
  

  

 
REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 1a. 

 
INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS 

ECONÒMICS 
 
 
 
 
Nom i cognoms Josep Casulleras Closa NIF 450Q 
Regidor/a 
Ajuntament 

Calaf Partit 
Judicial 

Igualada 

Mandat 
representatiu 

2019-2023 Llista 
electoral 

GIC-VV 

Adreça  CP 08280 
Població Calaf Província Barcelona 
Adreça 
electrònica 

 Telèfon  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
Presa de possessió   ☒    Cessament ☐  Variacions   ☐ 
 
MEMBRES ELECTES 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del 
règim local, i l’article 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la 
següent declaració: 
 

1) Que no estic incurs/ursa en cap causa d’incompatibilitat de les que 
estableix la legislació vigent. 

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les 
que em poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents: 

1.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat 
designat/ada per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats 
directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o 
empreses de capital públic. 

Càrrec: 
Organisme: 
Retribució:                 SI☐ NO☐ 
Dieta/Indemnització:  SI☐ NO☐ 

 
 

Càrrec: 
Organisme: 
Retribució:                 SI☐ NO☐ 
Dieta/Indemnització:  SI☐ NO☐ 



  

  

 

1.2 Activitats per compte propi: 

Empresa: 
Domicili Social: 
Localitat: 
Descripció activitat: 
NIF: 

 ☒  Res a declarar en aquest epígraf  

1.3. Activitats per compte d’altri: 
 
Professor a temps complet 
Empresa: Universitat de Barcelona  
Domicili Social: Gran Via Corts Catalanes, 585  
Localitat: Barcelona 
Descripció activitat: Educació superior i recerca 
NIF: Q0818001J  

☐   Res a declarar en aquest epígraf 

1.4 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament 
de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa: 

☒   Res a declarar en aquest epígraf 

1.5 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge 
o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents 
sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o 
subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector 
públic estatal, autonòmic o local: 
 

Empresa:  
Participació: 
NIF: 
Titular: 
Parentiu: 
 

 
(Signatura electrònica) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  

 
REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 2a. 

BÉNS PATRIMONIALS 
 

 
Nom i cognoms Josep Casulleras Closa NIF 450Q 
Regidor/a 
Ajuntament 

Calaf Partit 
Judicial 

Igualada 

Mandat 
representatiu 

2019-2023 Llista 
electoral 

GIC - VV 

Adreça   CP 08280 
Població Calaf Província Barcelona 
Adreça 
electrònica 

 Telèfon  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
Presa de possessió   ☒  Cessament ☐  Variacions   ☐ 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 212003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 
 
A. BÉNS IMMOBLES: (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i 
anàlegs) 
 

Tipus 
de bé 

Ubicació 
(població/adreça) 

Càrregues 
o 
Gravàmens 

Coeficient 
Propietat 

Data/any 
Adquisició 

Títol  
adquisició 

Valor 
cadastral/ 
escripturat 

PIS Barcelona 
08038 

Hipoteca 
Banc 
Sabadell 

50% 2021 Escriptura 58.000€ / 
315.000€ 

PIS Barcelona 
08001 

 100% 1991 Escriptura 38.000€ / 
46.000€ 

 
☐    Res a declarar en aquest epígraf. 
 
B. BÉNS MOBLES:  
 
B.1 VEHICLES 
 
Volkswagen Tiguan (compra 2019) 
Fiat Ducato Adria Twin  (compra 2021) 
 
B.2 COMPTES I DIPÒSITS BANCARIS 
 
Entitat dipositària/ núm. compte Percentatge de 

titularitat 
Saldo mitjà any anterior 

Caixabank 
 

100% 8.325€ 

Caixabank 
 

50% 3.245€ 

Banc Sabadell 33% 4.125€ 



  

  

 
Banc Sabadell 

 
50% 6.128€ 

 
☐   Res a declarar en aquest epígraf. 
 
B.2 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS 
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o 
industrial, etc.) 
 
☒   Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL 
 
 
 
 
 
 
REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL 
PATRIMONI I SOCIETATS 
 

 
Als efectes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, declaro: 
 

☒  Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques corresponent a l’exercici passat, cosa que acredito mitjançant fotocòpia 
del document d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o certificació 
expedida per l’Agència Tributària. 
 
☐  No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar 
obligat/ada a fer-ho. 

Als efectes de l’Impost sobre societats: 

☐  Aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o 
document anàleg) de l’Impost corresponent a l’exercici passat, respecte de les 
societats sobre les quals posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de 
vot en la presa de decisions. 

☒  Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital 
social, ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat. 

Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la renda i/o patrimoni: 
 
 
(Signatura electrònica) 




