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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas
COMISIóN 3ª, ECONOMíA, FACENDA E ORzAMENTOS

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 21 de xaneiro de 2022, adoptou
os seguintes acordos:

Rexeitamento das iniciativas:
- 22288 (11/PNC-002108)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos incentivos ﬁscais aplicados dende o ano 2016
BOPG nº 206, do 29.09.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 27112 (11/PNC-002502)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en materia de políticas de emprego
BOPG nº 256, do 14.01.2022
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 1: resulta rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Punto 2: resulta rexeitado por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO
A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 20 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
Aprobación sen modiﬁcacións
- 24538 (11/PNC-002297)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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XI lexislatura. Número 263. 25 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Amigo Díaz, María Encarnación e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para ampliar os puntos de atención
continuada que conten cunha superﬁcie axeitada para facilitar o traslado de pacientes a centros
hospitalarios a través dos dous helicópteros cos que conta o 061
BOPG nº 228, do 17.11.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra
e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a ampliar os puntos de atención continuada que
conten cunha superﬁcie axeitada para facilitar o traslado de pacientes acentros hospitalarios a través dos dous helicópteros cos que conta o 061, solicitando a colaboración dos concellos, que facilitarán a dispoñibilidade de terreos, de ser preciso.»

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 25940 (11/PNC-002439)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e seis deputados/as máis
Sobre a extensión por parte da Xunta de Galicia das casas do maior naqueles concellos onde non
estea en funcionamento ningún centro de día
BOPG nº 243, do 17.12.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar apostando polo
envellecemento de proximidade estendendo as casas do maior naqueles concellos
onde non estea en funcionamento ningún centro de día.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 16144 (11/PNC-001622)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para facer compatible a Renda de inclusión social de Galicia coa percepción do Ingreso Mínimo Vital ou doutras prestacións da mesma
natureza
BOPG nº 140, do 19.05.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
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- 16687 (11/PNC-001693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para recuperar progresivamente a presencialidade na atención primaria
BOPG nº 152, do 09.06.2021
Sométese a votación por puntos:
Puntos 1 e 3: resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Punto 2: resulta rexeitado por 2 votos a favor, 10 votos en contra e 0 abstencións.
- 24247 (11/PNC-002266)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o traslado das persoas que vivan en residencias de maiores e dean positivo en covid a centros
intermedios habilitados
BOPG nº 224, do 10.11.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 25990 (11/PNC-002445)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a anticipación na loita contra a covid-19
BOPG nº 239, do 10.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES
A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 21 de xaneiro de
2022, adoptou os seguintes acordos:
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Aprobación con modiﬁcacións
- 24129 (11/PNC-002257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e dous deputados/as máis
Sobre a protección da propiedade colectiva das comunidades de montes veciñais en man común
no dominio marítimo-terrestre
BOPG nº 220, do 03.11.2021
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Sométese a votación por puntos co resultado seguinte:
Puntos 1 e 2: aprobado por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.
Punto 3: rexeitado por 3 votos a favor, 9 votos en contra e 0 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Promover con urxencia medidas de apoio e asesoramento ás comunidades de montes en man
común de Galicia afectadas polas notiﬁcacións de Catastro referidas á titularidade dos montes en
dominio marítimo-terrestre.
2. Demandar do Goberno de España que inicie os trámites precisos para proceder a reformar o artigo 9 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, para que as titularidades de carácter comunitario
como son os montes veciñais en man común poidan existir legalmente dentro da zona de dominio
público marítimo-terrestre e do deslinde de costas, sometidas en todo caso aos límites de uso e
autorizacións que se consideren necesarios.»
- 25932 (11/PNC-002437)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Armada Pérez, José Antonio e seis deputados/as máis
Sobre a solicitude por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España da inclusión na absorción de contabilización de créditos de carbono dos proxectos que xestionen masas forestais de forma sustentable
BOPG nº 239, do 10.12.2021
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, por 10 votos
a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
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1. Que solicite ao Goberno de España que aposte por recoñecer e compensar as masas forestais
xestionadas de forma sustentable permitindo aos seus propietarios que os créditos de carbono
xerados polas absorcións lles aseguren ingresos complementarios, en compensación ao beneﬁcio
que ofrece á sociedade”.
2. Reclamar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que cumpra coa recomendación da Unión
Europea e faga un cambio de criterio modiﬁcando o decreto que regula o Rexistro de pegada de
carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de carbono para primar como sumidoiros de carbono aqueles derivados dunha xestión forestal sustentable.»

Rexeitamento da iniciativa
- 25139 (11/PNC-002352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

100526
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Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa axilización dos anticipos da política agraria común
BOPG nº 232, do 24.11.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 25205 (11/PNC-002360)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio
Rural, respecto da autorización extractiva de seixo de silicio concedida á empresa Erimsa nos concellos de Frades, Mesía, Oroso e Ordes
BOPG nº 236, do 01.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
- 25430 (11/PNC-002388)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver a tramitación do aumento de rendemento das explotacións aprobado polo Consello Regulador da Denominación de
Orixe do Ribeiro
BOPG nº 236, do 01.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

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
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Acordo da Mesa do Parlamento, do 18 de xaneiro de 2022, en relación coas declaracións
de actividades e de bens de dereitos de varios deputados e deputadas
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
Declaracións orixinarias de actividades:
—Dª María Begoña Freire Vázquez (doc. núm. 22768)
—D. Jesús Miguel Prado Patiño (doc. núm. 22839)
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—D. Moisés Rodríguez Pérez (doc. núm 22842)
—Dª Rosalía López Sánchez (doc. núm. 22851)
— Dª Belén Cachafeiro Anta (doc. núm. 22854 e complementaria doc. núm. 24286)
— D. Carlos Gómez Salgado (doc. núm. 22864 e complementaria doc. núm. 24285)
— D. Adrián Pardo López (doc. núm. 24196)
Declaracións modiﬁcativa de actividades:
—Dª Iria Carreira Pazos (doc. núm. 17861)
Declaracións orixinaria de bens e dereitos:
—D. Adrián Pardo López (doc. núm. 22767)
—Dª María Begoña Freire Vázquez (doc. núm. 22769)
— D. Jesús Miguel Prado Patiño (doc. núm 22838)
— D. Moisés Rodríguez Pérez (doc. núm. 22843)
— Dª Rosalía López Sánchez (doc. núm. 22852)
— Dª Belén Cachafeiro Anta (doc. núm 22853)
—D. Carlos Gómez Salgado (doc. núm. 22863)
Declaracións modiﬁcativas de bens e dereitos:
—D. José Manuel Rey Varela (doc. núm. 19014)
—D. Diego Calvo Pouso (doc. núm. 19034)
—Dª María Corina Porro Martínez (doc. núm. 19310)
—D. José Alberto Pazos Couñago (doc. núm. 26141)
—Dª Teresa Egerique Mosquera (doc. núm. 26170)
Declaracións de bens e dereitos, por cesamento na condición de deputado:
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—Dª Ethel María Vázquez Mourelle (doc. núm. 22276)
—Dª Fabiola García Martínez (doc. núm. 22480)
—Dª María Ángeles Vázquez Mejuto (doc. núm. 22491)
—D. Román Rodríguez González (doc. núm. 22957)
—D. Valeriano Martínez García (doc. núm. 23189)
—D. José González Vázquez (doc. núm. 26192)
—D. Álvaro Pérez López (doc. núm. 26372)
Tómase coñecemento e publíquense as declaracións no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e
no Portal de transparencia da Cámara.
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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FREIRE
VAZQUEZ

MARIA BEGOÑA

A CORUÑA

20/09/2021

22/09/2021
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✔

✔

CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E VIVENDA DELEGACION PROVINCIAL A CORUÑA TITULADO
SUPERIOR GRUPO I CATEGORIA 4 PASE A SITUACION DE SERVIZOS ESPECIAIS SOLICITADO O 24.09.2021.
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Freire Vázquez,
María Begoña
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Firmado digitalmente por Freire Vázquez, María Begoña
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Freire Vázquez,
María Begoña,
email=begona.freire.vazquez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 11:15:18 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

Freire Vázquez, María Begoña na data 27/09/2021 11:15:18
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PRADO
PATIÑO

JESÚS MIGUEL

A CORUÑA

20/09/2021

21/09/2021
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Prado Patiño,
Jesús Miguel
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Firmado digitalmente por Prado Patiño, Jesús Miguel
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Prado Patiño,
Jesús Miguel,
email=jesus.miguel.prado.patino@parlamentodegalicia.
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Fecha: 2021.09.27 12:26:12 +02'00'
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Prado Patiño, Jesús Miguel na data 27/09/2021 12:26:12
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RODRÍGUEZ
PÉREZ

MOISÉS.

PONTEVEDRA

20/09/2021
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✔

✔

✔

100541

✔

27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO6IxuOsEn25
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Moisés
Rodríguez Pérez

100542

Firmado digitalmente por Moisés Rodríguez Pérez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Moisés
Rodríguez Pérez,
email=moises.rodriguez.perez@parlamentodegalicia
.gal
Fecha: 2021.09.27 12:49:03 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO6IxuOsEn25
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Moisés Rodríguez Pérez na data 27/09/2021 12:49:03

100543

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlDSjNobOY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LÓPEZ
SÁNCHEZ

ROSALÍA

A CORUÑA

20/09/2021

21/09/2021

100544

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlDSjNobOY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

100545

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlDSjNobOY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

100546

✔

PENSIÓN POR INCAPACIDADE LABORAL.

27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlDSjNobOY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

López Sánchez,
Rosalía

100547

Firmado digitalmente por López Sánchez, Rosalía
Nombre de reconocimiento (DN): cn=López
Sánchez, Rosalía,
email=rosalia.lopez.sanchez@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2021.09.27 13:58:20 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlDSjNobOY8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

López Sánchez, Rosalía na data 27/09/2021 13:58:20

100548

CACHAFEIRO
ANTA
BELÉN

PONTEVEDRA
20/09/2021

21/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROk1r4lhQmw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

Concelleira e Voceira da Corporación Municipal de Forcarei.

100549

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROk1r4lhQmw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

100550

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROk1r4lhQmw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

100551

✔

27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROk1r4lhQmw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cachafeiro
Anta, Belén

100552

Firmado digitalmente por Cachafeiro Anta, Belén
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cachafeiro
Anta, Belén,
email=belen.cachafeiro.anta@parlamentodegalici
a.gal
Fecha: 2021.09.27 14:19:35 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROk1r4lhQmw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Cachafeiro Anta, Belén na data 27/09/2021 14:19:35

100553

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RpkvEkzpk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CACHAFEIRO
ANTA

BELÉN

PONTEVEDRA

20/09/2021

21/09/2021

100554

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RpkvEkzpk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100555

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RpkvEkzpk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100556

OBSERVACIÓNS COMPLEMENTARIAS AO DOCUMENTO CON NÚMERO DE
REXISTRO 22854.

02/11/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RpkvEkzpk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cachafeiro
Anta, Belén

100557

Firmado digitalmente por Cachafeiro Anta, Belén
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cachafeiro
Anta, Belén,
email=belen.cachafeiro.anta@parlamentodegalici
a.gal
Fecha: 2021.11.02 14:37:04 +01'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RpkvEkzpk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Cachafeiro Anta, Belén na data 02/11/2021 14:37:04

100558

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlfv2EjkpR6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

GÓMEZ
SALGADO

CARLOS

OURENSE

20/09/2021

22/09/2021

100559

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlfv2EjkpR6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

TRABALLADOR EN CLINICA DENTAL CEOX. SILVIA DOPAZO EXPÓSITO.

100560

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlfv2EjkpR6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

100561

✔

27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlfv2EjkpR6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gómez
Salgado, Carlos

100562

Firmado digitalmente por Gómez Salgado, Carlos
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Gómez
Salgado, Carlos,
email=carlos.gomez.salgado@parlamentodegalic
ia.gal
Fecha: 2021.09.27 17:25:49 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROlfv2EjkpR6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Gómez Salgado, Carlos na data 27/09/2021 17:25:49

100563

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RtS8sf99g-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

GÓMEZ
SALGADO

CARLOS

OURENSE

20/09/2021

22/09/2021

100564

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RtS8sf99g-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100565

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RtS8sf99g-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100566

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA Á PRESENTADA NO DOCUMENTO CON
NÚMERO DE REXISTRO 22.864.

02/11/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RtS8sf99g-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gómez
Salgado, Carlos

100567

Firmado digitalmente por Gómez Salgado, Carlos
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Gómez
Salgado, Carlos,
email=carlos.gomez.salgado@parlamentodegalic
ia.gal
Fecha: 2021.11.02 14:28:54 +01'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-RtS8sf99g-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Gómez Salgado, Carlos na data 02/11/2021 14:28:54

100568

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-cFL40ZDEt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PARDO
LOPEZ

ADRIAN

A CORUÑA

20/09/2021

22/09/2021

100569

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-cFL40ZDEt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

100570

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-cFL40ZDEt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

✔

✔

100571

✔

29/10/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-cFL40ZDEt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pardo López,
Adrián

100572

Firmado digitalmente por Pardo López, Adrián
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pardo
López, Adrián,
email=adrian.pardo.lopez@parlamentodegalici
a.gal
Fecha: 2021.10.29 10:16:05 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-cFL40ZDEt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Pardo López, Adrián na data 29/10/2021 10:16:05

100573

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORfLvs3jxS9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CARREIRA
PAZOS

IRIA

A CORUÑA

22/07/2020

28/07/2020

100574

✔

✔

Médica interna residente en Medicina familiar e comunitaria até o 25 de xuño de 2021,
data na que causei baixa para pasar a adicarme en exclusiva a actividade parlamentaria a
partir do 26 de xuño.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORfLvs3jxS9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100575

✔

✔

Até o 25 de xuño de 2021, data na que causei baixa para adicarme en exclusiva
á actividade parlamentaria a partir do 26 de xuño.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORfLvs3jxS9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

✔

100576

✔

05/07/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORfLvs3jxS9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira
Pazos

100577

Firmado digitalmente por Iria Carreira Pazos
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Iria
Carreira Pazos, email=
iria.carreira.pazos@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.07.05 13:18:40 +02'00'

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORfLvs3jxS9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 05/07/2021 13:18:40

100578

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PARDO
SEGUNDO APELIDO: LOPEZ
NOME: ADRIAN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/09/2021

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100579

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,
SALARIO XUNTA DE GALICIA
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

24.000

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100580

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

A CORUÑA

DECEMBRO 2019

PLENO DOMINIO

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

FINCA

96,09

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
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
100581

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA AFORRO ORDINARIO
FONDO RENTA FIXA PATRIMONIAL

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)
9.830,26

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
100582

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 2020

RENAULT MEGANE

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100583

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
(€)

AGOSTO 2020 16.132,01

FINANCIACION RENAULT MEGANE

SALDO12
PENDENTE
(€)

12.944,40

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
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
100584

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: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Pardo López,
Adrián

Firmado digitalmente por Pardo López, Adrián
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pardo López,
Adrián,
email=adrian.pardo.lopez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 11:13:24 +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
100585

7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROnnmUhnIsu7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Pardo López, Adrián na data 27/09/2021 11:13:24

100586

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO:

FREIRE

SEGUNDO APELIDO:

VAZQUEZ

NOME:

MARIA BEGOÑA

ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SOLTEIRA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/09/2021

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100587

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,
RENDEMENTOS DO TRABALLO
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

31.482,63

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
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.

€
4.995,22

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100588

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA

A CORUÑA

23.12.2003

PLENO DOMINIO 31.216,80

PRAZA GARAXE

A CORUÑA

28.09.2000

USO E DESFRUTE
(CESIONAIRO)

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

3.000

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
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
100589

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS DE AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)
9.918,33

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
100590

4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

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

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

30.11.1999

FORD FOCUS

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
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 MUTUALIDAD DA ABOGACIA

VALOR (€)

45.339,41
(ACUMULADO)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
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: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Freire Vázquez,
María Begoña

Firmado digitalmente por Freire Vázquez, María Begoña
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Freire Vázquez,
María Begoña,
email=begona.freire.vazquez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 11:16:17 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROYiAxaD2UZ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Freire Vázquez, María Begoña na data 27/09/2021 11:16:17

100594

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRÍGUEZ
SEGUNDO APELIDO: PÉREZ
NOME: MOISÉS
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

21/09/2021

PONTEVEDRA.

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100595

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€
5.397,93

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.

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

VIVIENDA

PONTEVEDRA

PLENO DOMINIO 78.985,25

TERRENO

PONTEVEDRA

PLENO DOMINIO

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

60.000 EUROS

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

WOLSVAGEN TIGUAN.

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
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: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
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: 2021.09.27 12:44:51 +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.

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROrllOw0bju6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Moisés Rodríguez Pérez na data 27/09/2021 12:44:51

100602

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PRADO
SEGUNDO APELIDO: PATIÑO
NOME: JESÚS MIGUEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

21/09/2021.

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
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.

€
-234,42

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
100604

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

A CORUÑA

1991

100%

70.000

A CORUÑA

2016

100%

120.000

FINCA LABRADÍO

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

APARTAMENTO

Bens inmobles de
natureza urbana. CASA

Bens inmobles de
natureza rústica.

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
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
100605

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CAIXA BANK

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

1.000 EUROS.

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100607

5

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

PLAN DE PENSIONES

VALOR (€)

20.000

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
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
100608

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: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Prado Patiño, Jesús
Miguel

Firmado digitalmente por Prado Patiño, Jesús Miguel
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Prado Patiño, Jesús
Miguel,
email=jesus.miguel.prado.patino@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 12:28:02 +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
100609

7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROKnuociOMh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Prado Patiño, Jesús Miguel na data 27/09/2021 12:28:02

100610

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: LÓPEZ
SEGUNDO APELIDO: SÁNCHEZ
NOME: ROSALÍA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

21/09/2021

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100611

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, PENSIÓN POR INCAPACIDADE ABSOLUTA
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, DIVIDENDO
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
INTERESES
depósitos e activos financeiros.

EUROS

21.410,20

27.280

7,89

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
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.

€
18.888,51

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
100612

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

PISO

A CORUÑA

20/10/2016

GANANCIAIS

94.681,39

PISO

A CORUÑA

23/01/2019

COMPRAVENDA

50.436,59

A CORUÑA

23/01/2019

COMPRAVENDA

4.464,41

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. PRAZA GARAXE

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
(2) VER NOTA
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
100613

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

2.745,30

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100614

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 COTIZADAS EN
obrigas de pagamento e demais MERCADOS
valores equivalentes.

VALOR (€)10

320,96

Accións e participacións en (4) VER NOTA.
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento

FONDOS DE INVESTIMENTO(3)

86.534,90

Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras (4) VER NOTA.
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100615

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

20/10/2016

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

150.000,00

SALDO12
PENDENTE
(€)

128.231,68

BANCO SANTANDER.(3)

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
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
100616

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)

(1) COTA LÍQUIDA TOTAL ( ESTATAL +AUTONÓMICA) PAGADA EN
DECLARACIÓN CONXUNTA.
(2) E (4) NA ACTUALIDADE E A TRAVÉS DUN PROCESO DE SEPARACIÓN
DE BENS, DO QUE SE ACHEGA COMPROMISO DE APERTURA, PROCEDO
Á RENUNCIA DUNHA PARTICIPACIÓN DO 8% EN MAUD, S.L.. ASÍ MESMO,
ESTA SOCIEDADE NON FIRMARÁ NINGÚN CONTRATO COA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALEGA MENTRES NON SE COMPLETE DITO
PROCESO DE SEPARACIÓN DE BENS, CUMPRINDO DESTE XEITO CO
ESTABLECIDO NO ART.6.4 (C,D).
(3) SALDO A 26/09/2021.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

López Sánchez,
Rosalía

Firmado digitalmente por López Sánchez, Rosalía
Nombre de reconocimiento (DN): cn=López Sánchez,
Rosalía,
email=rosalia.lopez.sanchez@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 13:54:20 +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
100617

7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROdZ0U9AnYl7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

López Sánchez, Rosalía na data 27/09/2021 13:54:20

100618

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Cachafeiro
SEGUNDO APELIDO: Anta
NOME: Belén
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Soltera

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/09/2021

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100619

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
RENDAS DE TRABALLO

EUROS

13.177,08

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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.

€
0.62€

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
100620

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. LOCAL COMERCIAL

Situación5

PONTEVEDRA

Data
de
adquisición

XANEIRO
2018

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

P.D
COMPRAVENDA

41.362,02€

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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
100621

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS BANCARIOS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

32.178,97€

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
100622

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

5.000 €

VALORES MOBILIARIOS E
Participacións en fondos de FONDOS DE INVERSIÓN
investimento

30.663,77 €

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

09/09/2015

CITROEN DS4

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100623

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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
100624

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: 23/09/2021
Sinatura: CACHAFEIRO ANTA,

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

BELEN (AUTENTICACIÓN)

Cachafeiro
Anta, Belén

Firmado digitalmente por Cachafeiro Anta, Belén
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cachafeiro
Anta, Belén,
email=belen.cachafeiro.anta@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2021.09.27 14:23:43 +02'00'

Firmado digitalmente por
CACHAFEIRO ANTA, BELEN
(AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2021.09.23 17:15:54 +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

Asinado dixitalmente por:
CACHAFEIRO ANTA, BELEN (AUTENTICACIÓN) na data 23/09/2021 17:15:54

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cachafeiro Anta, Belén na data 27/09/2021 14:23:43
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Cachafeiro
SEGUNDO APELIDO: Anta
NOME: Belén
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Soltera

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/09/2021

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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
RENDAS DE TRABALLO

EUROS

13.177,08

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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.

€
0.62€

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. LOCAL COMERCIAL

Situación5

PONTEVEDRA

Data
de
adquisición

XANEIRO
2018

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

P.D
COMPRAVENDA

41.362,02€

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS BANCARIOS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

32.178,97€

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

5.000 €

VALORES MOBILIARIOS E
Participacións en fondos de FONDOS DE INVERSIÓN
investimento

30.663,77 €

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

09/09/2015

CITROEN DS4

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
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: 23/09/2021
Sinatura: CACHAFEIRO ANTA,

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

BELEN (AUTENTICACIÓN)

Cachafeiro
Anta, Belén

Firmado digitalmente por Cachafeiro Anta, Belén
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cachafeiro
Anta, Belén,
email=belen.cachafeiro.anta@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2021.09.27 14:23:43 +02'00'

Firmado digitalmente por
CACHAFEIRO ANTA, BELEN
(AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2021.09.23 17:15:54 +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

Asinado dixitalmente por:
CACHAFEIRO ANTA, BELEN (AUTENTICACIÓN) na data 23/09/2021 17:15:54

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROxnQJJQscQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cachafeiro Anta, Belén na data 27/09/2021 14:23:43
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: GÓMEZ
SEGUNDO APELIDO: SALGADO
NOME: CARLOS
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DIVORCIADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/09/2021
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/09/2021

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
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 CEOX CLINICA DENTAL. SILVIA DOPAZO
EXPÓSITO
súa denominación.2

EUROS

4.950,49

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
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.

€
76,85

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

Bens inmobles de
natureza urbana. SOLAR

Bens inmobles de
natureza rústica.

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

OURENSE

1995

COMPRAVENDA

50.046,92

OURENSE

HERENCIA

COPROPIETARIO

13.615,26

VARIAS FINCAS

PONTEVEDRA HERENCIA

COPROPIETRIO

FINCA

OURENSE

COPROPIETARIO

HERENCIA

Valor
catastral

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

105.574,18

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

2015

AUDI A4 AVANT

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
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 PENSIONES PERSONAL ABANCA RV MIXTA
PLAN DE JUBILACIÓN 6000 SANTA LUCÍA
PLAN DE AFORRO SANTANDER

VALOR (€)

14.298,65
48.000,00
1.683,00

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
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)

Despois dun recente proceso de divorcio e liquidación de gananciais seguirei
figurando na hipoteca que compartíamos ambos conxuges, aínda que, do pago
das cuotas da mesma segundo convenio regulador e liquidación de gananciais
farase cargo ata a súa liquidación a miña ex conxuge por estar esta hipoteca
vencellada a un inmoble que lle correspondeu a ela.
Son propietario de varios obxectos de arte e xoias de certo valor económico
herdados dos meus pais.

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 27/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Gómez Salgado,
Carlos

Firmado digitalmente por Gómez Salgado, Carlos
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Gómez Salgado,
Carlos,
email=carlos.gomez.salgado@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.09.27 17:58:09 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROZVCjs0bkM4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Gómez Salgado, Carlos na data 27/09/2021 17:58:09

100642

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:

12/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

22/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100643

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100644

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
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
100645

3

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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conta corrente (herdanza)

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

84.400€

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
100646

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

Herdanza 2021

Volkswagen Golf (8.460€)

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100647

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
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
100648

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: 21/07/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
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: 2021.07.21 12:32:42 +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.

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROM65msvMfL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Rey Varela na data 21/07/2021 12:32:42

100650

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:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

31/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100651

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100652

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
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
100653

3

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
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 (€)

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
100654

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

EMBARCACION QUICKSILVER 620 SPORT AÑO 2004

2021

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100655

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)
* CORRECION ERROS DECLARACION ANTERIOR:

PRESTAMO PERSOAL POR COMPRA INMOBLES

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)
61.610

SALDO12
PENDENTE
(€)
61610

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
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
100656

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: 21/07/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
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: 2021.07.21 12:31:48 +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.

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO3J0iMYK395
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Diego Calvo Pouso na data 21/07/2021 12:31:48

100658

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: PORRO
SEGUNDO APELIDO: MARTÍNEZ
NOME: MARÍA CORINA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DIVORCIADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

30/07/2020

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100659

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

€

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100660

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
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

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
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 (€)

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

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
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

Con motivo da venda dun inmoble herdado, fago constar a
cantidade percibida.

VALOR (€)

10.125

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
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: 23/07/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Corina Porro
Martínez

Firmado digitalmente por María Corina Porro Martínez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Corina
Porro Martínez ,
email=corina.porro.gonzalez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.07.23 13:59:26 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROGoqkW19ex9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Corina Porro Martínez na data 23/07/2021 13:59:26

100666

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:

24/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

30/07/2020

Pontevedra

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100667

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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

Situación5

Data
de
adquisición

NAVE INDUSTRIAL

Pontevedra

07/12/2020

Nuda propiedade/mellora

556.047,59

Local comercial

Pontevedra

07/12/2020

Nuda propiedade/mellora

38.329,98

Pontevedra

07/12/2020

Nuda propiedade/mellora

32.567,04

07/12/2020

Nuda propiedade/mellora

115.204,94

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. Local comercial
CASA

Pontevedra

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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 (€)

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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: 13/12/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
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.es
Fecha: 2021.12.13 11:36:11 +01'00'

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

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
100673

7

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-KmcnOyOLk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José Alberto Pazos Couñago na data 13/12/2021 11:36:11

100674

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:

21/09/2020
(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 /09/ 2020

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
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
retribucións, calquera que sexa a DIETAS CONCELLEIRA NO CONCELLO DE
VIGO
súa denominación.2
Dividendos e participación en Centro Hipotecario de Gestión
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.

EUROS

5.100

13.000

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
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.

€
15.621,17

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
Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

RÚA
11/11/2021
ZARAGOZA
. VIGO

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
En comunidad de bienes
50%
Compravenda

Valor
catastral

56.956€

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta corrente/ conta aforros

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

17.986

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, PARTICIPACIÓN DE 12% EGERIQUE
bonos, certificados de depósito, ASESORES, S.L.
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.

VALOR (€)10

372

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
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)
PRÉSTAMOS HIPOTECARIO ABANCA

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

10/11/2021 283.200,00€283.200,00€

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
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: 14/12/2020

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Teresa Egerique
Mosquera

Firmado digitalmente por Teresa Egerique Mosquera
Nombre de reconocimiento (DN): o=Parlamento de Galicia,
cn=Teresa Egerique Mosquera,
email=teresa.egerique.mosquera@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2021.12.14 10:00:38 +01'00'

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

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-rT73NsX3y-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Teresa Egerique Mosquera na data 14/12/2021 10:00:38

100682

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Vázquez
SEGUNDO APELIDO: Mourelle
NOME: Ethel María
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Gananciales

Casada

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

12 de julio de 2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

29/07/2020

Provincia de A Coruña

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
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,
Rendimento neto Renta 2020
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

85.025,83

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
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
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.

€
13.475,33

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

18/12/2000

Pleno dominio

38.962,75

Vivienda

A Coruña

06/06/2008

Ganancial

103.075,98

A Coruña

30/12/2016

Ganancial

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. Trastero

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
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:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cuenta de ahorro ordinario y cuenta corriente a fecha de 19/09/2021

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

92.470,62

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:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
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:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
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

CSV:
REXISTROSi3ootXPw9
BOPGDSPG-Naek18M5a-6
CVE:
jl1ZTlFjZ0
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: VAZQUEZ MOURELLE, ETHEL MARIA
Cargo: Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
Data e hora: 19/09/2021 15:21:36

(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: 21/09/2021
Sinatura:

Ethel María
Vázquez Mourelle

Firmado digitalmente por Ethel María Vázquez Mourelle
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ethel María
Vázquez Mourelle ,
email=ethel.vazquez.mourelle@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.09.21 11:07:21 +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.
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7

Asinado dixitalmente por:
ETHEL MARIA VAZQUEZ MOURELLE - 76364989K na data 19/09/2021 15:21:36

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROSi3ootXPw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ethel María Vázquez Mourelle na data 21/09/2021 11:07:21

100690

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: GARCIA
SEGUNDO APELIDO: MARTINEZ
NOME: FABIOLA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACIÓN DE BENS.

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

31/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
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
NÓMINA
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

68.412,12

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
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.

18.325,76

€

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
100692

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

Pontevedra

Privativo

73.448,61

Pontevedra

Privativo

5.536,74

GARAXE

Pontevedra

Privativo

5.536,74

ROCHO

Pontevedra

Privativo

2.636,79

PISO

Bens inmobles de
natureza urbana. GARAXE

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ES8920800303133020003574

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

10.210 EUROS

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

17/11/2016

MERCEDES GLC 220

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
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: 22/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Fabiola García
Martínez

Firmado digitalmente por Fabiola García Martínez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Fabiola García
Martínez ,
email=fabiola.garcia.martinez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.09.22 17:16:30 +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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CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROXrXUzE4Vj3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Fabiola García Martínez na data 22/09/2021 17:16:30

100698

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VÁZQUEZ
SEGUNDO APELIDO: MEJUTO
NOME: MARÍA ÁNGELES
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS.

CASADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

28/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
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, Consellería Medio Ambiente, Territorio e
soldos, honorarios, aranceis e outras Vivienda
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

69.988,92
euros.

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

0,30 euros

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
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.

€
21.153,71

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

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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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.

TERRENO

A CORUÑA

COMPRAVENDA

1.502,53

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Contas financeiras

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

179.560 euros.

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

Ano 2018

VEHÍCULO VOLKSWAGEN TOURAN
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
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)

LEASING VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 - CAIXABANK

2018

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

4.281,16

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
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: 22/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Ángeles
Vázquez Mejuto

Firmado digitalmente por María Ángeles Vázquez Mejuto
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Ángeles
Vázquez Mejuto,
email=maria.vazquez.mejuto@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.09.22 17:42:24 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRORzJmGsiTD8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Ángeles Vázquez Mejuto na data 22/09/2021 17:42:24
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: RODRÍGUEZ
SEGUNDO APELIDO: GONZÁLEZ
NOME: ROMÁN
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAL

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

20/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

03/08/2020

Pontevedra

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
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
Traballo por conta allea
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

78.432,00

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
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.

€
20.682,45

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

Vivenda adosada

A Coruña

29/02/2004

Compra

48.684,50

Vivenda unifamiliar

Pontevedra

18/06/2021

Compra

68.097,00

4 fincas

Pontevedra

30/04/2010

Herdanza

2.998,00

1 finca

Pontevedra

30/04/2010

Herdanza

7.347,00

Clase e características4

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Conta corrente

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

78.608,46

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, 122 títulos Telefónica
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.

715,26

Accións e participacións en 213 títulos banco Santander
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.

606,73

Participacións en fondos de
investimento

Plan pensións

28.998,37

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

Xuño 2008

Audi A4 2.0 TDI 143 DPF QUATTRO

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
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)

09/06/2011

Hipotéca vivenda Abanca

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

190.000,00

SALDO12
PENDENTE
(€)

85.051,78

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
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: 28/09/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Román Rodríguez
Gónzalez

Firmado digitalmente por Román Rodríguez Gónzalez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Román Rodríguez
Gónzalez ,
email=roman.rodriguez.gonzalez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.09.28 16:34:06 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROLDbGMyqCq5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez Gónzalez na data 28/09/2021 16:34:06
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
X

PRIMEIRO APELIDO: MARTINEZ
SEGUNDO APELIDO: GARCÍA
NOME: VALERIANO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

24-07-2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

30-07-2020

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
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
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

85.039,12.-€

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
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.

€
28.177,97.-€

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

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PONTEVEDRA

2012

50%

108.900,94.€

APARTAMENTO

PONTEVEDRA

1992

50%

12.515,22.-€

PONTEVEDRA

1992

50%

2.017,77.-€

1992

50%

438,65.-€

Bens inmobles de
natureza urbana. GARAXE

TRASTEIRO

PONTEVEDRA

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE (50%)

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

10.999,09.-€

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

MERCEDES GLA, 180 (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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
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)
1) - HIPOTECARIO

(50%)

2) - PERSOAL (50%)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

25-10-2007

175.000.-€

92.086,80.-€

08-05-2015

90.000.-€

58.508,83.-€

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
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: 01/10/2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Valeriano Martínez
García

Firmado digitalmente por Valeriano Martínez García
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Valeriano Martínez
García ,
email=valeriano.martinez.garcia@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.10.01 11:12:15 +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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTROIP3uXhOdA6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Valeriano Martínez García na data 01/10/2021 11:12:15

100722

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:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

03/08/2020

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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
SALARIO XUNTA DE GALICIA ANUAL
ATRASOS 2019 XUNTA DE GALICIA
ATRASOS 2018 XUNTA DE GALICIA
EMPRESA PÚBLICA SERV.AGRARIOS GALEGOS, S.A.
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EUROS

87.765,14
15.511,64
3.928,57
2.040,00
6.283,65

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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.

€
33.568,41

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

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

19.197,67

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

AGRARIO 2274 M2

OURENSE

22/12/2013

15,87

AGRARIO 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

570,69

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITO EN CONTAS CORRENTES

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

14.564,46

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

162.973,71 €

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 (5.457,00 €)

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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

DEREITOS DE COBRO
PLAN DE PENSIÓNS

VALOR (€)

98.211,82
16.822,03

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

PRÉSTAMO PERSONAL BANCO SABADELL

12/11/2020

49.506

24.533,78

PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER

27/06/2008

181.052

59.381,53

25/05/2017

22.000

9.527,76

PRÉSTAMO PERSOAL BANCO SANTANDER

31/08/2016

28.000

4.619,73

PRÉSTAMO PERSOAL BANCO SANTANDER

13/03/2020

10.150

9.097,79

PRÉSTAMO PERSOAL BANCO SANTANDER

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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: 14 de decembro de 2021

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
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: 2021.12.14 16:20:24 +01'00'

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

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-HD7rsY4Cg-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

José González Vázquez na data 14/12/2021 16:20:24
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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:

22/7/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

24/7/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-IwUWjH6lv-5
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,
XUNTA DE GALICIA
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
SOGAMA
súa denominación.2

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

EUROS

58.728,58
2.550,00
5.180,11
300,80

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

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-IwUWjH6lv-5
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.

€
15.158,27

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.

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: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-IwUWjH6lv-5
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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CSV: BOPGDSPG-Naek18M5a-6
REXISTRO-IwUWjH6lv-5
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 - ganancial 50% (saldo a 11/9/2020)

25.390

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 TELEFONICA S.A. (valor 11/9/2020)
todo tipo de sociedades,
ACCIÓNS R.C. DEPORTIVO S.A.D.
entidades con valor económico
e cooperativas.

3.016,73

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

11/7/2013

OPEL ASTRA - (4.592€)

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)
PRÉSTAMO HIPOTECARIO - BANCO SANTANDER (50%)

20/12/2006

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

220.000

SALDO12
PENDENTE
(€)

57.332,20
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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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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: 21/12/2021
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Sinatura:

Álvaro Pérez López

Firmado digitalmente por Álvaro Pérez López
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Álvaro Pérez
López ,
email=alvaro.perez.lopez@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.12.21 17:33:28 +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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Asinado dixitalmente por:

Álvaro Pérez López na data 21/12/2021 17:33:28
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1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
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