
En Oroso, f  de de 20Q  1 

CONCELLO DE OROSO 
(A Coruna) 

ENTRADA 
SAIDA_ 

Don/Dona  ,4.L(h) 1Qi5i , con NIF número 

3 3 2) O4  — domicilio en 

Ñ 2 ¿í  /  5 - como 

concelleiro electo. 

Presenta no Rexistro xeral do Concello de Oroso a seguinte documentación: 

1- DECLARACIÓN SOBRE CA USAS DE POSIBLE INCOMPA TIBILIDADE E SOBRE 

ACTIVIDADES LABORAIS CONFORME AOS MODELOS APROBADOS POLO 

PLENO DA CORPORACIÓN.  

(marcar cunha x) 

LI II. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A 

RENDA. 

Exención da declaración  

III. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 

PATRIMONIO 

Exención da declaración  

IV. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

LI Exención da declaración 
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4 - - 
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: 



Accións e participacións no capital social de calquera tipo de entidade 

Outros bens (sociedades participadas polas declaradas;, rendas temporais ou vitalicias, dereitos reais 
de uso e desfrute, concesións administrativas, opcións contractuais, obrigas patrimoniais, etc.) 

Dereitos de propiedade industrial e intelectual 

Automóbiles, embarcacións, xoias e obras de arte de valor unitario superior a 6.000€ 

ST c&O ;io;z  Tk  
4)4c/Lr k?e'o_3gGk  

Títulos de débeda pública, ohrigacións. bonos de caixa e equivalentes 

Participacións en capital social de sociedades de investimento mobiliario e en fondos de investimento 
mobiliario 

Declaración que formula en cumprimento do disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do rxime local. 

Oroso,  24  de de  .&021 

PRAZA DI ISAAC DIAl PARDO, II 15888 SIOÜEIRO - OROSO lA CORUÑA IT 981 691 4781 F981 691 7861 
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Cario ou actividade 1 Entidade 

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de actividades que proporcionan ou poden 
proporcionar ingresos económicos. 

Declaración de bens patrimoniais 

Nome 
Apelidos C,LL/o iiey ___ 
Domicilio zv (oov') 
DNI  42'7a4  
Conforme ao que dispón o artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local e o artigo 30 e seguintes do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, funcionamento e róxime xurídico das entidades locais, formula a 
seguinte 

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E DE ACTIVIDADES 
QUE PROPORCIONAN OU PODEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS. 

Causas de posible incompatibilidade (artigo 178 da LOREG) 

)CPÑON COÑCORRE  
SICONCORRE 

Exercicio profesional como avogado ou procurador que 1 mpl ique a dirección ou representación a 
partes en procedementos xudiciais ou administrativos contra a Corporación, cea excepción das 
accións a que se refire o artigo 63.1 b) da Lei 7/1985 

• Profesión Causa  

—j  

Dirección de servizos ou desenvolvemento de postos de funcionario ou restante persoal en activo 
deste Concello ou de entidades ou establecementos dependentes del 

Cargo ou actividade Organismo 

  

Dirección Xeral ou desempeño de postos asimilados de Caixas de Aforros Provinciais e Locais, que 
actúen no termo municipal 

1 

Remuneración 

Actividade como contratista ou subcontratista de contratos financiados total ou parcialmente pola 
Corporación ou establecementos dela dependentes 

Obxecto do contrato ( Duración Prezo Empresa Parentesco (no seu caso) 

Causas de inelixibilidade sobrevidaprevistas  nos artigos 6 e 177 da LOREG  
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Relación de actividades que Ile proporcionan ou poden proporcionarlie ingresos económicos. 

Actividades por conta propia e a través de empresas ou sociedades de titularidade ou administración 
pertencente ao declarante, ao seu cónxuxe, a persoa vinculada con análoga relación de convivencia 
afectiva ou aos seus descendentes menores de idade 

Actividade Nome da empresa Parentesco (no seu caso) 

Actividades por cofta allea 

Actividade Entidade ou empresa Localidade 

Aclaración ou ampliación de datos poio declarante. 

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS 

Bens inmobles de natureza urbana 
Inmoble: Id4. 
Referencia catastral: j5O1 4Ç$OL8OOdO 11/i! E 
Superficie: pp ¡w 
Rúa: 
Núm.: C,'VO 
Municipio: 
Provincia: 4 2&,cJAt#9 
Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble: ,6t/4.$ iJÇ7?J»45 CJ4i.' 
Referencia catastral: )5O// So $3 000 fl/ 
Superficie: /70Ç 1€C 
Situación: tJ 4 
MunicJjio: — 
Provincia: . 1L)ÁF 

Bens e dereitos afectos a actividades empresariais ou profesionais 

      

        

Bens/dereitos Actividade Municipio 

     

        

        

        

Depósitos en conta corrente ou de aforro, á vista ou a prazo. Certificados de depósito ou documentos 
equivalentes 

 

        

Entidade Contía 

     

O e  ?rAS  — 7V14R o 

?844- ( -  ) ?1q,00coo 
?RüA- (cr  

Seguros de vida  

PRAZA DII ISAAC DIAZ PARDO, I 15888 SIGÜtI 1RO - OROSO lA CORUÑA IT 981 691 4781 F981 691 7861 
info@concelloaao.com  

www.oroso.cs www.concellooroso.com  



. 
4 

CONCtLL(.) 1' 

R s 

Entidade ou empresa Locaiidade Actividade 

Actividades por conta allea 

Relación de actividades que ile proporcionan ou poden proporcionarile ingresos económicos. 

Actividades por coma propia e a trav6s de empresas ou sociedades de titularidade ou administración 
pertencente ao declarante, ao seu cónxuxe, a persoa vinculada con análoga relación de convivencia 
afectiva ou aos seus descendentes menores de idade 

Actividade Nome da empresa Parentesco (no seu caso) 

Aclaración ou ampliación de datos polo declarante. 

DECLARACIÓN DE I3ENS PATRIMONIAIS 

Bens inmobles de natureza urbana TiJ3 G44'4%tCd"4-/5) 
- 

Inmoble: # 4'¼2 
Referencia catastral: 999 95/ N(9 7'oe'4 FQ fi 2??4... 
Superficie: JQ Nc. 
Rúa: 
Núm.: — .2 
Municipio: 
Provincia: 14- C2 $aL),V/?- 
Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble: 
Referencia catastral: 
Superficie: 
Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

NooO H6 

Beas e dereitos afectos a actividades empreSariais ou profesionais 

Actividade Municipio 

Depósitos en coma corrente ou de aforro, á vista ou a prazo. Certificados de depósito ou documentos 
equivalentes 

Entidade Contía 

Seguros de vida 
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