Anexo I
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
PRIMEIRO APELIDO: RODRÍGUEZ
SEGUNDO APELIDO: DACOSTA
NOME: MARÍA DEL CARMEN
CIRCUNSCRICIÓN ELECTORAL: OURENSE
DATA DE PROCLAMACIÓN: 22 DE XULLO DO 2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola xunta electoral correspondente)

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL NO REXISTRO DA
CÁMARA: 28 DE XULLO DO 2020
TIPO DE DECLARACIÓN:
□ Orixinaria

X Modificativa

□ Por cesamento na condición de deputado/a

(Marque a casa que proceda)

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de
Galicia, no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do
seu Rexistro de Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADESi
I. CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS
1. Cargos públicos
□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

CSV: REXISTROwuHWNVTKI6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

desempeño os seguintes cargos:

(Marque o recadro se procede e especifique o cargo que desempeña co maior detalle posible).

Polo desempeño dos ditos cargos,
□ non percibo ningunha retribución, axuda de custo, indemnización ou asistencia.
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□ percibo unha retribución.
□ percibo axudas de custo, indemnizacións ou asistencias.
(Marque o que proceda)

□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

non desempeño ningún cargo público.
(Marque o recadro se procede).

2. Emprego público ou servizo en calquera institución pública ou Administración
pública
□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

non desempeño ningún emprego público nin presto servizos en ningunha institución
pública ou Administración pública.
(Marque o recadro se procede).

□ Desde a data na que fun proclamado deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

desempeño un emprego público ou presto servizos nunha institución pública ou
Administración pública.

(Marque o recadro se procede e especifique a administración ou institución públicas e o tipo de relación con ela. No caso de
desempeño dun emprego público, concrete se solicitou o pase á situación administrativa ou laboral correspondente).

II. ACTIVIDADES PRIVADAS
1. Actividade privada por conta allea
□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

non desempeño ningunha actividade privada por conta allea.

CSV: REXISTROwuHWNVTKI6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque o recadro se procede).

□ Desde a data na que fun proclamado deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

desempeño unha actividade privada por conta allea.

(Marque o recadro se procede e especifique: a natureza da actividade, o nome e o obxecto social da empresa na que presta servizos
e, se é o caso, a relación que esta mantén co sector público).
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2. Actividade privada por conta propia
□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

non desempeño ningunha actividade privada por conta propia.
(Marque o recadro se procede).

□ Desde a data na que fun proclamado deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

desempeño unha actividade privada por conta propia.

(Marque o recadro se procede e especifique: a natureza da actividade, o nome e o obxecto social da empresa e, se é o caso, a
relación que esta empresa mantén co sector público).

III. INGRESOS PROCEDENTES DO SECTOR PÚBLICO
□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

non percibo ingresos do sector público.
(Marque o recadro se procede).

□ Desde a data na que fun proclamado deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

percibo ingresos do sector público.

(Marque o recadro se procede e especifique o tipo de ingreso, incluídas as pensións de dereitos pasivos ou da Seguridade Social e
consigne o nome da entidade pagadora e a causa que xustifica o pagamento).

IV. OUTRAS ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN
PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS

OU

POIDAN

□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia
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non realizo ningunha actividade que me proporcione ou me poida proporcionar ingresos
económicos.
(Marque o recadro se procede).

□ Desde a data na que fun proclamado/a deputado/a electo/a do Parlamento de Galicia

realizo actividades que me proporcionan ou me poden proporcionar ingresos
económicos.
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(Marque o recadro se procede e especifique o tipo de actividade e se recibe algunha retribución ou unha compensación por gastos).

Tendo en conta o declarado,
X Desexo dedicarme en exclusiva ao cargo de deputado/a do Parlamento de Galicia.
(Marque o recadro se procede).

Desexo desempeñar o cargo de deputado/a do Parlamento de Galicia
compatibilizándoo coa seguinte actividade:
□

(Marque o recadro se procede e especifique a actividade e se por ela vai recibir unha retribución, indemnización, axuda de custo
e/ou asistencia).

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 5 de outubro do 2020
Sinatura:

Firmado digitalmente por María del

Rodríguez Dacosta
María del Carmen Carmen
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=María del Carmen Rodríguez
Rodríguez
Dacosta ,
email=carmen.rodriguez.dacosta@parla
mentodegalicia.es
Dacosta
Fecha: 2020.10.05 13:07:18 +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.
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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.

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

i
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTROwuHWNVTKI6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 05/10/2020 13:07:18

