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Fecha .':f./..7-Lk!.'2 .. 

N.º I?-
·-----·····----------------·

ADAPTACIÓ AL DECRET 191/2010 0

PRESA DE POSSESSIÓ � 

V ARIACIONS 0

CESSAMENT 0

CÁRREC PÚBLIC ORIGEN DE LA DECLARACIÓ Denominació 

l. DADES PERSONALS DEL DECLARANT

l r  COGNOM 5::f�LÜ 2n COGNOM 
NOM A..ü"b.� NIF 

2. INGRESSOS NETS PERCEBUTS EN L'EXERCICI ANTERIOR

(Els percebuts en l' exercici anterior a la declaració, amb indicació de la procedencia de les 
rendes) 
Rendiments del treball, incloses dietes 

Altres rendiments; pensions, beques 

Rendiments d'activitats economiques 
( empresaris, professionals) 

Rendiments del capital mobiliari 
(dividends d'accions, interessos de 
comptes, actius financers) 

Rendiments del capital immobiliari 
( mTendament de béns immobles i al tres 
rendiments patrimonials com ara 
transmissions de béns, subvencions o 
indemnitzacions) 

CONCEPTE 

�00S I � C\"1�"-

TOTAL: 

INGRESSOS NETS

�? 9 ,1 .LJ • ·.1L.J ·-

' 

�32_9). L¡. ·+4-
1 • 
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13. OBSERV ACIONS

Declaració que fonnula en compliment de l'aiticle 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Regim Local de la Comunitat Valenciana, aiticle 131 de la Llei 
8/201 O, de 23 de juny, de la Generalitat, de Regim Local de la Comunitat Valenciana i del 
Decret 191/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen les declaracions d' activitats i de 
béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, i confonne amb 
el que establix l'article 203 de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral 
General. 

I perque conste en el Registre d 'Activitats i Causes de Possible Incompatibilitat de la 
Diputació Provincial de Valencia, subscric la declaració davant del secretari general de la 
Diputació, que en dóna fe, estesa en paper comú, per duplicat i a un sol efecte. 

Valencia, de 

Davant meu, el secretari general. Que s'inscriga en el Registre d'Activitats i en el Registre 
de Béns Patrimonials amb el núm. 

Valencia, 

i general 






