
MANUEL MARTINEZ NUÑEZ. Grupo Provincial Socialista. 
 

BENS E RENDAS 
 

RENDAS PERCIBIDAS 

Percepcións netas de tipo salarial, soldos, honorarios, aranceis e outras 

retribucións, calquera que sexa a súa denominación. 

 

- Nómina mensual Deputado Provincial: 2.830,20 €. 

 

Dividendos e participación en beneficios de sociedades, comunidades ou 

entidades de calquera clase. 

 

- VINOSELECCIÓN. 19 accións: 0,95 €. 

 

Xuros ou rendementos de contas, depósitos e activos financeiros. 

(4 de xuño de 2015) 

 

- ABANCA (2 titulares): 47.058 €. 

- ABANCA (4 titulares): 3.603,49 €.  

- Caixa Rural Galega (2 titulares): 23.769,48 €. 

- ABANCA (5 titulares): 16.300,00 €. 

 

IRPF: 

  

- Recadro 732 do modelo IRPF 100:  15.509,62 €. 

 

BENS PATRIMONIAIS 

 Bens Inmobles de natureza urbana. 

 

- Vivenda en Cerezal. Data de adquisición: inmemorial. Porcentaxe de 

propiedade: gananciais. 

- Piso en Vigo. Data de adquisición: ano 2000. Porcentaxe de propiedade: 

gananciais. 



- Piso en Lugo. Data de adquisición: ano 2005. Porcentaxe de propiedade: 

gananciais. 

- Casa (nuda propiedade) 8,34% en Baralla. Data de adquisición: inmemorial. 

Herdanza. 

- Casa (nuda propiedade) 16,67% en Escobio, Baralla. Data de adquisición: 

inmemorial. Herdanza. 

 

 Bens Inmobles de natureza rústica. 

 

- Dereitos hereditarios que poidan corresponderlle na herdanza paterna aínda 

indivisa en Baralla, Lugo. 

 

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

 

- Ford Fiesta. 

- Mercedes 300D 

- Audi A3. 

 

OBSERVACIONS. Neste apartado o declarante fai constar a seguinte 

información: 

 

- Seguro accidentes (Congreso Deputados): 78,86. 

- Enxoval vivendas-gananciais: 70.000 €. 

- Acompaña acta notarial descriptiva de todas as posesións gananciais 

de data 11 de xuño de 2015. 

- Certificacións bancarias contas de data 4 de xuño de 2015. 

 

ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES PUBLICAS DESEMPEÑADAS 

 Cargos Públicos desempeñados: 

 

- Deputado Provincial. 

- Alcalde do Concello de Becerreá. 



 

Exercicio da función pública ou de calquera posto ó servizo dunha 

Administración Pública. 

 

- Mestre en servizos especiais. 

 

INGRESOS CON CARGO Ó SECTOR PÚBLICO 

 

- Deputación Provincial de Lugo. 


