
REXISTRO DE INTERESES
DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS E DA PARTICIPACION EN SOCIEDADES 

CORPORACION: ANO 20_/20_
DATA DE ANOTACION:
NUMERO DE REXISTRO:

DATOS DO DECLARANTE

Primeiro apelido

Segundo apelido

D.N.I.

DOMICILIO: RÚA Nº

LOCALIDADE: C.P.

TIPO DE DECLARACIÓN
(Sinale cun X o recadro que proceda)

⃞  Inicial   (Antes da toma de posesión)                             ⃞  Anual

 ⃞ Modificación (Variación das circunstancias de feito)     ⃞ Final (declaración por cese do cargo)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o/a que
subscribe, cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaración de bens patrimoniais e da
participación en sociedades que consta de ___ páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade que os datos son
rigorosamente certos:

1.- PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase
(1)

Tipo
(2)

Descrición Emprazamento Valor
Catastral

% de
participación

Data de
adquisición

Observacións

(1) Clase de ben: R: Rústico; U: Urbano.
Tipo de dereito: P: pleno dominio; N: nuda propiedade; M: multipropiedade, propiedade a tempo parcial ou fórmulas

similares con titularidade parcial do ben; D: Dereito real de uso e goce; C: concesión administrativa.

⃞  Nada que declarar neste epígrafe 1.
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Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se
xuntan...............

2.- DEPOSITOS EN CONTA CORRENTE, DE AFORRO E OUTROS TIPOS DE IMPOSICIÓNS EN CONTA

Clase Entidade de depósito

⃞  � Nada que declarar neste epígrafe 2.

Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se
xuntan................

3.- OUTRO PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe de
participación

Data de
adquisición

ou
subscrición

Sociedades
participadas

Accións e
participacións de todo
tipo en sociedades e
institucións de
investimento
colectivo

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe de
participación

Data de adquisición ou 
subscrición

Seguros de vida,
plans de pensións,
rendas temporais e
vitalicias

Débeda pública,
obrigas e bonos
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Outros bens
patrimoniais (dereitos
derivados da
propiedade
intelectual ou
industrial, obrigas de
pagamento, etc...)

⃞ Nada que declarar neste epígrafe 3.

Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se
xuntan...............

4.- VEHICULOS

Clase Modelo Data de Matriculación

⃞ Nada que declarar neste epígrafe 4.

Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se
xuntan...............

5.- SEMOVIENTES

Especie Nº de cabezas Descrición Observacións

⃞ Nada que declarar neste epígrafe 5.

Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se
xuntan........

6º.-OBRAS DE ARTE, XOIAS, OUTROS BENS*

Clase Descrición Data de Adquisición
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*Declararanse aqueles cuxo importe supere os 6.000 €

 ⃞   Nada que declarar neste epígrafe 6.

Se o espacio reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan:......

7º.- DÉBEDAS

            CLASE DESCRIPCIÓN DATA

 ⃞  � Nada que declarar neste epígrafe 7

8º.- LIQUIDACION DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS

 Achégase copia cotexada da liquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao
exercicio __________(especificar ano).

 Achégase copia da liquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao exercicio …...........
(especificar ano), máis declaración responsable de ter presentada a declaración. (1)

 Declara que no exercicio ___________ non tiña obriga de contribuír.

9º.- .-LIQUIDADIÓN DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO

Achégase copia cotexada da liquidación do imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio ______ (especificar
ano)

 Achégase copia da liquidación do imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio _______ (especificar
ano), máis a declaración responsable de ter presentada a liquidación. (1)

 Manifesta que no exercicio _______ non ten obriga de declarar.
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10º.- LIQUIDACION DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

 Achégase copia cotexada da liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondente ao exercicio ___________
(especificar o ano).

 Achégase copia da liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondente ao exercicio ________ (especificar
o ano) máis declaración responsable de ter presentada a liquidación (1)

 Declara que no exercicio ___________ non tiña obriga de contribuír.

Culleredo, ____________de____________20__.

Ante mín,
                 O declarante O/A Secretario/a xeral

        Asdo:_____________                                                                      Asdo:__________________

(1) Para o caso de presentación vía internet. “
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