
BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura
Número 4
31 de outubro de 2016



Sumario

1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

ı 339 (10/PPLI-000001)
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións
familiares no cesamento da convivencia 360

1.2. Procedementos especiais de carácter institucional
1.2.1. Investidura

ı Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia, do 28 de outubro de 2016, relativa á proposta
de candidato á Presidencia da Xunta de Galicia 360

1.5. Procedementos relativos a outras institucións
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 25 de outubro de 2016, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á  Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Sustentable (FEDS) e
polo que se establece a garantía do FEDS e o Fondo de Garantía do FEDS [COM(2016) 586 final]
[2016/0281 (COD)].

ı 10/UECS-0000011 (463)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Sustentable (FEDS) e
polo que se establece a garantía do FEDS e o Fondo de Garantía do FEDS [COM(2016) 586 final]
[2016/0281 (COD)]. 367

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 28 de outubro de 2016, relativo á composición das comisións
parlamentarias e da Deputación Permanente así como á distribución proporcional nelas dos grupos
parlamentarios, e á apertura do prazo para que os grupos parlamentarios designen as deputadas
e os deputados que se integrarán nelas 362

X lexislatura. Número 4. 31 de outubro de 2016BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

358



2.3. Réxime e goberno interior
2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputada, de bens e dereitos da deputada Dª Concepción
Burgo López (doc. núm. 318) 412

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputada, de bens e dereitos da deputada Dª Noela
Blanco Rodríguez (doc. núm. 319) 420

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. César Ma-
nuel Fernández Gil (doc. núm. 436) 428

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. Jaime Cas-
tiñeira Broz (doc. núm. 438) 436

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. Hipólito
Fariñas Sobrino (doc. núm. 439) 444

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. Agustín
Baamonde Díaz (doc. núm. 440) 452

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. José Manuel
Balseiro Orol (doc. núm. 442) 460

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do deputado D. Moisés
Blanco Paradelo (doc. núm. 443) 468

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñecemento da de-
claración, por cesamento na condición de deputada, de actividades da deputada Dª Marta Rodrí-
guez Arias (doc. núm. 478) 476

359

X lexislatura. Número 4. 31 de outubro de 2016 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA



1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 28 de outubro de 2016, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora

- 339 (10/PPLI-000001)
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións
familiares no cesamento da convivencia

Visto o informe dos Servizos Xurídicos, que determina que procede a tramitación da Proposición
de lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no
cesamento da convivencia (doc. núm. 339), a Mesa adopta o seguinte ACORDO:

1º. Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade
parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia (doc. núm. 339, 10/PPLI-000001).

2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que figura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.

3º. Notificarlles este acordo á comisión promotora, á Oficina do Censo Electoral para o seu traslado
ás delegacións provinciais, e á Xunta Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e
8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia.

4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.2. Procedementos especiais de carácter institucional
1.2.1. Investidura

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia, do 28 de outubro de 2016, relativa
á proposta de candidato á Presidencia da Xunta de Galicia

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no apartado 3º do artigo 15, establece a obriga da Presidencia
do Parlamento de iniciar as correspondentes consultas coas forzas políticas representadas na Cá-
mara co obxecto de formular a proposta dun candidato á Presidencia da Xunta de Galicia.
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En aplicación do referido precepto e dos artigos 16 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas
reguladoras da Xunta e da súa presidencia, e 136, no seu apartado 1º, do Regulamento do Parla-
mento de Galicia, logo de consultar as forzas políticas con representación parlamentaria e oída
a Mesa, a Presidencia proponlle á Cámara como candidato á Presidencia da Xunta de Galicia ao
deputado D. Alberto Núñez Feijóo.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.5. Procedementos relativos a outras institucións
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 25 de outubro de 2016, pola que se admite a trámite o es-
crito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á  Proposta de regu-
lamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o Fondo Europeo de
Desenvolvemento Sustentable (FEDS) e polo que se establece a garantía do FEDS e o
Fondo de Garantía do FEDS [COM(2016) 586 final] [2016/0281 (COD)].

-10/UECS-0000011 (463)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Sustentable (FEDS) e
polo que se establece a garantía do FEDS e o Fondo de Garantía do FEDS [COM(2016) 586 final]
[2016/0281 (COD)].

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 463, o escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea
en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de regula-
mento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Sus-
tentable (FEDS) e polo que se establece a garantía do FEDS e o Fondo de Garantía do FEDS
[COM(2016) 586 final] [2016/0281 (COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (nos BOPG núms.
276, do 16 de xullo de 2010, e 446, do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa pu-
blicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.
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As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 28 de outubro de 2016, relativo á composición das
comisións parlamentarias e da Deputación Permanente así como á distribución propor-
cional nelas dos grupos parlamentarios, e á apertura do prazo para que os grupos par-
lamentarios designen as deputadas e os deputados que se integrarán nelas

Logo de oída a Xunta de Portavoces do 28 de outubro de 2016,  a Mesa adopta o seguinte acordo:

1. Aprobar a composición das comisións parlamentarias con representación proporcional e da De-
putación Permanente:

– Composición das comisións con representación proporcional: 12 membros.
– Composición da Deputación Permanente: 21 membros e a Presidencia da Cámara.

2. Aprobar a distribución proporcional dos grupos parlamentarios nas comisións e na  Deputación
Permanente:

a) Comisións de composición proporcional: Comisións 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, do Regulamento,
de Control da Corporación da RTVG, e para as relacións co Consello de Contas.

– 7 membros do Grupo Parlamentario Popular de Galicia
– 2 membros do Grupo Parlamentario de En Marea
– 2 membros do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
– 1 membro do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

b) Deputación Permanente:

– 11 membros do Grupo Parlamentario Popular de Galicia.
– 4 membros do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia.
– 4 membros do Grupo Parlamentario de En Marea.
– 2 membros do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.
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3. Abrir o prazo para que os grupos parlamentarios designen as deputadas e os deputados que se
integrarán nos órganos parlamentarios seguintes:

– Comisións 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª
– Comisión do Regulamento.
– Comisión de Peticións.
– Comisión do Estatuto dos Deputados. 
– Comisión de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A. (CRTVG).
– Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas.

– Deputación Permanente. 

O prazo rematará o día 31 de outubro de 2016, luns, ás 9.30 horas.

4. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputada, de bens e dereitos da
deputada Dª Concepción Burgo López (doc. núm. 318)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 318, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputada, de bens e dereitos de Dª Concepción Burgo López.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tada, de bens e dereitos de Dª Concepción Burgo López e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputada, de bens e dereitos da
deputada Dª Noela Blanco Rodríguez (doc. núm. 319)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 319, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputada, de bens e dereitos de Dª Noela Blanco Rodríguez.
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A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tada, de bens e dereitos de Dª Noela Blanco Rodríguez e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. César Manuel Fernández Gil (doc. núm. 436)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 436, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. César Manuel Fernández Gil.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. César Manuel Fernández Gil e ordena a súa publicación no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. Jaime Castiñeira Broz (doc. núm. 438)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 438, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. Jaime Castiñeira Broz.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. Jaime Castiñeira Broz e ordena a súa publicación no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. Hipólito Fariñas Sobrino (doc. núm. 439)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 439, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. Hipólito Fariñas Sobrino.
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A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. Hipólito Fariñas Sobrino e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. Agustín Baamonde Díaz (doc. núm. 440)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 440, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. Agustín Baamonde Díaz.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. Agustín Baamonde Díaz e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. José Manuel Balseiro Orol (doc. núm. 442)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 442, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. José Manuel Balseiro Orol.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. José Manuel Balseiro Orol e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputado, de bens e dereitos do
deputado D. Moisés Blanco Paradelo (doc. núm. 443)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 443, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputado, de bens e dereitos de D. Moisés Blanco Paradelo.
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A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tado, de bens e dereitos de D. Moisés Blanco Paradelo e ordena a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de outubro de 2016, pola que se toma coñece-
mento da declaración, por cesamento na condición de deputada, de actividades da de-
putada Dª Marta Rodríguez Arias (doc. núm. 478)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 478, a declaración, por cesa-
mento na condición de deputada, de actividades de Dª Marta Rodríguez Arias.

A Mesa do Parlamento toma coñecemento da declaración, por cesamento na condición de depu-
tada, de actividades de Dª Marta Rodríguez Arias e ordena a súa publicación no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

Anexo II 

 

DECLARACIÓN
 
DE BENS E DEREITOS

i
  

 

 
PRIMEIRO APELIDO: BURGO 

 

SEGUNDO APELIDO: LOPEZ 

 

NOME:MARIA DE LA CONCEPCION 

 

ESTADO CIVIL: 

DIVORCIADA 

 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 

 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 

6 OUTUBRO 2016 

 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 

xunta electoral correspondente) 

 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 

NA CÁMARA: 

7 OUTUBRO 2016 

 

CIRCUNSCRICIÓN 

ELECTORAL POLA 

QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

LUGO 

TIPO DE DECLARACIÓN 

 
  Orixinaria     □ Modificativa     X  Por cesamento na 

condición de deputado/a. 

 
(Marque a casa que proceda) 
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2 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 

no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 

Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 

DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA
1
 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 

soldos, honorarios, aranceis e outras 

retribucións, calquera que sexa a 

súa denominación.
2 

 

 

UNIVERSIDADE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (TRIENIOS) 
5.600 

Dividendos e participación en 

beneficios de sociedades, 

comunidades ou entidades de 

calquera clase. 

 

 

  

Xuros ou rendementos de contas, 

depósitos e activos financeiros. 

 

 

RENDEMENTO DEPOSITO 385 

Outras rendas ou percepcións de 

calquera clase.
3
 

 

 

 
 

 

CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 

o pagamento final de o haber máis as retencións. (Casa 504 do modelo IRPF 100) 

 

 

24.119´61€ 

 

  

                                                 
1
 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 

declaración. 
2
 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 

Cámara. 
3
 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 
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3 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 

BENS 

 

Clase e características
4
 

 

Situación
5
 

Data de 

adquisición 

Dereito 

sobre o ben
6
 

e Título de 

adquisición
7
 

Valor 

catastral 

 

 

Bens inmobles de 

natureza urbana. 

 

 

PISO E PRAZA DE 

APARCAMENTO  

VIVENDA HABITUAL 

LUGO 1998 COMPRA 

VENDA 

66.390´67€ 

 

 

Bens inmobles de 

natureza rústica. 

 

 

     

 

 

Bens inmobles 

propiedade 

dunha sociedade, 

comunidade ou 

entidade que non 

cotiza na Bolsa e 

da que a persoa 

declarante ten 

accións ou 

participacións. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 

características que procedan. 
5
 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 

6
 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 

bens, etc. 
7
 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 
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4 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 

CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS
8
 

SALDO
9
 DE TODOS OS 

DEPÓSITOS (€) 

DEPOSITO A PRAZO FIXO, CONTA CORRENTE, 

PLAN DE PENSIONS 

 

105.000€ 

 

  

                                                 
8
 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 

9
 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 

medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 

anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 

unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 
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5 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 

DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 

(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)
10

 

Débeda pública, obrigas, 

bonos, certificados de depósito, 

obrigas de pagamento e demais 

valores equivalentes. 

 

Accións e participacións en 

todo tipo de sociedades, 

entidades con valor económico 

e cooperativas. 

 

Participacións en fondos de 

investimento 

 

  

Sociedades participadas en 

máis dun 5 % por outras 

sociedades ou entidades que 

sexan propiedade, en todo ou 

en parte, do parlamentario ou 

da parlamentaria declarante. 

 

  

 

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

16/08/2012 

 

 

 

DESCRICIÓN
11

 

 

AUDI A-4 TDI 2.0 

 

                                                 
10

 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 

calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 

elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 

ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 

declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 

teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 

de decembro. 
11

 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 

sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 

o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 

prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 
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6 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 

 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 

CONCESIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

(€) 

SALDO
12

 

PENDENTE 

(€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12

 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 

anterior á data desta declaración. 
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7 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para que así conste, asino esta declaración. 

Data:20 OUTUBRO 2016 

 

Sinatura: 

 

 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 

os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 

inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 

Parlamento de Galicia. 

Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 

Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 

atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 

En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 

remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 

ninguén máis e procedendo á súa destrución. 

                                                 
i
 O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 

Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  

 

Maria de la Concepción Burgo 
López

Firmato digitalmente da Maria de la Concepción Burgo López 
ND: cn=Maria de la Concepción Burgo López, 
email=maria.burgo.lopez@parlamentodegalicia.gal 
Data: 2016.10.20 10:55:49 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Maria de la Concepción Burgo López na data 20/10/2016 10:55:49
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1 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

Anexo II 

 

DECLARACIÓN
 
DE BENS E DEREITOS

i
  

 

 
PRIMEIRO APELIDO: BLANCO 

 

SEGUNDO APELIDO: RODRIGUEZ 

 

NOME: NOELA 

 

ESTADO CIVIL: 

 

SOLTEIRA 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 

 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 

5 OUTUBRO 2016 

 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 

xunta electoral correspondente) 

 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 

NA CÁMARA: 

 

7 OUTUBRO 2016 

 

CIRCUNSCRICIÓN 

ELECTORAL POLA 

QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

 

 OURENSE 

TIPO DE DECLARACIÓN 

 
Orixinaria     □ Modificativa     X Por cesamento na 

condición de deputado/a. 

 
(Marque a casa que proceda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 

no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 

Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 
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2 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA
1
 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 

soldos, honorarios, aranceis e outras 

retribucións, calquera que sexa a 

súa denominación.
2 

 

 

RENDAS SALARIAIS 12409´14€ 

Dividendos e participación en 

beneficios de sociedades, 

comunidades ou entidades de 

calquera clase. 

 

 

  

Xuros ou rendementos de contas, 

depósitos e activos financeiros. 

 

 

  

Outras rendas ou percepcións de 

calquera clase.
3
 

 

 

 
 

 

CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 

o pagamento final de o haber máis as retencións. (Casa 504 do modelo IRPF 100) 

 

COTA 

PAGADA 

1411´42€ 

 

RETENCIONS 

7421´87€ 

 

  

                                                 
1
 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 

declaración. 
2
 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 

Cámara. 
3
 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 
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3 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 

BENS 

 

Clase e características
4
 

 

Situación
5
 

Data de 

adquisición 

Dereito 

sobre o ben
6
 

e Título de 

adquisición
7
 

Valor 

catastral 

 

 

Bens inmobles de 

natureza urbana. 

 

 

     

 

 

Bens inmobles de 

natureza rústica. 

 

 

     

 

 

Bens inmobles 

propiedade 

dunha sociedade, 

comunidade ou 

entidade que non 

cotiza na Bolsa e 

da que a persoa 

declarante ten 

accións ou 

participacións. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 

características que procedan. 
5
 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 

6
 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 

bens, etc. 
7
 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 
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4 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 

CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS
8
 

SALDO
9
 DE TODOS OS 

DEPÓSITOS (€) 

 

CONTAS CORRENTES 

 

24753´67€ 

 

  

                                                 
8
 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 

9
 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 

medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 

anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 

unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

423



 

5 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 

DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 

(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)
10

 

Débeda pública, obrigas, 

bonos, certificados de depósito, 

obrigas de pagamento e demais 

valores equivalentes. 

 

Accións e participacións en 

todo tipo de sociedades, 

entidades con valor económico 

e cooperativas. 

 

Participacións en fondos de 

investimento 

 

  

Sociedades participadas en 

máis dun 5 % por outras 

sociedades ou entidades que 

sexan propiedade, en todo ou 

en parte, do parlamentario ou 

da parlamentaria declarante. 

 

  

 

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

4 DECEMBRO 2008 

 

 

DESCRICIÓN
11

 

 

RENAUL MEGANE 

 

 

                                                 
10

 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 

calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 

elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 

ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 

declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 

teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 

de decembro. 
11

 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 

sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 

o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 

prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 
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6 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 

 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 

CONCESIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

(€) 

SALDO
12

 

PENDENTE 

(€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12

 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 

anterior á data desta declaración. 

425



 

7 

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 

RENDA SALARIAL COMPRENDIDA ENTRE XANEIRO E MAIO DE 2016, A 

ENGADIR A RENDA DE XUÑO A DECEMBRO DAS PERCEPCIONS RECIBICAS 

DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para que así conste, asino esta declaración. 

Data:20 OUTUBRO 2016 

 

Sinatura: 

 

 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 

os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 

inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 

Parlamento de Galicia. 

Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 

Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 

atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 

En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 

remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 

ninguén máis e procedendo á súa destrución. 

                                                 
i
 O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 

Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  

 

Noela Blanco Rodríguez
Firmato digitalmente da Noela Blanco Rodríguez 
ND: cn=Noela Blanco Rodríguez, 
email=noela.rodriguez.blanco@parlamentodegalicia.gal 
Data: 2016.10.20 10:57:27 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Noela Blanco Rodríguez na data 20/10/2016 10:57:27
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDEZ

GIL

CESAR MANUEL

CASADO GANANCIAIS

13/10/2015

14/10/2015

OURENSE
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

CONCELLO RIBADAVIA (ASISTENCIA A 
ORGANOS COLEXIADOS) 
 
 
 

543,90

25% NUNHA ENTIDADE EN 
REXIME DE ATRIBUCION DE 
RENDAS

1.960,86

2.725,46
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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 

PISO+PRAZA DE GARAXE+TRASTERO OURENSE 10/03/2014 50% C/V 38.548,13
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

CONTA DE AFORRO 6.294,28
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5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

2015 SKODA SUPER B
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 

PRESTAMO HIPOTECARIO 10/03/2014 65.500 62.273,11
PRESTAMO HIPOTECARIO 

PRESTAMO PERSOAL 

 

 

10/03/2014

23/04/2015

9.500

16.500

9.047,03

13.736,31
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

21/10/2016

César Manuel 
Fernández Gil

Firmado digitalmente por César Manuel Fernández Gil 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=César Manuel 
Fernández Gil, 
email=cesar.fernandez.gil@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2016.10.24 10:20:26 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

César Manuel Fernández Gil na data 24/10/2016 10:20:26
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTIÑEIRA

BROZ

JAIME

CASADO GANANCIAIS

21/10/2012

06/11/2012

LUGO
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

TRIENIOS MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

5.100,93

XUROS ABANCA 375,79

ARRENDAMENTO INMOBLES 
INDEMNIZACIONS POR ASISTENCIAS 
ORGANOS COLEXIADOS CONCELLO LUGO 

5.605 
3.020

13.064,44

437



 

3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 

PISO+GARAXE+TRASTEIRO LUGO 13/07/1989 GANANCIAL C/V

FINCA+VIVENDA

APARTAMENTO+GARAXE+TRASTEIRO

PRAZA GARAXE

PISO+2 GARAXES+2 TRASTEIROS

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

20/09/1989

07/07/1999

12/06/2000

12/06/2003

GANANCIAL C/V

GANANCIAL C/V

GANANCIAL C/V

GANANCIAL C/V

32.710,16

48.600,42

27.655,47

2.593,31

89.042,34
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

CONTA CORRENTE 
DEPOSITO A PRAZO TOTAL: 111.192,50
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5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

27/09/2005 PEUGEOT 607
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 

PLAN DE PENSIONS 18.108,71

 
HIPOTECA 03/08/2006 233.700 88.181,66
HIPOTECA 

 

 

 

31/05/2010 130.000 22.504,15
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

- LOCAL ENTREPLANTA EN LUGO 29/12/2004 GANANCIAL C/V VALOR     
CATASTRAL: 22.134,21. 
- APARTAMENTO+GARAXE EN PONTEVEDRA 21/05/2010 GANANCIAL C/V 
VALOR CATASTRAL: 75.473,82. 
- GARAXE+TRASTEIRO EN PONTEVEDRA 26/08/2016 GANANCIAL C/V 
VALOR CATASTRAL: VALOR DE CUSTE.(15.000). 
 
 

21/10/2016

Jaime Castiñeira 
Broz

Firmado digitalmente por Jaime Castiñeira Broz 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jaime Castiñeira 
Broz, 
email=jaime.castineira.broz@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2016.10.24 10:22:25 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Jaime Castiñeira Broz na data 24/10/2016 10:22:25
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARIÑAS

SOBRINO

HIPOLITO

CASADO GANANCIAIS

21/10/2012

05/11/2012

A CORUÑA
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

PERCEPCIONS POR ASISTENCIA A ORGANOS 
COLEXIADOS CONCELLO DE NARON 
 
 
 

2.724

DIVIDENDOS PROCEDENTES 
DA TENENCIA DE ACCIONS 
BBVA E TELEFONICA

596,55

INTERESES CONTAS 
BANCARIAS

15,41

2.850

12.397,40
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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 

PISO+2 PRAZAS GARAXE A CORUÑA 2005 GANANCIAL 55.041,18
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

CONTAS CORRENTES 19.628
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5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

ACCIONS BBVA E TELEFONICA 
 
SOCIEDAD COOP. DE ENSINO COLEXIO LUIS 
VIVES (6.992 €)

62.679,9 (13/10/2016)

NOVEMBRO 2002 
AGOSTO 2004 
XANEIRO 2016

SEAT IBIZA 1.6 S 
AUDI A4 1.9 TDI 
AUDI A3 1.9 TDI
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 

HIPOTECA SOBRE PISO DE REFERENCIA 2005 60.000 17.050
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

17/10/2016

Hipólito Fariñas 
Sobrino

Firmado digitalmente por Hipólito Fariñas Sobrino 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Hipólito Fariñas 
Sobrino, 
email=hipolito.farinas.sobrino@parlamentodegalicia.es 
Fecha: 2016.10.24 10:25:13 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Hipólito Fariñas Sobrino na data 24/10/2016 10:25:13
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAAMONDE 

DIAZ

AGUSTIN

CASADO GANANCIAIS

21/10/2012

07/11/2012

LUGO
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

 
 
 
 

12.742
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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 

PISO LUGO 27/05/1993 C/V GANANCIAL 

CASA CON TERREO CIRCUNDANTE

SOLAR

LUGO

LUGO

03/04/2011

03/04/2011

HERDANZA(8ª PARTE)

HERDANZA (8ª PARTE)

26.037

350.000

100.000

24 FINCAS RUSTICAS LUGO 03/04/2011 HERDANZA (8ª PARTE) 87.100 VALOR TOTAL

CASA TIPOLOXIA AGRARIA LUGO 03/04/2011 HERDANZA (8ª 
PARTE) 48.000
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

CONTA CORRENTE 
PLAN UNIVERSAL ABOGACIA 29.950+74.235

455



 

5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

17/10/2016

Agustín Baamonde 
Díaz

Firmado digitalmente por Agustín Baamonde Díaz 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Agustín Baamonde 
Díaz, 
email=agustin.baamonde.diaz@parlamentodegalicia.es 
Fecha: 2016.10.24 10:26:25 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Agustín Baamonde Díaz na data 24/10/2016 10:26:25
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALSEIRO

OROL

JOSE MANUEL

CASADO GANANCIAIS

21/10/2012

05/11/2012

LUGO
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

 
 
 
 

XUROS DEPOSITOS E 
ACTIVOS EN XERAL

163,08

22.686,52
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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 

TERRENO LUGO 25/01/1999 HERDANZA PRIVATIVO 9.000
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

CONTA CORRENTE 1.972,68
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5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

SANTANDER

SEGURO DE INVERSION

12.991,86

12.307,51

19/02/2006 
26/01/2016

PEUGEOT 308 
MINI
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 

FONDO DE PENSIONS 
PRODUCTO DE AFORRO 
POLIZA DE SEGURO 
SEGURO DE VIDA CORPORACION

2.123,28 
6.000 
6.833,56 
6.010,12
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

- COMO CONCELLEIRO ELECTO NON PERCIBIN NINGUN TIPO DE DIETA 
OU INDEMNIZACION AO LONGO DESTA LEXISLATURA. 
 

17/10/2016

José Manuel 
Balseiro Orol

Firmado digitalmente por José Manuel Balseiro Orol 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=José Manuel Balseiro 
Orol, 
email=jose.manuel.balseiro.orol@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2016.10.24 10:30:13 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

José Manuel Balseiro Orol na data 24/10/2016 10:30:13
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanco

Paradelo

MOISES 

Divorciado

21/10/2012

02/11/2012

Ourense
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2 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a 
súa denominación.2 

 
 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 
o pagamento final de o haber máis as retencións.

 

 
€ 

 
  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 
declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 
Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 

 
Parlamento de Galicia 
 
 

48.986,35

12.310,77
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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles 
propiedade 
dunha sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e 
da que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 
características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 
bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 
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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 

Cuenta corriente 68.119,27€
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5 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 
DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)10 

Débeda pública, obrigas, 
bonos, certificados de depósito, 
obrigas de pagamento e demais 
valores equivalentes. 
 
Accións e participacións en 
todo tipo de sociedades, 
entidades con valor económico 
e cooperativas. 
 
Participacións en fondos de 
investimento 
 

  

Sociedades participadas en 
máis dun 5 % por outras 
sociedades ou entidades que 
sexan propiedade, en todo ou 
en parte, do parlamentario ou 
da parlamentaria declarante. 
 

  

 
VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

08/05/2013 Coche BMW X1 
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 

 
Préstamo personal 02/03/2010 12.700,00€ 4.779,75€
Financiación compra de vehículo  BMW Bank 

 

 

 

08/05/2013 20.500,00€ 10.636,38€
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7 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E para que así conste, asino esta declaración. 
Data: 
 
Sinatura: 
 
 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 
Parlamento de Galicia. 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

17/10/2016

Moisés Blanco 
Paradelo

Firmado digitalmente por Moisés Blanco Paradelo 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Moisés Blanco 
Paradelo, 
email=moises.blanco.paradelo@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2016.10.24 10:31:08 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Moisés Blanco Paradelo na data 24/10/2016 10:31:08

475



RODRIGUEZ 

ARIAS

MARTA 

PONTEVEDRA

21/10/2012

06/11/2012
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✔
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✔

✔

✔
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✔

Marta 
Rodriguez Arias

Firmado digitalmente por Marta Rodriguez Arias 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Marta 
Rodriguez Arias, 
email=marta.rodriguez.arias@parlamentodegalici
a.gal 
Fecha: 2016.10.26 11:26:23 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Marta Rodriguez Arias na data 26/10/2016 11:26:23

480



ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI  
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS

2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS

481

X lexislatura. Número 4. 31 de outubro de 2016 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 


	BOPG_004.pdf
	BOPG_004_31102016_proba.pdf
	declaracións_bens.pdf
	100000318
	100000319
	100000436
	100000439
	100000440
	100000442
	100000443
	100000478

	declaracións_bens.pdf
	100000318
	100000319
	100000436
	100000439
	100000440
	100000442
	100000443
	100000478


	declaracións_bens.pdf
	100000318
	100000319
	100000436
	100000439
	100000440
	100000442
	100000443
	100000478





