JORDI SEBASTIÀ TALAVERA
Personal directivo del IVACE
ACTIVITATS EXERCIDES FINS DOS ANYS ABANS DEL SEU NOMENAMENT
CIF:

Data inici: 15/06/2017

Entitat:

Data fi: 30/06/2019

Parlament Europeu

Actv.
Descripció:

Assessoria

Càrrec:

Assessor Acreditat Parlamentari

Excedencia:
CIF:

Data inici: 1/07/2019

Data fi:

Entitat:
Actv.
Descripció:
Càrrec:
Excedencia:
ACTIVITATS PRÒPIES DEL CÀRREC ACTUAL
CIF:

Data

Data

Entitat:
Act.

Redaqcció d'articles i llibres

Descripció:
Càrrec:
CIF:

Data

Entitat:

Data

Sense activitat pròpia, del càrrec

Act.
Descripció:
Càrrec:
BÉNS IMMOBLES
Títol de

%

Tipus d'immoble

Ubicació

Valor cadastral

Ple domini

16 %

Locals

Valencia/València

68.808,26€

Ple domini

100 %

Vivendes

Valencia/València

31.396,83€

BÉNS MOBLES I DRETS PASIUS
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a
compte.

BÉNS MOBLES I DRETS PASIUS
Total:

3.688,00€

NO
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua
denominació i el seu objecte social.
Cooperativa Consum

60.000,00€

Cooperativa Som Alimentació

2.000,00€
Total:

62.000,00€

És propietari per si mateix o al costat del cònjuge o parella de fet o situacions d'anàloga convivència, descendents
dependents o persones tutelades o a través de persona interposada, de participacions directes o indirectes que
superen el 10% en empreses que tinguen concerts o contractes de qualsevol naturalesa en el sector públic o que
siguen subcontractistes d'aquestes empreses o que reben subvencions provinents del sector públic, o
participacions que, sense arribar al 10% suposen una posició en el capital social de l'empresa que puga condicionar
de forma rellevant la seua actuació?:

NO
Percentatje de participació de cadascun dels propietaris indicats en l'apartat anterior

0

Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com
qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total:

200,00€

NO
Fons d'inversió.
Caixa Popular

79.671,04€
Total:

79.671,04€

NO
Embarcacions i aeronaus
Veler Furia 32

14.000,00€

BÉNS MOBLES I DRETS PASIUS
Total:

14.000,00€

NO
RENDES (2019)
Partida de renda

Valor

Rendiment del treball

0,00 €

Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi)

1.886,26 €

Rendiment de capital mobiliari (B.I. general)

0,00 €

Rendiment de capital inmobiliari

0,00 €

Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa)

0,00 €

Premis en jocs, rifes o combinacions aleatòries (sense finalitats publicitàries)

0,00 €

Premis en concursos o combinacions aleatòries (amb finalitats publicitàries)

0,00 €

Guanys patrimonials (B.I. general)

0,00 €

Pèrdues patrimonials (B.I. general)

0,00 €

Guanys patrimonials (B.I. estalvi)

0,00 €

Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi)

0,00 €

Rendiment d'activitats econòmiques (estimació objectiva)

0,00 €

Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals

0,00 €

València, 08/03/2021
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