1.

SECRETARÍA PLENO

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS POR TOMA POSESIÓN, VARIACIÓN OU CESE.
En cumprimento do disposto polos arts. 75.7 da Lei 7/1985, de Bases do Réxime Local, e artigos 25 e seguintes do Regulamento orgánico do Pleno do Concello de Pontevedra, efectúo a
seguinte DECLARACIÓN, con identificación dos bens e dereitos integrantes do meu patrimonio
persoal.
Declarante1
Cargo/Posto
TIPO DE DECLARACIÓN2

CLASE3
U

TIPO4
P

PALOMACASTRO REY
CONCELLEIRA PSdeG-PSOE
☐ TOMA DE POSESIÓN
X VARIACIÓN
☐ CESE
% TITULARIDADE
50

A) PATRIMONIO INMOBILIARIO
ANO
PROVINCIA LOCALIADQUISICIÓN
ZACIÓN
2012
PONTEVEDRA

VALOR 5
128.000,00

B) PATRIMONIO MOBILIARIO (metálico, participacións e valores)
Depósitos en contas correntes, de aforro e outros tipos
Valor conxunto á data declarade imposición en conta.
ción6
Accións e participacións de todo tipo en sociedades e
institucións de investimento colectivo. número de accións ou porcentaxe de participación.
Débeda pública, obrigas e bonos.
Para o caso de participacións en empresas que non
(Si/Non)
coticen en mercados organizados, sinalamento da existencia ou non de sociedades participadas por aquelas.
No seu caso, breve referencia ao seu obxecto social.
Outras sociedades nas que teña interese o declarante
ou persoas achegadas7. No seu caso, breve referencia
ao seu obxecto social.

(Si/Non)

C) ENXOVAL E OUTROS MOBLES DE VALOR SUPERIOR AOS 3.000 €. VEHÍCULOS,
EMBARCACIÓNS E AERONAVES. OUTROS SEMOVENTES.
Valoración conxunta
D) OUTROS BENS OU DEREITOS.
Seguros de vida, plans de pensións, rendas temporais
Valor á data declaración10
8
9
ou vitalicias . Breve descrición :
Dereitos da propiedade intelectual ou industrial e outros bens ou dereitos, incluídos os de
crédito, de valor superior a 3.000 €.
Descrición11
Valor estimado12
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1

E) INFORMACIÓN LIQUIDACIÓNS FISCAIS
IRPF (Exercicio da Declaración)
Importe da liquidación (cota do imposto) 13
2017
4.591,81€
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO (Exercicio da Declaración)

Importe da liquidación (cota do imposto)

IMP. SOCIEDADES (Exercicio da Declaración)

Importe da liquidación (cota do imposto)

F) PASIVO
Pasivo (débedas e obrigas que gravan ao declarante)
Descrición xenérica
Data vencemento
Importe á data declaración14
CRÉDITO HIPOTE07-11-2046
115.265,04
CARIO
O/A declarante consinte expresamente na publicidade dos datos consignados e no seu uso aos
fins propios dos Rexistros de Intereses, nos termos contemplados no Regulamento Orgánico do
Pleno e das súas Comisións do Concello de Pontevedra.
O/A declarante, ___PONTEVEDRA 10-10-2018________________________.
(lugar e data)

(sinatura)

DILIXENCIA.- A presente DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS foi entregada polo/a interesado/a que se refire na Secretaría xeral do Pleno deste Concello, o día ____ de
____________de ______, ratificándose no seu contido. Incorpórase ao Rexistro de Bens Patrimoniais, previa rúbrica e selo de tódalas súas follas por esta Secretaría.
O secretario xeral do Pleno, ___________________________.
(lugar e data)
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1.

SECRETARÍA PLENO

(sinatura)

De conformidade co art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de
carácter persoal, infórmaselle de que os datos recollidos nesta declaración se incorporarán ao ficheiro do
Concello de Pontevedra denominado “REXISTRO DE BENS PATRIMONIAIS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA”, e serán tratados de conformidade co precisado co art. 75.7 da Lei 7/1985, reguladora das
bases do Réxime Local e o Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións do Concello de Pontevedra. O/a interesado/a poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
polos motivos indicados na referida LO 15/1999 e de acordo co devandito marco normativo, mediante a
correspondente solicitude a presentar no Rexistro do Pleno.

1

De así desexarse poderá engadirse declaración formulada polo cónxuxe ou persoa que conviva en análoga relación. Así mesmo, poderán incluírse voluntariamente os bens que sexan titularidade dos descendentes dependentes.
2
Para o caso de cobertura informática, deixarase o que corresponda. De facerse en formato papel, riscarase as que non son. AS DECLARACIÓN DE VARIACIÓN OU CESE LIMITARANSE A AQUELES
APARTADOS QUE VARÍAN RESPECTO DAS ANTERIORMENTE EFECTUADAS.
3
Clase Finca: R: Rústica; U: Urbana.
4
Tipo Dereito: P: Pleno Dominio; N: Nuda propiedade; M: Multipropiedade, propiedade a tempo parcial ou
fórmulas similares, con titularidade parcial do ben; D: Dereito de usufruto; C: Concesión administrativa.
5
Para a valoración do dominio utilizarase o valor catastral, para o resto de dereitos reais acudirase ao
determinado por aplicación da Lei 19/1991, do Imposto sobre o Patrimonio. As referencias ao valor do
ben desta última entenderanse referidas ao seu valor catastral.
6
Respecto aos saldos en contas correntes, de aforro ou similares partirase do saldo medio do ano anterior ou, no seu defecto, na data da declaración.
7
Trátase de sociedades de calquera tipo na que teñan intereses o declarante, o seu cónxuxe ou persoa
que conviva en análoga relación de afectividade, fillos dependentes e persoas tuteladas.
8
Non se incluirán os soldos ou retribucións polos traballos ou actividades que constan na declaración
destas.
9
Omitirase toda referencia á entidade ou suxeito depositante, asegurador, obrigado ao pagamento da
renda ou similar.
10
Os seguros de vida e plans de pensións valoraranse segundo o seu valor de rescate. As rendas polo
seu importe periódico ou, de así desexarse, pola súa capitalización segundo o art. 17.2 da Lei 19/1991,
do Imposto sobre o Patrimonio.
11
Breve e xenérica. Incluiranse os dereitos de crédito a favor do declarante, non contemplados nos epígrafes anteriores, existentes e polo seu valor á data da declaración.
12
Segundo o seu nominal ou as regras da Lei 19/1991.
13
Non se trata do resultado da declaración, non é o importe “a ingresar ou devolver” segundo a declaración, senón a liquidación do tributo.
14
Consideraranse as regras da Lei 19/1991.

Asinado por: JOSE CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO
Servizo: SECRETARIA DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Cargo: SECRETARIO
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