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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L'OBLIGACIÓ DE PRESENTACIÓ DE LES 
DECLARACIONS PATRIMONIALS, DE BÉNS, DRETS, INTERESSOS I ACTIVITATS 
 
 

La Llei 16/2016 de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les 
Illes Balears, estableix en el seu article 23, l'obligació dels càrrecs públics inclosos en el 
seu àmbit d'aplicació, de formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat 
dels seus béns, drets, obligacions i activitats, el contingut mínim de les quals, així 
com el termini per presentar-les, les persones obligades, i les declaracions d'un altre 
tipus que han d'acompanyar, queden regulats en el seu article 25. Així mateix, la 
Disposició Addicional primera de la citada Llei declara la supressió del Registre 
d'interessos i activitats i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la supressió del Registre de 
béns i drets patrimonials de càrrecs públics, integrant els elements dels registres que es 
suprimeixen en el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats regulat en la Llei 
16/2016, adscrit a l'Oficina. 

Per la seva banda, l'article 24 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de 
l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals del Parlament en 
sessió ordinària de 21-11-2018 (BOIB de 13-12-2018), obliga que les declaracions 
patrimonials i d'activitats es presentin per mitjans electrònics a través d'Internet a la 
seu electrònica de l'Oficina, omplint el formulari creat a aquest efecte. 

El dia 26 de maig s'han convocat eleccions locals (RD 209/2019) i autonòmiques 
(Decrets 2/2019 i 3/2019), que poden suposar cessaments i nomenaments de càrrecs 
públics obligats a la presentació de les esmentades declaracions patrimonials i 
d'interessos. 

Per tal de donar compliment a la citada normativa i, alhora, fer el més senzilla possible la 
complimentació d'aquestes declaracions, és convenient tenir en compte el següent: 

1) Amb data 23 de maig s'ha remès a cada un dels actuals càrrecs públics afectats, 
una comunicació d'inclusió del respectiu càrrec públic en el Registre de 
Declaracions Patrimonials i d'Activitats, així com en el sistema de notificacions 
electròniques de l'Oficina. En aquesta comunicació es contenen els detalls de 
com procedir a actualitzar, rectificar o completar les dades de què disposa 
l'Oficina declarats anteriorment, i com procedir a la presentació de les noves 
declaracions. En qualsevol cas, tot això s'ha de fer exclusivament per mitjans 
electrònics omplint el formulari creat a aquest efecte i accessible a l'adreça 
https://www.oaib.es/ca/tramites 
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2) En aquest formulari es contenen les instruccions que ha de seguir el declarant 
per confeccionar els models, així com botons d'ajuda per facilitar l'emplenament. 
Qualsevol dubte o incidència pot ser remesa a l'adreça de correu electrònic 
info@oaib.es.  
 

3) És possible que durant els primers dies de funcionament del formulari a la seu 
electrònica hagi problemes tècnics de connectivitat amb el sistema Cl@ve. 
Atès que l'Oficina monitoritzarà permanentment dit formulari, no cal que es 
comuniquin incidències relatives a aquest fet. Es tractaran de resoldre de la 
manera més ràpida possible. 
 

4) També és possible que algun càrrec públic rebi per duplicat la citada comunicació, 
per estar ocupant dos o més llocs de treball que obliguin a presentar les 
esmentades declaracions. S'ha de tenir en compte en aquests casos que el 
formulari és únic, de manera que n'hi haurà prou amb emplenar un únic 
formulari per persona. 
 

5) Tal com s'indica en l'apartat segon de la Resolució d’1 d’abril de 2019 d’aquesta 
Oficina per la qual s'aproven els models de les declaracions, en el cas que la 
persona que hagi de confeccionar la declaració Model 1 en el moment de la presa 
de possessió per haver accedit al càrrec que l’obliga, procedeixi d'un altre lloc 
de treball pel qual també va estar obligada a presentar en el seu moment 
aquesta declaració patrimonial i d'activitats, ha de presentar la declaració Model 
1 en el moment de la presa de possessió del nou lloc, sense que sigui necessari 
en aquest cas emplenar la declaració en el moment del cessament, Model 2, 
del lloc de treball anterior. 
 

6) Aquells càrrecs públics que ja haguessin presentat la declaració de cessament 
davant la seva administració pública corresponent, simplement hauran d'entrar al 
formulari per actualitzar, rectificar o completar les dades declarades de què 
disposa l'Oficina. En cas contrari, hauran de confeccionar el formulari 
corresponent al Model 2 de cessament. 
 

7) Les persones que, després dels processos electorals del 26 de maig, passin a 
tenir per primera vegada el caràcter de càrrec públic a què es refereix l'art. 2 
de la Llei 16/2016, hauran de presentar el Model 1. "Declaració patrimonial i 
d'activitats en el moment de la presa de possessió", en el termini d'un mes des de 
la presa de possessió. L'Oficina dirigirà una comunicació expressa a 
cadascuna de les persones que es trobin en aquesta situació, advertint-los que 
queden sota l'àmbit subjectiu de la Llei 16/2016 i recordant-lis aquesta 
obligació. 
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8) Els conceptes relatius a presa de possessió, nomenament i cessament, que 
apareixen en els models, són els definits en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el Decret 
33/1994. 
 

9) Les declaracions anuals de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni de 2018 s'han d'aportar accedint al 
formulari i adjuntant a l'apartat corresponent els documents en format pdf expedits 
per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el moment de la seva 
presentació. En el cas que aquestes declaracions encara no hagin estat 
presentades davant l'AEAT en el moment en què s'hagin de formular les 
declaracions patrimonials i d'activitats, es recorda que s'han d'aportar en el termini 
improrrogable d'un mes des de l'1 de juliol de 2019, dia en què conclou el termini 
per a la presentació de les declaracions d'IRPF i IP. 
 

10)  Com indica l'apartat quart de la Resolució d’1 d’abril de 2019 d’aquesta Oficina, el 
presentador de les declaracions obtindrà un document en format pdf amb els 
camps emplenats, com a justificant de presentació, així com un segon 
document en format pdf coincident amb el qual s'inclourà al portal de 
Transparència de l'Oficina, d'acord amb el que preveu l'article 23 de la Llei 
16/2016, si bé amb el contingut adequat per a garantir la privacitat i la seguretat 
dels seus titulars. 
 

11)  Els càrrecs públics de les corporacions locals (ajuntaments, consells insulars i 
entitats públiques dependents de tots dos), també estan obligats per l'art. 75.7 de 
la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, a presentar davant la 
seva respectiva corporació, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, i dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot 
tipus. Les dues obligacions són independents i tenen diferents moments de 
presentació, per la qual cosa s’haurà de complir amb totes dues. 

 

Palma, a 24 de maig de 2019 


