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

2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e dereitos e de actividades

Acordo da Mesa do Deputación Permanente, do 13 de marzo de 2020, polo que se toma
coñecemento da declaración de bens e dereitos e de actividades de varios deputados e
deputadas e se ordena a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia
A Mesa da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 13 de marzo de
2020, adoptou o seguinte acordo:
— 63676 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputado, de D. José Manuel Pérez Seco (10/DBEN-000255).
— 63680 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Rosa Oubiña Solla (10/DBEN-000257).
— 63682 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª María
Luisa Pierres López (10/DBEN-000258).
— 63686 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Paula
Quinteiro Araújo (10/DBEN-000259).
— 63687 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Jackeline
Elizabeth Fernández Macías (10/DBEN-000260).
— 63693 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Julia Torregrosa Sañudo (10/DBEN-000262).
— 63695 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª María
Angeles García Míguez (10/DBEN-000263).
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— 63696 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputado, de D. Óscar
Vilar Chento (10/DBEN-000264).
— 63697 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª María
del Carmen Rodríguez Dacosta (10/DBEN-000265).
— 63699 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Noa
Olalla Presas Bergantiños (10/DBEN-000266).
— 63703 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición do deputado, de D. José Luis
Rivas Cruz (10/DBEN-000267).
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— 63705 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Patricia
Otero Rodríguez (10/DBEN-000268).
— 63709 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª María Liñeiro Pouso (10/DBEN-000269).
— 63733 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Paula
Vázquez Verao (10/DBEN-000270).
— 63734 Declaración de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputada, de Dª Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz (10/DBEN-000271).
— 63691 Declaración de actividades, por cesamento na condición de deputada, de Dª Noa Olalla
Presas Bergantiños (10/DACT-000130).
— 63702 Declaración de actividades, por cesamento na condición do deputado, de D. José Luis
Rivas Cruz (10/DACT-000131).
Toma de coñecemento e publicación no Boletin Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da Cámara.
Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

4. Informacións e correccións de erros
4.1. Informacións
VALEDOR DO POBO

Resolución do 9 de marzo de 2020 pola que se aproba a convocatoria da 1ª edición dos
Premios Valedora do Pobo aos mellores traballos de ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de
máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Valedoría do Pobo, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, Universidade
da Coruña e a Universidade de Vigo, acorda convocar a primeira edición dos premios Valedora
do Pobo aos mellores traballos ﬁn de grao (TGF) e traballos ﬁn de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres, que se rexerá de acordo coas seguintes
BASES
1. Obxecto
Estas bases teñen como obxecto regular a concesión dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
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2. Requisitos
Os traballos presentados deben ser orixinais e deberán destacar polo seu elevado valor cientíﬁco
académico en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
Os ditos traballos non poden ter sido publicados, agás o disposto no parágrafo seguinte, nin premiados en calquera convocatoria ou concurso con anterioridade á data na que se dea publicidade
á resolución do xurado. Para estes efectos, entenderase que un traballo foi publicado cando se atope
reproducido de forma múltiple en calquera formato de impresión ou medio audiovisual, xa sexa
con contraprestación económica ou de forma gratuíta.
Serán admitidos os traballos que fosen publicados exclusivamente no repositorio institucional da
universidade correspondente e de acordo coa normativa que lle sexa de aplicación.
Os traballos deben ter sido lidos, defendidos e/ou xulgados, segundo proceda, ante un tribunal de
calquera universidade galega durante os cursos académicos 2016-2020.
Os dereitos sobre os traballos presentados non poderán estar cedidos a terceiros con carácter
de exclusividade.
3. Dotación
O xurado poderá conceder os seguintes premios:
a) Premio ao mellor traballo ﬁn de grao (TFG): 1.000 € e diploma acreditativo.
b) Premio ao mellor traballo ﬁn de máster: 1.000 € e diploma acreditativo.
Os premios aboaranse con cargo á aplicación orzamentaria 01.02.111B 480.00 da Institución do Valedor do Pobo para 2020, na que existe crédito axeitado e suﬁciente.
O pagamento dos premios estarán suxeitos ás retencións e ao réxime ﬁscal que lle sexa de aplicación.
As persoas premiadas deberán acreditar estar ao día das súas obrigas coa facenda autonómica,
estatal e coa Seguridade Social
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4. Solicitudes.
As solicitudes axustaranse ao modelo de instancia que ﬁgura como anexo I, que estará á disposición
das persoas interesadas no enderezo electrónico da Valedoría do Pobo (www.valedordopobo.gal),
da Universidade de Santiago de Compostela (www.usc.es), Universidade da Coruña (www.udc.es)
e da Universidade de Vigo (www.uvigo.es), e no Rexistro da Valedoría do Pobo (rúa do Hórreo, nº
65, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.30 ás 19.00 horas,
de luns a venres, e nos rexistros das universidades asinantes.
Coas solicitudes, presentarase a seguinte documentación:
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a) Traballos ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) en formato papel e en formato electrónico (CD ou pendrive en formato word, libreoﬃce ou latex).
b) Síntese descritiva do traballo e consideracións que o/a autor/a estime oportunas, en formato
papel e en formato electrónico, que no deberá superar a extensión máxima de cinco páxinas por
unha cara e no seguinte formato: tamaño letra 11, espazado 1.5.
c) Certiﬁcado académico especiﬁcando o título do traballo, director/a deste, cualiﬁcación obtida e,
de ser o caso, data de lectura e tribunal que a xulgou.
5. Lugar e prazo de presentación
Os traballos, dirixidos á Valedora do Pobo, presentaranse no Rexistro da Valedoría do Pobo ou nos
rexistros da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña ou Universidade
de Vigo ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas.
No suposto de que non se presenten no Rexistro das entidades convocantes, deberá enviarse,
dentro do prazo de presentación, unha comunicación vía correo electrónico (rexistro@valedordopobo.gal), na que se detalle o medio utilizado de presentación, segundo o modelo que consta no
anexo II.
As solicitudes presentaranse a partir do día seguinte ao da publicación da resolución da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o 15 de outubro de 2020. As persoas interesadas poderán
consultar as bases da convocatoria no dito boletín e na páxina web da Valedoría do Pobo e das universidades galegas.
Se a solicitude non reúne os datos ou os documentos exixidos, a persoa interesada disporá de dez
(10) días hábiles para corrixir a falta ou achegar os documentos preceptivos. No caso de que non
o ﬁxer, será considerada desistida da súa petición.
Sen prexuízo do anterior, poderase requirir a persoa solicitante para que achegue cantos datos,
documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a valoración do traballo
presentado.
As comunicacións realizaranse exclusivamente a través do enderezo de correo electrónico proporcionado polos solicitantes.
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6. Xurado
O xurado estará composto polos seguintes membros:
• Presidencia: a Sra. Valedora do Pobo.
• Vogais:
– A adxunta á Valedora do Pobo
201106
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– O reitor da Universidade de Santiago de Compostela ou a persoa na que delegue elixida pola súa
traxectoria profesional e persoal en materia de igualdade.
– O reitor da Universidade da Coruña ou a persoa na que delegue elixida pola súa traxectoria profesional e persoal en materia de igualdade.
– O reitor da Universidade de Vigo ou a persoa na que delegue elixida pola súa traxectoria profesional e persoal en materia de igualdade.
– A asesora da Valedoría do Pobo en materia de xénero.
• Secretaría: secretario xeral da Valedoría do Pobo.
Unha vez constituído o xurado, publicarase a relación nominal dos seus compoñentes na páxina
web das institucións convocantes.
Para o non disposto nestas bases, serán de aplicación as normas contidas nos capítulos II, sección
terceira da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
7. Resolución
Unha vez valorados os traballos ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) presentados, o Xurado emitirá a resolución no prazo máximo de seis meses contados a partir do día de ﬁnalización
do prazo de presentación.
As decisións tomaranse por maioría, tendo a presidencia do xurado voto de calidade en caso de
empate.
No caso de considerar que os traballos presentados non teñen a calidade suﬁciente, poderase
declarar algún ou todos os premios desertos.
A resolución do xurado será inapelable, e publicarase no Diario Oficial de Galicia e nas páxinas web
das entidades convocantes.
8. Aceptación das bases e autorización ás entidades convocantes dos premios para a publicación
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A participación nesta convocatoria supón a aceptación expresa destas bases, así como a autorización ás entidades convocantes dos premios para a publicación, por calquera medio, dos traballos
premiados. Para efectos da súa publicación, poderase solicitar a adaptación do traballo ao habitual
das publicacións institucionais.
As persoas premiadas, unha vez notiﬁcado o premio, deberán achegar no prazo de quince (15) días,
acreditación de estar ao corrente das súas obrigas coa facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
9. Revogación dos premios
O incumprimento das condicións que se tivesen en conta para a concesión dos premios poderá dar
lugar á súa revogación, así como ao reintegro das cantidades percibidas.
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10. Datos de carácter persoal
As institucións convocantes publicarán na súa páxina web oﬁcial as distintas fases de tramitación
do procedemento de concesión dos premios, polo que a presentación da solicitude leva implícita
a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas presentadas e da súa publicación
na páxina web institucional.
En cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase de que os datos persoais recollidos na solicitude
de participación na convocatoria se incorporarán a un ﬁcheiro para o seu tratamento, coa ﬁnalidade
da xestión deste procedemento. Os/as solicitantes poderán exercer os dereitos de acceso, rectiﬁcación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido á Valedoría do Pobo.
11. Facultades da Valedora do Pobo
Facúltase a Valedora do Pobo a ditar as resolucións necesarias para o axeitado desenvolvemento
desta convocatoria.
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2020
María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo
ANEXO I

Solicitude de participación na primeira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das
mulleres
DNI

Nome

Correo electrónico:

Universidade na que se presentou o traballo:
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Data na que se presentou:

Apelidos

Teléfono

Nota obtida:

Expón que desexa participar na primeira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos
ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
En

,o

de

de 2020

(sinatura)
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DOCUMENTOS QUE ACHEGA
☐ Traballo ﬁn de grao (TFG) en formato electrónico (CD ou pendrive en word, libreoﬃce ou latex)
titulado:
☐ Traballo ﬁn de máster (TFM) en formato electrónico (CD ou pendrive en word, libreoﬃce ou latex )
titulado:
☐ Síntese descritiva do traballo
☐ Certiﬁcado académico especiﬁcando o título do traballo, director/a deste, data da súa lectura e
cualiﬁcación obtida.
VALEDORÍA DO POBO
ANEXO II
MODELO DE COMUNICACIÓN DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
D./Dª .........................................................................., con DNI/NIF núm. .................., enderezo:
..............................................................................................................., C.P. ......................., localidade
..........................................................., provincia ........................., teléfono .........................., correo
electrónico
Manifesta que presentou solicitude de participación na primeira edición dos premios Valedora do
Pobo aos mellores traballos ﬁn de grao (TFG) e traballos ﬁn de máster (TFM) en materia de igualdade
e dereitos das mulleres con data do ............................en .......................................1
............................................, ........... de ....................... de 2020
(Sinatura da persoa interesada)
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VALEDORÍA DO POBO

Indicar o lugar de presentación de conformidade co disposto no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas
1
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi

PRIMEIRO APELIDO: Pérez
SEGUNDO APELIDO: Seco
NOME: José

Manuel

ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

Solteiro
DATA DE PROCLAMACIÓN:

5/10/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

07/10/2016

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Provincia da Coruña
□ Orixinaria □ Modificativa
condición de deputado/a.

□X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
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(Marque a casa que proceda)

1
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

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

Accións
ATRESMEDIA,
Banco Santander, MAPFRE e
telefónica

101,44

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

Banco Santander

211,13

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

X

X

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF
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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)

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.

2
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.
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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.

3
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8
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Conta de aforro ordinario/conta 1,2,3

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

85.008,12

8

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
9

4
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO
Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.

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

VALOR (€)10

X

X

X

X

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

08/10/1999

Opel Astra 2.0 DTI Elegance

05/03/2020

Volvo XC 40 Business D3 Aut 8
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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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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)
X

X

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO8Cay3amMx1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Préstamo de financiamento (CETELEM)
24/02/2020
27.253,97
Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

SALDO12
PENDENTE
(€)
27.253,97

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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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)

xxxxxxxxxxxxx

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 6 de marzo de 2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO8Cay3amMx1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
Asinado dixitalmente por:

7
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2020 13:58:27

i

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO8Cay3amMx1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.

8
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: OUBIÑA
SEGUNDO APELIDO: SOLLA
NOME: ROSA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
05/10/2018

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

08/10/2018

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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.

Retorno cooperativo 2018 ingresado en
el 2019

89,05

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

Alquiler apartamento

5.100

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
498,47

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.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Apartamento con praza garaxe

Pontevedra

14/052004

pleno dominio compravenda

18.856,36

Finca Urbana

Pontevedra

29/07/2019

herdanza(97,25%)

23.602,23

Pontevedra

Bens inmobles de
natureza urbana. Vivenda unifamiliar y finca

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

29/07/2019

herdanza(45,62%)

110.347,72

Finca Urbana

Pontevedra

29/07/2019

herdanza(97,25)

21.317,46

3 fincas rústicas

Pontevedra

29/07/2019

herdanza(97,25%)

6.817

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4
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3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cotitular 50%

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

59.133,28

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9
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4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

2002
2015

wolkswagen transporter
Mazda cx3

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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

pago colleita uva Martin Codax do ano 2017 ingresados en
2019.
plan de pensións

VALOR (€)

22.665,75
9.766,45

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

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: 09/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Rosa Oubiña Solla

Firmado digitalmente por Rosa Oubiña Solla
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Rosa Oubiña
Solla,
email=rosa.oubina.solla@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.03.09 12:40:52 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROlc4Tvn2qj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Rosa Oubiña Solla na data 09/03/2020 12:40:52

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi

PRIMEIRO APELIDO: PIERRES
SEGUNDO APELIDO: LÓPEZ
NOME: MARÍA LUISA
ESTADO CIVIL:
CASADA

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACIÓN DE BENS

DATA DE PROCLAMACIÓN:
5 OUTUBRO 2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:
7 OUTUBRO 2016

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

PONTEVEDRA

Orixinaria
□ Modificativa
condición de deputado/a.

X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

1
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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

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
11.446,93 €
RENDEMENTOS
DO 6.333,36 €
TRABALLO

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

RENDEMENTOS EXPLÍCITOS
DO CAPITAL MOBILIARIO

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

RENDEMENTOS DE CONTAS
BANCARIAS

28,17 €

0€

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

0€

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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)

1

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da declaración.
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.
2

2
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles
de
natureza
urbana.

Clase e
características4

SOLAR
PISO
VIVENDA
SUELO URBANO
PISO
PRAZA GARAXE

FINCAS RÚSTICAS

Bens inmobles
de
natureza
rústica.

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito sobre
o ben6 e
Título de
adquisición7

Valor
catastral

SOUTOMAIOR
PONTEVEDRA
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
15/03/2019
15/03/2019

PD 25%, HERD.
PD 100%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 58%
PD 58%

13.883,34 €
47.430,16 €
49.133,10 €
20.261,95 €
53.972,36 €
4.695,83 €

11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007
11/09/2007

*PD:Pleno
Dominio
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD12,5%, HERD.
PD12,5%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD12,5%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.
PD 25%, HERD.

65,51 €
209,97 €
96,57 €
212,51 €
96,85 €
6.083,66 €
3.883,33 €
2.832.98 €
20.860,80 €
7.840,64 €
1.051,36 €
18.030,36 €
17.760,00 €
848,16 €

SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
SOUTOMAIOR
REDONDELA

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

3
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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

SALDO MEDIO CONTAS BANCARIAS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

5.062,96 €

8

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
9

4
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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)

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

ESPACIO
ARROELO
COWORKING, S.L. (valor balance
anual anterior).

VALOR (€)10

6.785,60 €

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

02/10/2006

RENAULT MEGANE

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

5
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VALOR (€)

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

UNIT LINKED (Plan de Pensión)

7.002,24 €

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

PRÉSTAMO PERSOAL
PRÉSTAMO PERSOAL
HIPOTECA ABANCA
PRÉSTAMO PERSOAL

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

27/06/2011
07/06/2018
15/03/2019
07/01/2020

20.000 €
20.000 €
80.000 €
16.000 €

1.250 €
20.000 €
75.689,85 €
16.000 €

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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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)

VENDA SOLAR URBANO EN MARÍN 25/10/2019 19.000 €
PRÉSTAMO PERSOAL OTORGADO A UN PARTICULAR SEN INTERESES
CON DATA 08/01/2020 A CANTIDADE DE 10.683,58 €

E para que así conste, asino esta declaración.
Data:09 de marzo de 2020
María Luisa Pierres
López

Firmado digitalmente
por María Luisa Pierres
López
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=María Luisa Pierres
López,
email=maria.pierres.lo
pez@parlamentodegal
icia.gal
Fecha: 2020.03.09
12:58:11 +01'00'

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Luisa Pierres López

Firmado digitalmente por María Luisa Pierres López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Luisa Pierres
López, email=maria.pierres.lopez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.09 12:59:21 +01'00'

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.

7
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO9z2a2ZDri7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Luisa Pierres López na data 09/03/2020 12:58:11,09/03/2020 12:59:21

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Quinteiro
SEGUNDO APELIDO: Araujo
NOME: Paula
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Solteira

DATA DE PROCLAMACIÓN:
5 de outubro de 2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

17 de outrubro de 2016

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas correntes Caixabank e Abanca

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

3.874,35

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

Decembro 2018
Importe 10.600 euros

KIA Cee'd 5p 1.4 CRDI
9704 JXV

Substitución do consigando na
declaración orixinaria.

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

5

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
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 9 de marzo de 2020.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Paula Quinteiro
Araújo

Firmado digitalmente por Paula Quinteiro Araújo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Paula Quinteiro
Araújo,
email=paula.quinteiro.araujo@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.09 13:34:40 +01'00'

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.

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

7

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROpyA1exX8y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 09/03/2020 13:34:40

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: FERNANDEZ
SEGUNDO APELIDO: MACIAS
NOME: JACKELINE ELIZABETH
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
20/06/2019

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

21/06/2019

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
5.500

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES (2) E DE AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

12.388,84

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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)

Débeda
pública,
obrigas, 25% PARTICIPACIONS SOCIAIS SOCIEDADE
bonos, certificados de depósito, BODEGAS FERNANDEZ&MACIAS S.L.
obrigas de pagamento e demais (VALOR NOMINAL)
valores equivalentes.

VALOR (€)10

750 (1 € DE VALOR NOMINAL C/PARTICIP.)

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

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

5

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
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 09/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Jackeline Elizabeth
Fernández Macías

Firmado digitalmente por Jackeline Elizabeth Fernández
Macías
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jackeline Elizabeth
Fernández Macías,
email=jackeline.fernandez.macias@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.09 13:57:26 +01'00'

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.

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

7

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROoZNxGYy3H0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Jackeline Elizabeth Fernández Macías na data 09/03/2020 13:57:26

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Torregrosa
SEGUNDO APELIDO: Sañudo
NOME: Julia
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
---

Divorciada

DATA DE PROCLAMACIÓN:
04-05-2018

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07-05-2018

Pontevedra

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

casa

Bens inmobles de
natureza urbana. casa

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Pontevedra

2002

50%

161.843,61

Castellón

2012

100%

21.909.69

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.200,50

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

Suzuki Ignis
2018

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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
(€)

Hipoteca BBVA

2013

67.165

59.000

Hipoteca Deusche Bank

2002

120.000

65.000

Hipoteca Banesto

2012

50.000

43.000

ING Préstamo Persoal

2013

42.000

21.000

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10 de marzo de 2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Julia Torregrosa
Sañudo

Firmado digitalmente por Julia Torregrosa Sañudo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Julia Torregrosa
Sañudo,
email=julia.torregrosa.sanudo@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 10:18:14 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO3hCcuBebZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 10/03/2020 10:18:14

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: GARCIA
SEGUNDO APELIDO: MIGUEZ
NOME: MARIA ANGELES
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

DIVORCIADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
30/11/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

02/12/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

piso

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

pontevedra

2018

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
compra-venta

Valor
catastral

32.757,05

3/12 patio ajardinado

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ABANCA
BANKINTER

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

3.000+4.000

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9
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4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

AGOSTO 2011

FORD K

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)
HIPOTECARIO

DATA DE
CONCESIÓN
FEBREIRO/2020

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

144.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

144.000

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Ángeles
Garcia Míguez

Firmado digitalmente por María Ángeles Garcia Míguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Ángeles
Garcia Míguez,
email=angeles.garcia.miguez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 11:57:42 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO81mCbSjgp6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Ángeles Garcia Míguez na data 10/03/2020 11:57:42

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS
PRIMEIRO APELIDO: VILAR
SEGUNDO APELIDO: CHENTO
NOME: ÓSCAR
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:
18/09/2019

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

10/03/2020

A CORUÑA

□ Orixinaria
□ Modificativa
condición de deputado/a.

□ Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

1
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
Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

CONCEPTO
Salario por actividade privada no ano 2018
Dietas asitencias Plenos Concello do Pino

Desde o 24 de setembro de 2019, percibe retribucións como Deputado do Parlamento de
Galicia en adicación exclusiva.

EUROS

19421,30€
918,00€

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, Non
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
Non
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
Non
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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)

0,00 €

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.

2
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Bens inmobles de
Piso/Apartamento
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Situación5

O Pino - A Coruña

Data
de
adquisición

15/12/2005

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

GANANCIAL

Valor
catastral

16.918,90€

Non

Non

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

3
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta Corrente ABANCA

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

3.500,00€

8

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
9

4
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, NON
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 NON
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

XULLO 2007
XUÑO 2009
OUTUBRO 2017

HONDA CBR600F
CITROEN C3 FURIO (2005)
Nissan Qasqhai 1.6dci N-conecta

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

5
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

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

VALOR (€)

NON

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)
Préstamo Hipoteca ABANCA
Préstamo persoal BBVA

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

15/12/2005

61.100,00€

46.597,92€

29/08/2017

22.202,09€

16.800,00€

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Non

12

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

6
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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:
Firmado digitalmente por

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

VILAR CHENTO
OSCAR 78794367R

VILAR CHENTO OSCAR 78794367R
Fecha: 2020.03.08
23:46:47 +01'00'

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.

7
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROrBzPC0gIE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

VILAR CHENTO OSCAR - 78794367R na data 08/03/2020 23:46:47

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRÍGUEZ
SEGUNDO APELIDO: DACOSTA
NOME: MARÍA DEL CARMEN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
27/06/2019

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

27/06/2019

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CONCEPTO
RETRIBUCIÓNS SALARIAIS
ASISTENCIAS ÓRGANOS NO CONCELLO DE OURENSE

EUROS

42.839,84 €

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
8.677,61

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

CASA

Situación5

OURENSE

Data
de
adquisición

2014

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
50 % COMPRA

Valor
catastral

17.200 €

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

102.592 €

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

12/01/2006

VOLKSWAGEN BEETLE

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María del Carmen
Rodríguez Dacosta
María del Carmen Rodríguez Dacosta

Firmado digitalmente por María del Carmen Rodríguez Dacosta
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María del Carmen Rodríguez Dacosta, email=maria.carmen.rodriguez.dacosta@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 12:08:19 +01'00'

Firmado digitalmente por María del Carmen Rodríguez Dacosta
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María del Carmen
Rodríguez Dacosta,
email=maria.carmen.rodriguez.dacosta@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2020.03.10 12:08:34 +01'00'

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.
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7

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROJnbhnBtWi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 10/03/2020 12:08:19,10/03/2020 12:08:34

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PRESAS
SEGUNDO APELIDO: BERGANTIÑOS
NOME: NOA OLALLA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
05/10/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

11/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
9.847,81

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta corrente compartida

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

21.093,22

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9
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4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

30/01/2017

Seat León 1.2 TSI

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Noa Presas
Bergantiños

Firmado digitalmente por Noa Presas Bergantiños
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Noa Presas
Bergantiños,
email=noa.presas.bergantinos@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 12:37:35 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROVmmDwy6CJ4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/03/2020 12:37:35

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RIVAS
SEGUNDO APELIDO: CRUZ
NOME: XOSÉ LUÍS
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:
05/10/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

10/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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
-Dietas asistencias Concello Boimorto
calquera clase.3

-Dereitos de autor SGAE

660
535,13

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
9.759,79

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

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

VIVENDA

Boimorto-A Coruña

1992

50%

59.924 euros

FINCA

Boimorto-A Coruña

1985

50%

477,51 euros

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

1.147,25 euros

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

30/11/2016

PEUGEOT 508 DIESEL

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)
Préstamo financiación coche. Abanca

DATA DE
CONCESIÓN

30/11/2016

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

13.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

2.930,81

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Xose Luis Rivas
Cruz

Firmado digitalmente por Xose Luis Rivas Cruz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xose Luis
Rivas Cruz,
email=xose.rivas.cruz@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 13:41:42 +01'00'

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.
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7

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO14rCRhPa80
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/03/2020 13:41:42

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

PRIMEIRO APELIDO: OTERO
SEGUNDO APELIDO: RODRIGUEZ
NOME: PATRICIA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:
14/08/2018

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

14/08/2018

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

□ Orixinaria
□ Modificativa
condición de deputado/a.

□ Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

Xuros ou rendementos de contas,
x
depósitos e activos financeiros.

Outras rendas ou percepcións de
x
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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)

1.149,66 €

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
Clase e características4

BENS

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

X

Bens inmobles de
natureza urbana.

HERDANZA

X

Bens inmobles de
natureza rústica.

X

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

c/c bbva

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

3.027,15€

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

4

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 X
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 X
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

25/08/2016
VOKWAGEN GOLF FSI 1.6

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)
PŔESTAMO BBVA

PRÉSTAMO BBVA

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

28/09/2017

20.000,00€

12.444,93€

02/11/2018

26.221,00€

18.657,96€

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

x

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

6

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: 10/03/2019

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Patricia Otero
Rodríguez

Firmado digitalmente por Patricia Otero Rodríguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Otero
Rodríguez,
email=patricia.otero.rodriguez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.03.10 14:16:50 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTRO2uEsNazUb3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Patricia Otero Rodríguez na data 10/03/2020 14:16:50

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

PRIMEIRO APELIDO: Liñeiro
SEGUNDO APELIDO:
Pouso
NOME: María
ESTADO CIVIL:
Encarnación
Casada

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciais

DATA DE PROCLAMACIÓN:

02/12/2019

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:
02/12/2019

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

A Coruña
CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

□ Orixinaria
□ Modificativa
na condición de deputado/a.

X□ Por cesamento

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

1
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, Concelleira de Cultura, Encaixe e Turismo 7.065
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.

NON

0

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

NON

0

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

NON

0

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)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

2
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Casa

Situación5

Vimianzo

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Data
de
adquisición

22/02/2013

Valor
catastral

Compra (metade
do predio)

Bens inmobles de Casa
natureza urbana.

Camariñas

Herdanza

Casa

Camariñas

Herdanza

Bens inmobles de NON
natureza rústica.

X

X

X

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

X

X

X

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.

3
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

BBVA c/c (conxunta)

14.880 €

ABANCA c/c (conxunta)

48.509 €

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
9

4
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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.

X

X

X

X

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

Novembro 2018

Peugeot 3008 GT LINE 4937 KRS

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

5
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VALOR (€)
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO NON
DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

0

0

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

NON

0

SALDO12
PENDENTE
(€)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

DATA DE
CONCESIÓN

0

0

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

NON

12

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

6
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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:

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROTc59VKEo05
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
Asinado dixitalmente por:
Encarnación Liñeiro Pouso na data 11/03/2020 17:31:30
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VÁZQUEZ
SEGUNDO APELIDO: VERAO
NOME: PAULA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Solteira

DATA DE PROCLAMACIÓN:
06 outubro 2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

13 outubro 2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

1

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
10.815,22

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.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

2

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

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.
4

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS

3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta de aforro ordinaria (saldo a 31-12-2019)

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

5.926,43

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
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.
8
9
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4

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
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

23/01/2017

Vehículo Peugeot 308, 5 portas Access
1.6 Blue HDI 100

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.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

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
(€)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

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: 12 de marzo de 2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Paula Vázquez
Verao

Firmado digitalmente por Paula Vázquez Verao
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Paula Vázquez
Verao,
email=paula.vazquez.verao@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.12 17:22:21 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROGgPE43y9W7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 12/03/2020 17:22:21

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi

PRIMEIRO APELIDO: CANDEDO
SEGUNDO APELIDO: GUNTURIZ
NOME: Mª DOLORES FÁTIMA
DIVORCIADA

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA
DA
PRESENTACIÓN
CREDENCIAL NA CÁMARA:

DA

29/01/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

30/01/2020

A CORUÑA
CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE
DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

1
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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

Percepcións netas de tipo Retribucións Universidade da Coruña
salarial,
soldos,
honorarios, 2019
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

EUROS

53.096,10

-------

------

------

------

------

------

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

12.623, 25 €

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.

2
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles
de
natureza
urbana.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens inmobles
de
natureza
rústica.

Clase e
características4

5

Situación

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición6

Valor
catastral

-

PISO

A Coruña 30/01/2006 Pleno
32.304,24
dominio
compravenda

-

PISO

A Coruña 03/02/2011 50% pleno
dominio
Herdanza.

26.727,25

-

Monte
Matorral
Monte
Monte
Monte
Monte

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

237,13
3,88
227,52
288,37
341,23

28/12/1986
28/12/1986
28/12/1986
28/12/1986
28/12/1986
28/12/1986

14,28%
25%
25%
25%
25%
25%

87,52

4

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, na
ve 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.
6
Compravenda, herdanza, doazón, etc.

3
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Bens
inmobl
es 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
IMPOSICIÓNS7

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-

2 contas correntes
2 contas correntes (autorizada)

SALDO8 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

4.000 €

7

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

4
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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 (€)9

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

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

9

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.

5
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VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
Data de adquisición

DESCRICIÓN10

26/12/2019

DACIA DUSTER JDI 16.000 €

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

VALOR (€)

9.455,77

PLAN PENSIÓNS

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E
ACREDOR)

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-

Préstamo hipotecario/outras
Finalidades. Banco Santander

DATA DE
CONCESIÓN

30/01/2006

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO11
PENDENTE
(€)

66.400,60

25.039,76

10

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.
11
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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Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro
título.

-

Financiamento adquisición vehículo Dacia Duster RCI BANQUE.
26/12/2019 / 16.000 € / 15.715 €

OBSERVACIÓNS

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(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)

7
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E para que así conste, asino esta declaración.
Data: Santiago de Compostela, 12 marzo de 2020.

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura: María Dolores Candedo Gunturiz

Firmado digitalmente por María Dolores Candedo Gunturiz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Dolores Candedo Gunturiz,
email=maria.dolores.candedo.gunturiz@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.12 17:54:04 +01'00'

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.
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CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROBNeiQmZNY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Dolores Candedo Gunturiz na data 12/03/2020 17:53:31,12/03/2020 17:54:04

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROa1jTjVJqY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

RIVAS
CRUZ

XOSÉ

A CORUÑA

05/10/2016

10/10/2016

✔

Concelleiro no Concello de Boimorto

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROa1jTjVJqY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROa1jTjVJqY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

-Explotación agraria de autoconsumo inscrita no REGA da Xunta de Galiza con 7
cabezas de gando menor (ovino).

10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROa1jTjVJqY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xose Luis
Rivas Cruz

Firmado digitalmente por Xose Luis Rivas Cruz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xose Luis
Rivas Cruz,
email=xose.rivas.cruz@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.03.10 13:45:39 +01'00'

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROa1jTjVJqY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/03/2020 13:45:39

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROw614bWkma6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PRESAS
BERGANTIÑOS

NOA OLALLA

OURENSE

05/10/2016

11/10/2016

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROw614bWkma6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROw614bWkma6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

10/03/2020

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROw614bWkma6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas
Bergantiños

Firmado digitalmente por Noa Presas Bergantiños
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Noa Presas
Bergantiños,
email=noa.presas.bergantinos@parlamentodegalicia
.gal
Fecha: 2020.03.10 10:19:28 +01'00'

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
REXISTROw614bWkma6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/03/2020 10:19:28

CSV: BOPGDSPGTrc6tX7dG7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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