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12868

XI lexislatura. Número 38. 30 de outubro de 2020

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

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

— Declaracións de bens e dereitos, por cesamento na súa condición de deputado/a, dos
deputados e deputadas que se citan (X lexislatura)
Ordénase a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da
Cámara, das declaracións de bens e dereitos, por cesamento na súa condición de deputado/a, dos
seguintes deputados e deputadas da X lexislatura:
Apelidos e nome

Álvarez Martínez, Luis Manuel

118

Amigo Díaz, María Encarnación

326

Bará Torres, Xosé Luís

352

Arias Rodríguez, Raquel

Blanco Paradelo, Moisés

Blanco Rodríguez, Noela

201
384
218

Cal Ogando, Marcos

432

Calvo Pouso, Diego

311

423

Cuña Bóveda, María de los Ángeles

404

Egerique Mosquera, Teresa
Fernández Prado, Martín
González Vázquez, José

Murillo Solís, María Guadalupe
Nóvoa Iglesias, Marta
Núñez Feijóo, Alberto

Pazos Couñago, José Alberto

351

401

Chao Pérez, Luca

Conde López, Francisco José

Actividades

33

Burgo López, María de la Concepción
Caballero Miguez, Gonzalo
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Bens e dereitos

396
393
203
385
365
195
360
306
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Pontón Mondelo, Ana

Apelidos e nome

Porritt Lueiro, María Teresa

Bens e dereitos
381
119

Prado Cores, María Montserrat

370

Prado Patiño, Jesús Miguel

280

Prado del Río, Paula
Puy Fraga, Pedro

Rey Varela, José Manuel
Rodil Fernández, Olalla
Rodríguez Arias, Marta

Rodríguez Estévez, David
Rodríguez Pérez, Moisés

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Romero Fernández, Cristina Isabel
Rueda Valenzuela, Alfonso
Sánchez García, Antón

Santalices Vieira, Miguel Ángel
Santos Queiruga, Carmen

Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Torrado Quintela, Julio

Trenor López, Gonzalo

Vázquez Domínguez, Sandra
Vega Pérez, Daniel

Vilán Lorenzo, Patricia
Villares Naveira, Luis
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205

Actividades
379
346
190

192

191

227

226

422
383
425
407
329
283
275
424
207
410
210
169
405
197
150
334
406

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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— Declaracións de bens e dereitos, por cesamento na súa condición de deputado/a, dos
deputados e deputadas que se citan (XI lexislatura)
Ordénase a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia
da Cámara das declaracións de bens por cesamento dos seguintes deputados e deputadas:
Apelidos e nome
Alén Castro, Gabriel

Fernández-Tapias Núñez, Marta María

Bens e dereitos

(por cesamento na condición de deputado/a)
2782
2699
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Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: ÁLVAREZ
SEGUNDO APELIDO: MARTÍNEZ
NOME: LUIS MANUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

06/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROAnzGyB0725
Verificación:
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(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
12872

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

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a Trienios Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional
súa denominación.2

EUROS

5.876,26 €

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
Imposición prazo fixo
depósitos e activos financeiros.

107,01 €

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROAnzGyB0725
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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.

€
12.080,71 €

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
Situación5

Data
de
adquisición

Piso

Lugo

01/05/2001

Ganancial / Compra-venda

47. 484,99 €

Praza de garaxe

Lugo

01/05/2001

Ganancial / Compra-venda

3.626,23 €

0

0

0

0

0

Clase e características4

BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.
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Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
0
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

0
0

0

0

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROAnzGyB0725
Verificación:
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Depósito prazo fixo e contas correntes

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

152.038,19 €

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 0
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras 0
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

2005
2010

Ford Mondeo TDCI
Peugeot 207 HDI

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 (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

27/04/2001

Hipoteca

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

117.197,36€ 34.162,81€
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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: 28/07/2020
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Sinatura:

Luis Manuel Álvarez
Martínez

Firmado digitalmente por Luis Manuel Álvarez Martínez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Luis Manuel
Álvarez Martínez ,
email=luis.alvarez.martinez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.28 11:27:28 +02'00'

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
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Asinado dixitalmente por:

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/07/2020 11:27:28
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: AMIGO
SEGUNDO APELIDO: DÍAZ
NOME: ENCARNA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
VIUDA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

6/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

17/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROpY59YUBQ67
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(Marque a casa que proceda)
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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
SOLDOS SERGAS

EUROS

90.700,34

OUTRO PAGADORES(ASEGURADORAS, CONSULTA)
CONCELLO DE LUGO

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROpY59YUBQ67
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.

€
13.406,86

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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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA HABITUAL

LUGO

1994

PLENO DOMINIO/COMPRA

93.028,52

2 PRAZAS GARAXE

LUGO

1994

PLENO DOMINIO/COMPRA

5.667,91

SANXENXO

2003

PLENO DOMINIO/COMPRA

79.349,48

2003

PLENO DOMINIO/COMPRA

PENDENTE

2010

NÚA
PROPIEDADE/HERDANZA

29.829,9

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. PISO

Bens inmobles de
natureza rústica.

2PRAZAS GARAXE

SANXENXO

50%PISO

LUGO

CASA E VARIAS FINCAS

CERVANTES 2010

NÚA
PROPIEDADE/HERDANZA

SOCIEDADE PATRIMONIAL

CERVANTES

NÚA PROPIEDADE/
HERDANZA

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.
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Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

2012

Valor
catastral

PENDENTE CATALOGAR

34.578

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
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CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

40.471,76

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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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 ACCIÓNS EN PHARMA MAR
todo tipo de sociedades, (19.923,8 €) E TELEFÓNICA
entidades con valor económico (1.759,56)
e cooperativas.

21.683,36

Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras DENSISCAN ( 1 PARTICIPACIÓN
sociedades ou entidades que 14.3%)
sexan propiedade, en todo ou FINCA CABANAS ANTIGUAS
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

7.300,3
34.578

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

2013

BMW X5

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

PLANS DE PENSIÓNS ABANCA
PLANS DE PENSIÓNS MAPFRE

VALOR (€)

60.370,09
15.861,72

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL

2012

120.000

67.380,18

CRÉDITO ICO

2017

60.000

30.898,70

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROpY59YUBQ67
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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)

NO MUNICIPIO DE CERVANTES HEREDEI UNHA CASA E VARIAS FINCAS
RÚSTICAS NO ANO 2010 ALGUNHAS DESAS FINCAS ESTÁN INCLUÍDAS
NUNHA SOCIEDADE PATRIMONIAL QUE FIXEN COAS MIÑAS FILLAS NO
ANO 2012, A CASA EMPECEI A REHABILITALA FAI 4 ANOS PARA O CAL
SOLICITEI UN CRÉDITO ICO.
O USUFRUTO DE TODA ESTAS PROPIEDADES RÚSTICAS NO MUNICIPIO
DE CERVANTES ASÍ QUE COMO DO 50% DUN PISO HEREDADO EN LUGO
SON DA MIA NAI.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 03082020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROpY59YUBQ67
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María
Encarnación
Amigo Díaz

Firmado digitalmente por María
Encarnación Amigo Díaz
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=María Encarnación Amigo Díaz,
email=maria.amigo.diaz@parlamentodegal
icia.es
Fecha: 2020.08.03 11:10:58 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROpY59YUBQ67
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Encarnación Amigo Díaz na data 03/08/2020 11:10:58

12887

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: ARIAS
SEGUNDO APELIDO: RODRÍGUEZ
NOME: RAQUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

06/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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, RENDEMENTOS CONTAS
comunidades ou entidades de
calquera clase.

7,79

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
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.

€
24.559,27

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

Situación5

Data
de
adquisición

UNIFAMILIAR

LUGO

1990

COMPRAVENDA GANANCIAIS

25.666,31

GARAXE

LUGO

1990

GANANCIAIS

8.733,39

LUGO

2008

COMPRAVENDA GANANCIAIS

17.665,39

RUSITICA LABRADÍO

LUGO

1990

COMPRAVENDA
GANANCIAIS

2,99

RUSTICA VIÑA

LUGO

1990

COMPRAVENDA
GANANCIAIS

29,62

RUSTICA LABRADÍO

LUGO

1990

COMPRAVENDA
GANANCIAIS

4,95

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. PISO

Bens inmobles de
natureza rústica.

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

PLANS DE PENSIONS E VIDA, CONTAS CORRENTES

65.305,70

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

2007
2017
2018

OPEL VECTRA
BMW X3
FIAT 500

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
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: 30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Firmado digitalmente por Raquel Arias Rodríguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Raquel Arias
Rodríguez,
email=raquel.arias.rodriguez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 10:44:44 +02'00'

Raquel Arias
Rodríguez

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxHRtIBHMO9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Raquel Arias Rodríguez na data 30/07/2020 10:44:44

12895

BARÁ
TORRES

XOSÉ LUÍS
PONTEVEDRA
05/10/2016

10/10/2016

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROiTJc8vGaO7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

Membro suplente da Deputación permanente do Parlamento galego

12896

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROiTJc8vGaO7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

12897

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROiTJc8vGaO7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

12898

✔

04/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROiTJc8vGaO7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará
Torres

12899

Firmado digitalmente por Xosé Luis Bará Torres
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xosé Luis
Bará Torres ,
email=luis.bara.torres@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.04 10:33:50 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROiTJc8vGaO7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/08/2020 10:33:50

12900

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

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

10/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
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.

€
9.159,57

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-CONTA CORRENTE
-CONTA DE AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

20.000 €

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

2018

NISSAN QASQAI

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
PRÉSTAMO PERSOAL ABANCA

2018

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

12.500 €

SALDO12
PENDENTE
(€)

8.195 €

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
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
12906

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: 04/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Xosé Luis Bará
Torres

Firmado digitalmente por Xosé Luis Bará Torres
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xosé Luis
Bará Torres,
email=luis.bara.torres@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.04 11:32:51 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZ8eu58ikX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/08/2020 11:32:51

12908

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: BLANCO
SEGUNDO APELIDO: PARADELO
NOME: MOISES
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DIVORCIADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

17/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
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.

€
11.938,38

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
12910

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

110.409

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

09/XANEIRO/2017

RANGE ROVER EVOQUE 1.9D

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
FINANCIACION COMPRA VEHICULO BMW BANK
PRESTAMO FCA CAPITAL ESPAÑA EFC, S.A.

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

08/05/2013

20.500

CANCELADO

09/01/2017

21.000

1.500 (5/08/2020)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
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: 06/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Moisés Blanco
Paradelo

Firmado digitalmente por Moisés Blanco Paradelo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Moisés Blanco
Paradelo,
email=moises.blanco.paradelo@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.06 09:58:44 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROCpPNJfPh06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Moisés Blanco Paradelo na data 06/08/2020 9:58:44
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: BLANCO
SEGUNDO APELIDO: RODRIGUEZ
NOME: NOELA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA
DATA DE PROCLAMACIÓN:
5 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

7 OUTUBRO 2016

OURENSE

Orixinaria
□ Modificativa
condición de deputado/a.

X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

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

1
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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

RENDAS SALARIAIS

48.545,14 €

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
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)

COTA
PAGADA
10.797,77 €
RETENCIONS
14.253,81

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
12918

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e
características4

Situación5

Data
de
adquisición

PISO
(103 OURENSE
2020
m2
Bens inmobles
construídos e
de
natureza
4 m2 de
urbana.
trasteiro)
PORTO
DO 2020
SON
(A
PISO (78 m2 CORUÑA)
superficie e
garaxe con
trasteiro de
18 m2)
CARBALLIÑO 2020
(OURENSE)
CASA en 145
m2
de
parcela.
Bens inmobles
de
natureza
rústica.

FINCAS
RÚSTICAS
-Carreira
(780m2)
-Tellado(530
m2)
-Lampazas
(1841 m2)

CARBALLIÑO 2020
(OURENSE)

Dereito sobre o
ben6 e Título
de adquisición7

Valor
catastral

50%
HERDANZA

100
%
HERDANZA

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens inmobles
propiedade
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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CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CONTAS CORRENTES

115.540,55 €

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.
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

4 DECEMBRO 2008

RENAUL MEGANE

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
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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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
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.
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)

RENDA SALARIAL CONFORME A DECLAARCION DA RENDA DO ANO 2019.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 16 Xullo de 2020
Sinatura:

Noela Blanco
Rodríguez

Firmado digitalmente por Noela Blanco
Rodríguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Noela
Blanco Rodríguez,
email=noela.blanco.rodriguez@parlamentodeg
alicia.gal
Fecha: 2020.07.16 10:13:51 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
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.

7
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CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROQPlEk8Dp17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noela Blanco Rodríguez na data 16/07/2020 10:13:51
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Burgo
SEGUNDO APELIDO: López
NOME: María de la Concepción
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

Divorciada

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

6 de outubro de 2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

7 de outubro de 2016

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A

Lugo

TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS

5.600

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

108

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
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.

€
25.052,19

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

Piso e praza de aparcamento. Vivenda habitual

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Lugo

1998

Compravenda

Valor
catastral

66.390,67

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Déposito a prazo fixo, conta corrente, plans de pensións

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

130.000

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

16/08/2012

Audi A-4 TDI 2.0

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
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: 30 de xullo de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Concepción
Burgo López

Firmado digitalmente por María Concepción Burgo López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Concepción
Burgo López,
email=maria.concepcion.burgo.lopez@parlamentodegalicia.
gal
Fecha: 2020.07.30 12:04:05 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODMAbnbEss9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Concepción Burgo López na data 30/07/2020 12:04:05

12932

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: CABALLERO
SEGUNDO APELIDO: MIGUEZ
NOME: GONZALO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACION DE BEN

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

12/07/2019
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

17/07/20019

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

Remuneración salarial (rendimentos netos previos,
casilla IRPF 0017, inclúe todas as percepcións )

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, dividendos (casilla IRPF 0029)
comunidades ou entidades de
calquera clase.

EUROS

50365,88

164,92

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
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.

€
11430,82

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

Piso

Pontevedra

03.07.2004

pleno dominio, compra-venda

30588

vivenda

Pontevedra

14.08.2019

Pleno dominio compravenda

89651

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contas correntes ou aforro

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

75026

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)

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito, Accións Banco Santander (717
obrigas de pagamento e demais accións)
valores equivalentes.

VALOR (€)10

1348,68 (cotización ao 06.08.2020)

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

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

14.08.2019

Hipoteca

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

196630

SALDO12
PENDENTE
(€)

190247

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
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: 06.08.2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Gonzalo Caballero
Míguez

Firmado digitalmente por Gonzalo Caballero Míguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Gonzalo Caballero
Míguez ,
email=gonzalo.caballero.miguez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.06 13:04:48 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO17YSLKgto5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Gonzalo Caballero Míguez na data 06/08/2020 13:04:48
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Cal
SEGUNDO APELIDO: Ogando
NOME: Marcos
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

Divorciado

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 de outubro de 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

13 de outrubro de 2016

Pontevedra

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS

46.291,92

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
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.

€
10.486,89

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

12/04/2018

100%

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Finca rústica

Pontevedra (A Lama)

8437,80

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
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
12943

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas Banco Santander e La Caixa

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

23.000

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

Ford Focus (segunda man, 2008)

Ano 2020

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

Préstamo hipotecario Banco Santander

22/10/2015

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

45.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

35.000

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
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: 11 de agosto de 2020.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Marcos Cal Ogando

Firmado digitalmente por Marcos Cal Ogando
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Marcos Cal
Ogando,
email=marcos.cal.ogando@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.11 13:15:38 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROJSeVy5qZh4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 11/08/2020 13:15:38
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: CALVO
SEGUNDO APELIDO: POUSO
NOME: DIEGO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

06/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
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.

€
19.737,00

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

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

A CORUÑA

21/02/2010

COMRAVENDA

2 PRAZAS GARAXE

A CORUÑA

21/02/2010

COMRAVENDA

A CORUÑA

03/03/2017

COMRAVENDA

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. UNIFAMILIAR

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

54.481,99

116.585,19

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CONTA CORRENTE E PLAN DE PENSIONS A 31.07.2020

95.185,96

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

SETEMBRO 2019
MAIO 2019

VEHICULO AUDI A4 (2016)
VEHICULO WOLKSWAGEN GOLF
(1992)

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
HIPOTECA VIVENDA FERROL ABANCA

HIPOTECA VIVENDA OLEIROS ABANCA
PRESTAMO ADQUISICION VEHICULO CAIXA BANK PAYMENTS CONSUMER

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

05/02/2014

161.600

110.362,98

03/03/2017

325.000

250.416,17

SETEMBRO 2019

12.000

7930,00

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
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: 03/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Diego Calvo Pouso

Firmado digitalmente por Diego Calvo Pouso
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Diego Calvo
Pouso,
email=diego.calvo.pouso@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.02 12:22:08 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROGjsbdpCZN7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Diego Calvo Pouso na data 02/08/2020 12:22:08
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Chao
SEGUNDO APELIDO: Pérez
NOME: Luca
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciais

Casada

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 de outubro de 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

10 de outrubro de 2016

A Coruña

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS
50894,63

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
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.

€
10574,73

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta de aforro

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

5275

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

Volkswagen Passat 2011 (segunda man)

Marzo de 2015

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

Marzo 2015

Préstamo persoal compra coche

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)
17300

SALDO12
PENDENTE
(€)
5092,43

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
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: 10 de agosto de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Luca Chao Pérez

Firmado digitalmente por Luca Chao Pérez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Luca Chao
Pérez,
email=luca.chao.perez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.10 22:14:40 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROdBblZcPOk8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 10/08/2020 22:14:40
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: CONDE
SEGUNDO APELIDO: LÓPEZ
NOME: FRANCISCO JOSÉ
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

06/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

13/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
12965

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

Percepcións netas de tipo salarial, Soldo Conselleiro
soldos, honorarios, aranceis e outras Retribucións Xes Galicia
retribucións, calquera que sexa a Retribución asistencia Igape
súa denominación.2

EUROS

66.988,98
5.180,11
5.445,83

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
imputaciones de renta inmobiliaria
calquera clase.3

922,75

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
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.

€
22.442,79

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
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Clase e características4

Vivienda

Situación5

Data
de
adquisición

Madrid

19/12/14

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

ganancial 50%

Valor
catastral

167.72,40€

compraventa

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cuentas corrientes

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

5.199,17

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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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

1998
2009

ROVER 400 (1130€)
VOLKSWAGEN TOURAN (2522€)

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

19/12/14

PRESTAMO HIPOTECARIO

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

260.000€

SALDO12
PENDENTE
(€)

220.582,29

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
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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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)

. Os datos económicos achegados correspóndense co valor total, sen ter en
conta o réxime de gananciais.
. Axúntase liquidación do imposto de Sucesións e Donacións polo
falecemento da miña nai pendente da adxudicación da herenza. A base
impoñible es de 151.741,22

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 06/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Francisco José
Conde López

Firmado digitalmente por Francisco José Conde López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Francisco José
Conde López,
email=francisco.conde.lopez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.06 12:36:46 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROYYW2BD75R4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Francisco José Conde López na data 06/08/2020 12:36:46
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: CUÑA
SEGUNDO APELIDO: BÓVEDA
NOME: Mª DE LOS ÁNGELES
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CADASA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 de outubro de 2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

10 de outrubro de 2016

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

EUROS
47.406

RENDEMENTOS DO TRABALLO

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

XUROS

586,14

ALUGUER

6.000

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
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.

€
12.060,06

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

29/04/2004

Pleno dominio/construción
propia

54.502,21

50% da vivenda en Freán-Carnota

A Coruña

27/08/2008

Pleno dominio/construción
propia

35.567,65

Piso

Pontevedra

04/01/2012

Pleno dominio/herdanza

30.868,71

Garaxe

Pontevedra

04/01/2012

Pleno dominio/ Herdanza

1.551,79

50% da vivenda en Fonte de Mouros

Ourense

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas bancarias

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

54.694,64

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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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

Vehículo Hyundani IONIC
Importe 12.500
Substitución do consignado na declaración orixinaria.

Setembro de 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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
Préstamo hipotecario ABANCA

29/04/2004

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)
105.000

SALDO12
PENDENTE
(€)
52.204,5

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
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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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: 7 de agosto de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María de los Ángeles
Cuña Bóveda

Firmado digitalmente por María de los Ángeles Cuña
Bóveda
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María de los
Ángeles Cuña Bóveda,
email=maria.cuna.boveda@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.06 13:55:33 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROIRoQrH7D89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/08/2020 13:55:33
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: EGERIQUE
SEGUNDO APELIDO: MOSQUERA
NOME: TERESA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DIVORCIADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

06/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
DIETAS CONCELLEIRA NO CONCELLO DE
súa denominación.2

EUROS

5.100€/ano

VIGO

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, PARTICIPACIÓN EN 12%
comunidades ou entidades de EGERIQUE ASESORES, S.L.
calquera clase.

372

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
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.

€
843,24

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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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
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
12983

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta corrente / Conta aforro

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

18.346,65€

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
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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

Xaneiro 2019

Citroen DS5

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
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
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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:

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Teresa Egerique
Mosquera

Firmado digitalmente por Teresa Egerique Mosquera
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Teresa Egerique
Mosquera,
email=teresa.egerique.mosquera@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.06 11:39:49 +02'00'

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
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7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROG1X1H6QMD4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Teresa Egerique Mosquera na data 06/08/2020 11:39:49
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: FERNANDEZ
SEGUNDO APELIDO: PRADO
NOME: MARTIN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACION DE BIENES

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

10/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
12989

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

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
TRIENIOS Y VARIOS
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, DIVIDENDOS
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
XUROS
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
ALUGUERES, DEREITOS LIBROS,
calquera clase.3
PUBLICACIÓNS, VENTA DE
ARBORES

EUROS

3.500

1.000

550

13.000

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
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.

€
13.286

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
12990

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
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.

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA

LUGO

2000

PLENO DEREITO /
COMPRAVENTA

28.539

1/2 VIVENDA

A CORUÑA

2011

COMPRAVENTA

98.000

1/3 HERDANZA NON ADXUDICADA DOS SEUS
PAIS

VARIOS

1997

COMUNIDADE DE BENS
HERDANZA

-

1/3 HEREDANZA NON ADXUDICADA DOS SEUS PAIS

VARIOS

1997

COMUNIDADE DE BENS
HERDANZA

-

FINCA RUSTICA REF CATASTRAL
27039A079006060000GT

OUTEIRO DE REI
(LUGO)

1995

HERDANZA

-

BAIXO EN RUA NOVA 66-2º
3HNOS CB ref catastral:
7534028PH1673D0001UH

LUGO

2000

COMUNIDADE
DE BENS 33%

FINCA URBANA EN AVDA CORUÑA
ref catastral: 6751911PH1665S0001SY

LUGO

1997

COMUNIDADE
DE BENS 8,3%

Clase e características4

PROPIEDADES DE SOCIEDADE PROMOTORA E
INMOBILIARIA APARANDA PROMOCIONES SL ( 6,45%
ACCIONS). VARIOS INMUEBLES: PROMOCIÓN EN
MARCHA, PISOS, SOARES E FINCAS

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

VARIOS

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
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3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRIENTES E A PRAZO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

40.000

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.

ACCIÓNS INDITEX, CAIXA RURAL GALEGA, 3 HNOS
CB (33% ACCIÓNS), HERMANOS FERNANDEZ PRADO ARQUITECTURA Y
URBANISMO SL (50% ACCIÓNS), APARANDA PROMOCIONES SL (6,45 %
ACCIÓNS), VALOR EN BOLSA ESTE MES LAS COTIZADAS Y LA
APORTACIÓN EN SOCIEDADES LAS NO COTIZADAS

30.000 EUROS

FONDOS DE PENSIONS HNA e

Participacións en fondos de CAIXA RURAL GALEGA
investimento

136.000 EUROS

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

2016

AUTOMOVIL BMW X5 (10.000
EUROS) MATRICULADO 2008

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
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

PRESTAMOS A SOCIEDADES PROPIAS
SENTENZA PENDENTE DE COBRO
LIBROS, ARTIGOS E TRABALLOS CREATIVOS E
CIENTIFICO/TECNICOS

VALOR (€)

10.000
5.000
13.000

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

1/2 CREDITO HIPOTECARIO

10/2011

150.000

90.000

CREDITO PERSONAL

09/2018

16.000

4.000

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
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
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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: 30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Martín Fernández
Prado

Firmado digitalmente por Martín Fernández Prado
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Martín Fernández
Prado,
email=martin.fernandez.prado@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 10:52:45 +02'00'

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
12995

7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP9r393Hkh1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Martín Fernández Prado na data 30/07/2020 10:52:45
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: GONZÁLEZ
SEGUNDO APELIDO: VÁZQUEZ
NOME: JOSÉ
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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
SALARIO XUNTA DE GALICIA ANUAL
TRIENIOS ANUAL
AXENCIA ESTATAL DA ADMINISTRACIÓN - TRIENIOS
EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
INSTI GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EUROS

67.002,61
3.601,02
6.763,38
10.903,60
4.608,01

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
RENDEMENTOS DE
depósitos e activos financeiros.

0,59

DEPÓSITOS

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
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.

€
27.376,09

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
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

OURENSE

27/06/2008

100% PLENO DOMINIO
COMPRA GANANCIAL

30.822,63

VIVENDA UNIFAMILIAR

OURENSE

22/12/2013

12,5% PLENO DOMINIO 4,16%
NUDA PROPIEDAD HERENCIA

10.515,79

MATORRAL 1331M2

OURENSE

28/11/2002

100% PLENO DOMINIO
POR COMPRA GANANCIAL

3,64

VIÑA 518 M2

OURENSE

28/11/2002

100% PLENO DOMINIO
POR COMPRA GANANCIAL

20,58

LABRADÍO 2100 M2

OURENSE

22/12/2013

62

MATORRAL 1264 M2

OURENSE

22/12/2013

12,5% PLENO DOMINIO
4,16% NUDA PROP
HERENCIA
12,5% PLENO DOMINIO
4,16% NUDA PROP
HERENCIA

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

0.98

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
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
12999

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITO EN CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

2.266,93

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 39% MIRADOR DE BANGA SL
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

162.057,36 €

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 2016
MAIO 2017

BMW X5 (2.520,00 €)
MERCEDES C220 (6.259,50 €)

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
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

DEREITOS DE COBRO
PLAN DE PENSIÓNS

VALOR (€)

95.701,17
15.522,98

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SABADELL

26/10/2015

50.000

25.038,12

PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANCO PASTOR

27/06/2008

181.052

60.681,59

06/08/2013

50.000

11.738,82

31/08/2016

28.000

6.080,83

PRÉSTAMO PERSOAL BANCO PASTOR

PRÉSTAMO PERSOAL BANCO PASTOR

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
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: 06/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

José González
Vázquez

Firmado digitalmente por José González Vázquez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=José González
Vázquez,
email=jose.gonzalez.vazquez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.06 10:10:14 +02'00'

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
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7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROxP8bEoPDN4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José González Vázquez na data 06/08/2020 10:10:14

13004

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: MURILLO
SEGUNDO APELIDO: SOLIS
NOME: MARIA GUADALUPE
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIALES

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

18/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13005

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

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

EUROS

48.580

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
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.

€
19.011,52

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

C/V GANANCIAL

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
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.

50% 2 PISOS/2 PLAZAS
GARAJE

PONTEVEDRA

2007/2007

12,5% 2 PISOS

PONTEVEDRA

2005/2005

20.218,36/24.678,70

50% PLAZA GARAJE

PONTEVEDRA

2009/2009

13.788,31

50% 2 PLAZAS GARAJE

PONTEVEDRA

2004/2006

20.000

50% 2 PLAZAS ATRAQUE

PONTEVEDRA

2006/2006

41.893,90/41.580

50% 2 PISOS

PONTEVEDRA

2007/2007

21.621,14/22.231,30

14.189,22/14.189,22

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
13007

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CUENTA CORRIENTE/DEPOSITO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

151.228,5

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.

50% ASOCIADOS ALEYAGO SL
ACCIONES ENDESA/ACCIONES PONTEVEDRA
CF SAD
16,5% ALEJANDRA 2005 SL

122.383/11.865,51/27.529,32

Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras 12,5% 4A DE GESTION Y
sociedades ou entidades que DESARROLLO SL
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

500

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

PORSCHE MCAAN 2019

47.168 €

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
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

AUDI SQ5

VALOR (€)

RETRIBUCION
EN ESPECIE
(24.393)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

30/07/2007

60.153,40

39.485,93

PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR

30/07/2007

52.496,71

34.459,94

PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR

14/08/2007

55.000

33.532,96

PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR

14/08/2007

80.000

48.775,37

LEASING BANCO SANTANDER

07/06/2018

39.454,71

20.751,05

PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PRESTAMO BANCARIO BANCO SABADELL/05/05/2019/30.000€/24.457,87

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)

16,5% CONCESION LOCAL COMERCIAL (VALOR DE LA CONCESION:
450.374€) EN PONTEVEDRA

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 05/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Guadalupe
Murillo Solís

Firmado digitalmente por María Guadalupe Murillo Solís
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Guadalupe
Murillo Solís,
email=guadalupe.murillo.solis@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.05 10:51:43 +02'00'

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
13011

7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROVWmJanOcT2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Guadalupe Murillo Solís na data 05/08/2020 10:51:43
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: NOVOA
SEGUNDO APELIDO: IGLESIAS
NOME: MARTA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAL

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras DIETAS CONCELLO SAN CIBRAO DAS
retribucións, calquera que sexa a VIÑAS
súa denominación.2

EUROS

8665,7€

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
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.

€
1176,19

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
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Clase e características4

Situación5

VIVIENDA

OURENSE

GARAJE

OURENSE

TRASTERO

OURENSE

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

28/12/2012

GANANCIAL Y
COMPRAVENTA

101.145,01

28/12/2012

GANANCIAL Y
COMPRAVENTA

6.819,49

28/12/2012

GANANCIAL Y
COMPRAVENTA

25.704,97

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
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
13015

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CUENTAS CORRIENTES ABANCA Y PASTOR

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

18.000€

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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)

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

VALOR (€)10

8.304,07

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

30/03/2017
18/06/2015

VOLKSWAGEN TIWAN
MOTO TRIUMPH THRUXTON

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13017

5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
PRESTAMO HIPOTECARIO R:208004760014220

25/02/2013

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

120.000,00

SALDO12
PENDENTE
(€)

101.256,44

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
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: 30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Firmado digitalmente por Marta Nóvoa Iglesias
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Marta Nóvoa
Iglesias,
email=marta.novoa.iglesias@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 10:20:02 +02'00'

Marta Nóvoa
Iglesias

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
13019

7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3mm7vaSbU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Marta Nóvoa Iglesias na data 30/07/2020 10:20:02
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: NÚÑEZ
SEGUNDO APELIDO: FEIJÓO
NOME: ALBERTO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

6/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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
XUNTA DE GALICIA
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

83.381,52

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

33,20

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

Xuros

Outras rendas ou percepcións de
Rendementos arrendamento
calquera clase.3

inmoble

26,25

12.600

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
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.

€
22.928,73

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

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA

MADRID

31/12/2001

PLENO
DOMINIO/COMPRAVENDA

188.067,23€

VIVENDA

VIGO (PO)

01/02/2001

PLENO
DOMINIO/COMPRAVENDA

39.462,00€

4,091,02€

VIVENDA

01/02/2001
MOAÑA (PO) 30/12/2017

PLENO
DOMINIO/COMPRAVENDA

FINCA RÚSTICA

AMES (CO)

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. GARAXE

VIGO (PO)

30/06/1992

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

PLENO
DOMINIO/COMPRAVENDA

PLENO
DOMINIO/COMPRAVENDA

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

143.796 €

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, 75 ACCIONS TELEFÓNICA
entidades con valor económico
e cooperativas.

325

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

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
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

PLANS PENSIÓNS

VALOR (€)

175,797 €

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

31/12/2018

PRÉSTAMO VIVENDA

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

238.000 €

SALDO12
PENDENTE
(€)

238.000 €

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
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)

Vivenda en Moaña pendente de recibir valoración catastral (comunicarase
cando se reciba).
Finca en Ames pendente de valoración castastral.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 04/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Alberto Núñez
Feijóo

Firmado digitalmente por Alberto Núñez Feijóo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alberto Núñez
Feijóo,
email=alberto.nunez.feijoo@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.04 14:15:13 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5W3qp6TXF9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feijóo na data 04/08/2020 14:15:13
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Pazos
SEGUNDO APELIDO: Couñago
NOME: José Alberto
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciales

Casado

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

18/11/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

21/11/2016

Pontevedra

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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 Retribución como Deputado Autonómico do
retribucións, calquera que sexa a Parlamento de Galicia
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
Arrendamentos
calquera clase.3

1.246,76

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
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.

€
11.787,07

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Situación5

Data
de
adquisición

Local comercial

Pontevedra

06/02/2004

Plenos dominio/ Compravenda

Piso e praza garaxe

Pontevedra

31/05/2007

Pleno dominio/Compravenda

1/15 parte de soto (prazas garaxe)

Pontevedra

29/10/1997

Pleno dominio/Compravenda

4.030,00

9/15 partes de soto (prazas garaxe)

Pontevedra

29/10/1997

Pleno dominio/Compravenda

10.075,00

1/10 partes de soto (praza garaxe)

Pontevedra

29/10/1997

Pleno dominio/Compravenda

2.015,00

Finca 2.594 m/2

Pontevedra

04/11/2002

Pleno
dominio/Compravenda

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

11.716,29
8.228,49

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas correntes

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

38.021,52 (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
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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

31/07/2003

Rover 420 Sdi

31/12/2012

Audi A4

01/10/2018

Fiat 500-X

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
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

Sistema previsión persoal mutualidade da avogacia

VALOR (€)

20.927,18

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

Préstamo hipotecario

31/12/2007

109.000,00

75.374,00

Préstamo

01/10/2018

17.314,61

10.201,12

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
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)

Bens inmobles de natureza urbana:
2/10 partes soto(prazas garaxe) - Pontevedra - 29/10/1997Pleno dominio /compravenda - 4.030,00
Local pranta baixa - Pontevedra - 22/06/2012 - Copropiedade(50%)/Mellora
Piso - Pontevedra - 22/06/2012 -pleno dominio / Mellora

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 3 de agosto de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

José Alberto Pazos
Couñago

Firmado digitalmente por José Alberto Pazos Couñago
Nombre de reconocimiento (DN): cn=José Alberto Pazos
Couñago,
email=alberto.pazos.counago@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.02 11:26:11 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROTfRDOVh586
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José Alberto Pazos Couñago na data 02/08/2020 11:26:11

13036

13037

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PÉREZ
SEGUNDO APELIDO: LÓPEZ
NOME: ÁLVARO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

6/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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

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

EUROS

52.835
2.805

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
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.

€
12.394,77

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
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA

A CORUÑA

20/12/2006

GANANCIAL (50%) COMPRAVENDA

47.127,24

PRAZA GARAXE

A CORUÑA

20/12/2006

GANANCIAL (50%) COMPRAVENDA

4.527,00

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
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
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3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE - ganancial 50% (saldo a 21/11/2016)

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

7225,16

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
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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 ACCIÓNS TELEFONICA S.A. (valor 14/10/2016)
todo tipo de sociedades, ACCIÓNS R.C. DEPORTIVO S.A.D.
entidades con valor económico
e cooperativas.

6.341,22

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

15/7/2013

OPEL ASTRA - (9.184€)

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
PRÉSTAMO HIPOTECARIO - BANCO SANTANDER (50%)

20/12/2006

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

220.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

70.387,02

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
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
13043

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: 23/11/2016

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Álvaro Pérez López

Firmado digitalmente por Álvaro Pérez López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Álvaro Pérez
López,
email=alvaro.perez.lopez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2016.11.23 11:52:16 +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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Álvaro Pérez López na data 23/11/2016 11:52:16

13045

PONTÓN
MONDELO
ANA BELÉN
A CORUÑA
5 OUTUBRO 2016

10 OUTUBRO 2016

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRObOzCl4LsM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔
Deputada da Deputación Permanente do Parlamento galego

13046

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRObOzCl4LsM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

13047

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRObOzCl4LsM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

13048

✔

5 AGOSTO 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRObOzCl4LsM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón
Mondelo

13049

Firmado digitalmente por Ana Pontón Mondelo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ana
Pontón Mondelo,
email=ana.ponton.mondelo@parlamentodegali
cia.es
Fecha: 2020.08.05 12:17:16 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRObOzCl4LsM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/08/2020 12:17:16

13050

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PONTÓN
SEGUNDO APELIDO: MONDELO
NOME: ANA BELÉN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

10/10/2016

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

1
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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

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.

1,02

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
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.

€
12.969,74€

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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13052

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Piso e praza de
Bens inmobles de aparcamento
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Santiago 06/07/2012 pleno
de
dominio
85.837,74€
Compost
compraven
ela (A
da
Coruña)

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
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
13053

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta de aforro ordinaria

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

41.584,18€

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
13054

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 Accións Sermos Galiza S.A.
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

1000 €

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 2003
Xullo 2009

Seat Ibiza
Renault Megane

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
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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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

Préstamo hipotecario compra
vivenda habitual

06/07/2012

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

137.300

SALDO12
PENDENTE
(€)

100.596,17€

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
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.

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: 05/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Firmado digitalmente por Ana Pontón Mondelo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ana Pontón
Mondelo,
email=ana.ponton.mondelo@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.05 11:37:08 +02'00'

Ana Pontón
Mondelo

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS6qraSmiu2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/08/2020 11:37:08

13058

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

PRIMEIRO APELIDO: PORRIT
SEGUNDO APELIDO: LUEIRO
NOME: MARIA TERESA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

12/07/2019
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

16/07/2019

A CORUÑA

□ Orixinaria
□ Modificativa
condición de deputado/a.

□ Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13059

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

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

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

EUROS

31.659,87

-----

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

-----

Outras rendas ou percepcións de
Rendementos de C.I (aluguer)
calquera clase.3

7.500

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
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)

9.182,53 €

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
13060

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

Vivenda (100%)

A Coruña

08/06/2004

vivenda (50%)

Pontevedra

13/04/2007

56.639,36€

Pontevedra

22/04/2016

30.156,34€

Clase e características4

Bens inmobles de
Piso (100%)
natureza urbana.

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
Pleno dominio

Valor
catastral

89.052,47€

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
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
13061

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas correntes

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

5.500,00€

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
13062

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, 0
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en 0
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento

0

Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras 0
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

2007

Renault clio

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13063

5

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

VALOR (€)

113.064,29
Plans de pensións

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

10/04/2017

Préstamo hipotecario (Caixa-Bank)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

140.000,00€ 78.037,56€

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
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
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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: 28/07/2019

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Teresa Porritt
Lueiro

Firmado digitalmente por María Teresa Porritt Lueiro
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Teresa Porritt
Lueiro,
email=maria.teresa.porritt.lueiro@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.07.28 10:32:57 +02'00'

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
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7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO7qF6PRFLS8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Teresa Porritt Lueiro na data 28/07/2020 10:32:57

13066

PRADO
CORES

Mª MONTSERRAT
PONTEVEDRA
05/10/2016

10/10/2016

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODRhmclyxV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

Membro suplente da Deputación Permanente do Parlamento galego

13067

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODRhmclyxV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

13068

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODRhmclyxV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

13069

✔

04/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODRhmclyxV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Montserrat
Prado Cores

13070

Firmado digitalmente por María Montserrat Prado Cores
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Montserrat
Prado Cores,
email=maria.montserrat.prado.cores@parlamentodegali
cia.gal
Fecha: 2020.08.04 10:46:57 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRODRhmclyxV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 04/08/2020 10:46:57

13071

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PRADO
SEGUNDO APELIDO: CORES
NOME: Mª MONTSERRAT
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

10/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13072

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
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.

€
11.711,73

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
13073

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

VIVENDA UNIFAMILIAR

Situación5

Data
de
adquisición

CAMBADOS 29/08/2000

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

GANANCIAIS 57.734,87

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
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
13074

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

50% 176.108,57

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
13075

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 ACCIÓNS DIARIO NOS
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

1000€

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

CITROEN KADJAR
20/12/2017

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13076

5

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

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
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
13077

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: 04/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Montserrat
Prado Cores

Firmado digitalmente por María Montserrat Prado Cores
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Montserrat
Prado Cores,
email=maria.montserrat.prado.cores@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2020.08.04 10:51:05 +02'00'

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
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7

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROnCPgzGTyX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 04/08/2020 10:51:05

13079

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWB6UtIqfp9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PRADO
DEL RÍO

PAULA

A CORUÑA

05/10/2016

07/10/2016

✔

13080

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWB6UtIqfp9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

13081

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWB6UtIqfp9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

OS DERIVADOS DO CARGO DE DIPUTADA AUTONOMICA

✔

13082

✔

30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWB6UtIqfp9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paula Prado
del Río

13083

Firmado digitalmente por Paula Prado del Río
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Paula
Prado del Río,
email=paula.prado.rio@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2020.07.30 10:02:54 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWB6UtIqfp9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Paula Prado del Río na data 30/07/2020 10:02:54

13084

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PRADO
SEGUNDO APELIDO: DEL RIO
NOME: PAULA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SOC. GANANCIAIS

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05.10.2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07.10.2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13085

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

ALUGUER ANUAL VIVENDA PRIVATIVA (50% GANANCIAIS)
ALUGUER ANUAL PRAZA GARAXE (50% GANANCIAIS)

6000
840

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
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.

€
11.296,64

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Clase e características4

Situación5

VIVENDA HABITUAL

A CORUÑA

PRAZA GARAXE

A CORUÑA

APARTAMENTO

A CORUÑA

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

17.07.2019

50% PROP. CPVTA.
GANANCIAIS

141.000,42

26.11.2004

50% PROP. CPVTA.
GANANCIAIS

8.087,74

17.10.2018

PACTO MELLORA PRIVATIVO

34.634,17

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES E DE AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

43.510,30

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.

8 ACCIONS OBRADOIRO CAB SAD (50% GANANCIAIS)

1000

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

EMBARCACION PACIFIC KRAFT 550 OPEN
TURISMO TOYOTA RAV-4 HYBRID

2007
2016

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
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

PLAN DE PENSIONS

VALOR (€)

3587,62

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

17.07.2019

PRESTAMO HIPOTECARIO

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

180.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

155.253,19

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
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: 30.07.2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Paula Prado del Río

Firmado digitalmente por Paula Prado del Río
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Paula Prado
del Río,
email=paula.prado.rio@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 11:00:32 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROaGZ4sZvvd9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Paula Prado del Río na data 30/07/2020 11:00:32
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PRADO
SEGUNDO APELIDO: PATIÑO
NOME: JESUS MIGUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

24/05/2018
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

25/05/2018

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
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.

€
10.235,20

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Situación5

Data
de
adquisición

APARTAMENTO

A CORUÑA

1991

100%

70.000

CASA

A CORUÑA

2016

100%

120.000

FINCA LABRADIO

A CORUÑA

1992

100%

5.000

FINCA MONTE

A CORUÑA

1996

50%

5.500

FINCA MONTE

A CORUÑA

1991

50%

6.000

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
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
13095

3

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CAIXA BANK

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

6.000

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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

1996
2008

AUDI A6
AUDI A4

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
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: 31/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Jesús Miguel Prado
Patiño

Firmado digitalmente por Jesús Miguel Prado Patiño
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jesús Miguel Prado
Patiño,
email=jesus.miguel.prado.patino@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.07.31 13:03:33 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsPsf3Q3r09
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Jesús Miguel Prado Patiño na data 31/07/2020 13:03:33

13100

PUY
FRAGA
PEDRO

A CORUÑA
05/10/2016

11/10/2016

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP4WYi1YUD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

REPRESENTANTE NA CÁMARA DE REXIÓNS NO CONGRESO DE PODERES
LOCAIS E REXIONAIS DO CONSELLO DE EUROPA (CPLRE)

13101

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP4WYi1YUD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

13102

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP4WYi1YUD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

TRIENIOS POSTO FUNCIONARIO PROFESOR UNIV. (10)

✔

13103

✔

30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP4WYi1YUD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pedro Puy
Fraga

13104

Firmado digitalmente por Pedro Puy Fraga
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro
Puy Fraga,
email=pedro.puy.fraga@parlamentodegalicia.
es
Fecha: 2020.07.30 09:56:32 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP4WYi1YUD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 30/07/2020 9:56:32

13105

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PUY
SEGUNDO APELIDO: FRAGA
NOME: PEDRO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACION DE BENS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05.10.2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

11.10.2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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
TRIENIOS FUNCIONARIO

EUROS
6001,71

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
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.

€
15.421,27

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA UNIFAMILIAR CON FINCA

A CORUÑA

1998

66% COMPRAV.-AUTOCONST.

133.818,94

2019

HERDANZA( 9,747% DA
PROPIEDADE)

184.541,63

VIVENDA UNIFAMILIAR CON FINCA

A CORUÑA

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CONTA AFORRO E PLAN DE PENSIÓNS USC

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37.982,19

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

AUDI Q5 ADVANCED (1ª MATRICULACION 26.12.2018)

29.05.2020

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
PRESTAMO PERSOAL CON GARANTIA REAL HIPOTECARIA

03.03.1999

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)
180.303,63

SALDO12
PENDENTE
(€)
10.768,28

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

FINANCIACION ADQUISICION VEHICULO VW FINANCE, 14.000€ A 29.05.2020

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
13111

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: 30.07.2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Pedro Puy Fraga

Firmado digitalmente por Pedro Puy Fraga
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Puy
Fraga,
email=pedro.puy.fraga@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 10:17:54 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROidcLPrFkr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 30/07/2020 10:17:54
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: REY
SEGUNDO APELIDO: VARELA
NOME: JOSE MANUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

13/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

EUROS

3.370,69
RENDEMENTOS DE TRABALLO

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
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.

€
13.223,99

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

VIVENDA E GARAXE

Situación5

Data
de
adquisición

A CORUÑA

2006

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
100% COMPRAVENDA

Valor
catastral

73838,24

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contas correntes

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

22.439,9

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

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
hipoteca vivenda

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

18/09/2006 150000

SALDO12
PENDENTE
(€)

50.112,86

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
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
13119

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)

MUTUALISTA DA AVOGACIA

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 10/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

José Manuel Rey
Varela

Firmado digitalmente por José Manuel Rey Varela
Nombre de reconocimiento (DN): cn=José Manuel
Rey Varela,
email=jose.rey.varela@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.08.10 14:12:12 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROZOcrNzZVa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Rey Varela na data 10/08/2020 14:12:12

13121

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5HRuF6lMU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

VICEPORTAVOZ PARLAMENTARIA

13122

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5HRuF6lMU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

13123

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5HRuF6lMU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DO PARLAMENTO DE GALICIA

✔

13124

✔

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5HRuF6lMU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil
Fernández

13125

Firmado digitalmente por Olalla Rodil Fernández
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Olalla Rodil
Fernández,
email=olalla.rodil.fernandez@parlamentodegalici
a.gal
Fecha: 2020.07.30 13:04:25 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO5HRuF6lMU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2020 13:04:25
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODIL
SEGUNDO APELIDO: FERNÁNDEZ
NOME: OLALLA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

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

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
13127

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,
XUROS CONTAS
depósitos e activos financeiros.

2,65€

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
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
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Conta corrente Caixa Rural
- Conta corrente ABANCA

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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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 1 acción Sermos Galiza S.A.
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

2014

RENAULT CLIO

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
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:

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Firmado digitalmente por Olalla Rodil Fernández
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Olalla Rodil
Fernández,
email=olalla.rodil.fernandez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.07.30 13:04:58 +02'00'

Olalla Rodil
Fernández

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO6fId1oiJd8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2020 13:04:58
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRÍGUEZ
SEGUNDO APELIDO: ARIAS
NOME: MARTA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTERA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

06/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
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.

€
11.882,71

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

Bens inmobles de
natureza urbana. PISO

Situación5

Data
de
adquisición

PONTEV.

2005

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

PLENO DOMINIO
COMPRAVENDA

Valor
catastral

66.739,94

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA DE AFORRO ORDINARIA. CONTA CORRENTE 17.511,30

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

21 NOVEMBRO 2019

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 85
(115CV). VALOR COMPRA 17.500 €

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

HIPOTECA

26/07/2005

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

74.400

SALDO12
PENDENTE
(€)

22.603,49

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
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:

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Marta Rodríguez
Arias

Firmado digitalmente por Marta Rodríguez Arias
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Marta Rodríguez
Arias,
email=marta.rodriguez.arias@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.05 14:31:04 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO3cFiuJyqH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 05/08/2020 14:31:04
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRIGUEZ
SEGUNDO APELIDO: ESTEVEZ
NOME: DAVID
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 DE OUTUBRO DE 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

7 DE OUTUBRO DE 2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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, 10% de participación nunha
comunidades ou entidades de cooperativa de explotación
calquera clase.
comunitaria da terra.

0

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
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.

€
10.622,35

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

Vivenda

Manzaneda

2014

50%

2924,48

Palleira

Manzaneda

2014

50%

81´96

10%

68474,37

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
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.

Inmoble Cooperativa Manzaneda 2014

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ES10 2080 0424 4830 0003 3370 (50%)
ES54 2080 5314 2230 0015 0677 (50%)

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

2843,95

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 10% Coop. Explotación Comunitaria da
todo tipo de sociedades, terra: "Amarelante Soc. Coop. Galega"
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

25-04-2019

VEHÍCULO PEUGEOT 307
MATRÍCULA 1596 FHR

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
Hipoteca vivenda (50%) Abanca

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

05/2016

145.000

128.977,53

Hipoteca Cooperativa (10%) Abanca

06/2015

33.322

2.587,97

Hipoteca Cooperativa (10%) La Caixa

11/2014

70.000

24.888,91

Préstammo Persoal (50%) Abanca

04/2019

40.825

36.187,93

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
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: 10 de agosto do 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

David Rodríguez
Estévez

Firmado digitalmente por David Rodríguez Estévez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=David Rodríguez
Estévez,
email=david.rodriguez.estevez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.11 09:25:42 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROS7XmlcwwL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 11/08/2020 9:25:42
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRIGUEZ
SEGUNDO APELIDO: PEREZ
NOME: MOISES
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

01/02/2017
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

01/02/2017

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
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.

€
12.369,94

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

VIVENDA

PONTEVEDRA

TERRENO

PONTEVEDRA

189,60

TERRENO

PONTEVEDRA

700

PLENO DOMINIO 79.985,25

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

55.000

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

2018

VOLKSWAGEN TIGUAN RLINE

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
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: 07/08/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Moisés Rodríguez
Pérez

Firmado digitalmente por Moisés Rodríguez Pérez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Moisés Rodríguez
Pérez,
email=moises.rodriguez.perez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.07 12:03:54 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO79lw3RYjC1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Moisés Rodríguez Pérez na data 07/08/2020 12:03:54
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi

PRIMEIRO APELIDO: Rodriguez
SEGUNDO APELIDO: Rumbo
NOME: MATILDE BEGOÑA
ESTADO CIVIL:
Casada

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciais
DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA: 07/10/2016

DATA DE PROCLAMACIÓN:
05/10/2016
(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
condición de deputado/a.

□X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
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

EUROS

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

Parlamento de Galicia

50.389,50/anuais

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

X

X

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

X

X

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

X

X

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

9.732,31€

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
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

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o
ben6 e
Título de
adquisición

Valor
catastral

7

Vivenda unifamiliar
Anexo

A Coruña
A Coruña

2009
2009

Propiedade PD
Herdanza

Finca rústica

A
Coruña

2009

Herdanza

88.933,19 €
9.344 €

Bens inmobles
de
natureza
urbana.

Bens inmobles
de
natureza
rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

16.000 €

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta corrente

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
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

2017

Peugeot 2008

2011

Suzuki Swift

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
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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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES
Plan de pensións

12.139,99 €

Seguro de vida

30.000 €

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

Préstamos persoais Banco Santander

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

08/03/2016
16/11/2018

30.000 €
15.000 €

12.706,27 €
10.572,82 €

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

X

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: 3 de agosto de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo

Firmado digitalmente por Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo,
email=begona.rodriguez.rumbo@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.03 12:05:21 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROWOuZk3D2k8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2020 12:05:21
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: ROMERO
SEGUNDO APELIDO: FERNANDEZ
NOME: CRISTINA ISABEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SEPARADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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
ALUGUER ALMACEN
calquera clase.3

1.920

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
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.

€
11.814,36

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

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

OURENSE

11/05/1998

100%

PRAZA APARCAMENTO

OURENSE

09/02/1999

CONCESION

OURENSE

25/06/2012

HERDANZA

4.551,47

VIVENDA CON TERREO

OURENSE

25/06/2012

NUDA PROPIEDADE

58.999,01

7 FINCAS RUSTICAS

OURENSE

25/06/2012

HERDANZA

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. ALMACEN

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

86.506,11

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
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.

LOCAL COMERCIAL OURENSE 25/06/2012 HERDANZA 222.673,29

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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES
SEGURO PENSIONS MAPFRE
PLAN PENSIONS MAPFRE
PLAN PENSIONS ABANCA

6.322,16
34.135,26
8.846,15
1.635,42

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 100% SOCIEDADE MERCANTIL EN
DISOLUCION
todo tipo de sociedades, 100% SOCIEDADE UNIPERSOAL (HERDANZA)
entidades con valor económico
e cooperativas.

3.050

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

10/10/2018

TOYOTA PRIUS HIBRIDO

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)
HIPOTECA VIVENDA HABITUAL ABANCA
TOYOTA KREDIBANK GMBH

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

11/05/1998

99.167

17.464,06

10/10/2018

15.834,29

13.871,28

XULLO/2012 100.000

HIPOTECA LOCAL COMERCIAL BANCO SABADELL

SALDO12
PENDENTE
(€)

54.169,07

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
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: 31/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Cristina Isabel
Romero Fernández

Firmado digitalmente por Cristina Isabel Romero Fernández
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cristina Isabel Romero
Fernández,
email=cristina.isabel.romero.fernandez@parlamentodegalici
a.gal
Fecha: 2020.07.31 13:31:43 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9rjRSjVVP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Cristina Isabel Romero Fernández na data 31/07/2020 13:31:43
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RUEDA
SEGUNDO APELIDO: VALENZUELA
NOME: ALFONSO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

13/10/2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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 Vicepresidente e Conselleiro
Trienios
Consello de Administración Reganosa
Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo

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

EUROS
68.154,24
4.904,16
4.500/ANO
3.500/ANO

600

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
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.

€
24.776,63

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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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

VIVENDA (PISO)
TRASTEIRO

Situación5

GARAXE

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

PONTEVEDRA DECEMBRO 2005

GANANCIAL (50%)
COMPRAVENDA

75.620,37 €

DECEMBRO 2005

GANANCIAL (50%)
COMPRAVENDA

6.375,90 €

PONTEVEDRA DECEMBRO 2005

GANANCIAL (50%)
COMPRAVENDA

5.885,45 €

PONTEVEDRA DECEMBRO 2005

GANANCIAL (50%)
COMPRAVENDA

5.885,45 €

PONTEVEDRA

Bens inmobles de
natureza urbana. GARAXE

Data
de
adquisición

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITO CONTA CORRENTE, DEPÓSITO A PRAZO FIXO, CONTA
INVERSIONISTA, PAGARÉS DEPÓSITO DE CUSTODIA

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

25.000 € GANANCIAL (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
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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.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

ACCIÓNS BANCO SANTANDER
ACCIÓNS TELEFÓNICA
ACCIÓNS FLUIDRA
ACCIÓNS ALMIRAL

14.000 € (GANANCIAL 50% DECLARADO)

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

2015

MOTO BMW R 1200 RT

2016

AUTOMÓBIL OPEL MOKKA 1.6

2017 (VEHÍCULO SEGUNDA MAN.
ANO MATRICULACIÓN 2016)

AUTOMÓBIL AUDI Q3 2.0 TDI

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

18.500
GANANCIAL
(50%)

PLAN DE PENSIÓNS

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

HIPOTECA COMPRA VIVENDA

2005

150.000

85.000

PRÉSTAMO PERSOAL (DE XULLO DE 2020)

2020

30.000

30.000

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
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
13180

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: 31/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Alfonso Rueda
Valenzuela

Firmado digitalmente por Alfonso Rueda Valenzuela
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfonso Rueda
Valenzuela,
email=alfonso.rueda.valenzuela@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.31 12:45:19 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROraseSrZJa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Alfonso Rueda Valenzuela na data 31/07/2020 12:45:19
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Sánchez
SEGUNDO APELIDO: García
NOME: Antón
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciais

Casado

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 de outubro de 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

13 de outrubro de 2016

A Coruña

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS
48.332,30

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

Rendas de bens inmobles non afectas a
actividades económicas

114,31

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
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.

€
12.319,72

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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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. Casa

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Bergondo

2006

50%

A coruña

2008

50%

Valor
catastral

31.422,40

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
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.

Local comercial

57.215,38

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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.664

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)

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

VALOR (€)10

2014,62

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

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

Hipoteca Banco Popular

2006

120.000

75.434,45

Hipoteca Abanca

2008

115.000

77.600

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
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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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 agosto de 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Antón Sánchez
García

Firmado digitalmente por Antón Sánchez García
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Antón Sánchez
García,
email=anton.sanchez.garcia@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.10 22:57:45 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROP5MWKsvRe3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/08/2020 22:57:45
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: SANTALICES
SEGUNDO APELIDO: VIEIRA
NOME: MIGUEL ÁNGEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACIÓN DE BENS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS

7.168,32€

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
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.

€
33.422,97

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

Situación5

Data
de
adquisición

PISO+PRAZA GARAXE

OURENSE

1993

100% COMPRAVENDA

85.713,48

PISO

PONTEVEDRA 2002

100% COMPRAVENDA

121.855,21

PONTEVEDRA 2001

100% COMPRAVENDA

23.718,45

BAIXO COMERCIAL

PONTEVEDRA 2006

100% COMPRAVENDA

208.998,42

ADQUISICIÓN PISO + PRAZA GARAXE CON
DOCUMENTO PRIVADO, PENDENTE DE ESCRITURA
PÚBLILCA ANTE NOTARIO E VALOR CATASTRAL

PONTEVEDRA 2019

PLENO DOMINIO

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. FINCA

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

PENDENTE DE ESC E VALOR CATASTRAL

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES E PLAN DE PENSIÓNS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

163.630€

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
13194

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,
bonos, certificados de depósito, FONDOS DE INVERSIÓN E
obrigas de pagamento e demais ACTIVOS FINANCEIROS
valores equivalentes.

VALOR (€)10

361.420 €

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

ABRIL 2011
2008

AUDI A8
MOTO PIAGIO

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
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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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)

-2 PRAZAS DE GARAXE EN PONTEVEDRA
VALOR CATASTRAL 4.958,35
-COLECCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ONDE ALGUNHAS FORON
ADQUIRIDAS POR DOAZÓN E A MAIORÍA COMPRAVENDA.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 30/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Miguel Ángel
Santalices Vieira

Firmado digitalmente por Miguel Ángel Santalices Vieira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Miguel Ángel
Santalices Vieira,
email=miguel.angel.santalices.vieira@parlamentodegalicia.e
s
Fecha: 2020.07.30 11:04:30 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROsVBAun7SC3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/07/2020 11:04:30
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO:
SEGUNDO APELIDO:

SANTOS

QUEIRUGA

NOME: CARMEN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

5 de outubro de 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

10 de outrubro de 2016

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
REMUNERACIÓN COMO DEPUTADA
súa denominación.2
E TRIENIOS CSIC

EUROS

41.541,11

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
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.

€
0

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
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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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2 contas correntes: 1 conta familiar compartida en Abanca con nai e dous
irmáns e outra conta compartida no Banco Santander cun irmán

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

42.924,08

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
13202

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

Adquirido en novembro do 2011

Volkswagen Polo

Adquirido en decembro 2019

Citröen C4

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
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: 8 de agosto de 2020.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Carmen Santos
Queiruga

Firmado digitalmente por Carmen Santos Queiruga
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Carmen Santos
Queiruga,
email=carmen.santos.queiruga@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.08 22:08:26 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROtwFIlA2R35
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 08/08/2020 22:08:26
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: TELLADO
SEGUNDO APELIDO: FILGUEIRA
NOME: MIGUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
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.

€
9.266

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

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

A CORUÑA

2004

GANANCIAL

86.152,13

GARAXE

A CORUÑA

2004

GANANCIAL

12.342,23

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
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

24.200

CONTAS CORRENTES E PLAN PENSIÓNS

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

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

2008

CITROEN C4 PICASSO
SPACETOURER

2012

PEUGEOT 207

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

06/11/2008

133.991

88.280

PRESTAMO PERSOAL

XULLO 2018

15.127,15

11.983

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
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: 30.07.2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Miguel Angel
Tellado Filgueira

Firmado digitalmente por Miguel Angel Tellado Filgueira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Miguel Angel Tellado
Filgueira,
email=miguel.angel.tellado.filgueira@parlamentodegalicia.ga
l
Fecha: 2020.07.30 11:22:28 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONzX8GoRuU5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Miguel Angel Tellado Filgueira na data 30/07/2020 11:22:28
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: TORRADO
SEGUNDO APELIDO: QUINTELA
NOME: JULIO
ESTADO CIVIL:
SOLTEIRO

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
----------------------------------------

DATA DE PROCLAMACIÓN:
05/10/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:
07/10/2016

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

PONTEVEDRA

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

□ Orixinaria □ Modificativa
condición de deputado/a.

X Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
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 salarial,
soldos, honorarios, aranceis e
outras retribucións, calquera que
sexa a súa denominación.2

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

--------

---------------------------

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

EUROS

----------------

-------------------------

RENDEMENTO
INVERSIÓN
(último ano)

FONDO

DE

DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

+24,04 €

+57.000 €
(en pagos
aprazados

-1.264 €€

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
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

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o
ben6 e
Título de
adquisición

Valor
catastral

7

Bens inmobles
de
natureza
urbana.

----------------

----------- ------------

------------

----------

Bens inmobles
de
natureza
rústica.

----------------

----------- -----------

------------

----------

----------

------------

----------

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
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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CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES E DE
AFORRO

46.702 €

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.

PRÉSTAMO PERSOAL A LINO
MOURIÑO SANTIAGO
(pendente devolución 5000 € a recibir
en 2020)

VALOR (€)10

5.000 €

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

2019

Wolkswagen Eos

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(2ª man)

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
13219

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

VALOR (€)

--------------

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

--------------------------------------

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

------------

---------------

--------------

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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

----------------------------------------

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: 29/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Julio Torrado
Quintela

Firmado digitalmente por Julio Torrado
Quintela
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Julio
Torrado Quintela ,
email=julio.torrado.quintela@parlamentod
egalicia.es
Fecha: 2020.07.29 09:46:05 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROzyGabtZDM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Julio Torrado Quintela na data 29/07/2020 9:46:05
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: TRENOR
SEGUNDO APELIDO: LOPEZ
NOME: GONZALO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTERO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

01/02/2017
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

01/02/2017

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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, DIVIDENDOS
comunidades ou entidades de
calquera clase.

764,24

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
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.

€
11.371,79

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
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

A CORUÑA

19/01/2010

PLENO DOMINIO COMPRA

29.304,51

PISO

RIBADEO

05/08/2013

PLENO DOMINIO COMPRA

22794,86

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

8.890,27

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)

Débeda
pública,
obrigas,
ACCIÓNS SANTANDER,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais TELEFONICA E INDITEX - VALOR
COTIZACIÓN A 06/08/2020
valores equivalentes.

VALOR (€)10

21.042,26

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

12/2008

ALFA ROMEO 147

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
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

PLANS DE PENSIÓNS

VALOR (€)

8.396,17

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

PRESTAMO VIVIENDA

19/01/2010

145.000

94.247,84

PRESTAMO VIVIENDA

05/08/2013

80.000

59.232,87

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
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:

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Gonzalo Trenor
López

Firmado digitalmente por Gonzalo Trenor López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Gonzalo Trenor
López,
email=gonzalo.trenor.lopez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.07 09:58:29 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRO9NCzI52xe5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Gonzalo Trenor López na data 07/08/2020 9:58:29
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VÁZQUEZ
SEGUNDO APELIDO: DOMÍNGUEZ
NOME: SANDRA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACIÓN DE BIENES

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

06/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

07/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS

43.893,98

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
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.

€
1.761,34

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

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

28.169,56€

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 2017

AUDI Q5

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
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
13236

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: 30 XULLO 2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Sandra Vázquez
Domínguez

Firmado digitalmente por Sandra Vázquez Domínguez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Vázquez
Domínguez,
email=sandra.vazquez.dominguez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.30 10:35:26 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTRONZSmTTo4p7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Sandra Vázquez Domínguez na data 30/07/2020 10:35:26
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VEGA
SEGUNDO APELIDO: PEREZ
NOME: DANIEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

21/11/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

21/11/2016

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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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

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

EUROS

450

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
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.

€
13.108,79

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
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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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

39.000

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

MARZO 2017

MERCEDES CLASE B-200

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
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
13244

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: 28/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Daniel Vega Pérez

Firmado digitalmente por Daniel Vega Pérez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Daniel Vega
Pérez,
email=daniel.vega.perez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2020.07.28 13:22:35 +02'00'

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROURycicEJ77
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Daniel Vega Pérez na data 28/07/2020 13:22:35
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VILÁN
SEGUNDO APELIDO: LORENZO
NOME: PATRICIA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN: 5/10/2016

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA: 7/10/2016

PONTEVEDRA

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

□ Orixinaria □ Modificativa
condición de deputado/a.

x Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

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

1
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DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

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

RENDEMENTOS DO TRABALLO
(netos)

EUROS

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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
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)

RESULTADO
DECLARACIÓN:

-2.221,73 €
RETENCIÓNS:

11.835,18 €

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

Clase e
características4
PISO

Bens inmobles
de
natureza
TRASTEIRO
urbana.

Situación5

PONTEVEDRA

Data
de
Dereito
adquisición sobre o ben6
e Título de
adquisición7
4/7/2005

COMPRA
VENDA

Valor
catastral

48.919´15

50%
PONTEVEDRA

10/03/2009

COMPRA
VENDA

25.407´62

50%

Bens inmobles
de
natureza
rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

13.036,87 euros

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.
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

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
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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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

HIPOTECA

4/07/2005

157.000

107.506,91

HIPOTECA

10/03/2009

24.900

PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)

12.021,21

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
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.
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: 3 DE AGOSTO DE 2020
Sinatura:

Patricia Vilán
Lorenzo

Firmado digitalmente por Patricia
Vilán Lorenzo
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Patricia Vilán Lorenzo,
email=patricia.vilan.lorenzo@parlam
entodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.03 12:50:20 +02'00'

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
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.

7
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CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROehpSCfUFX0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Patricia Vilán Lorenzo na data 03/08/2020 12:50:20
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VILLARES
SEGUNDO APELIDO: NAVEIRA
NOME: LUÍS
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
-----------

SOLTEIRO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

02/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

13/10/2016

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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,
XUROS CONTAS BANCARIAS
depósitos e activos financeiros.

0,02

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
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.

€
14350,96

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

CASA. VIVENDA HABITUAL

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

LUGO

30/12/2010

PLENO DOMINIO.
COMPRAVENDA

34.931,45 €

24/01/2007

NÚA PROPIEDADE.
HERDANZA

24.114,34 €

07/05/2018

PLENO DOMINIO.
COMPRAVENDA

4.555,17€

PISO. 19 % DA TITULARIDADE LUGO
PRAZA DE APARCAMENTO. ADQUIRIDA POR
LUGO
6500 €

BARALLA

FINCAS RUSTICAS HERDADAS (4,75 % DA
TITULARIDADE

24/01/2007

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

NÚA PROPIEDADE

Valor
catastral

2.737,30€

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA DE AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

SALDO MEDIO (2019): 18.738,73 €

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-decembro-2016
Importe 8.500 €

VEHÍCULO PEUGEOT 308

Substitución do consignado 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: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
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

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

09/09/2011

PRESTAMO HIPOTECARIO ADQUISICIÓN VIVIENDA HABITUAL

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

153.500 €

SALDO12
PENDENTE
(€)

63.560,03 €

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
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: 31/07/2020

CSV: BOPGDSPGb9bQUUMuT1
REXISTROOQSh4tkwo2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Firmado digitalmente por Luis Villares Naveira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Luis Villares
Naveira,
email=luis.villares.naveira@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2020.08.07 11:27:43 +02'00'

Luis Villares
Naveira

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
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ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

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

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
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2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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