DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS PER A LA SEVA INSCRIPCIÓ AL
REGISTRE MUNICIPAL D’INTERESSOS
En/na Àlex Rosa i Gandia, major d’edat, amb el DNI núm. 38869134, regidor/a electe
de l’Ajuntament de Tiana, mitjançant aquest escrit formulo amb motiu de la meva presa
de possessió la declaració de béns patrimonials a què fa referència l’article 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de la
seva constància en el registre d’interessos que s’ha de custodiar a la secretaria
general de la corporació.
La relació de béns del regidor/a electe que apareix com a sotasignat, en el dia d’avui,
és la següent:

A. BÉNS IMMOBLES (Pisos, cases, local, aparcaments, terrenys, sòl agrícola,
etc.)
Tipus de bé

Ubicació geogràfica

Coef. Propietat

Any d’adquisició

Res a declarar en aquest epígraf
B. BÉNS MOBLES
B.1. VEHICLES (Cotxes, motos, etc.)
Marca i model

Any de matrículació

Any d’adquisició

Volkswagen Polo

Any 2012

Any 2014

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres
valors equivalents)
Res a declarar en aquest epígraf
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Res a declarar en aquest epígraf
B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Entitat dipositària
any 2014

Titularitat

Import

mitjà

La Caixa
ING direct

100%
50%

257’65 euros
484’31 euros

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat
intel·lectual o industrial, etc.)
Tipus de bé

Entitat

Valoració econòmica

Any d’adquisició

Res a declarar en aquest epígraf.

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I SOCIETATS

Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:
Haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que SI/NO acredito mitjançant fotocòpia del
document d’ingrés o devolució (model 100) o certificació expedida per l’Agència
Tributària.
Als efectes de l’Impost sobre Societats :

Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social,
ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni :
Res a declarar en aquest epígraf

El regidor/a Àlex Rosa i Gandia
Tiana , 8 de juny de 2015
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Si la declaració és conjunta dissociar o treure la informació del cònjuge de manera que només
siguin llegibles les dades de la persona que declara.
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