
con NIF número Don/Dona 

domicilio en 

41 _.& , como 

concelleiro electo. 

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

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

ACTIVIDADES LABORAIS CONFORME AOS MODELOS APROBADOS POLO  

PLENO DA CORPORACIÓN.  

(marcar cunha x) 

II. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A 

RENDA. 

Exención da declaración  

fl III. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 

PATRIMONIO 

Exención da declaración  

IV. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

Exención da declaración  

En Oroso, de  X'L)410   de 2019. 

cótb vi boso 
ÇACoiu1u)  

O xuÑ. 2019 

ENTRADA   ;  
- 



1 



1 1 

R s 

Remuneración j Entidade  

Organismo Cargo ou actividade 

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

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

Profesión j Causa 

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

Cargo ou actividade 

-r 

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

Declaración de bens patrimoniais 

Nome p1660 
Apelidos Od~ &/ T 
Domicilio A ..JEIJ b4 1.»? 

A 
6R IJM 

DNI at 
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 réxime xurídico da 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) 

NON CONCORRE  
SIdONCORRE 

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

Obxecto do contrato Duración - 

Causas de inelixibilidade sobrevidas  previstas nos  artigs e 177 da LOREO 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 15888 SIGÜEIRO - OROSO JA CORUÑA IT 981 691 478 F 981 691 786 
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Actividade Nome da empresa 1  Parentesco (no seu caso) 

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 

Actividades por conta allea 

Actividade  
M&rr &P 

Entidade ou empresa j Localidade 

O dQ D 

Relación de actividades que Ile proporcionan ou poden proporcionarlie ingresos económicos. 

Aclaración ou ampliación de datos polo declarante. 

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS 

Bens inmobles de natureza  urbana  
1 Inmoble: A A  O £ D a  

Referencia catastral:  5 1C /J IT4 7IV OX7 1 Ft  
Superficie: 

rRúa: tAVVf4  61)añIJ x4  
INum.: i  

Municipio: 1  d ÑO £ c9 
Provincia: 1 / COQc,,G 4 
Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble.. 

LReferencia catastral:  
Superficie:  
Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

                    

• 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 
L±IJ6 A 9Q/~/O/f 

      

Contía -. 

3. 1P'q 

      

      

             

             

             

             

[uros de vida  
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SJQÜEIRO - OROO lA CORUÑA IT 981 691 478! F 981 691 7861 
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CONCEU.O -) 

o ó ¡7A V'OØ003 37d 

Accións e participacións no capital social de calquera tipo de entidade 

PÍíniÍode débeda pública, obrigacións, bonos de caixa e equivalentes 

Participacións en capital social de sociedades de iPvestimento mobiliario e en fondos de investto 
1 mobiliario 

L 

rAutoirlóbiles  ernbarcacións, xoias e obras de arte de valor unitario superiora 6.ObÓ 

              

              

              

              

Dereitos de propiedade industrial e intelectual 

       

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

 

H 

  

  

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

Oroso, deKW/4  de  2'O 1 1 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, I 15888 SIGÜEIRO — OROSOJ A CORUÑA IT 981 691 4781 F981 691 7861 
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DonlDona e  con NIF número 

domicilio en 

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) 

II. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A 

RENDA. 

EJ Exención da declaración  

III. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 

PATRIMONIO 

fl Exención da declaración  

fl IV. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

Exención da declaración  

EnOroso,  J L1   de de2019. 



t 



(*)NCLLR) 1) 

R s 

Profesión Causa 

Exercicio profesional como avogado ou procurador que implique a dirección ou representación a 
partes en procedementos xudiciais ou administrativos contra a Corporación, coa excepción das 
accións a que se refire o artigo 63.1 b) da Lei 7/1 985 

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

Cargo ou actividade f Entidade  { Remuneración 

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 

L 

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

L  

-A- 

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

rusas de inelixibilidade  sobrevidas  preyistas nos artigos  6  e 177 da LOREG 

--. 

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

Declaración de bens patrimoniais 

Nome 
Apelidos  
Domicilio 
DM 

Conforme ao que dispón o artigo 75.7 da Lei 7/1 985, 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 
Regulaniento de organización, funcionamento e réxime xurídico da~ 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) 

NON CONCORRE 
L_  SI CONCORRE  

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SIGOEIRO - O*OSO A CORUÑA IT 9*) 691 4781 F 981 69) 7861 
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Actividades por conta altea 

Actividade Entidade ou empresa 

Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble: 
Referencia catastral: 

LSuperficie: 
Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

Bens inmobles de natureza urbana 
Inmoble: 

LReferenci!_catasL__. 
Superficie:  
Rúa: 

1 Núm.: 
Municipio: 
Provincia:  

Bens e dereitos afecto. actividades empresariais ou profesionais 

ens/dereitos  J Actividade JMunipio 

r ósitos en corita corrente ou de aforro, á vista ou aprazo. Certificados de depósito oudocurnentos 
equivatcntcs 

Entidade Contía 

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 ms&ciÓn 
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 BENS PATRIMONlAIS 

Localidade 

Seguros de vida - 
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SIGÜEIRO - OROSO A CORUÑA T 981 691 4781 F 981 691 7861 
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Acciónse participacións no capital social de calquera tipo de entidade 

      

      

      

1 tjulos dbeda pública, obrigacións, bonos de caixa e equivalentes 

Participacións en capital social de sociedades de iflvestimento mobiliario e en fonde investimento 
mobiliario 

r   

 

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

      

 

r
Dcreitos de propiedade industrial e intelectual 

     

        

        

      

j 

      

         

           

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

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

Oroso, de de...". 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. I 15888 SIGÜEIRO - OROSOI A CORUÑA IT 981 691 478 F 981 691 786 
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DonlDona  T1z;A i€ J's6 QJ- con NIF número 

3S 6 domicilio en 

(tL S 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 AJ?ROBADOS POLO 

PLENO DA CORPORACIÓN  

(marcar cunha x) 

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

RENDA. 

fl Exención da declaración  

J III. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 

PATRIMONIO 

Exención da declaración  

IV. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

Exención da declaración  

En Oroso,   Á  

 

«o de2019. 
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Nomç  
Apelidos 
Domicilio 
OÑI 

tACZ.t EL  cAar1e ,  
aAJ 

1• Q.AL —  
33t 

R s 

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

Declaración de bens patrimoniais 

Conforme ao que dispón o artigo 75.7 da Lei 7/1 985, 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 réxime xuridico 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) 

)c NON CONCORRE 
SICONCORRE 

Exercicio profesional como avogado ou procurador que implique a dirección ou representación a 
partes en procedementos xudiciais ou administrativos contra a Corporación, coa excepción das 
accións a que se reflre o artigo 63.1 b) da Lei 7/1 985 

Profesión Causa 

  

  

                  

                  

                  

                             

Dirección de servizos ou desenvolvemento de postos de Ñncionario ou restante persoal eta -- 
deste Concello ou de entidades ou establecementos dependentes del 

 

                             

Cargo ou actividade Organismo 

                    

                             

                             

                             

                             

                             

Dirección.Xeral ou desempefio de postos asimilados de Caixas de Aforros Provinciais e Locais, que 

  

actúen no termo municipal 

                          

Cargo ou actividade 

 

Entidade - Remuneración 

           

                           

                           

                           

                           

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

   

Obxecto do contrato Duracion — Prezo Empresa Parentesco (no seu caso) 

  

                        

                        

Causas de inclixibilidade sobrevidas prcvistas nos artigos 6 e 177 da LOREG 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1115888  SIGÜEIRO - OROSO lA CORUÑA T 981 691 4781 F981 691 7861 
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Bens inmobles de natureza urbana 
Inmoble: 
Referencia catastral: 
Superficie: 
Rúa: 
Num.: —i 

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

Actividades por conta propia e a través de empresas ou sociedades de titularidade ouincin 
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 cas 

T 
t  1 

Actividades por canta allea 
L  

Actividade Entidade ou empresa Localidade 

Aclaración ou ampliación de datos polo declarante. 

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS 

  

    

Municipio: 
Provincia: 
Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble: 
Referencia catastral: 
Superficie: 
Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

[ensereitosáfectosa actividades enprcsariais ou profesionais 

ens/dereitos - Actividade - Municipio 

rDepósitos en tonta corrente ou de aforro, á vista ou a prazo. Certificados de depósito ou documentos 
equivalentes 

-  
Entidade Contía 

[ Seguros de vida ._-- 
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SIGÜEIRO - OROSO A CORUÑA T 981 691 4781 F 981 691 786 
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ios de propiedade industrial e intelectual 

[Áóbiles e aacións, ,oiaobras de arte de valor unitariosiperior a 6.O € 

ITLEOIJ  2.O TÍ 2'f( GGS  

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

Participacións en capital social de sociedades de irwestimento mobiliario e en fondos 1e investim 
mobiliario 

Accións e participacións no capital social de calquera tipo de entidade 

[i'ítulos de débeda pública, obrigadÓns,bonaaeuivalentes 

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

Oroso, ¿ 2 de , de ...".2-O( 

PRAZADEISAACDJAZPARDO, 1 115888 SJGÜEIRO-OROSOjACORLJÑAJT 981 691 4781F981 691 7861 
infotjilconcclloroso.corn 
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Don/Dona oci , con NIF número 

f )  Ç'i 2.. , domicilio en 

eQ o como 

concelleiro electo. 

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

1- DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E SOBRE 

ACTIVIDADES LABORAIS CONFORME AOS MODELOS APROBADOS POLO 

PLENO DA CORPORACIÓN.  

(marcar cunha x) 

II. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A 

RENDA. 

fl 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. 

Exención da declaración  

En Oroso,  eç  de  Ksr) 2019. 
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Nome  
Apelidos 
Domicilio 
DNI 

ç_ 
 342S   

Profesión  Causa 

Entidade Remuneración Cargo ou actividade 

rDiiónXeral ou desempeño de postos asimilados de Caixas de Aforros Provinciais e Locais, que 

i aPtúen no termo municipal 

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 

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

TActividade como contratista ou subcontratista de contratos financiados total ou parcia illente pola 1 
Corporación ou establecementos dela dependentes 

Obxecto do contrato T  Duración » Prezo 

Çausas de inelixibilidade sobrevidas previstas nos artis 6  e 177 da LOREG 

Empresa Parentesco (no seu caso) 

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

Declaración de bens patrimoniais 

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, poio que se aproba o 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico da 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) 

NON CONCORRE  
SI CONCORRE 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1115888  SIGÜEIRO - OROSO JA CORUÑA IT 981 691 4781 F 981 691 786 1 
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s R 
Reláción de actividades que Ile proporcionan ou poden proporcionarile 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 conta allea 

bActividade Entidade ou  empresa Localidade 

Aclaración ou ampliación de datos polo declarante. 

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS 

Bens inmobles de natureza urbana 
Inmoble: 
Referencia catastral:  Ç, °O 9*ÇL 
Superficie: 
Rúa: 
Núm.: 
Municipio: 
Provincia: ç: (ti2-i_ 
Bens inmobles de natureza rústica 
Inmoble: 
Referencia catastral: 
Superficie: 
•Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

Bens e dereitos afectos a actividades empresariais ou profesionais 

    

      

Bens/dereitos  Actividade Municipio 

 

  

repósitos n conta corrente ou de aforro, á vista ou a prazo. Certificados de depósito ou documentos 
equivalentes 

Contía Entidade 

Seguros de vida 
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SIc3ÜEIRO — OROSO lA CORUÑA IT 981 691 478 F 981 691 786 1 
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H 

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

uori CQ.... 

Dereios depropiedade industrial e intelectual 

Participacións en capital social de sociedades de investimento inobiliario.e en fondos de investirnento 
mobiliario 

E- 

Accións e participacións no capital social de calquera tipo de entidade 

Títulos de débeda póblica, obrigacións, bonos de caixa e equivalente 

 

Í Outros bens (sociedades participadas polas declaradas, rendas temporais ou vitalicias, dereitos reais 1 
de uso e desfrute, concesións administrativas, opcións contractuais, obrigas patrimoniais, etc.) 

p, OjjQ  çc 

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

Oroso,  ct: de de 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1115888  SIGIJEIRO - OROSO lA CORUÑA 1 T 981 691 478 F 981 691 786 j 
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Don/Dona  F/,1i 
3 31, Z 02. f 2  it  

concelleiro electo. 

/7li/J , con NIF número 

domicilio Ç/Ji2 ¿- en 

como 

  

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 ARROBADOS POLO 

PLENO DA CORPORACIÓN.  

(marcar-cunha x) 

II. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A 

RENDA. 

Q Exención da declaración  

III. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 

PATRIMONIO 

E Exención da declaración  

fl IV. COPIA DA DECLARACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

fl Exención da declaración 

EnOroso, de de2019. 
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Profesión Causa 

Organismo 

±. 
Cargo ou actividade 

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

Exercicio profesional como avogado ou procurador que implique a dirección ou representación a 
partes en procedementos xudiciais ou administrativos contra a Corporación, coa excepción das 
accións a que se refire o artigo 63.1 b) da Lei 7/1 985 

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

Declaración de bens patrimoniais 

4.flL./11tP  
ve'n'u ,t.y 

vCa  - t JÍ4OLUJ'Q_._ 

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 novenibro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, funcionamento e réximc xuridico 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) 

NON CONCORRE 
SI CONCORRE 

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

Cargo ou actividade Entidade 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 sobrevidas previstas nos art gos 6 e 177 da  LOREO 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1 15888 SIGÜEIRO - OROSO A CORUÑA T 981 691 4781 F 981 691 786 
info@concelloroso.com  

www.oroso.es  1  www.coneeIlooroso.com  

Nome  
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Domicilio 
DNI 
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Actividade 

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 lminisjón 
pertencente ao declarante, ao seu cónxuxe, a persoa vinculada con análoga relación de convivencia 
afectiva ou aos seus descendentes menores de idade 

Nome da empresa Parentesco (no scu caso) 

- 

Actividades por conta allea 

+ Actividade    [Entidade ou empresa 

Aclaración ou ampliación de datos polo declarante. 

Localidade —1 
• --- 

   

   

1 

       

       

         

            

            

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS 

         

Bens inmobles de natureza urbana 
Inmoble:  
Referencia catastral: ffjf4_4I ¿'(L. 
Superficie: - 
Rúa: - COV'J, 1 
Núm.: 
Municipio: - - 
Provincia: 

 

Bens inmobles de natureza rústica 

                                         

 

Inmoble: - 
Referencia catastral: 
Superficie: 

                                                 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 

Situación: 
Municipio: 
Provincia: 

                                                   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                      

                                                      

 

Bens e dereitos afectos a actividades empresariais ou profesionais 

                          

                                                      

 

Bens/dereitos 

         

Actividade 

   

- -- jMunicipio 

                

                                       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

Depósitos en conta corrente ou de aforro, á vista ou a prazo. Certificados de depósito ou documentos 1 
equivalentes 

                                                      

 

Entidade 

                                

Contía 

             

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Seguros de vida - - 
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1115888  SIGÜEIRO — OROSO lA CORUÑA IT 981 691478 l  F 981 691 786 
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Accións e participacións no capital social de cal quera tipo de entidade 

1itulos de débeda pública, obrigacións, bonos de caixa e equivalentes 

JPu16C!  

Participacións en capital social de sociedades de iiwestimento mobiliario e en fondos de in.'estimento 
mobiliario 

Automóbiles,.embarcacións, xoias e obras de arte de válor unitario superior a 6.OóÓi ¡ 
ML~ I ÍD  

Dcrcitos dc propiedade industrial e intelectual 

Outrosbens (sociedades participadas polas declaradas, rendas temporais ou vitali, dereits 
de uso e desfrute, concesións administrativas, opcións contractuais, obrigas patrimoniais, etc.) 

,4r iiqVyj 

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

Oroso, or de '6' de...2fq 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO. 1115888  SIGÜEIRO - OROSO A CORUÑA T 981 691 4781 F 981 691 7861 
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