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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 
DATA 2 DE SETEMBRO DE 2015. 

   
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª. María Loureiro García. 
 
CONCELLEIROS: 
D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Fernández Fernández, 
Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, D. Emilio Villarmea Méndez, Dª. María Soledad Rey 
Yáñez, D. Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro, D. Bernardo José Fraga Galdo, D. Manuel Galdo 
Dopico, Dª. Saray Blanco Canoura, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Celestino Valentín García Paz 
, Dª. Mª Jesús Vale López , Dª. Belinda Bermúdez Otero eD. Víctor Marcial Miranda Gómez. 
 
INTERVENTORA 
Dª.   Rosa Abelleira Fernández   
 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día dous de 
setembro de dous mil quince, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados 
anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación, baixo a 
Presidencia da Sra. Alcaldesa, asistida de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do 
Concello.  
 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra. Alcaldesa aberta 
a sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 
 
 
1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA. 
 
A Sra. Alcaldesa dá conta das Resolución dictadas pola Alcaldía, entregándose copia ós 
concelleiros do listado de resolucións dictadas pola Alcaldía, as cales estiveron á disposición dos 
Concelleiros coa restante documentación integrante do Pleno. 
 
Non se producen intervencións o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes, 
acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
2.- DACIÓN DE CONTA DA AUTORIZACIÓN DO REFINANCIAMENTO PARCIAL DE 
OPERACIÓNS SUSCRITAS CON CARGO Ó MECANISMO DE FINANCIAMENTO DO 
FFPP . 
 

Dase conta do informe emitido pola Intervención Municipal en data 2 de xullo de 2015 en relación 
á autorización do refinanciamento parcial de operacións suscritas con cargo ó mecanismo de finan-
ciamento do FFPP. 
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............................................................................................................................................. 
Seguidamente por parte da Sra. Alcadesa cédese a palabra á Secretaria Municipal ós efectos de dar 
conta dun escrito presentado polo concelleiro da corporación elexido pola candidatura de Son 
Viveiro, solicitando constituirse como grupo municipal.  
 
Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade, para dar conta da referida solicitude, 
resumindo o informe emitido por escrito ó respecto e do que se fixo entrega a todos os grupos 
políticos, xunto coa solicitude referida. Manifesta que a solicitude de constitución de grupo, 
presentada en data 3 de agosto de 2015, se fundamenta en que a Lei de Modernización da 
Administración Local de Galicia modificou a normativa básica do réxime local, e que nesa 
modificación se suprimiu o Grupo Mixto e as esixencias contidas na normativa autonómica que 
fosen contrarias á LBRL, que deben entenderse derogadas.  
Nesta intervención por parte da Secretaria Municipal faise un resumo do informe emitido sinalando 
que a modificación da LBRL introducida pola Lei 57/2003 fai referencia ós membros non adscritos, 
e que o artigo 73.3 de dita norma non entra en colisión algunha co artigo 74 da Lei de 
Administración Local de Galicia, polo que este último se entende que resulta de aplicación. Faise 
así mesmo referencia á xurisprudencia existente neste sentido e á regulación contida no ROF 
respecto á presentación de escritos de constitución de grupos, concluíndo que o concelleiro elexido 
pola candidatura de Son Viveiro non podería constituirse como grupo municipal. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para dicir que pola súa parte non ten 
inconveniente en que este concelleiro se constitúa en grupo político, e pregunta á Secretaria 
Municipal se sería factible esta constitución sen contradecir a normativa vixente, ó que se responde 
por ésta que, ó seu entender, tal e como se dixo e se recolle no informe, esa constitución como 
grupo político non se axustaría á normativa aplicable. 
 
3.- MODIFICACIÓN DA PERIODICIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS DAS 
COMISIÓNS INFORMATIVAS PERMANENTES. 
  
Vista a proposta da Alcaldía en relación á modificación da periodicidade das sesións ordinarias das 
Comisións Informativas, en base a que a data acordada (o último luns de cada mees) non resulta 
operativa por terse acordado a celebración das sesións ordinarias do Pleno da Corporación o 
primeiro mércores de cada mes, polo que se propón que as sesións ordinarias se celebren os últimos 
venres de cada mes. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, por unanimidade, acórdase: 
 
Primeiro.- Establecer como día das sesións ordinarias das Comisións Informativas Permanentes 
todos os últimos venres de cada mes. Nesta data celebrarase sesión ordinaria das comisións 
informativas que corresponda segundo os asuntos plenarios a incluir no pleno ordinario do mes 
seguinte. No suposto de que este día sexa inhábil por coincidir con festividade local, autonómica ou 
nacional, a sesión ordinaria  celebrarase o primeiro día hábil seguinte. 
 
 
4.- DETERMINACIÓN DE DOUS DÍAS FESTIVOS PARA O ANO 2016. 
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Vista a proposta da Alcaldía en referencia á determinación dos seguintes dous días festivos no 
Concello de Viveiro para o 2016: martes de carnaval: 9 de febreiro de 2016 e festividade de San 
Roque: 16 de agosto de 2016. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, por unanimidade, acordase: 
 
Primeiro.- Establecer como festividades locais no Concello de Viveiro para o ano 2016 os seguintes 
días: 
 

⇒ Martes de carnaval: 9 de febreiro de 2016. 
 

⇒ Festividade de San Roque: 16 de agosto de 2016. 
 
5.- PROPOSTA DE TARIFAS PARA OS SERVIZOS URBANOS DE TAXI. 
 
 
Visto o escrito da Dirección Xeral de Mobilidade, referente á aprobación de tarifas aplicables ós 
servizos urbanos de taxi. 
 
Vista a proposta de tarifas remitida a este Concello pola Asociación de Taxis de Viveiro, á que se 
adxunta estudo económico xustificativo das mesmas. 
 
Vista a proposta da Alcaldía en orde a acordar propoñer como tarifas aplicables ós servizos urbanos 
de taxi no Concello de Viveiro as tarifas remitidas pola Asociación de Taxis de Viveiro, remitindo 
as mesmas á Dirección Xeral de Mobilidade, ós efectos da súa emisión de informe preceptivo. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que na Comisión Informativa xa se explicou que co cambio de 
normativa agora os taxistas de Viveiro teñen que aplicar no ámbito urbano a tarifa interurbana, polo 
que presentaron esta proposta de tarifas, da que o Concello dará traslado a mobilidade, que é o 
organismo que debe darlle a súa aprobación ás mesmas. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que o 
seu grupo está de acordo, bastando que se trata dunha proposta do sector, xa que son os que mellor 
o coñecen, e piden que se elabore a ordenanza porque se leva moito retraso. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Faga Galdo para dicir que 
o seu grupo vai votar a favor e reivindican a elaboración da ordenzna e qu se cumpra o acordo 
plenario de creaación das novas paradas. 
 
Intervén D. Víctor Marcial Miranda, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto sinala 
que o seu grupo se vai abster ata a nova ordenanza. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, con 13 votos a favor correspondentes ós grupos do 
P.S.O.E., P.P. e B.NG. e unha abstención do Concelleiro de Son Viveiro do Grupo Mixto integrante 
do Grupo Mixto, acordase: 
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Primeiro.- Propoñer como tarifas aplicables ós servizos urbanos de taxi no Concello de Viveiro as 
tarifas remitidas pola Asociación de Taxis de Viveiro, remitindo as mesmas á Dirección Xeral de 
Mobilidade, ós efectos da súa emisión de informe preceptivo. 
 
 
 
6.- RENOVACIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DO CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
 
A.- JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
 
Vista a solicitude de D. José García Álvarez, con DNI 33812031F, e domicilio a efectos de 
notificación en Alonso Pérez, Nº 43, 5ºA, Viveiro, para a renovación da concesión administrativa 
da que é titular (concesión outorgada en data 24 de xuño de 1989), no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “Santa Ana”, Cadro 7, Fila F, Números 1, 
2, 3 e 4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de 
concesión se atopa en perfecto estado de conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, 
D. José García Álvarez, correspondente a un NICHO situado no Grupo “Santa Ana”, Cadro 7, Fila 
F, Números 1, 2, 3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (24/06/2014), polo que este prazo de renovación remata o 24 de xuño de 2039. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
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Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
B.- JOSÉ OTERO CAMBA 
 
Vista a solicitude de D. José Otero Camba, con DNI 76544493X, e domicilio a efectos de 
notificación en Jesús Noya Nº6, 6ºA, Viveiro, para a renovación da concesión administrativa da que 
é titular, no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
“Santiago”, no Cadro 1, Fila E, Números 1, 2, 3 e 4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de 
concesión se atopa en perfecto estado de conservación. 
 
 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, 
D. José Otero Camba, correspondente a un NICHO situado no Grupo “Santiago”, no Cadro 1, Fila 
E, Números 1, 2, 3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (04/02/2012), polo que este prazo de renovación remata o 4 de febreiro de 2037. 
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Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
C.- CÁNDIDO BOUZA GONZÁLEZ 
 
Vista a solicitude de D. Cándido Bouza González, con DNI 33681442N, e domicilio a efectos de 
notificación en Outeiro, Magazos, Nº3, Viveiro, para a renovación da concesión administrativa da 
que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
“Santiago”, Cadro 5, Fila A, Números 1-2-3 e 4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de 
concesión se atopa en perfecto estado de conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, 
D. Cándido Bouza González, correspondente a NICHO situado no Grupo “Santiago”, Cadro 5, Fila 
A, Números 1-2-3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (21/05/2015), polo que este prazo de renovación remata o 21 de maio de 2040. 
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Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
D.- DOMINGO CRUZ CHAVES 
 
Vista a solicitude de D. Domingo Cruz Chaves, con DNI 33676504L, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Vicente Fanego Díaz, Nº 3, 1º dta, Viveiro, para a renovación da concesión 
administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “Santiago”, Cadro 3, Fila C, Números 1 e 2. 
 
Visto que constan fotografías nas que se aprecia que a parcela obxecto de concesión se atopa en 
perfecto estado de conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular D. Domingo Cruz Chaves, no 
cemiterio municipal de Altamira, , correspondente a un NICHO situado no Grupo “Santiago”, 
Cadro 3, Fila C, Números 1 e 2, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu 
título concesional (11/06/2015), polo que este prazo de renovación remata o 11 de xuño de 2040. 
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Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
E.- JESÚS BELLAS YÁÑEZ 
 
Vista a solicitude de D. Jesús Bellas Yáñez, con DNI 76543618D, e domicilio a efectos de 
notificación en Alonso Pérez, Nº 47, 1º, Viveiro, para a renovación da concesión administrativa da 
que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo D, 
Cadro 4, Fila 5, Números 1, 2, 3 e 4. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, 
D. Jesús Bellas Yáñez, correspondente a un NICHO situado no Grupo D, Cadro 4, Fila 5, Números 
1, 2, 3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional 
(21/10/2008), polo que este prazo de renovación remata o 21 de outubro de 2033. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
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Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
F.- MORAYMA BALSEIRO VÁZQUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Morayma Balseiro Vázquez, con DNI 33675548Y, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Misericordia, Nº 48 A, 5º, C, Viveiro, para a renovación da concesión 
administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “Santiago”, Cadro 1, Fila C, Números 1-2-3 e 4. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, 
sepulturas, panteóns ou nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá 
formularse cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o 
apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, de data 1 
de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco 
anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as 
concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, 
Dª. Morayma Balseiro Vázquez, correspondente a un NICHO situado no Grupo “Santiago”, Cadro 
1, Fila C, Números 1-2-3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (04/02/2012), polo que este prazo de renovación remata o 4 de febreiro de 2037. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
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debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS DO CEMI-
TERIO MUNICIPAL. 
 
Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade, para sinalar que se observou que o 
expediente de cambio de titularidade de Dª. Mª. Dolores Ben Abad non se atopa completo, polo que 
non procede incluilo neste punto no presente pleno. 
 
A.- MANUEL CARMELO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
 
Vista a solicitude de D. Manuel Carmelo Vázquez Rodríguez, con DNI 33853699E, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Misericordia, Nº 37 B, 1ºB, Viveiro, para o cambio de titularidade ó 
seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un 
NICHO situado no Grupo “Santo Tomás”, Cadro 7, Fila A, Números 1-2, que figuran no título 
concesional a nome de D. Amador Vázquez Martínez. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: concello@viveiro.es  

 
            

 11

 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santo 
Tomás”, Cadro 7, Fila A, Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Amador 
Vázquez Martínez, pasando a ser titularidade de D. Manuel Carmelo Vázquez Rodríguez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 30/12/1999), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 30/12/2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
B.- ADELA LÓPEZ LAGARES 
 
Vista a solicitude de Dª. Adela López Lagares, con DNI 76544061S, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Betanzos, Nº1, 2ºD, Ferrol, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo “San Román”, Cadro 0, Fila 21, Números 1-2 e 3, que figuran no título concesional a 
nome de D. Jesús López Rodríguez e hijos. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “San 
Román”, Cadro 0, Fila 21, Números 1-2 e 3, que figuran no título concesional a nome de D. Jesús 
López Rodríguez e hijos, pasando a ser titularidade de Dª. Adela López Lagares 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 12/11/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 12/11/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
C.- MANUEL GOÁS CERDEIRAS 
 
Vista a solicitude de D. Manuel Gozás Cerdeiras, con DNI 76556394C, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Congostras, Covas, Nº 11, 1º, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “San Germán”, Cadro 1, Fila 8, Números 1, 2, 3 e 4, que figura no título 
concesional a nome de Dª. Dolores Cerdeiras García. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
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Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa NICHO situado no Grupo “San 
Germán”, Cadro 1, Fila 8, Números 1, 2, 3 e 4, que figura no título concesional a nome de Dª. 
Dolores Cerdeiras García, pasando a ser titularidade de d. Manuel Goás Cerdeiras. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/07/1994), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 14/07/2019. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
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D.- FRANCISCO PÉREZ BEN 
 
Vista a solicitude de D. Francisco Pérez Ben, con DNI 33852229R, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Margarita Pardo de Cela, Nº 19, 1º, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 0, Fila 4, Número 6, que figura no título concesional a nome de Dª. 
Dolores Ben Insua. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no no 
Cadro 0, Fila 4, Número 6, que figura no título concesional a nome de Dª. Dolores Ben Insua, 
pasando a ser titularidade de D. Francisco Pérez Ben. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/05/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 14/05/2016. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
E.- ANTONIA PÉREZ ARIAS 
 
Vista a solicitude de Dª. Antonia Pérez Arias, con DNI 33675452W, e domicilio a efectos de 
notificación en Xunqueira, 105, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
“Santa Ana”, Cadro 5, Fila F, Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Fermín 
López Goás e irmán Ramón López Goás (ambos titulares dos números 1-2-3-4, solicitando D. 
Ramón López Goás a titularidade dos números 3-4). 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
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Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santa 
Ana”, Cadro 5, Fila F, Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Fermín López 
Goás e irmán Ramón López Goás, pasando a ser titularidade de Dª. Antonia Pérez Arias. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 18/09/1989), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 18/09/2039. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
F.- RAMÓN LÓPEZ GOÁS 
 
Vista a solicitude de D. Ramón López Goás, con DNI 33678253C, e domicilio a efectos de 
notificación en Aceas, xunqueira, Nº 2, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo “Santa Ana”, Cadro 5, Fila F, Números 3-4, que figuran no título concesional a nome de 
D. Fermín López Goás e irmán Ramón López Goás (ambos titulares dos números 1-2-3-4, 
solicitando Dª. Antonia Pérez Arias a titularidade dos números 1-2). 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santa 
Ana”, Cadro 5, Fila F, Números 3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Fermín López 
Goás e irmán Ramón López Goás, pasando a ser titularidade de D. Ramón López Goás. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 18/09/1989), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 18/09/2039. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
G.- MARCELINO FERNÁNDEZ CASAS 
 
Vista a solicitude de D. Marcelino Fernández Casas, con DNI 33678018S, e domicilio a efectos de 
notificación en Lapido, 17, Covas, Viveiro, para o cambio de titularidade (inter vivos) ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 5, Fila 1, Número 15, que figura no título concesional a nome de D. 
Marcelino e José Fernández Casas (ambos titulares dos números 15 e 16, solicitando D. José 
Fernández Casas a titularidade do número 16). 
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Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 5, 
Fila 1, Número 15, que figura no título concesional a nome de D. Marcelino e José Fernández 
Casas, pasando a ser titularidade de D. Marcelino Fernández Casas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/10/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 14/10/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
H.- JOSÉ FERNÁNDEZ CASAS 
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Vista a solicitude de D. José Fernández Casas, con DNI 33678668K, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa da Fontela, 31, Burela, Viveiro, para o cambio de titularidade (inter vivos) ó 
seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 5, Fila 1, Número 16, que figura no título concesional a nome de D. 
Marcelino e José Fernández Casas (ambos titulares dos números 15 e 16, solicitando D. Marcelino 
Fernández Casas a titularidade do número 15). 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 5, 
Fila 1, Número 16, que figura no título concesional a nome de D. Marcelino e José Fernández 
Casas, pasando a ser titularidade de D. José Fernández Casas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/10/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 14/10/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
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Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
I.- OLIVA OBARRIO CORRAL 
 
Vista a solicitude de Dª. Oliva Obarrio Corral, con DNI 33809768K, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ San Lázro, Bloque 5, Acceso A, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situada no Grupo 1, Cadro 0, Fila 14, Números 1, 2, 3 e 4, que figura no título concesional a nome 
de D. Alfonso Mejuto Mato. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situada no Grupo 1, 
Cadro 0, Fila 14, Números 1, 2, 3 e 4, que figura no título concesional a nome de D. Alfonso 
Mejuto Mato, pasando a ser titularidade de Dª. Oliva Obarrio Corral. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 05/04/1979), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 05/04/2029. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
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Cuarto.- Informar ó interesado de que deberá facer efectivo a favor do Concello o importe 
correspondente á preceptiva taxa municipal. 
 
Quinto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Sexto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
J.- MARÍA JOSÉ PIÑÓN BELLAS 
 
Vista a solicitude de Dª María José Piñón Bellas, con DNI 76569776Q, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Chamorro Nº2, 1º dta, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo “Santa Ana”, Cadro 8, Fila D, Números 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a 
nome de Dª. Josefa Bellas Barro. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santa 
Ana”, Cadro 8, Fila D, Números 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de Dª. Josefa 
Bellas Barro, pasando a ser titularidade de Dª. María José Piñón Bellas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 05/11/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 05/11/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
K.- Mª DEL CARMEN PARDO LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª Mª del Carmen Pardo López, con DNI 33837053M, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Nicolás Cora Montenegro, Nº80, 3º, esq, Viveiro, para o cambio de titularidade ó 
seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 1, Fila 1, Número 14, que figura no título concesional a nome de 
Dª. Consuelo Trigo Bouza. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 1, 
Fila 1, Número 14, que figura no título concesional a nome de Dª. Consuelo Trigo Bouza, pasando a 
ser titularidade de Dª Mª del Carmen Pardo López. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a primeira data que 
consta no concello referente a esta concesión (04/01/1992), debendo solicitarse a renovación da 
mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o 
vencemento dos 25 anos da concesión o 04/01/2017. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
L.- RAMÓN RODRÍGUEZ PERNAS 
 
Vista a solicitude de D. Ramón Rodríguez Pernas, con DNI 76556525J, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Nicolás Cora Montenegro Nº 50A, 4ºB, Viveiro, para o cambio de titularidade ó 
seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un 
NICHO situado no Grupo “San Juan”, Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3 e 4, que figura no título 
concesional a nome de D. Ramón Rodríguez Polo. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
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Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “San 
Juan”, Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de D. Ramón 
Rodríguez Polo, pasando a ser titularidade de D. Ramón Rodríguez Pernas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 25/05/1987), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 25/05/2037. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
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M.- HUGO EXPÓSITO VILLAR 
 
Vista a solicitude de D. Hugo Expósito Villar, con DNI 33995018Y, e domicilio a efectos de 
notificación en Alonso Pérez Nº 28, 3ºE, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situada 
no Grupo “Santiago”, Cadro 6, Fila D, Número 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome 
de D. Arturo Manuel Expósito Mariño. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situada no Grupo 
“Santiago”, Cadro 6, Fila D, Número 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de D. 
Arturo Manuel Expósito Mariño, pasando a ser titularidade de D. Hugo Expósito Villar. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 12/02/1990), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 12/02/2040. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
N.- JOSÉ OTERO CAMBA 
 
Vista a solicitude de D. José Otero Camba, con DNI 76544493X, e domicilio a efectos de 
notificación en Jesús Noya, 6, 6ºA, Viveiro, asinada conxuntamente con Dª. Carmen Vázquez 
García, para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio 
municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “San Julián”,  no Cadro 3, 
Fila D, Números 1-2-3-4 e 5, que figura no título concesional a nome de D. Gumersindo Gómez 
Fernández. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “San 
Julián”,  no Cadro 3, Fila D, Números 1-2-3-4 e 5, que figura no título concesional a nome de D. 
Gumersindo Gómez Fernández, pasando a ser titularidade de D. José Otero Camba. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01/09/1996), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 01/09/2021. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
Ñ.- ANTONIA CANDIA RODRÍGUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Antonia Candia Rodríguez, con DNI 76556339B, e domicilio a efectos de 
notificación en R/Manuel Gómez Blanco, Nº3, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo 1, Cadro 0, Fila 6, Números 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de 
D. Ladislao Candia Pérez. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo 1, 
Cadro 0, Fila 6, Números 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de D. Ladislao Candia 
Pérez, pasando a ser titularidade de Dª. Antonia Candia Rodríguez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 21/07/1974), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 21/07/2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
O.- FRANCISCA DÍAZ PIÑÓN 
 
Vista a solicitude de Dª. Francisca Díaz Piñón, con DNI 336775867W, e domicilio a efectos de 
notificación en R/Villafranca del Bierzo, 7, 1ºC, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 4, Fila 2, Número 14, que figuran no título concesional a nome de 
D. Jaime Insua Timiraos. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
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Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 4, 
Fila 2, Número 14, que figuran no título concesional a nome de D. Jaime Insua Timiraos, pasando a 
ser titularidade de Dª. Francisca Díaz Piñón. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 30/10/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do speríodo de 25 anos da concesión o 30/10/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
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P.- LUISA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Luisa Fernández Fernández, con DNI 76569701X, e domicilio a efectos de 
notificación en R/Luis Trelles, 5, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
A, Cadro 5, Fila a25, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Feliciano 
Fernández Vidal. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 4, 
Fila 2, Número 14, que figuran no título concesional a nome de D. Jaime Insua Timiraos, pasando a 
ser titularidade de Dª. Francisca Díaz Piñón. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 19/01/1981), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 19/01/2031. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
Q.- LEONOR TIMIRAOS GÓMEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Leonor Timiraos Gómez, con DNI 33679334C, e domicilio a efectos de 
notificación en R/Melitón Cortiñas, 46, 3º, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo “San Germán”, Cadro 1, Fila 40, Número 1, que figuran no título concesional a nome de 
D. Jesús Corral Albo. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do  NICHO situado no Grupo “San 
Germán”, Cadro 1, Fila 40, Número 1, que figuran no título concesional a nome de D. Jesús Corral 
Albo, pasando a ser titularidade de Dª. Leonor Timiraos Gómez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 05/11/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 05/11/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
R.- CARMEN PÉREZ COCIÑA 
 
Vista a solicitude de Dª. Carmen Pérez Cociña, con DNI 76530600D, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Ramón Canosa Nº 34, 4ºC, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 1, Fila 6, Número 6, que figuran no título concesional a nome de D. 
Manuel Pérez Permuy. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
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concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do SEPULTURA situada no Cadro 1, 
Fila 6, Número 6, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel Pérez Permuy, pasando a 
ser titularidade de Dª. Carmen Pérez Cociña. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 05/11/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 05/11/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
S.- MARÍA MANUELA PAZ VÁZQUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. María Manuela Paz Vázquez, con DNI 33676394R, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Margarita Pardo de Cela, 21, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 3, Fila 6, Número 20, que figuran no título concesional a nome de 
D. Ramón Carballo Vázquez. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
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Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do SEPULTURA situada no Cadro 3, 
Fila 6, Número 20, que figuran no título concesional a nome de D. Ramón Carballo Vázquez, 
pasando a ser titularidade de Dª. María Manuela Paz Vázquez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 31/05/1999), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 31/05/2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
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T.- JOSÉ JOAQUÍN GAYOSO ROCA 
 
Vista a solicitude de D. José Joaquín Gayoso Roca, con DNI 33841448F, e domicilio a efectos de 
notificación en Rpraza de Lugo, 5, 4ºC, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo “Santa Ana”, Cadro 9, Fila B, Números 1-2-3- e 4, que figuran no título concesional a 
nome de D. José Gayoso Lodeiro. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santa 
Ana”, Cadro 9, Fila B, Números 1-2-3- e 4, que figuran no título concesional a nome de D. José 
Gayoso Lodeiro,, pasando a ser titularidade de D. José Joaquín Gayoso Roca. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01/10/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 01/10/2016. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
 
U.- Mª CARMEN COCIÑA PIGUEIRAS 
 
Vista a solicitude de Dª. Mª Carmen Cociña Pigueiras, con DNI 33676238Y, e domicilio a efectos 
de notificación en Pirixel, 4, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
“Santa María”, Cadro 0, Fila 17N, Números 1-2-3- e 4, que figuran no título concesional a nome de 
D. Antonia Pigueiras Vergueiras e hijos. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “Santa 
María”, Cadro 0, Fila 17N, Números 1-2-3- e 4, que figuran no título concesional a nome de D. 
Antonia Pigueiras Vergueiras e hijos, pasando a ser titularidade de Dª. Mª Carmen Cociña 
Pigueiras.  
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 07/11/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 07/11/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
V.- MARTÍN ALBO GÓMEZ 
 
Vista a solicitude de D. Martín Albo Gómez, con DNI 33759509V, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Jesús Noya, 5, 1ºC, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado 
no Grupo 2, Cadro B, Fila 11, Números 1-2 e 3, que figuran no título concesional a nome de Dª. 
Francisca Albo Méndez. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo 2, 
Cadro B, Fila 11, Números 1-2 e 3, que figuran no título concesional a nome de Dª. Francisca Albo 
Méndez, pasando a ser titularidade de D. Martín Albo Gómez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 21/09/1974), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do segundo período de 25 anos da concesión o 21/09/2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
W.- MARÍA OLGA VÁZQUEZ VÁZQUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Yolanda e Oliva Vázquez Vázquez, con DNI 32249300B e 32354961X, e 
domicilio a efectos de notificación en Pereiriña, Cee, A Coruña, para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Cadro 2, Fila 3, Número 3, que figuran no título concesional a nome de D. 
José Vázquez Soto. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
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Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do SEPULTURA situada no Cadro 2, 
Fila 3, Número 3, que figuran no título concesional a nome de D. José Vázquez Soto, pasando a ser 
titularidade de Dª. María Olga Vázquez Vázquez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 21/06/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 21/06/2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: concello@viveiro.es  

 
            

 40

X.- DOMINGO REY SEIJAS 
 
Vista a solicitude de D. Domingo Rey Seijas, con DNI 33857793E, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Avda de Ferrol, 17, 3ºB, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA 
situada no Cadro 2, Fila 5, Números 3-4 e 5, que figuran no título concesional a nome de D. 
Domingo Agapito Rey Alonso e herdeiros de D. Jesús Franco Fernández. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 2, 
Fila 5, Números 3-4 e 5, que figuran no título concesional a nome de D. Domingo Agapito Rey 
Alonso e herdeiros de D. Jesús Franco Fernández, pasando a ser titularidade de D. Domingo Rey 
Seijas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 13/06/1991), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 16/06/2016. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
Y.- ELÍAS GARCÍA PARAPAR 
 
Vista a solicitude de D. Elías García Parapar, con DNI 34638437T, e domicilio a efectos de 
notificación en San Lázaro, 22, 5ºC, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA 
situada no Cadro 5, Fila 6, Número 16, que figuran no título concesional a nome de D. Indalecio 
García García e irmáns. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito 
de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida 
iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP 
nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das 
concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, 
en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden 
actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Cadro 5, 
Fila 6, Número 16, que figuran no título concesional a nome de D. Indalecio García García e 
irmáns, pasando a ser titularidade de D. Elías García Parapar. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período 
de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira 
concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 29/06/2000), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento do período de 25 anos da concesión o 29/06/2025. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é 
concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación 
que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.S.O.E. ESIXINDO POSTA EN MARCHA DE 
MEDIDAS CON CARÁCTER URXENTE PARA GARANTIR A SUPERVIVENCIA DO 
SECTOR LÁCTEO GALEGO. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. Mª Isabel Rodríguez López, 
manifestando que xa todos coñecen os problemas do séctor lácteo e que dende hai uns meses, dende 
que se formalizou o sistema de cuotas, en abril, o séctor sofre a maior crisis. Manifesta que se 
instaurou o sistema de notas no ano 84. En Galicia no 1991, coa reforma da PAC na UE no 2003 
deróganse as cuotas  e ratificouse no 2008, tendo como data limite o 1 abril 2015. Galicia é 1 das 10 
rexións europeas e a 1ª de España pero a dos  prezos mais baixos. Engade que, segundo datos do 
Ministerio,  Galicia conta con 9.425 gandeiros e un prezo por litro ponderado de 27cnts., e a dos 
prezos mais baixos. Non se entenden as ameazas das industrias de deixar de recoller o leite 
producido, apuntando que os custos de producción se atopan entre 34 e 35 cnts. e hay contratos de 
18 a 20 ctms., indicando que se aquí non hai excedentes non se entende porque se deixa de recoller. 
Engade que en marzo de 2015 o Ministerio aprobou un paquete de normas do sector lácteo e se 
sancionarion a 9 empresas por prácticas anticompetitivas no séctor.  Di que non foron capaces de 
poñer en orde o sector e que o paquete lácteo contén medidas que no papel pintan ben pero non son 
efectivas. Engade que en Francia si houbo acordos ata alcanzar 34 anos. Ante isto España di que 
esta vía vai contra a normativa. Manifesta que ante a petición de retirar litros do mercado  di que é 
ilegal, falan de conceder axudas de 300€ por vaca, axudas no IRPF por módulos, etc. e que Feijoo 
ofrece liñas de axudas ata  2020 pero non hai proxectos de futuro, nin sequera se alcanzou no 
minifundismo. 
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Dito isto procede á lectura da moción, que en resumo di que as explotacións galegas lácteas sea to-
pan nunha moi mala situación económica e moitas familias viven deste sector, sector estratéxico 
para Galicia. A mala acollida do paquete lácteo polas industrias levou á ameaza de non recollida de 
leite e abandono de rutas en Galicia. Por outra banda existen máis de 3.000 contratos con prezos de 
entre 18 e 22 céntimos por litro, o que supón a ruina ós gandeiros a curto prazo. Os gandeiros vé-
ñense manifestando esixindo das Administracións unha rápida intervención, propoñendo ó pleno da 
Corporación a adopción do acordo de solicitar ó goberno da Xunta de Galicia para que de acordo co 
sector desenvolva medidas urxentes para evitar o peche de explotacións, dividindo estas medias en 
a curto e medio prazo. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio BouzaRodul, para dicir que en 
parte está de acordo coa exposición de motivos, que poderían matizar algún dato pero que non pode 
pasar porque diga que Feijoo non dixo nada, xa que non é certo, aínda que pode que non chegara a e 
haxa que facer máis. En decembro de 2012 asinouse un acordo e compriuse con todo, UA. cumpriu 
un punto só. Fai referencia ó desenvolvemento dun plan nacional do paquete lácteo, medidas para 
dar saída ós excedentes mediante a súa exportación, etc, e sinala que o PSOE ríase, apuntando que 
en Cantabria recoñecen o traballo de Feijoo polo sector. Seguro que non chegou, pero sí hai 
medidas. Ata o de agora a Xunta compriu o que se lle pediu. (contratos por un ano e medidas 
voluntarias). Engade que entre a Xunta e o Mº levan proposto mas de 20 medidas e que no que vai 
de ano inxectou no sector 116 millóns de euros e 20 máis que fará en breve. Remata dicindo que o 
seu grupo vai apoiar a moción porque o sector está nun momento delicado e di que lle gustaría que 
se deixara de levar o partidisimo a estes ámbitos. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico para dicir que 
o seu grupo está a favor desta moción, e di que lle resulta curioso que o PSOE e o PP presenten 
estas mocións o mesmo día nun concello con casi unha nula producción de leito, cando 
políticamente non se fai nada. Engade que o Sr. Bouza fala do ben que falan en Cantabria, pero eles 
teñen prezos máis altos. Indica que Galicia ten máis do 40% da producción, e este sector contribúe a 
fixar e evitar que se marche xente do rural. O BNG leva tempo avisando de que o déficit de prezos 
iba pasar, salvo que diversifiquen a producción (queixo...), engadindo que os productores perden e 
as eternas axudas non van ser a solución e non hai un sectror empresarial que propio forte que o 
defenda. Vótase en falta unha campaña institucional que fomente o consumo do noso leite. Remata 
dicindo que tendo en conta que o PSOE agora non está goberno van apoiar a moción.  
 
Intervén o concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, para dicir que o goberno da Xun-
ta fai escape e que as grandes empresas desempeñan un modelo libre de producción e oligopolio. 
Manifesta que hai que establer regras que impidan isto, para forzas un acordo equilibrado disto, 
manifestando que apoiarán as movilizacións do día seguinte en Lugo. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. Mª Isabel Rodríguez manifestando 
que o P.P. di que xa hai medidas, pero levan dende o 2012 e os gandeiros teñen un prezo inferior ó 
custo de producción, polo que as medidas non son moi eficientes. Engade que Cantabria non 
representa o que representa Galicia e ten un prezo de 29 céntimos.  Apunta que o ministro de 
Facenda di que a Xunta non fixo os deberes e Feijoo boicoteou hai seis anos crear un equipo lácteo 
galego, pero logo sí apoiou o que despois se creou. A UE rexistrou en xullo o prezo máis baixo 
destes anos, e o sentemento é que continuará á baixa. 
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Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación acordándose, por unanimidade, a 
aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal do P.S.O.E., coas medidas a curto e medio 
prazo recollidas na mesma, do seguinte xeito: 
 

Solicitar do Goberno da Xunta de Galicia a que, de acordo co sector, desenvolva medidas 
políticas urxentes para evitar o peche de miles de explotacións de leite. 
 
MEDIDAS A CURTO PRAZO 
 

1. Cuantificación do excedente lácteo e xestión do mesmo a través dos mecanismos de 
intervención, almacenamento privado e entrega a terceiros países. 

 
España é un país importador de leite, tanto de produtos elaborados como de  leite en po. 
O goberno de España ten que xustificar a posta en marcha das  medidas de intervención 
desde a idea de que o noso país vive nestes  momentos unha situación excepcional con risco 
de grave desvertebración do  conxunto do sector produtor. Débese por en marcha compras 
públicas de intervención para o leite en po e manteiga a prezos que se cubran polo 
 menos os custos de produción dos gandeiros. O almacenamento privado  e a entrega a 
terceiros países son sen dúbida fórmulas que tamén deben ser postas en marcha. O mundo 
necesita leite e nos nestes momentos podemos  proporcionarlla. 

 
2. A Determinación de un “Prezo Sostible” para o leite, baseado nos prezos mínimos da 

industria e da distribución tal como están recollidos no observatorio do Ministerio ós 
que se agregarían o prezo medio da leite na UE-15. 

 
 Os gandeiros galegos están dispostos a competir no mercado pero o que non  poden e 
soportar os prezos máis baixos de Europa e con diferencias de ata 8  céntimos con respecto a 
outras comunidades autónomas do Estado, non e  xusto nin explicable por ningunha razón e 
menos polas razóns do “mercado”.  Este prezo nunca podería ser inferior os custos de produción 
dos gandeiros, algo suficientemente obxetivable.   
  

3. Vixilancia e sanción dos contratos lixo, de modo que se consideren nulos e se logre o 
compromiso coa industria que opera en España para recolocar ese leite a prezos de 
mercado. 

 
 Nun contexto no que os mercados nacionais e internacionais ofrecen  expectativas, é 
preciso recoller todo o leite que existe no mercado a prezos  de mercado.  
 

4. Acabar coa banalización que con frecuencia se fai do leite e so produtos lácteos nos 
lineais da gran distribución. 

 
É preciso xerar valor na cadea láctea e que devandito valor se reparta ao  longo da mesma. 
Debe cumprirse a lei de Transparencia da Cadea Alimentaria en especial as labores de 
control, inspección e sanción de prácticas comerciais irregulares. 

 
5. Axudas inmediatas directas ás explotacións, para evitar o peche xa que arrastran 

moitos meses perdendo cartos. 
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MEDIDAS A MEDIO PRAZO: 
 

1. Regulación dos primeiros compradores de modo que sexan verdadeiros operadores 
loxísticos que aporten algún valor na cadea, e non meros intermediarios. 

 
 A esixencia de un aval suficiente poder ser unha forma de regulación  que  ofreza 
garantía de cobro aos produtores. Tamén se debe axilizar a retirada  do permiso de actividade 
no caso de reincidencia nas prácticas nocivas para  o sector.  
 

2. Necesidade de recuperación do consumo. 
 
 Impulso do programa  de leite escolar que permita unha mellora da imaxe do  leite e os 
produtos lácteos e un aumento do seu consumo nun fragmento de  poboación máis xoven. Mellora 
da imaxe do leite e os produtos lácteos, utilizando argumentos que contrarresten a imaxe negativa 
do leite que se da  en moitos ámbitos.  
 

3. É preciso estabilizar as relacións entre os distintos axentes da cadea láctea. 
 
 A interprofesional láctea e o contrato lácteo son elementos importantes de 
 estabilidade e vertebración sectorial. É preciso buscar fórmulas novidosas  que 
resolvan a difusión dos índices de referenciación de prezos para o seu  uso de forma xeneralizada 
nos contratos lácteos. 

É unha prioridade para que a negociación dos termos do contrato se  produzan en 
condicións de equilibrio. Varios son os elementos que producen  desequilibrio na 
negociación. Un é o carácter perecedeiro do produto, a  diferencia da capacidade de 
concentración entre produtor e industrial, e a  existencia de unha única canle de venda 
de leite sexa a primeiros  compradores ou a industrias.  

 
4. Aposta por unha verdadeira negociación colectiva dos elementos do contrato a través 

das organizacións de produtores tal e como o paquete lácteo permite. 
 

Desenvolvemento da figura do mediador, para que interveña naqueles casos en que non 
exista acordo nas condicións de contrato previo á sinatura do  mesmo ou para 
aqueloutros en que a industria nin sequera se queira sentar coas organizacións de produtores.  

 A deslocalización da produción láctea é unha das grandes preocupacións pois  pode 
afectar a moitos dos pequenos e medianos produtores de leite. É necesario establecer instrumentos 
para evitalo. 
 

5. Establecer un plan estratéxico de futuro para o sector lácteo galego. 
 

Consideramos necesarias medidas de carácter estratéxico para reforzar e  asegurar a 
posición de liderado do sector lácteo galego en España e poder  facer fronte en mellores 
condicións a posibles crises de baixos prezos de  mercado que poden repetirse na nova 
situación de mercado liberalizado.  Neste sentido hai que acordar e comprometerse á 
elaboración urxente, tal como o PSdeG-PSOE reclamou de forma reiterada, dun plan 
estratéxico de sector Lácteo Galego: 

 
• Contando con todos os axentes implicados. 
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• Con compromisos orzamentarios axeitados, claros, e calendarizados. 
• Con medias enfocadas para que os produtores poidan abaratar os custos de produción e 

centrados fundamentalmente nun eficaz acceso a máis base territorial 
• Con un plan industrial propio galego que conte coas cooperativas, e que dote a este país 

de estruturas de fabricación de produtos elaborados que xeren maior valor engadido que 
o leite líquido. 

 
 
9.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. PARA A DEFENSA DO SECTOR 
LÁCTEO GALEGO. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, que procede á 
lectura da moción, que en resumo di que durante anos os gandeiros estiveron sometidos ó sistema 
de cuotas, o que permitía ter un maior control da producción, aínda que o prezo do leite sufría bai-
xadas e subidas estacionais. Coa desaparición das cotas lácteas os gandeiros asumen unha serie de 
incertezas e dúbidas. A posta en marcha dos contratos lácteos, cando debería xerar seguridade non 
están dando os resultados previstos, considerando un problema a falta de unión que amosa o sector 
e incluso as OPL postas en marcha. Isto leva a ver con moita preocupación os prezos que perciben 
os productores. Na cadea de desenvolvemento do sector deben estar presentes os producgtores, os 
encargados da recollida ou transformadores e a distribución e venda final do producto, como único 
modo de asegurar a rendabilidade alimentaria para todos, propoñendo nese senso ó Pleno da Corpo-
ración a adopción de varios acordos en aras a solicitar ó MAGRAMA a auspiciar da INLAC a in-
clusión da representación de productores, transformadores e distribución, solicitar da INLAC a tras-
ladar ás partes da cadea do sector a necesidade de garnatir unha axeitada construcción de prezos e 
adecuado equilibrio entre a oferta e demanda, instar ás organizacións agrarias e á OPL a desenvol-
ver as facultades outorgadas na normativa vixente, seguir desenvolvendo as medidas axeitadas para 
que os gandeiros galegos que agora reciben un prezo inferior ó custo de producción podan mellorar 
a súa competitividade e garantir a súa sostibilidade e trasladar estas propostas ás administracións. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. Mª Isabel Rodríguez López, para 
dicir que nos acordos da moción do P.P. se votan en falta acordos concretos que entende que non 
comprometen moito ás Administracións. Sinala que no punto segundo non falan de prezos por en-
cima dos custos, e engade que equilibrio entre oferta e demanda xa o hai e non hai excedentes pro-
pios. No punto terceiro falan de calidade do leite, e o leite, veña de onde veña é un producto perece-
deiro, outra cousa é o leite enriquecido. No cuarto punto non se especifica, supón que se refiren ós 
300 € por vaca, sen saber canto vai durar e se vai ser para as vacas secas, para as de producción... 
Engade que considera que sería bo pedir medidas de financiación de débedas dos productores, polo 
que considera que son acordos valeiros de contido, que se presentan para quedar ben. Apunta que o 
P.S.O.E. na súa moción presentou acordos que sí comprometen, polo que di que o seu grupo se vai 
abster. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
é curisoso que o PP que dixo hai un ano que non iba facer mocións nas que o concello non tivera 
capacidade de decisión agora presente esta. Engade que algo forte ten que estar ocurrindo en Galicia 
para que sendo onde más se produce sexa onde menos se paga. Fai referencia á opinión do 
empresario máis forte do sector, que dixo que a maior parte das explotacións galegas aínda vivíann 
bastante ben e Feijoo non saiu a criticar iso, xa que moitas familias viven disto e pasano mal. 
Engade que van votar en contra porque o P.P. goberna no Estado e Xunta e dilles que se impliquen 
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dunha vez e aposten polos productos galegos. A Conselleira que non tivo éxito apagando lumes... 
que se implique nisto e remata dicindo que non lles interesa o medio rural e o sector, máis o turista. 
 
Intervén en representación de Son Viveiro, como integrante do Grupo Mixto, D. Víctor Marcial 
Miranda Gómez para dicir que vai votar en contra, xa que non considera apropiado que veñan con 
isto cando están no goberno e non fan nada. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que 
medidas sí que hai, e que non abondan pode ser certo. Fai referencia ás medidas a curto prazo, 
como axilizar os trámites da axudas da PAC, reunirse coas entidades financieras para préstamos 
beneficiosos para os gandeiros. A medio prazo  medidas específicas do Plan de Desenrolo Rural 
2015- 2020, acordo en Colexios Públicos  para consumo de leite galego... Engade que ó P.P. de 
Viveiro sí que lle importa o sector e votan a favor desta noción e da anterior (a favor do sector 
lácteo, non do PP, polo que di que non entende a postura manifestada polo resto de grupos. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico para dicir que 
se houbese a  mínima dúbida de apoiando está noción se apoiaba ó sector lácteo, apoiaríana, pero 
entende que non vale para nada. Manifesta que él é un gran defensor do rural, pero o P.P. non, e 
entende que defendería mal ó sector se apoiara esta noción. 
 
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose a aprobación desta moción con 4 vo-
tos a favor, correspondentes ó grupo do P.P., 3 votos en contra, correspondentes ós grupos do 
B.N.G. e ó concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto e 7 abstencións, correspondentes 
ó grupo do P.S.O.E., do seguinte xeito: 
 
Primeiro: Solicitar ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) a 
auspiciar da INLAC (Organización Interprofesional Láctea) a inclusión da representación de 
produtos transformadores e distribución, en tanto que é necesario que as tres partes estean presentes 
e coordinadas para garantir a estabilidade do sector. 
 
Segundo: Solicitar da INLAC a trasladar ás partes da cadea do sector lácteo a necesidade de 
garantir unha axeitada construcción de prezos e un adecuado equilibrio entre a oferta e a demanda 
na cadea de transformación do sector lácteo, tal é como se recolle na normativa vixente. 
 
Terceiro:  Instar ás organizacións agrarias e ás OPL a desenvolver as facultades outorgadas na 
normativa en toda a súa intensidade para impulsar a sinatura de contratos colectivos que establezan 
un aproveitamento do recollido no Real Decreto 125/2015 en canto á garantía de continuidade no 
tempo da recollida da produción e mantemento e referenciación de prezos, de xeito que os contratos 
lácteos reflictan a calidade do leite galego e se traslade a plasmación legal do demandado polas 
propias organizacións agrarias. 
 
Cuarto: Seguir desenvolvendo as medidas axeitadas para que os gandeiros galegos que neste 
momento reciben un prezo inferior polo leite e que conten cuns custes  de produción superiores 
podan mellorar a súa competitividade e garantir a súa sostibilidade. 
 
Quinto: Trasladar estas propostas ás Administracións, Ministerio, Xunta e Comisión Europea e 
demáis membros da cadea, para que, mediante as reunións pertinentes, se podan facer realidade 
estes acordos.” 
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10.- MOCIÓN DE SON VIVEIRO SOLICITANDO A DEROGACÓN DA LEI 
RACIONALIZACIÓN E SOSTENIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Intervén o Concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, D. Víctor Marcial Miranda 
Gómez, que procede á lectura da moción, que en resumo di que o 31 de xaneiro de 2013 entrou en 
vigor a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración 
Local.  En marzo de 2014 o alcalde de Barcelona presentou ante o Tribunal Constitucional conflicto 
en defensa da autonomía local. En maio de 2014 o Presidente do Consello de Estado remitiu 
dictame sinalando que existen fundamentos xurídicos suficientes para que os municipios 
interesados consideren conflicto en defensa da autonomía local en relación a varios artigos da 
LBRL na redacción dada pola referida norma. A norma recorida, aprobada soamente polo P.P. 
modifica competencias de réxime local sen contar coa administración local, que nalgúns casos ten 
competencias exclusivas nesta materia. Esta lei supón a demolición do modelo de xestión pública 
que se iniciou en España cos concellos democráticos dende 1.979, e que supuxo un avance no 
desenrolo do país. É inaceptable o poder que se outorga ás deputacións provinciais, cando en 
realidade son meros instrumentos de poder nas mans dos partidos políticos, sendo incomprensible a 
súa existencia neste Estado de Autonomías, e eliminar as deputacións provincias non quere decir a 
supresión das súas competencias, nin despido dos seus empregados, senón a súa transferencia ás 
Comunidades Autónomas, co que se racionalizaría a prestación de servizos públicos ós cidadáns. 
Esta lei supón o desmantelamento da referencia máis próxima á cidadanía, provocando a tutela e 
control das deputacións sobre a administración local, vinculación do custo efectivo dos servizos, 
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira como único patrón de medida, a aparición do 
convenio de fusión entre concellos, desapoderamento e valeirado de competencias, subsidiariedade 
e imposibilidade “de facto” da iniciativa pública, establecemento de mecanismos de axuste e 
redimensionamento sobre o persoal, usurpación do debate público e acordo no pleno par a 
aprobación de asuntos importantes como os orzamentos, polo que propón ó Pleno da Corporación 
solicitar a derogación da referida norma e a implantación dunha proposta de traballo para a reforma 
local que analice e reflexione sobre a suficiencia financieira e autonomía política, a cidade como 
base do desenrolo económico e dun novo modeloproductivo e a reforma do modelo de Estado, 
dando traslado destes acordos ó Presidente do Goberno e ós Grupos Parlamentarios. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para dicir que o seu grupo vai votar a favor, 
que no seu momento o P.S.O.E. xa mostrou o seu desacrodo con esta norma, e que o anterior 
alcalde xa participou en manifestacións na súa contra, liderando o P.S.O.E. o recurso ante o 
Tribunal Constitucional, xa que converte ós Concellos en meras oficinas de trámite. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que se 
plantexa derogar unha lei de ámbito estatal. Indica que para o PP é unha lei fundamental que 
contribúe a mellora, que na actualidad hai superávit en conxunto, cando había déficit. Nas últimas 
poxas incluso nos pagan pola débeda. Sinala que o conxunto das entidades lociais dan mostra da 
gran responsabilidade. Apunta que o que piden é voltar ó descontrol anterior cando se endebedaban 
sin control. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G , D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
o seu grupo está de acordo, que o BNG xa se posicionou neste pleno sobre ete asunto e di que non 
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está demais recordarlo e esperan que con algún cambio no parlamento español esto se modifique, 
porque a aprobou o PP por barrido. Engade que aquí tamén hai que traer estos debates. 
 
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose a aprobación da moción con 10 votos 
a favor correspondentes ós grupos do PSOE, BNG, e ó concelleiro de Son Viveiro integrante do 
Grupo Mixto, e 4 votos en contra correspondentes ó grupo do P.P., do seguinte xeito: 
 
 
1.- Solicitar a derrogación inmediata da Lei 27/2013, de 27 de decembro, para a Racionalización e 
Sostebilidade da administración local. 
 
2.- Solicitar a implantación dunha proposta de traballo para a reforma local que analice y reflexione 
sobre os seguintes aspectos: 
 

• Suficiencia financiera e autonomía política. 
• A cidade como base do desenrolo económico e dun novo modelo productivo. 
• Reforma del modelo de Estado. 

 
3.- Destes acordos darase traslado ao Presidente do Goberno e a todos os Grupos Parlamentarios 
das Cortes Xerais. 
 
11. MOCIÓN DE SO VIVEIRO SOBRE INSTALACIÓN DEPORTIVAS Ó AIRE LIBRE. 
 
Intervén o Concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, D. Víctor Marcial Miranda 
Gómez, que procede á lecgtura da moción, que en resumo di que Viveiro conta cunha escaseza de 
instalacións deportiva ó aire libre, debendo ser a actividade deportiva un apartado preferente na 
política municipal por moitas razóns. Na actualidade a mocidade que desexa practicar un deporte ó 
aire libre salata ás instalacións pechadas, tratándose de recintos ós que por exemplo non podería 
acceder unha ambulancia de ser preciso. A Consellería de Cultura, Educación e ordenación 
Universitaria conta cunhas instalacións polideportivas ó aire libre que nas horas non lectivas están 
pechadas, polo que considera que o concelleiro de deportes ten un reto difícil: chegar a un acordo 
con esa consellería para solucionar a falta de instalacións deportivas no concello, poloq ue propón ó 
Pleno que a Alcaldía se dirixa á Consellería referida para buscar un acordo que posibilite abrir as 
súas instalacións en horario non lectivo, e por outro lado que se empece a estudar a aposibilidade de 
habilitar unhas instalacións ó aire libre, nun lugar cercano ó Casco Histórico. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para dicir que o seu grupo vai votar a favor, 
xa que van votar a favor de todo o que se sexa mellorar e ampliar as instalacións. Sinala que cada 
vez hai máis veciños que demandan esta actividade, e fai un recordatorio de todas as obras coas que 
conta o Concello, indicando que dende o 2003 o Concello conta con diversidade de parques 
infantís, mencionando os seguintes: 
Area, Atalaia, Lavandeiras, Lodeiro, Paseo Marítimo, Parquemar, Paseo Misericordia. Menciona 
tamén os seguintes Parques biosaludables: Celeiro, Paseo Marítimo Covas, ubicándose en cada un 
dos núcleos de poboación. Sinala como pistas deportivas as seguintes: Pista deportiva Atalia 
Celeiro (circuito deportivo), Lodeiro, Parquemar, Vieiro, Pista deportiva de Magazos, Campo de 
futbol de Cembedo e de Galdo. Como polideportivos sinala o polideportivo Lois Tobio ou o 
polideportivo Municipal. Manifesta que sí hai instalacións deportivas aínda que cada vez se 
demanden máis. Di que se propoña entón un sitio no caso que se poda facer outra instalación. Indica 
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así mesmo que o concelleiro de deportes está agora co Club deportivo de baloncesto para ubicar 
unha pista 3x3 nesta zona. Conclúe que non é certo que haxa escasez. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que o 
seu grupo está a favor dos dous asuntos que propón. Di que Viveiro antes do 2003 tiña instalacións, 
casi as de agora. Engade que se lle dixo por parte do equipo de goberno a Adrián que se lle ían 
facilitar os seus entrenamentos, polo que supoñen que habería pistas de atletismo. Fai referencia a 
un megaproxecto do 2003 que se quedou en nada, que se decía que estaba moi ben, pero non se 
chegou a realizar nada. Engade que van votar a favor. Manifesta que a alcaldesa se pasou un pouco 
respecto a todo o que fixo o goberno do PSOE do 2003 porque moito do que se dixo xa se fixo 
antes (pabellóns...). 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G , D. Bernardo Fraga Galdo, dicindo que 
algo tamén se fixo por parte do BNG, e piden celeridade para as pistas de atletismo en Celeiro, bus-
cando equilibrio coa celebración nas mesmas do Resurrection Fest. Engade que cerca do entorno 
tamén están as pistas do Casino, que se atopan infrautilizadas e están cerca do Casco Histórico. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para matizar que o céspede de herba artificial 
de Cambedo fíxose sendo alcalde Melchor Roel. Engade que respecto ó dito, parte do que se fixo 
foi coa colaboración da Xunta e Deputación. Dille ó grupo do P.P. que se se preocupan por esas 
pistas se teñens contactos tamén podían colaborar como a Deputación durante 8 anos. 
 
Non existindo máis debate acórdase, por unanimidade, a aprobación da moción presentada, do se-
guinte xeito: 
 

- Que esta Alcaldía se dirixa á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
para buscar un acordo que se posibilite poder abrir as súas instalacións en horario non 
lectivo e tamén nos periodos vacacionais, para realizar actividades deportivas en boas 
condicións e sen riscos. 

 
- Que se empece a estudiar a posibilidade de habilitar unhas instalacións ao aire libre, nun 

lugar cercano ao casco histórico, que cubran as demandas de ocio da mocidade de Viveiro, 
como por exemplo, unha pista única de baloncesto ou unha zona onde poder facer 
monopatinaxe con garantías e sen perigo para os demais viandantes. 

 
12.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
A.- PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 
18/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.323): 
 
 
1º) O grupo municipal do PP fixo un rogo nun Pleno –hai máis de dous anos-, no que solicitaba a 
colocación de pasos de peóns na Praza de Lugo para acceder á mesma. Esta é unha zona de ocio na 
que ademáis hai uns contenedores soterrados, polo que o acceso debería de facerse coas máximas 
condicións de seguridade para os peóns, máis agora se cabe co novo plan de tráfico. Por todo esto 
lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa; 
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- Cal é o motivo polo que a día de hoxe non hai ningún paso de peóns nesta zona da ro-
tonda da Praza de Lugo. 

- Vaise a colocar algún paso de peóns nesta zona?. 
- En caso afirmativo, cando e en que zona da rotonda pensan facelo?. 

 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que na modificación do plan de tráfico contemplábanse estes 
pasos. Quedaron en suspenso e xa está previsto que cando se poda se faga. 
 
 
2º) Son moitos os veciños e comerciantes que se teñen dirixido a nós, como seguramente tamén se 
terán dirixido ó Goberno Local, pedindo que se pinte de novo o paso de peóns da Avenida de Gali-
cia fronte á Praza de Abastos –donde estaba anteriormente-. Observamos como diariamente son 
moitas as personas que atravesan a estradas por este punto, co conseguinte risco para eles e os pro-
pios conductores. Por este motivo lle  PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

- Ten pensado o equipo de goberno volver a restituir dito paso de peóns? 
- En caso afirmativo, cando pensan facelo?. De non ser así, cales serían as razóns que im-

pedirían volver a pintalo neste lugar?. 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se algunha persona atravesa por un sitio inadecuado non é 
cousa do Concello. O plan de tráfico contemplaba os semáforos, mantendo a filosofía deste 
Concello. Éste vaise á altura de movistar, atendendo á demanda dos comerciantes. Di que colocalo 
fronte á praza de abastos volvería ó problema de tráfico. 
 
Engade que se vai iniciar a obra de Avda. de Cervantes, que se pospuxo a setembro por petición dos 
comerciantes. 
 
3º) Existe un gran malestar entre os comerciantes e veciños do Casco Histórico pola suciedade que 
provoca a abundante presencia de gaivotas –sobre todo as súas deposicións-. Hai uns anos, por parte 
do Concello, fixérase unha recollida e retirada de niños e ovos destas aves por Protección Civil. Por 
esto PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

- Teñen pensado adoptar a curto ou medio prazo, algunha medida para erradicar estes pro-
blemas causados polas gaivotas. 

- En caso afirmativo, en que consistirían ditas medidas?. 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que a delegación de Medio Ambiente transmite que non se lles 
pode facer dano. Debe dirixirse ó concello e darlle traslado a Medio Ambiente. Non se permite 
eliminar os niños de forma xeral. Darase traslado á Consellería deste punto. 
 
 
4º) Segundo a prensa máis de 90 niños de avespas velutinas foron retirados por un apicultor desta 
comarca, dende xuño, de varios Concellos da Mariña. Calculan os expertos que so nos concellos de 
Xove, Cervo e Viveiro podería haber máis de 5.000 niños, A Mariña é unha das tres zonas de Gali-
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cia de influencia destas avespas asiáticas polo que significa un problema, pois por todo esto lle 
PREGUNTAMOS  á Sra. Alcaldesa: 
 

- Ten o Concello persoal para localizar os niños nas zonas do Concello?. 
- Hai colaboración con outros concellos afectados e ca Administración Autonómica para 

tratar de solucionar este máis que posible problema?. 
- Hai previsión a curto prazo, para adoptar unhas medidas e un control máis exhaustivos 

para tratar de eliminar no máximo posible esta plaga de avespas?. 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que coincide en que é un problema que lles preocupa. Este problema 
excede ó ambito local, e sería absurdo eliminala só en Viveiro. A Consellería en 2014 avisou que non se fi-
xese con persoal municipal, faino a Xunta. No 2014 constatouse que o persoal era insuficiente. Di que pediu 
colaboración aínda que cobraba a empresa Transatec.  Hoxe o 012 funciona só de luns a venres. Se veñen 
retirar un niño e hai outro próximo non o retiran. Dirixíronse ós responsables do Medio Rural e dende o 
Concello retiráronse con persoal de protección civil e cando dende a Xunta non podían acceder, fíxose con 
outra empresa, tamén houbo reunións cos concellos limítrofes. 
 
 
5º) Varios veciños téñense dirixido a nós nestas datas preguntándonos porque están cerrados os ase-
os públicos do Templete dos xardíns  Noriega Varela, máxime nesta época de bo tempo onde son 
moitas as persoas que fan uso do espacio dos xardíns- o noso grupo xa se interesara por este asunto 
en plenos de 2008 e 2009-. Por este motivo lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
  

- Cales son os motivos polo que estes servicios leven tanto tempo cerrados?. 
- Teñen pensado abrilos ó  público?. 
- En caso afirmativo, cando pensan facelo?. 

 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que ata agora cando un veciño querían usalos pedían as chaves 
ó que ten a concesión do posto no templete. Estiveron pechados porque a empresa cesou na súa ac-
tividade.Terase pendente para o futuro. 
 
6º) O 24 de outubro de 2014 incouselle un expediente de execución a unha edificación na rúa Rosa-
lía de Castro, nº 67, por razóns de seguridade e entre algunha das deficiencias sinaladas aludiase a 
existencia de pedras de gran tamaño que presentaban perigo de caída ó vial público. Hai uns días 
noutra edificación do Casco Histórico, concretamente na Avda. Navia  Castrillón nº 9 atopabamos 
outra vivenda que presentaba múltiples defectos que debían ser subsanados. Por estes motivos 
PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

- En que situación se encontran, a día de hoxe, os expedientes de ambas edifidicacións?. 
- Cantas edificacións do Casco Histórico lle constan ós técnicos da Oficina de rehabilita-

ción  que están en malas condicións?. 
- A cantos destes propietarios se lle comunicou para que reparasen ditas deficiencias?. 

 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se fai un seguimento pola oficina de rehabilitación en 
colaboración con urbanismo. Di que ó día seguinte se vai reunir co equipo técnico para valorar eses 
requerimentos e engade que quen ten unha propiedade ter obriga de mantela en boas condicións. 
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Sinala que non ten inconvinte en dar un listado a todos os voceiros de todos os rquerimentos sempre 
que a lei de portección de datos o permita. 
 
B.- ROGO  PRESENTADO POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 31/08/2015 (Nº 
REXISTRO: 5.922): 
 

Dende o ano 2003, data na que accederon ao goberno municipal de Viveiro os socialistas, 
non se ten volto a tocar o himno de España no acto de izado das bandeiras que da inicio as nosas 
festas patronais, interpretándose so o himno Galego. 
 
 O Partido Popular tense interesado para desbloquear este tema e que se interpretase o himno 
de España xunto co himno de Galicia, tanto a través dunha moción presentada no pleno de 1 de 
agosto de 2013 – votada a favor polo noso grupo e por iVi -, así como a través de diferentes notas 
de prensa. Ata a data as nosas peticións caeron en saco roto, pero dado que iniciamos un novo man-
danto temos a esperanza de que con esta nova petición a Sra. Alcaldesa non so deixe de lado a súa 
cabezonería, senón que dado que é un acto oficial co izado das enseñas, e tal e como indica o Real 
Decreto 1560/1997 entendemos que se sería obrigatoria a interpretación dos dous himnos. 
 
 É unha pena que todos aqueles veciños que nos sentimos tan galegos coma españois, xunto 
con todas aquelas persoas que nos visitan doutras partes de España se nos prive de escoitar, xunto 
co himno da nosa comunidade, o himno que nos representa a todos, o himno de España. 
 
 Por este motivo ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que a partir deste ano volten a soar no inicio 
das nosas Festas Patronais os dous himnos que nos representan, tanto como galegos como españois. 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que foi presentada o 31 de Xullo. Lóxicamente non se tocou. Di 
que non vai entrar no tema, que hai problemas máis importantes. 

 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que este 
problema é fácilmente solucionable. Outros ó mellor non. Pero este non acaban de entendelo, é algo 
que nos une, somos españois e galegos. 

 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o equipo de goberno non ve problema algún, que pode ha-
ber discrepancias pero non é un problema. 

 
 

C) PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 
08/07/2015 (Nº REXISTRO: 5.190): 
 
Varios veciños da zona de Xunqueira e Verxeles dirixíronse ao noso grupo, para mostrarnos o seu 
malestar polos graves inconvenientes que lles orixinan os continuos cortes no subministro de auga. 
Esta circunstancia non é nova, xa que se ven repetindo dende hai uns anos, sen que ata a data se lle 
teña dado unha solución definitiva. 
Sinalan os veciños, que no mes de xuño se produciron  tres reventóns –os días 5, 25 e 29-, e no mes 
de xullo o día 5 á noite e o día 6 ao mediodía. Estes cortes, que nalgúns casos se prolongan durante 
varias horas, como por exemplo o 25 de xuño dende as 18 h. ata as 4 da madrugada ou o día 29 do 
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mesmo mes, dende as 23,45 ata ás 14 horas, limitan totalmente a realización das accións cotiás  e 
prodúcenlles unha situación de indefensión difícil de asumir. 
 
Por todo isto lle preguntamos á Sra. Alcaldesa: 
 
1. É consciente dos graves prexuizos e molestias que estas continuas roturas lle orixinan aos veci-
ños e empresarios desta zona?, sobre todo naquelas casas onde viven nenos e persoas maiores que 
necesitan atencións especiais. 

 
2. Ten pensado descontarlles na factura da auga a parte proporcional polos días que non puideron 
dispor deste servizo?. 
 
3. Por que non se aproveitou para meter a canalización da auga cando se fixeron as obras da acome-
tida do gas?. 
 
4. Cando teñen pensado darlle unha solución definitiva a este vello problema?. 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que vai unir esta pregunta coa do B.N.G. sobre cortes de auga e 
xa contesta as dúas xuntas, transcribíndose, a continuación as preguntas formuladas polo  BNG en 
data  07/07/2015 (Nº  DE REXISTRO 5.166): 
 
“Veciñas e veciños da zona de Verxeles e da zona de Magazos sufriron tres cortes de auga nos 
últimos dez días, algún deles de varias horas. 
¿A que se debe esta situación? ¿Cales foron as medidas adoptadas polo goberno municipal para 
solucionar de inmediato esta situación?.” 
 
Manifesta, a Sra. Alcaldesa, que son conscientes, e dende hai anos invirten moito diñeiro en mello-
rar a rede. A rúa principal do casco inundábase..., queda moito por facer pero fíxose moito. Sustitui-
se a rede de auga e alcantarillado separándoas. Entre Landrove e Chavin hoxe finalizouse (2 km. e 
medio de tubería). Manifesta que o problema dos que viven entre Verxeles e Xunqueira tamén se 
arranxou. Os quedan ó camino vello seguían afectados. Dende o Camiño Vello ata Landrove supón 
un custo de cerca de un millón de euros, e sen axuda non se pode, por iso non se cambiou cando o 
gas. Non pode facerse este desconto, cobra Viagua non o Concello. 

 
D) ROGO PRESENTADO POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 28/08/2015 (Nº 
REXISTRO: 6.557): 
 
1º) Facéndonos eco das demandas de varios veciños que visitan habitualmente o areal da praia de 
Area e que nos manifestaron que na rúa que baixa dende a Igrexa hacia o areal, no primeiro ramal á 
esquerda, atópase un gran desnivel que pon en perigo tanto ós peóns como ós vehículos que chegan 
a tocar nos baixos coa rúa, feito que xa lle teñen comunicado ó Concello dendo o comezo do verán, 
sen que a día de hoxe se lle teña dado solución, facéndose cada vez máis grande. Por este motivo é 
polo que lle ROGAMOS ó equipo de Goberno tome as medidas oportunas para subsanar o proble-
ma á maior brevidade posible. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o concelleiro de obras di que non tiña coñecemento disto. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª. Belinda Bermúdez Otero, para dicir que 
ela o manifestou en xullo e que o arquitecto Santiago Meitín tamén o sabe, que lle foi transmitido, e 
que tamén o sabe o concelleiro Sr. Gueimunde, engadindo que os coches tocan alí. 
 
E.-  ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 18/08/2015 
(Nº REXISTRO: 6.324): 
 
1º) Nunha das entradas de vehículos ó supermercado Gadis de Viveiro (antiga saída enfronte ó edi-
ficio de Correos) con beirarrúas a ambos lados, non hai paso de peóns, polo que representa un peri-
go para os viandantes, por eso ROGAMOS que os técnicos do Concello ou a Policía Local elaboren 
un informe para a súa posible colocación. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se comunicou xa ó xefe de policía local para que elabore 
ese informe. 
 
2º) O Aparcamento situado entre o edificio da Cruz Vermella e o CEP Lois Tobío, ó inicio da Avda. 
Martín Ledesma, presenta un firme moi deteriorado, cheo de fochancas, motivo polo que ROGA-
MOS ó equipo de Goberno que dado o inminente inicio do curso, proceda, a maior brevidade posi-
ble, ó seu bacheado. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que este recinto non pertence ó Concello    senón á Cruz 
Vermella. Di que se reunirán o venres da semana próxima co xefe da Cruz Vermella. 
 
3º) Últimamente estanse producindo unha serie de caídas e pequenos accidentes nalgúns tramos do 
Paseo do Río Landro, en concreto no pavimento de madeira, debido ó deterioro nalgunhas das tabli-
llas que o conforman. Tamén observamos desde hai tempo que nas catro pontes, desde o barrrio das 
Aceas ata pasar o campo da festa de Xunqueira, sucede que na unión das planchas de pedra con es-
tas pontes hai un desnivel nalgunhas de ata 5 cms. O que ten provocado, tanto para os viandantes 
como ós ciclistas, varias caídas. Por estes motivos ROGAMOS ó equipo de Goberno que proceda a 
súa reparación para evitar tanto os mencionados accidentes, como o mal aspecto antes sinalado. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que as táboas no paseo xa están aranxadadas.        Tragsa ten 
pendentes actuacións na zona, baixou con maquinaria de gran tonelaxe. 
 
4º) Na Ponte Romana da Misericordia os barrotes de ferro forxado están oxidados, así como as súas 
barandillas moi deterioradas, principalmente a da marxe esquerda Viveiro-Misericordia con ruptu-
ras nalgunhas zonas. Este mal estado dos elementos mencionados pode entrañar serios riscos para 
os usuarios da ponte, en especial para os nenos e nenas que diariamente a cruzan para ir os colexios. 
Por este motivo ROGAMOS ó equipo de Goberno que se tomen as medidas oportunas para solu-
cionar esta problemática. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que son conscientes, que o seu arranxo é unha das actuacións 
prioritarias pendentes e xa se comprou material para sustituila. 
 
5º) Na beirarrúa da avenida Cantarrana á altura da vivenda nº 32, esquina coa rúa Mondoñedo está 
rota unha baldosa, así como a falta dalgúns terrazos na zona do paseo marítimo Viveiro-Covas na 
zona do Cembedo fronte ó campo de fútbol, co conseguinte risco de accidentes para viandantes e 
ciclistas. Por eso ROGAMOS ó equipo de Goberno que se proceda á súa reparación. 
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que xa se repuxeron as baldosas no paseo marítimo.  De forma 
continuada rómpese todo tipo de material público. Mentres sí se esixe a súa reparación non é habi-
tual a condena ó bandalista 
 
6º) Na recién reparada rúa de acceso o antigo Colexio de Covas e, na parte que aínda non está repa-
rada, os veciños queixanse do exceso de velocidade coa que transitan algúns vehículos ó paso pola 
mencionada rúa. Por este motivo ROGAMOS ó equipo de Goberno que se adopten as medidas ne-
cesarias para o control destas velocidades excesivas. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que xa se lle comunicará á policía Municipal. 
 
7º) Na estrada LU-540, entre Viveiro-Magazos, no Barrio de Fondón, á beira da vivenda nº 5 e 
mesmo enfronte do acceso á Igrexa, dentro da parroquia de Magazos, falta o espello retrovisor de 
seguridade vial existente, ata hai uns meses. Por este motivo ROGAMOS se repoña dito espello 
retrovisor, á maior brevidade posible. 

 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que xa está dada a orde, colocarse cando se poda. 
 
 
F.- ROGOS  PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 29/07/2015 
(Nº REXISTRO: 5.818): 
 
1º) Os canóns dos Xardíns Noriega Varela atópanse nun lamentable estado de abandono, dando 
unha mala imaxe da nosa cidade, o cal é unha pena sobre todo nas datas que nos encontramos, nas 
que nos visitan moitos turistas. Adxuntamos fotografías para corroborar dito estado. Por esta razón 
rogamos á Sra. Alcaldesa que adopte as medidas oportunas para mellorar o seu aspecto. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que hoxe xa están arranxados e que dende que se celebrou o 
bicentenario expuxéronse preto de conservatorio. Os desperfectos xa foron solventados ( causados 
polo paso do tempo e bandalismo). 

 
2ª) Facéndonos eco das demandas de moitos veciños que viven na Rúa Alonso Pérez, que nos levan 
manifestando durante os últimos anos o mal estado do firme de dita rúa, feito que xa lle teñen co-
municado ao Concello en numerosas ocasións. O Concello acostuma a tapar as fochancas de forma 
pouco axeitada, xa que aos poucos días volven a aparecer facéndose cada vez máis grandes. Para 
que o poidan comprobar adxuntamos fotografías do mal estado actual de dita rúa. 
Por esta razón rogamos á Sra. Alcaldesa adopte as medidas necesarias para a súa reparación. 
 
É polo que lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que se proceda á pavimentación e adecentamento da 
Rúa Alonso Pérez de forma definitiva e duradeira e adecenten os canóns na maior brevidade posi-
ble. 

 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o persoal municipal tápaas de forma adecuada e aparecen a 
miudo porque non hai recollida de augas pluviais e subsolo. Arranxaranse cando se poda. 
 
G- ROGO PRESENTADO POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN DATA 23/07/2015 (Nº 
REXISTRO: 5.688): 
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1º) Facéndonos eco das demandas de varios veciños que viven no Camiño Real de Celeiro (dende a 
Igrexa ata a Casanova) e que nos manifestaron que están sen contenedores, feito que xa lle teñen 
comunicado ao Concello, é polo que lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa a colocación dos menciona-
dos contenedores neste lugar á maior brevidade posible. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o Concelleiro de Medio Ambiente non recibiu notificación 
e a empresa Cespa di que non está comtemplada na recollida esa rúa. 

 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P., Dª. Belinda Bermúdez Otero,  para dicir que 
os veciños dixeron que viñeran ó concello e presentaran escritos. Din que é un entorpecemento. 

 
 
 
 
H.- ROGO PRESENTADO POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 
05/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.622): 

 
Varios veciños e veciñas nos expresaron o seu descontento pola falta de espazo público para 

aparcadoiro nas vías públicas, motivado en ocasións á reserva de vaos para entrada de vehículos en 
garaxes, usando en ocasións a picaresca de pagar pola placa de vao o abono do mesmo durante dous 
ou tres anos, para posteriormente dar de baixa e seguir facendo uso do vao, valéndose da presenza 
da placa identificativa. 

 
Así mesmo son utilizadas como aparcadoiro privado, zonas de carga e descarga ou prazas 

reservadas para minusválidos, en ocasións fronte as súas vivendas, que durante o resto da xornada 
permanecen ocupadas. 

 
Por estes motivos ROGAMOS que por parte desta Alcaldía se lle encargue a tarefa á Policía 

Local un informe detallado da cantidade de placas identificativas de vao existentes, para posterior-
mente contrastar coa recadación anual dos mesmos, así como a vixilancia de determinadas prazas 
para minusválidos empregadas como aparcadoiro privado gran parte da xornada por familiares dos 
mesmos. 

 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se está intentando arranxar. Non nega, que haxa picaresca, 
pero di que dende fai bastante tempo cando se dá a baixa ésta  queda supeditada en tesoureria  á 
entrega da placa. 

 
I) PREGUNTA PRESENTADA POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 
31/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.623): 
 
 O día 28 de xullo de 1989, nun Pleno Ordinario do Concello de  Viveiro, foi aprobado Con-
venio cas Comunidades de Montes, polas que se comprometían cada unha das partes a aportar o 
50%  das obras realizadas nas respectivas parroquias. 
 
 Debido ao esforzo presupostario que representaba para as arcas municipais igualar a capaci-
dade económica das Comunidades, en Pleno celebrado o día 30 de outubro de 2013, foi anulado o 
citado Convenio. 
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 A partir desa data, a situación foi revertendo chegando á situación actual na que é o Conce-
llo quen fai fronte ao mentemento de servizos e obras que antes eran compartidas. 
 
 A aportación das Comunidades de Montes foi diminuindo e para que sirva de exemplo, a 
parroquia de Galdo, presidida polo exconcelleiro socialista D. Vicente Hermida, no 2013 fixo uni-
camente un investimento en obras por valor de 266 €, destinados á limpeza das fontes parroquiais e 
no pasado exercicio 393,25€, para o mesmo fin, dándose o paradoxo de que esta mesma  Comuni-
dade aproba para este 2015 unha partida de 10.000 € para unha actuación de carácter privado. 
 
 ¿Pensa a Sra. Alcaldesa endereitar esta situación implicando ás Comunidades de Montes nas 
obras comunitarias?.      
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o equipo de goberno trata de colaborar cos veciños de todas 
as parroquias, e díq ue é un tema que se vai mirar. Xa se reuniron     con algunha comunidade para 
facer obras conxuntas. O concelleiro de Medio Rural     reunirase con cada unha para darlle unha 
resposta máis exhaustiva nun próximo pleno. 

 
 

J.- PREGUNTAS E ROGO PRESENTADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO 
EN DATA 31/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.621): 

 
Á vista de que en abril do 2015, O Parlamento De Galicia, aprobou instar á Xunta de Galicia 

a declarar o ano 2016 como Ano das Irmandades da Fala e de que a aprobación desa medida se fixo 
por unanimidade das catro forzas políticas representadas na primeira institución da nosa Comunida-
de. Por tanto, SON VIVEIRO dirixese ao equipo de goberno no Concello de Viveiro para formular-
lle as seguintes PREGUNTAS: 

 
1.- ¿Fixéronse xestións para que Viveiro estea representado e participe directamente das ac-

tividades a realizar durante o Ano das Irmandades da Fala, fundadas polos insignes veciños Ramón 
e Antón Vilar Ponte?. 

 
2.- Dado o protagonismo de Viveiro na fundación e na vida das Irmandades, e dada a rele-

vancia que na actualidade teñen varias personalidades deste concello na investigación e estudo do 
patrimonio xerado directa ou indirectamente polas Irmandades, ¿Fixo o goberno municipal algunha 
planificación tendente a articular un programa de actividades en consonancia coa importancia da 
eféride para Viveiro, a Mariña e Galicia enteira?. 

 
Aproveitando o uso da palabra, facemos tamén neste sentido un ROGO ao conxunto da Cor-

poración: 
 

- Solicitamos a disposición de todos os grupos, con independencia das iniciativas que desexe 
poñer en marcha o goberno municipal, para consensuar unha celebración institucional  a incluir 
dentro do calendario xeral impulsado por outras entidades sociais repartidas polo conxunto da xeo-
grafía galega. Naturalmente, poñemos a disposición de todos para programar e dar contido a ese 
evento. 
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que teñen intención de celebrarla e se puxeron en contacto co 
cronista oficial. Estudiarase a posibilidade de facer conferencias... ademáis das iniciativas 
particulares. Di que se poñerán en contacto coa Xunta para adherirse a isto. Manifesta que están a 
favor de eleborar un plan. 

 
K) PREGUNTA PRESENTADA POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 
21/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.426): 
 

A recollida de nenos/as que as distintas empresas realizaron no colexio de Galdo durante o 
pasado curso foi, cando menos, que caótica. 
 

Tal vez esta Alcaldía non tivera coñecemento de primeira man, debido a que a asistencia do 
representante deste Concello nas xuntazas do Consello Escolar foi case nula, comportamento que 
agardamos non repita o novo representante. 

 
Un integrante da nosa candidatura expresou ao anterior Concelleiro responsable de Seguri-

dade Cidadá, o Sr. Gueimunde, a súa preocupación polo perigo que entrañaba o estacionamento dos 
autobuses na estrada, sen sinalización e obstruíndo totalmente un carril nunha zona sen ningunha 
visibilidade. 

 
A proposta do noso compañeiro de desprazar algún membro da Policía Municipal ou Protec-

ción Civil non foi atendida co conseguinte perigo, tanto para alumnos como para o tráfico en xeral. 
Afortunadamente durante o pasado exercicio non se rexistraron incidentes graves, pero iso non qui-
ta que o perigo e o risco sigan ahí. 

 
Se o lugar de recollida dos alumnos/as non se efectúa e o cambio do percorrido dos autobu-

ses non pode levarse a cabo ¿qué medida pensa tomar a Sra. Alcaldesa para arranxar esta situación?. 
 

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que a maior parte dos seus concelleiros non teñen dedicación 
exclusiva e non piden acudir ó consello escolar porque compaxinan os seus traballos. O anterior era 
Cal e todos coñecemos a súa disposición. Moitas veces porque non se pode. Ningún director de 
colexio pode decir que non se atenderon dúbidas. O concelleiro Carlos Gueimunde estivo nese sitio 
xunto cao policía. Aplicouse a pista e púxose señal de prohibición para que non baixasen os coches, 
porase en marcha e pintarase un sinal de prohibido continuar (só permitido a autobuses) en Galdo 
no colexio para que haxa seguridade. 

 
L) ROGO PRESENTADO POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 
20/08/2015 (Nº REXISTRO: 6.425): 
 
Polo Camiño Vello, un gran número de peóns que viven nesa zona acoden a diario, en época esco-
lar, con nenos e nenas a un colexio de educación infantil e primaria, atravesando un camiño que 
leva o nome de rúa Alonso Pérez, e que ten, entre outras, as seguintes deficiencias: 
 
 Non existe alumeado desde os xulgados ata o transformador eléctrico próximo á capela de 
Malates, nun tramo de máis de cen metros. 
 En fronte á citada capela, esta colocada unha reixa entre a parte asfaltada e a sen arranxar 
nun desnivel que provoca o rozamento nos fondos da maioría dos vehículos que por alí circulan. 
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 Seguidamente, a poucos metros, na ponte do ferrocarril, hai un oco sen valo que parece invi-
tar a seguir de fronte e precipitarse polo barranco. 
 A estrada é moi estreita e carece de beirarrúas, co conseguinte risco para a seguridade peo-
nil, atópase en mal estado e soporta un tráfico moi intenso, frecuentado nalgunhas ocasións por ve-
hículos que circulan a unha velocidade maior da debida. 
 Os buratos son difíciles de cuantificar, máis exacto resulta dicir que hai algúns metros que 
conservan o alcatrán. 
 Ademáis destas carencias,  non podemos esquecer que neste tramo hai continuas roturas na 
rede de traída de augas cos conseguintes problemas que estas provocan: verteduras das mesmas, 
empeoramento do estado do firme, cortes de tráfico, etc. 
 Na saída cara a Xunqueira, á dereita, existe un tramo sen protección, nunha zona moi estrei-
ta,; trátase duns bloques rotos que lle serven de amparo a unha vivenda e que levan provocado a 
corte de máis dun neumático. 
 Por todo isto, rogamos que, á maior brevidade posible, esta Alcaldía leve a cabo as actua-
cións necesarias para arranxar esta desfeita, que provoca unha marxinación e un aumento da perigo-
sidade de tránsito por este vial, tanto para peóns como para os conductores e as conductoras dos 
numerosos vehículos que a diario o padecen. 
 A este escrito, acompánano catorce fotografías. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o camiño vello ten insuficiencia insalvables. Sí hai 
alumeado, bacheouse regularmente. É palpable a situación do camiño vello. Puxéronse quitamedos.  

 
Finalmente cédelle a palabra ó tenente de Alcalde, o Concelleiro de Medio Ambiente referente á 
aparición de vertidos en Covas sobre os que aínda non hai resultados. 

 
Intervén o concelleiro de Medio Ambiente, Jesús Fernández Cal para dicir que o sábado 29 de 
agosto, áscinco da tarde alértase sobre a presenza de augas fecais na zona de baño. Os socorristas 
pecharon a praia ó baño. Avisouse a Viaqua e revisados os pozos de bombeo e a EDAR din que está 
todo normal. Ó baixar a marea quedaron mostras e o olor era como a grasa. A través do 112 
contactouse con Seprona e Vertidos de Augas de Galicia, e veu a unidade de Seprona de Vilalba e 
recolleron mostras. O domingo o persoal de limpeza de praias limpárona. Ata o momento non hai 
resultados. Indica que onte e hoxe apareceu algo pero cada vez máis hacia a zona de Castelos. 
Sinala que cando sepa os resultados os farán públicos e ó mellor é o momento de que Augas de 
Galicia recorde o proxecto de ampliación da EDAR e o emisario. 

 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo as 
22:25 horas do día 2 de setembro de 2015, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que 
eu, como Secretaria, dou fe. 
    


