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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
13186 Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

pel qual es despleguen els títols preliminar, II i III de la Llei 3/2015, de 30 de 
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de 
l’Estat.

La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, inclou en una única norma les disposicions relatives al nomenament 
dels alts càrrecs, i introdueix nous mecanismes que garanteixin la idoneïtat del candidat, 
que permetin una anàlisi prèvia de la possible existència de conflictes d’interessos i que 
assegurin el control de l’òrgan que té assignades les competències en matèria 
d’incompatibilitats i conflictes d’interessos.

D’altra banda, la Llei, atès que aclareix el règim retributiu, de protecció social, d’ús dels 
recursos humans i materials, així com de les incompatibilitats que s’han d’aplicar als alts 
càrrecs inclosos en el seu àmbit d’aplicació, tracta de solucionar els problemes que s’han 
anat manifestant durant l’aplicació pràctica de les normes reguladores d’aquesta matèria.

No obstant això, la Llei necessita la col·laboració del Reglament i, a aquests efectes, 
la disposició final primera de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt 
càrrec de l’Administració General de l’Estat, estableix que el Govern ha d’adoptar 
mitjançant un reial decret les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

En compliment d’aquest manament legislatiu es dicta la present norma la finalitat de la 
qual és regular-ne l’àmbit d’aplicació que preveu el títol preliminar de la Llei 3/2015, la 
manera com s’han d’efectuar les diferents declaracions que preveu la Llei, així com el seu 
contingut, els procediments per garantir el compliment d’aquestes obligacions i, en general, 
tots els preceptes d’aquella que requereixin un desplegament reglamentari continguts en 
els títols II i III.

En aquest sentit, en el capítol I del Reglament es precisa l’àmbit d’aplicació, i es 
determina quins són els càrrecs assimilats a què es refereix el títol preliminar de la 
Llei 3/2015, de 30 de març, a les lletres d) i f) de l’apartat 2 de l’article 1.

Aquest mateix capítol I també regula els procediments perquè l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos tingui coneixement dels nomenaments en llocs d’alts càrrecs en organismes i 
entitats del sector públic, així com la documentació que ha de rebre per comprovar si 
aquests reuneixen els requisits que preveu l’article 2 de la Llei esmentada.

Així mateix, el capítol II regula les disposicions comunes al Registre d’activitats i al 
Registre de béns i drets patrimonials dels alts càrrecs, els règims específics respectius 
dels quals es despleguen en els capítols III i IV, i estableix la seva dependència i gestió a 
càrrec de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, així com el contingut de les declaracions que 
els alts càrrecs han de presentar, les funcions de l’Oficina esmentada davant l’incompliment 
d’aquestes obligacions, així com l’accés a cadascun d’aquests registres. En aquest sentit, 
s’ha de destacar que amb aquesta disposició es promou l’ús dels mitjans electrònics, 
d’acord amb les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Aquest Reial decret compleix els principis de bona regulació als quals es refereix 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència.

D’aquesta manera, la seva adequació als principis de necessitat i eficàcia s’explica per 
l’objecte que persegueix aquesta norma, pel qual es despleguen determinats aspectes de 
la Llei 3/2015, de 30 de març, continguts en els títols preliminar, II i III, que requereixen 
l’aprovació d’aquest Reglament. En aquest sentit, des de la perspectiva de la seva 
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adequació al principi de proporcionalitat, aquest Reial decret conté la regulació 
imprescindible per completar les previsions de la Llei que desplega, sense que hi hagi 
altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als 
destinataris.

Al seu torn, aquest Reial decret s’adequa al principi de seguretat jurídica, atès que dota 
de certesa i claredat la matèria regulada, i és coherent amb la resta de l’ordenament 
jurídic.

L’adequació al principi de transparència es fa mitjançant la regulació dels aspectes de 
la Llei 3/2015 que s’ha esmentat més amunt sobre publicitat, i al fet que la norma defineix 
clarament els seus objectius.

Finalment, el principi d’eficiència es manifesta en el fet que no imposa càrregues 
administratives i racionalitza, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics, per 
complir adequadament les obligacions legals intrínseques a la condició d’alt càrrec, inclosa 
la tramitació electrònica dels procediments.

Així mateix, aquesta disposició s’aprova de conformitat amb el que preveu el Pla anual 
normatiu 2018.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 28 de setembre de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament pel qual es desplega la Llei 3/2015, de 30 de març, 
reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat.

S’aprova, en desplegament dels títols preliminar, II i III de la Llei 3/2015, de 30 de 
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, el 
Reglament el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició addicional única. No increment de la despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar un increment de les 
despeses de personal i s’han d’atendre amb els recursos disponibles en el Ministeri de 
Política Territorial i Funció Pública.

Disposició transitòria única. Contingut de la publicació corresponent al primer trimestre 
de 2019, de béns, drets i obligacions patrimonials.

La publicació que preveu l’article 13.4 del Reglament que s’hagi d’efectuar durant el 
primer trimestre de 2019 correspon a les declaracions de béns, drets i obligacions 
patrimonials emplenades pels membres del Govern i altres alts càrrecs que no s’hagin 
publicat amb anterioritat.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza la ministra de Política Territorial i Funció Pública per desplegar, en l’àmbit 
de les seves competències, el que preveu aquest Reial decret i, en particular, per procedir 
mitjançant una ordre a la determinació de la data en què els interessats als quals és 
aplicable aquest Reglament tinguin l’obligació de relacionar-se a través de mitjans 
electrònics amb l’Oficina de Conflicte d’Interessos en els procediments que preveuen la 
Llei 3/2015, de 30 de març, i aquest Reglament, d’acord amb l’article 14.3 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de setembre de 2018.

FELIPE R.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública,
MERITXELL BATET LAMAÑA
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REGLAMENT PEL QUAL ES DESPLEGUEN ELS TÍTOLS PRELIMINAR, II I III DE LA 
LLEI 3/2015, DE 30 DE MARÇ, REGULADORA DE L’EXERCICI DE L’ALT CÀRREC 

DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reglament, en desplegament dels títols preliminar, II i III de la Llei 3/2015, 
de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, 
té per objecte regular els instruments i procediments per complir les obligacions que 
preveu la Llei esmentada.

2. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen als qui tinguin la consideració 
d’alts càrrecs, de conformitat amb el que estableix l’article 1.2 de la Llei 3/2015, de 30 de 
març.

3. En els organismes i les entitats del sector públic estatal administratiu, fundacional 
i empresarial vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat, es consideren 
assimilats als presidents, als vicepresidents, als directors generals i als directors executius 
que preveu la lletra d) de l’article 1.2 de la Llei 3/2015, de 30 de març, els qui tinguin la 
condició de màxim responsable per ser el conseller delegat del consell d’administració o 
assumir amb funcions executives la direcció dels òrgans superiors de govern o 
administració dels organismes i les entitats esmentades i el nomenament dels quals 
s’efectuï per decisió del Consell de Ministres o pels seus propis òrgans de govern. En les 
societats mercantils estatals en què l’administració no es confiï a un consell d’administració 
ho és l’administrador.

En tot cas, es consideren assimilats els qui d’acord amb les seves normes reguladores 
tinguin expressament atribuït el rang de director general o superior.

4. Es consideren equivalents als directors, directors executius o secretaris generals 
dels organismes reguladors i de supervisió que preveu la lletra f) de l’article 1.2 de la 
Llei 3/2015, de 30 de març, els qui, vinculats a l’organisme o l’entitat per una relació no 
funcionarial, tinguin la condició de directiu, bé perquè els l’atribueixi la seva legislació 
reguladora, o bé perquè formin part dels òrgans superiors de govern o administració de 
l’organisme o l’entitat encara que no tinguin dret a vot.

5. L’Oficina de Conflictes d’Interessos pot sol·licitar a la Direcció General de Costos 
de Personal i Pensions Públiques la informació pertinent per tal d’identificar els titulars dels 
llocs a què es refereixen els apartats 3 i 4 d’aquest article.

6. El president i els consellers permanents del Consell d’Estat, de conformitat amb el 
que preveu la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat, poden presentar en 
els registres d’alts càrrecs de l’Oficina de Conflictes d’Interessos les declaracions 
d’activitats i de béns i drets patrimonials que estiguin obligats a formular.

Article 2. Obligacions dels organismes i les entitats del sector públic d’actualització de la 
informació remesa a l’Oficina de Conflictes d’Interessos.

1. En el termini de set dies des que es produeixi el nomenament o cessament d’un alt 
càrrec han de comunicar el nomenament o cessament i informar-ne, d’acord amb els 
models aprovats a aquest efecte, a l’Oficina de Conflictes d’Interessos:

a) Els responsables del departament de recursos humans dels organismes i les 
entitats del sector públic estatal.

b) Els secretaris dels òrgans d’administració o de govern de les entitats públiques o 
privades amb representació del sector públic estatal.

2. Els subjectes que esmenten les lletres a) i b) de l’apartat anterior són responsables 
de l’actualització de les dades i la tramesa electrònica en el termini establert.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 236  Dissabte 29 de setembre de 2018  Secc. I. Pàg. 5

Article 3. Presentació de documents.

Totes les declaracions i la resta de comunicacions i documents a què es refereix aquest 
Reglament s’han de fer de manera electrònica seguint els models aprovats a aquest efecte 
per mitjà d’una de la ministra de Política Territorial i Funció Pública.

Article 4. Nomenament d’alts càrrecs.

1. Correspon recopilar a les secretaries generals tècniques respecte del seu 
departament ministerial, així com de cada organisme i entitat del sector públic estatal, 
fundacional i empresarial, a través de l’òrgan competent de cadascun d’aquests, d’acord 
amb la seva adscripció o relació departamental respectiva, la documentació següent:

a) Model de declaració responsable, a què es refereix l’article 2.5 de la Llei 3/2015, 
de 30 de març, subscrita pel candidat proposat a alt càrrec.

b) Model de curriculum vitae aprovat a aquest efecte, subscrit pel candidat proposat 
a alt càrrec.

2. Tots dos documents els ha d’examinar l’òrgan competent per a la proposta de 
nomenament amb caràcter previ a aquest. En el termini dels set dies següents al seu 
nomenament, l’alt càrrec ha de remetre a l’Oficina de Conflictes d’Interessos els documents 
que preveu l’apartat anterior juntament amb el seu certificat d’antecedents penals.

Article 5. Declaració per a l’abstenció de l’alt càrrec.

L’abstenció de l’alt càrrec a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 12 de la 
Llei 3/2015, de 30 de març, s’ha de fer de conformitat amb els models aprovats a aquest 
efecte.

Si l’abstenció es produeix durant la reunió d’un òrgan col·legiat, aquest abstenció ha 
de constar en acta i l’ha de comunicar el secretari de l’òrgan col·legiat en el termini d’un 
mes al Registre d’activitats, de conformitat amb els models aprovats a aquest efecte.

CAPÍTOL II

Disposicions comunes al Registre d’activitats d’alts càrrecs i al Registre de béns i 
drets patrimonials d’alts càrrecs

Article 6. Dependència i gestió dels registres.

1. El Registre d’activitats d’alts càrrecs i el Registre de béns i drets patrimonials d’alts 
càrrecs, tots dos dependents de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, han de gestionar la 
inscripció, el dipòsit, la custòdia de les declaracions i comunicacions que preveu aquest 
Reglament, així com la cancel·lació de les inscripcions practicades, amb les garanties 
adequades de seguretat, inalterabilitat i arxivament de les dades i els documents 
emmagatzemats.

2. El tractament i, si s’escau, la comunicació de les dades que contenen les 
declaracions o comunicacions que preveu aquest Reglament s’ha de sotmetre al que 
disposa la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 7. Informació sobre les obligacions de declarar.

Quan l’Oficina de Conflictes d’Interessos tingui coneixement de la presa de possessió 
o de cessament d’un alt càrrec, com a conseqüència de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», per les comunicacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Reglament o per un 
altre mitjà, s’ha d’adreçar a l’interessat i informar-lo sobre les obligacions de la Llei 3/2015, 
de 30 de març, en relació amb l’exercici d’altres activitats públiques o privades, i, en 
especial, sobre les obligacions de formular les declaracions a què es refereix la Llei i li ha 
de facilitar tota la documentació i informació necessària per al compliment d’aquestes.
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Article 8. Esmena de les declaracions i causes d’incompatibilitat.

1. Si s’aprecien deficiències formals en la declaració o falta de la documentació 
exigible, s’ha de requerir l’interessat perquè en el termini d’un mes les esmeni.

2. Es consideren deficiències formals les següents:

a) Omissió de qualsevol de les dades identificatives del declarant.
b) Confusió, error o imprecisió en les declaracions.
c) L’existència en les declaracions de paraules ratllades, esmenades o entre línies, 

que no estiguin salvades pel declarant amb la seva signatura i ofereixin dubtes al personal 
de l’Oficina de Conflicte d’Interessos.

d) Altres errors materials.

3. Si l’Oficina de Conflictes d’Interessos aprecia que l’alt càrrec està incurs en alguna 
de les causes d’incompatibilitat a les quals es refereix la Llei 3/2015, de 30 de març, ha 
d’informar d’aquesta circumstància el declarant. Si en el termini de quinze dies des que se’l 
va informar no contesta, o si de la seva contestació se segueix apreciant una causa de 
possible infracció o d’incompatibilitat, se l’ha de requerir, se li ha d’atorgar un segon termini 
de quinze dies per aportar les dades necessàries, i se l’ha d’informar que en cas que no 
efectuï l’aportació esmentada es continuarà amb els tràmits corresponents del procediment 
administratiu per a l’exercici de la potestat sancionadora, de conformitat amb el que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

4. Les declaracions que es rebin en els registres s’han de comparar amb les inscrites 
amb anterioritat.

Si s’aprecia l’existència de divergències entre aquestes, se li ha de comunicar a 
l’interessat perquè ho aclareixi en el termini d’un mes.

Si aquest aclariment no es produeix o no es considera suficient, l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos ha d’iniciar les actuacions i els tràmits que preveu la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a 
l’exercici de la potestat sancionadora, pel fet que constitueix una infracció tipificada a 
l’article 29.2.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Article 9. Permanència de les declaracions en els registres.

Transcorregut el termini de sis anys des del moment del cessament de l’alt càrrec, s’ha 
de procedir a la destrucció de les dades de caràcter personal contingudes en les 
declaracions, en els termes que preveu el Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, que 
regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l’eliminació 
d’altres documents de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, i la 
conservació de documents administratius en suport diferent de l’original, i d’acord amb la 
legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquest termini no s’aplica 
als documents respecte dels quals subsisteixi el seu valor probatori de drets i obligacions 
de les persones físiques, de conformitat amb l’article 3 del Reial decret esmentat 1164/2002, 
de 8 de novembre.

CAPÍTOL III

Registre d’activitats d’alts càrrecs

Article 10. Objecte i publicitat del Registre d’activitats d’alts càrrecs.

1. El Registre d’activitats d’alts càrrecs té per objecte la gestió, el dipòsit i la custòdia 
de les declaracions a què es refereixen els articles 2, 7, 15 i 16 de la Llei 3/2015, de 30 de 
març.

2. El Registre d’activitats d’alts càrrecs té caràcter públic, i es regeix pel que disposen 
la Llei 3/2015, de 30 de març, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
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a la informació pública i bon govern, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i les 
normes de desplegament corresponents de les lleis esmentades.

3. Les persones que vulguin conèixer les declaracions dipositades en el Registre 
d’activitats d’alts càrrecs poden presentar electrònicament una sol·licitud de la certificació 
del seu contingut, i indicar-hi el càrrec del titular del qual es vol conèixer les declaracions 
d’activitats. Si a la sol·licitud no s’expressa una altra cosa, s’entén que la sol·licitud es 
refereix a la persona que ocupa el càrrec en el moment d’efectuar-se la sol·licitud.

No són admissibles les sol·licituds genèriques, ni aquelles en què no aparegui 
clarament identificada la persona sol·licitant de la informació o la titular de l’alt càrrec del 
qual se sol·licita la certificació. L’Oficina de Conflicte d’Interessos ha de sol·licitar l’esmena 
d’aquestes sol·licituds, en els termes i amb els efectes que preveu la legislació de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 11. Contingut de la declaració d’activitats.

1. Els alts càrrecs han de presentar la declaració d’activitats que preveu l’article 16 
de la Llei 3/2015, de 30 de març, de conformitat amb el model aprovat a aquest efecte, en 
el termini improrrogable de tres mesos des de la data de presa de possessió del càrrec i 
del cessament, respectivament, així com cada vegada que l’alt càrrec iniciï una nova 
activitat econòmica durant el període de dos anys des del seu cessament.

2. En aquesta declaració s’ha de manifestar si es rep qualsevol altra remuneració o 
percepció amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o els organismes 
o les entitats vinculades o que en depenen, així com qualsevol altra remuneració o 
percepció que directament o indirectament provingui d’una activitat privada.

Article 12. Procediment per presentar les declaracions d’activitats privades al cessament.

1. Les persones que hagin cessat en l’exercici de les funcions d’alts càrrecs i durant 
els dos anys següents han d’adreçar al Registre d’activitats d’alts càrrecs una comunicació 
d’acord amb el procediment següent:

a) L’interessat ha de remetre la comunicació al Registre d’activitats d’alts càrrecs 
amb caràcter previ a la iniciació de l’activitat que hagi de dur a terme, i s’ha de pronunciar, 
almenys, sobre els aspectes següents:

1r Activitat privada que hagin d’exercir, amb l’especificació de si es porta a terme 
l’activitat privada per compte propi o aliè. En aquest últim supòsit, s’han d’indicar les dades 
que identifiquin l’empresa o entitat per a la qual hagi de treballar, i n’ha d’indicar a més 
l’objecte social.

2n Declaració expressa que l’activitat privada esmentada no està relacionada 
directament amb les competències del càrrec exercit; a aquests efectes, i de conformitat 
amb el que preveu l’article 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març.

Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa que la 
persona interessada consideri oportuna.

b) Una vegada rebuda la comunicació de la persona interessada, l’Oficina de 
Conflictes d’Interessos pot sol·licitar, del departament ministerial o l’organisme o l’entitat en 
què la persona declarant hagi exercit el seu últim lloc d’alt càrrec, la informació necessària 
per dictar la resolució.

2. Si l’Oficina de Conflictes d’Interessos considera la concurrència de la prohibició 
que estableix l’article 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, ho ha de comunicar, en el termini 
d’un mes des de la presentació de la declaració, a la persona interessada i a l’entitat en 
què hagi de prestar els seus serveis, els quals disposen d’un termini de quinze dies per 
formular al·legacions.

Si la resolució de l’Oficina de Conflictes d’Interessos és desfavorable i la persona 
interessada inicia l’activitat privada, l’Oficina de Conflictes d’Interessos ha de proposar a 
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l’òrgan competent la iniciació del procediment administratiu per a l’exercici de la potestat 
sancionadora.

CAPÍTOL IV

Registre de béns i drets patrimonials d’alts càrrecs

Article 13. Objecte i caràcter reservat del Registre de béns i drets patrimonials d’alts 
càrrecs.

1. El Registre de béns i drets patrimonials d’alts càrrecs té caràcter reservat i té per 
objecte la gestió, el dipòsit i la custòdia de les declaracions de participacions i de béns i de 
les còpies dels contractes i de les declaracions tributàries que hagi tingut obligació de 
presentar l’alt càrrec, de conformitat amb el que preveuen els articles 14, 17 i 18, 
respectivament, de la Llei 3/2015, de 30 de març.

2. Els alts càrrecs estan obligats a formular les declaracions patrimonials 
comprensives de la totalitat dels seus béns, drets i obligacions.

3. Només poden tenir accés a les declaracions que consten en aquest Registre els 
òrgans següents:

a) El Congrés dels Diputats i el Senat, d’acord amb el que estableixin els reglaments 
de les cambres, així com les comissions parlamentàries d’investigació que es constitueixin.

b) Els òrgans judicials per a la instrucció o la resolució de processos que requereixin 
el coneixement de les dades que consten en el Registre, de conformitat amb el que 
disposen les lleis processals.

c) El Ministeri Fiscal quan dugui a terme actuacions d’investigació en l’exercici de les 
seves funcions que requereixin el coneixement de les dades que consten en el Registre.

4. De conformitat amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 21 de la Llei 3/2015, 
de 30 de març, durant el primer trimestre de cada any natural, s’han de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» les declaracions de béns, drets i obligacions patrimonials dels 
alts càrrecs la presa de possessió o cessament dels quals s’hagi produït l’any anterior.

Article 14. Contingut de les declaracions de béns i drets patrimonials.

1. Els alts càrrecs han de presentar les declaracions que preveu l’article 17 de la 
Llei 3/2015, de 30 de març, de conformitat amb el model aprovat a aquest efecte, en el 
termini improrrogable dels tres mesos següents a la data de presa de la seva possessió i 
cessament.

2. Els alts càrrecs han de presentar una còpia de la declaració tributària corresponent 
a l’impost sobre la renda de les persones físiques en el termini de tres mesos des de la 
conclusió dels terminis legalment establerts per a la presentació del document esmentat 
davant l’Administració tributària, llevat que ja constin a l’Oficina de Conflictes d’Interessos.

No és exigible el compliment d’aquesta obligació anual quan no hagin transcorregut 
tres mesos des de la presa de possessió de l’alt càrrec i aquest hagi remès la documentació 
exigida.

Article 15. Tinença i transmissió de participacions societàries.

1. Quan l’alt càrrec tingui participacions societàries en els termes que preveu 
l’article 14 de la Llei 3/2015, de 30 de març, ha de presentar la declaració corresponent, i 
s’hi ha d’indicar les dades següents:

a) Nom, objecte social i denominació de l’empresa en la qual es participa.
b) Percentatge de participació de l’alt càrrec a les empreses.
c) Indicació dels concerts o contractes, de qualsevol naturalesa, que l’empresa hagi 

subscrit amb el sector públic estatal, autonòmic o local que estiguin en execució en el 
moment de la declaració.
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d) Indicació de les subvencions provinents de qualsevol Administració pública que 
hagi rebut l’empresa.

e) Data de la transmissió de la participació i naturalesa d’aquesta.

2. Una vegada que s’hagi efectuat la transmissió de les participacions societàries 
esmentades, l’alt càrrec disposa d’un mes per comunicar-ho a l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos.
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