos després d’haver perdut l’esmentada condició 
de diputat o diputada del Parlament de les Illes Balears.  

Així mateix, declar que conec que, d’acord amb l’article 114.1.3r del Reglament del Parlament de les 
Illes Balears, “el diputat o la diputada podrà ser privat, per acord de la Mesa i prèvia resolució 
motivada de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, d’algun o de tots els drets que li 
concedeixen els articles 14 al 17 d’aquest reglament en els supòsits següents: (...) Si no havia 
presentat o havia falsejat activitats, béns o interessos en la declaració de béns patrimonials i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics”. 

I perquè així consti i als efectes prevists en el Reglament del Parlament de les Illes Balears, sign 
aquesta declaració a  (lloc i data). 

Nom, llinatges i signatura 
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