DECLARACIÓN1 DE BENS E RENDAS DE DEPUTADOS E DEPUTADAS
Nome e apelidos
ALFONSO RUEDA VALENZUELA
Estado civil
CASADO

Réxime económico matrimonial
GANANCIAIS

Data de elección como parlamentario/parlamentaria Data da presentación da credencial na Cámara
21.OUTUBRO.2012
08.NOVEMBRO.2012
Circunscrición pola que foi elixido/elixida
Deputado/Deputada
M PONTEVEDRA

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA2
PROCEDENCIA DAS RENDAS
Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.3

CONCEPTO
RETRIBUCIONS CONSELLEIRO
TRIENIOS

EUROS

58.539
2.700,73

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.4

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

14.781,73€

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións. (Casa 732 do modelo IRPF 100)

1

Cubra o formulario co ordenador no modelo PDF interactivo que facilita a Cámara. Non se admitirán
declaracións cubertas á man. O botelín oficial e a web reproducirán, sen ningunha corrección, a
declaración de cada parlamentario ou parlamentaria.
2
As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
3
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
4
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles
de natureza
urbana.

Clase e
características5

Situación6

Data de
adquisición

VIVENDA CON PONTEVEDRA DECEMBRO
TRASTEIRO E
2005
DUAS PRAZAS
DE GARAXE

Dereito sobre o
ben7 e Título de
adquisición8

GANANCIAL
(50%
DO
DECLARANTE)
COMPRAVENDA

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.

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS9

DEPOSITO CONTA CORRENTE, DEPOSITO A
PRAZO
FIXO,
CONTA
INVERSIONISTA,
PAGARÉS, DEPOSITOS DE CUSTODIA
5

SALDO10 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

39.500 €

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e mais as
características que procedan.
6
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
7
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens,...
8
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
9
Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
10
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.

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

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

Débeda pública, obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.

ACCIONS BANCO SANTANDER
ACCIONS TELEFONICA
ACCIONS FLUIDRA
ACCIONS ALMIRALL

Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

(VALOR A 23.01.2013)

VALOR (€)11

14.500 €

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

DESCRICIÓN12

2002

AUTOMOVIL WOLSWAGEN GOLF DIESEL

2006

MOTO HONDA DEAUVILLE

2009 (VEHICULO SEGUNDA MAN, ANO DE
MATRICULACION 2007)

AUTOMOVIL BMW X5 DIESEL

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES
PLAN DE PENSIONES

VALOR (€)
14.812 €

(VALOR A 23.01.2013)

11

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.
12
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.

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

HIPOTECA (COMPRA PISO BANCO
SANTANDER)

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO13
PENDENTE
(€)

2005

150.000

70.000 €

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

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)

13

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

Esta declaración realízase por: □ Toma de posesión

□ Cesamento

X Outra causa

Don/Dona ALFONSO RUEDA VALENZUELA cubriu e comprobou persoalmente
todos os datos que aparecen nesta declaración de SEIS páxinas e manifesta que nela
recolle fielmente as súas rendas e mais os seus bens.
E para que así conste, asínaa na cidade de SANTIAGO DE COMPOSTELA , o
CATRO do mes de MARZO do ano dous mil TRECE.

Sinatura
Asinado dixitalmente por:
Alfonso Rueda Valenzuela na data 04/03/2013 09:37:16

