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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 
DATA 2 DE DECEMBRO 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. Jaime Eduardo de Olano Vela  
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 
decembro 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.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 7 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para solicitar que 
se inclua nos asistentes ao pleno de data 7-10-2015 ao Concelleiro D.Jaime Eduardo de Olano Vela. 
 
2.- DACIÓN EN CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA. 
 
A Sra. Alcaldesa dá conta das 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, 
dase por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
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3.- CORRECIÓN DE ERROS EN CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS 
ADMINISTRATIVAS DO CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
A.- FRANCISCA DÍAZ PIÓN 
 
Visto que en data 2 de setembro de 2015 se adoptou acordo do Pleno da Corporación referente a 
cambio de titularidade no Cemiterio Municipal de Altamira. 
 
Visto que o referido acordo di: 
 
“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. 

 

(...)” 

 
Advertido erro de feito na transcripción de datos referentes ós titulares  
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 2 de setembro de 2015 por contar cun erro de feito, 
quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
“O.- FRANCISCA DÍAZ PIÑÓN 

 

Vista a solicitude de Dª. Francisca Díaz Piñón, con DNI 33677867W, 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. 

 

(...)” 

 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
Terceiro .- Notificar o presente acordo á interesada. 
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B.- CARMEN PÉREZ COCIÑA 
 
 
Visto que en data 2 de setembro de 2015 se adoptou acordo do Pleno da Corporación referente a 
cambio de titularidade no Cemiterio Municipal de Altamira. 
 
Visto que o referido acordo di: 
 
“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 

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. 
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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.” 

 

 

Advertido erro de feito na transcripción de datos referentes ós titulares e datos da concesión. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 2 de setembro de 2015 por contar cun erro de feito, 
quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
 
“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 
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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 

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 03/06/1994), 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 03/06/2019. 

 

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.” 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
Terceiro .- Notificar o presente acordo á interesada. 
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C.- LUISA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
 
Visto que en data 2 de setembro de 2015 se adoptou acordo do Pleno da Corporación referente a 
cambio de titularidade no Cemiterio Municipal de Altamira. 
 
Visto que o referido acordo di: 
 
 

“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: 
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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. 

 

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.” 

 

Advertido erro de feito na transcripción de datos referentes ós titulares e datos da concesión. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 2 de setembro de 2015 por contar cun erro de feito, 
quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
 

“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. 
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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 A, 

Cadro 5, Fila A25, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Feliciano 

Fernández Vidal, pasando a ser titularidade de Dª. Luisa Fernández Fernández. 

 

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. 

 

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.” 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal para o seu 
coñecemento e efectos. 
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Terceiro .- Notificar o presente acordo á interesada. 
 
 
 
 
D.- JOSÉ OTERO CAMBA 
 

Visto que en data 2 de setembro de 2015 se adoptou acordo do Pleno da Corporación referente a 
cambio de titularidade no Cemiterio Municipal de Altamira. 
 
Visto que o referido acordo di: 
 
 
“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. 
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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 “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.” 

 

Advertido erro de feito na transcripción de datos referentes ós titulares e datos da concesión. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 2 de setembro de 2015 por contar cun erro de feito, 
quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
 
“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 e D. José María Otero 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 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 e D. José María Otero García, 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. 
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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.” 

 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
Terceiro .- Notificar o presente acordo á interesada. 
 
 
 

 
E.- DOMINGO REY SEIJAS. 
 
Visto que en data 2 de setembro de 2015 se adoptou acordo do Pleno da Corporación referente a 
cambio de titularidade no Cemiterio Municipal de Altamira. 
 
Visto que o referido acordo di: 
 
 
“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, 
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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. 

 

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.” 

 

 

Advertido erro de feito na transcripción de datos referentes ós titulares e datos da concesión. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 2 de setembro de 2015 por contar cun erro de feito, 
quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
 
“X.- DOMINGO REY SEIJAS 
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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 3-4-5 e Fila 6 Números 3-4-5, 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 3-4-5 e Fila 6, Números 3-4-5-, 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.” 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
Terceiro .- Notificar o presente acordo á interesada. 
 
 
 
4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS DO 
CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
A.- GONZALO VÁZQUEZ POZO 
 
Vista a solicitude de D. Gonzalo Vázquez Pozo, con DNI 33940176P, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. do Porto, 25, 3, 2ºC, Sada, A Coruña, para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “San Francisco”, Cadro 0, Fila 11N, Número 1, que figura no título concesional a 
nome de D. Francisco Vázquez Ramudo. 
 
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, 
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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 
Francisco”, Cadro 0,  Fila 11N, Número 1, que figuraba no título concesional a nome de D. 
Francisco Vázquez Ramudo, pasando a ser titularidade de D. Gonzalo Vázquez Pozo . 
 
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 19/05/1992), 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 19/05/2017. 
 
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. 
 
 
 
B.- CARMEN FRIEIRO PAZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Carmen Frieiro Paz, con Nº de pasaporte X089346, e domicilio a efectos 
de notificación en Avda. Nicolás Cora Montenegro, 22, 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 2 Fila 4, Número 10, que figura no título concesional a nome de 
Dª. María Teresa Paz Chao. 
 
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 2 
Fila 4, Número 10, que figuraba no título concesional a nome de Dª. María Teresa Paz Chao, 
pasando a ser titularidade de Dª. Carmen Frieiro Paz. 
 
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 23/09/1996), debendo 
solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 
75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 23/09/2021. 
 
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. 
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C.- DOLORES ROSARIO BLANCO TALADRIZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Rosario Blanco Taladriz, con DNI 76530566K, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Andrés Gaos, Nº 24, 2º esq., C.P. 15010, A Coruña, 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 4 Fila A, Números 1-2-3-4, que 
figura no título concesional a nome de D. Eduardo Pardo Roca. 
 
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 “San 
Juan”, Cadro 4 Fila A, Números 1-2-3-4, que figuraba no título concesional a nome de D. Eduardo 
Pardo Roca, pasando a ser titularidade de Dª. Dolores Rosario Blanco Taladriz. 
 
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 10/09/1986), 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 10/09/2036. 
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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. 
 
 
 
D.- MARÍA ROSARIO GÓMEZ CHAO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Rosario Gómez Chao, con DNI 76563503E, e domicilio a efectos de 
notificación en R/ Nicolás Cora Montenegro, Nº 76, 4ºA, 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 Román”, Cadro 0 Fila 25, Números 1-2-3, que figura no título 
concesional a nome de Dª. Remedios Chao Timiraos. 
 
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“San 
Román”, Cadro 0 Fila 25, Números 1-2-3, que figura no título concesional a nome de Dª. Remedios 
Chao Timiraos, pasando a ser titularidade de Dª. María Rosario Gómez Chao. 
 
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 04/12/1991), 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 04/12/2016. 
 
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. 
 
 
 
 
E.- MARÍA ELMA CHAO PARDO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Elma Chao Pardo, con DNI 33761853S, e domicilio a efectos de 
notificación en R/Villafranca del Bierzo, Nº 9, 2ºA, 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 2, Fila A, Números 1-2, que figuran no título concesional a 
nome de D. Gerardo López Regueiro. 
 
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 
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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 2, Fila A, Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Gerardo 
López Regueiro, pasando a ser titularidade de Dª. María Elma Chao Pardo. 
 
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 10/09/1986), 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 10/09/2036. 
 
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.- GUADALUPE LÓPEZ PRIETO 
 
Vista a solicitude de Dª. Guadalupe López Prieto, con DNI 33813710F, e domicilio a efectos de 
notificación en Verxeles, Xunqueira, Nº5, 3ºB, Viveiro, para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
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situado no Grupo “Santa Ana”, Cadro 10, Fila B, Números 1-2, que figuran no título concesional a 
nome de D. Ponciano Prieto García. 
 
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 10, Fila B, Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Ponciano 
Prieto García, pasando a ser titularidade de Dª. Guadalupe López Prieto. 
 
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 dos 25 anos da concesión o 01/10/2016. 
 
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, 
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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.- DIONISIO BELTRÁN PARAPAR 
 
Vista a solicitude de D. Dionisio Beltrán Parapar, con DNI 76404669A, e domicilio a efectos de 
notificación en Urbanización O Couto, 57, Narón, A Coruña, 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 4, Fila F, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional 
a nome de D. Dionisio Beltrán Penabad. 
 
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 4, Fila F, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Dionisio 
Beltrán Penabad, pasando a ser titularidade de D. Dionisio Beltrán Parapar. 
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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 07/07/1988), 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 07/07/2038. 
 
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.- ISIDORA GONZÁLEZ DE CASTRO 
 
Vista a solicitude de Dª. Isidora González De Castro, con DNI 11571284F, e domicilio a efectos de 
notificación en Estación de Feve, 6, baixo, esqu, 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 Andrés”, Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3-4, que figuran no título 
concesional a nome de D. Elías Del Campo Del Campo. 
 
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, 
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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 
Andrés”, Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Elías 
Del Campo Del Campo, pasando a ser titularidade de Dª. Isidora González De Castro. 
 
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 01/08/1996), 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 01/08/2021. 
 
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. 
 
 
I.- CRISTÓBAL MAROTO FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de D. Cristóbal Maroto Fernández, con DNI 36568611Z, e domicilio a efectos de 
notificación en iglesia, 8, baixo, Covas, 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 Román”, Cadro 0, Fila 13, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome 
de D. Gerardo Maroto 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 NICHO situado no Grupo “San 
Román”, Cadro 0, Fila 13, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome de D. Gerardo 
Maroto Soto, pasando a ser titularidade de D. Cristóbal Maroto Fernández. 
 
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 26/05/1992), 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 26/05/2017. 
 
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. 
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J.- MARÍA REGINA GARCÍA LAGO 
 
Vista a solicitude de D. Manuel López Serrano, con DNI 38353811T e D. Francisco García Albo, 
con DNI 33671850D, de cesión a Dª. María Regina García Lago, con DNI 33857145H, e domicilio 
a efectos de notificación en As Granxas, Nº 75, 3º esq., Covas, 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 Julián”, Cadro 2, Fila A, Números 1-2-3, que 
figuran no título concesional a nome de D. Manuel López Serrano e D. Francisco García Albo. Esta 
solicitude figura asinada tamén por Dª. María Regina García Lago. No título concesiónal figuran 
como titulares dos Números 1-2-3-4-5. 
 
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 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 
Julián”, Cadro 2, Fila A, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel 
López Serrano e D. Francisco García Albo, pasando a ser titularidade de Dª. María Regina García 
Lago. 
 
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 dos 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. 
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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. 
 
 
K.- MÓNICA LÓPEZ LAGO 
 
Vista a solicitude de D. Manuel López Serrano, con DNI 38353811T e D. Francisco García Albo, 
con DNI 33671850D, de cesión a Dª. Mónica López Lago, con DNI 34638345T, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Tulpenweb Nº 107, en 3098 Dóniz, Suíza, 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”, Cadro 2, Fila A, Números 4-5, que 
figuran no título concesional a nome de D. Manuel López Serrano e D. Francisco García Albo. Esta 
solicitude figura asinada tamén por Dª. Mónica López Lago. No título concesiónal figuran como 
titulares dos Números 1-2-3-4-5. 
 
 
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 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 
Julián”, Cadro 2, Fila A, Números 4-5, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel 
López Serrano e D. Francisco García Albo, pasando a ser titularidade de Dª. Mónica López Lago. 
 
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 dos 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, 
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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.- MÓNICA LÓPEZ LAGO 
 
Vista a solicitude de D. Manuel López Serrano, con DNI 38353811T e D. Francisco García Albo, 
con DNI 33671850D, de cesión a Dª. Mónica López Lago, con DNI 34638345T, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Tulpenweb Nº 107, en 3098 Dóniz, Suíza, 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”, Cadro 2, Fila A, Números 4-5, que 
figuran no título concesional a nome de D. Manuel López Serrano e D. Francisco García Albo. Esta 
solicitude figura asinada tamén por Dª. Mónica López Lago. No título concesiónal figuran como 
titulares dos Números 1-2-3-4-5. 
 
 
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 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 
Julián”, Cadro 2, Fila A, Números 4-5, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel 
López Serrano e D. Francisco García Albo, pasando a ser titularidade de Dª. Mónica López Lago. 
 
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 dos 25 anos da concesión o 01/09/2021. 
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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. 
 
 
 
 
L.- MARÍA CONSUELO FERNÁNDEZ  
 
Vista a solicitude de Dª. Manuel Fernández Leal, con DNI 33816472D, e domicilio a efectos de 
notificación en Capela, 41, Magazos, Viveiro, para o cambio de titularidade a favor de Dª. María 
Consuelo Fernández Leal, con DNI 76544180L, e domicilio en San Lázaro, Bloque 4, 2ºB, Viveiro, 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “San Juan”, Cadro 6, Fila E, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a 
nome de D. Manuel Fernández Leal. Esta solicitude figura asinada tamén por Dª. María Consuelo 
Fernández Leal. 
 
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 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 6, Fila E, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel 
Fernández Leal, pasando a ser titularidade de Dª. María Consuelo Fernández Leal. 
 
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 10/09/1986), debendo 
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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 10/09/2036. 
 
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. 
 
 
M.- MARÍA LUISA FRANCO GARCÍA 
 
Vista a solicitude de Dª. Josefa Franco García, con DNI 33759909A e D. José Franco García, con 
DNI 76543799Y, de cesión a Dª. María Luisa Franco García, con DNI 76543757X, e domicilio a 
efectos de notificación en Camiño Real Nº2, Vvieiro, 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 1, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome 
de Dª. Josefa Franco García, D. José Franco García e  Dª. María Luisa Franco García. Esta 
solicitude figura asinada tamén por Dª. María Luisa Franco García. No título concesiónal figuran 
como titulares dos Números 1-2-3 nas Filas 1 e 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 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 Grupo 
“San Román”, Cadro 0, Fila 1, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome de Dª. 
Josefa Franco García, D. José Franco García e  Dª. María Luisa Franco García, pasando a ser 
titularidade de Dª. María Luisa Franco García. 
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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 19/12/1991), 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 19/12/2016. 
 
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. 
 
 
N.- JOSÉ FRANCO GARCÍA 
 
Vista a solicitude de Dª. Josefa Franco García, con DNI 33759909A e Dª. María Luisa Franco 
García, con DNI 76543757X, de cesión a D. José Franco García, con DNI 76543799Y, e domicilio 
a efectos de notificación en Almirante Chicarro, Nº 41, 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 Román”, Cadro 0, Fila 2, Números 1-2-3, que figuran no título concesional 
a nome de Dª. Josefa Franco García, D. José Franco García e  Dª. María Luisa Franco García. Esta 
solicitude figura asinada tamén por D. José Franco García. No título concesiónal figuran como 
titulares dos Números 1-2-3 nas Filas 1 e 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 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 Grupo 
“San Román”, Cadro 0, Fila 2, Números 1-2-3, que figuran no título concesional a nome de Dª. 
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Josefa Franco García, D. José Franco García e  Dª. María Luisa Franco García, pasando a ser 
titularidade de D. José Franco García. 
 
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 19/12/1991), 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 19/12/2016. 
 
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. 
 
 
 
Ñ.- BENIGNO BALTAR GARCÍA  
 
Vista a solicitude de Dª. María José Pardo Barreiro, con DNI 32121207M, e domicilio a efectos de 
notificación en R/San Andrés, Nº 7, 4º, A Coruña, para o cambio de titularidade a favor de D. 
Benigno Baltar García, con DNI 33814741A, e domicilio en Paraíso, Nº9, E, Viveiro, da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo 
“San Andrés”, Cadro 2, Fila A, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de Dª. 
María José Pardo Barreiro. Esta solicitude figura asinada tamén por D. Benigno Baltar García. 
 
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 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 
Andrés”, Cadro 2, Fila A, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de Dª. María 
José Pardo Barreiro, pasando a ser titularidade de Benigno Baltar García. 
  
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 01/08/1996), 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 01/08/2021. 
 
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. 
 
 
 
5.- ADHESIÓN PORTAL TRANSPARENCIA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. 
 
Visto o modelo de convenio remitido pola Deputación Provincial de Lugo para a adhesión ó Portal 
de transparencia. 
  
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Desenvolvemento Local. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para propoñer a adhesión do Concello de Viveiro ao portal de 
transparencia da Deputación de Lugo. 
 
Non existindo debate acordase por unanimidade a proposta da Alcaldía 
a adhesión ó Convenio de colaboración entre a Deputacion de Lugo e o Concello de  Viveiro para a 
a dhesión ao Portal de Transparencia. 
 
 
 
6.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
Dase conta pola Alcaldía do escrito de contestación enviado a este Concello pola Subdirección 
Xeral de Réxime Postal da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Fomento, en relación ó acordo 
plenario de data 6 de novembro, relativo á defensa do servizo público de correos. 
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7.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL POPULAR  DE VIVEIRO 
(CON Nº DE REXISTRO DE ENTRADA 9368) 
 
Celestino García Paz, en representación del Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza a la Sra. 
Alcaldesa de la Corporación, las siguientes PREGUNTAS sobre las que desea obtener en el 
próximo Pleno, la correspondiente respuesta, bien sea oral o por escrito. 
 
1º) Habiendo recibido quejas de los vecinos de la C/ Fernando Osorio Páramo de la parroquia de 
Covas, quienes nos informan que los presidentes de la comunidad de los edificios nº 2, 4 y 6 de la 
citada calle han enviado escritos por Registro del Concello a la Alcaldesa con los nº 7.456, 6.973, 
6.040, 7.070, 7.069, 6.284, 7.467, entre los años 2012 y 2015 en los que solicitaban entre otros, la 
colocación de bolardos en esta calle que comprende los edificios nº 2 y 4 (solamente se colocaron 
dos bolardos). A día de hoy el deterioro que está sufriendo la acera es notable, como consecuencia 
del estacionamiento de vehículos -  en algunas ocasiones incluso de mucho peso – tal y como 
exponen los vecinos en sus escritos. 
Por ello PREGUNTAMOS a la Sra. Alcaldesa. 

1- ¿Cuál fue la respuesta de la Alcaldía a todos estos escritos? 
2- ¿Qué medidas va a tomar el equipo de gobierno ante estas reiteradas denuncias y demandas 

de los vecinos? 
 
2º) En el pleno del 7 de Mayo este grupo municipal hizo un ruego dirigido a la Sra. Alcaldesa para 
la colocación de un espejo de seguridad vial al lado de la Gasolinera “Buenavista” , para mejorar la 
capacidad de visión de los conductores, principalmente de los barrios de San Lázaro y Pénjamo 
cuando se incorporan a la carretera principal. Su respuesta fue “que se estudiaría, así como la 
solicitud de reposición del espejo de seguridad vial situado en el barrio de Fondón en Magazos”. 
Como quiera que ya pasaron varios meses y ambos están sin colocar y en la procura de colabora 
para mejorar la seguridad vial es por lo que le PREGUNTAMOS al Gobierno local: 

1- ¿Se va a colocar el espejo de seguridad vial al lado de la gasolinera “Buenavista” y el de 
Fondón en Magazos? 

2- En caso afirmativo, ¿Cuándo tienen previsto proceder a la colocación de ambos? 
3- En caso negativo, ¿cuáles serían los motivos por los que no se colocarían? 

 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir, respecto ao punto primeiro, que entende que a colocación de 
bolardos debe responder a excepcionalidade que  se se atendese a todas sería inasumible.  
 Di que en Cantarrana e Covas  sinalizarase carga e descarga e pintado de zonas de non aparcar.  Di 
que a policía local ten orde expresa de vixiar que alí non se aparque enriba das beirrarúas. 
 
No tocante ao segundo punto di que hai ducias  de espellos para máis  seguridade e que hai máis 
peticións e se reporán. Manifesta que se  recibiu hai unha semana un novo pedido, que se colocarán 
outras e se reporán e que en breve tamén se colocará ese. Di que en Penjamo non se ten estudo 
aínda  de cal é o lugar máis adecuado. 
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ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL POPULAR  DE VIVEIRO (CON Nº 
DE REXISTRO DE ENTRADA 9369) 
 
 
Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á 
Alcaldesa da Corporación os seguintes ROGOS para o próximo Pleno, ó obxecto de que se 
subsanen as deficiencias sinaladas coa maior prontitude posible: 
 
1º) A beirarrúa da marxe esquerda da rúa Benito Galcerán en Viveiro, desde a Residencia Betania 
ata a Oficina de Emprego, está en mal estado, sendo moi perigoso para os viandantes e máxime en 
época de choivas o que dificultan aínda máis a súa utilización. Por este motivo lle ROGAMOS ó 
equipo de goberno que considere a curto plazo facer as obras necesarias para unha nova beirarrúa e 
namentres que se mellore a actual o antes posible. 
 
2º) A pesares das obras realizadas nas estradas no Concello, algunhas seguen neste intre nun estado 
lamentable, como por exemplo o tramo ata a ponte do ferrocarril da estrada Penjamo – Santo 
Alvites, que está en obras desde fai tempo con algunha fochanca moi perigosa e o firme en mal 
estado. Por este motivo ROGAMOS ó equipo de goberno a reparación desta estrada no menos plazo 
posible. 
 
3º) No pleno do 6 de novembro de 2014, este Grupo Municipal no apartado de Rogos, solicitaba a 
colocación dos correspondientes rótulos indicativos nas entradas da parroquia de Covas. Neste 
pleno se nos afirmaba que se ían a colocar, situación que a o de agora nun sucedeu. Por este motivo, 
unha vez mais, lle ROGAMOS ó equipo de goberno que se proceda a súa colocación coa maior 
prontitude posible  
 
Intervén a Sra Alcaldesa para manifestar que si é consciente dese mal estado.Di que  hai dous anos 
solicitouse á Xunta o seu arranxo, obtendo unha negativa por resposta. Di que se fará despois das 
eleccións e que  nas zonas escolares non hai aparcamientos suficientes por iso aparcan  nas 
beirrarúas e iso estraga. 
 
No tocante ao punto dous di que hai uns tres anos debido ó elevado peso das camións de madeira 
parte do  ......   desmoronouse, estase facendo escolleira e espérase  poder anchear o vial. Manifesta 
qu o Concelleiro de obras  di que hai baches pero non moi perigosos. 
 
Referente ao punto tres a Sra. Alcaldesa di que o encargado de obras di que  hai un cartel a altura da 
entrada do colexio de Covas tamén outro, se non se sae suficiente outro a altura do María 
Sarmiento.  
 
Intervén o Concelleiro D. Celestino García Paz que di que en Escourido se ve; que o que é Covas 
foi limitado dende a maestría á altura do motel e que o vía  mellor para limitar o que é Covas en sí. 
 
 
ROGO PRESENTADO POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO (Nº REXISTRO: 
9.190): 
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O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda 
Gómez, presenta para a súa inclusión na orde do día do próximo Pleno do Concello de Viveiro o 
seguinte rogo: 
 
Sendo conscientes das nosas limitacións en canto a algúns dos temas quedeben rexer a “Ordenanza 
Municipal de Policía y Buen Gobierno”, presentamos este Rogo co finde que sirva de estímulo para 
desenvolver no mesmo un Regulamento de Circulaci´´on co que mellorar a calidade de vida das 
cidadás e dos cidadáns de Viveiro. 
 
A Ordenanza en vigor, no seu título cuarto, contempla unha serie de normas sobre a circulación no 
noso Concello que, aínda que non están suficientemente desenroladas, deben servir para ordenar o 
tráfico de vehículos a motor dentro do municipio e, moi especialmente, dentro da cidade. 
 
Tal e como vimos denunciando desde a nosa integración nesta Corporación, nos últimos tempos 
exsite un total deixamento na vixiancia que nos leva a solicitar deste Goberno o encargo á Policía 
Local dunha campaña de información e do posterior cumprimento da citada normativa que serva 
para regular a circulación dentro do Casco Antigo de Viveiro mentres non contemos cunha 
Ordenanza máis elaborada, para o cal propoñemos unha serie de recomendacións: 
 

1.- Nos accesos ao interior do Casco, atopámonos cun sinal de entrada prohibida (véxase 
adxunto 2º R101), sinal que, como vostedes saben, non permite ser rebasada por ningún vehículo 
excepto que algún ou algunha axente o autorice. Co gallo de que poidan acceder sen infrixir a lei en 
todos os accesos ao interior da vila, deben colocarse sinais de circulación prohibida (véxase adxunto 
2º R100) acompañados das seguintes observacións: 
 

a) Excepto vehículos autorizados. 
b) Máximo 3000 kg. 
c) Velocidade máxima 100 km/hora. 
d) Horario de 9 a 11 e de 16 a 18 horas. 
 
Tres serían os accesos: 
 
1.- Rúa Irmáns Vilar Ponte. 
2.- Rúa Maruja Mallo. 
3.- Rúa Pastor Díaz. 
 
A saída realizarase a través da rúa Margarita Pardo de Cela. 

 
Algunhas das instrucións que figuran na Tarxeta expedida polo Excmo. Concello de Viveiro, 

previo pago da correspondente taxa, autorizando o acceso ao interior da cidad aos vehículos que así 
o soliciten, son as seguintes: 

 
Punto primeiro: “De los accidentes de cualquier índole que este vehículo ocasione a personas o 

cosas se harán responsables: el conductor, el propietario o la compañía aseguradora del mismo; así 
como la reparación de daños si los hubiere”. 
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Para reforzar este punto, o Concello instalará en cada unha das entradas á vila, onde estea 
prohibido, o correspondente sinal, incluídas as tres portas históricas –Porta de Carlos V, Porta do 
Valado e Porta da Vila-, que carecen del. 

 
Punto terceiro: “Esta tarjeta es intransferible y deberá ser colocada de manera visible en el 

cristal parabrises delantero”. 
A Policía Local debe actuar recordando a obriga do seu cumprimento. 
 
Punto quinto: “Solo se dentendrá el tiempo imprescindible, para el trabajo que vaya a efectuar”. 
O cumprimento desta recomendación evitaría que o interior da vila, en ocasións, se convertese 

nun auténtico aparcadoiro. 
 
Achegamos o adxunto 1º, no cal figura o rueiro da nosa cidade e onde a dirección das frechas 

indica cal debería ser o sentido de circulación e que, ata datas recentes, se cumpría evitando o 
cruzamento de vehículos. 

 
Segundo consta nos planos adxuntos, tanto as entradas como as saídas fanse sen cruzar 

beirarrúas e por zonas relativamente amplas, dentro das limitadas proporcións das nosas rúas. 
 
Para os accesos restantes, o persoal técnico debe determinar os sistemas de control que impidan 

o acceso e a circulación de vehículos. Actualmente, nas citadas entradas non existe ningún tipo de 
vixilancia. 

 
Unha vez transcurrido o correspondente tempo de adaptación, situado no cristal parabrisas 

dianteiro –para facilitar a súa consulta- figurará o pleno adxunto número 1, impreso na parte 
posterior da licenza, no que se detalla o sentido de circulación proposto. 

 
Coa finalidade de facer de Viveiro unha máis humana, as e os viandantes deben de contar coas 

máximas facilidades; para conseguir ese obxectivo, o persoal do Concello comprometerase a dar 
exemplo deixando de utilizar a Praza Maior como aparcadoiro dos distintos vehículos oficiais, 
como ocorre na actualidade. 

 
Ao mesmo tempo, a Policía Local en cumprimento do seu deber, debe encauzar a circulación 

rodada e peonal, vixiar e impedir o estacionamento durante horas na Praza de Pastor Díaz, verificar 
que os vehículos que regularmente acceden ao interior do Casco non superen o peso máximo 
autorizado. 

Tanto os sinais escritos como as instruccións da tarxeta expresaranse na lingua galega. 
 
Para facilitar o coñecemento por parte da veciñanza do Regulamento de Circulación, esta 

Alcaldía deberá publicar o correspondente Bando. 
 
Non convén esquecer que esta Corporación aprobou por unanimidade –no Pleno ordinario 

celebrado o día catro de novembro do presente ano- comezar os trámites para que o Casco Antigo 
sexa recoñecido como Histórico, título difícil de conseguir con vehículos circulando en todas as 
dirección a calquera hora e permitindo que os espazos diante dos nosos monumentos máis 
emblemáticos sexan utilizados como aparcadoiros. 
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que apunta este rogo para  establecer  un Reglamento de 
Circulación.  Comenta que solicita que encargue á Policía Local máis vixilancia e logo que obrigue 
a cumprir...  Manifesta que non ten claro que era o que pretendía con él, e se no suposto de que  fose 
un Reglamento a aprobación dunha ordenanza require  unha serie de trámites.  Di que están dacordo 
coa maioría do rogo e que  intentarán elaborar unha normativa clara sobre a circulación no Casco 
Histórico. 
 
 
ROGO PRESENTADO POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO (Nº REXISTRO: 
9.189): 
 
O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda 
Gómez, presenta para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do Concello de Viveiro o 
seguinte 
 
ROGO: 
 
 No pasado Pleno do día 2 de setembro, o noso Grupo solicitoulle a esta Alcaldía que lle 
encargase á Policía Local, como responsable do control e vixilancia do tráfico, un informe o que 
contrastar se o número de vaos sinalizados se corresponde co que figura en Recadación, así como 
que supervisase se nas zonas de carga e descarga e nas prazas de minusválidas e minusválidos se 
cumpría a normativa que rexe as mesmas. 
 
Dado que desde a data sinalada non recibimos información algunha sobre os temas denunciados, 
reiterámoslle a nosa solicitude ao Goberno Municipal para evitar que sexa directamente SON 
VIVEIRO que asuma a responsabilidade de comunicarlle aos ou ás axentes da autoridade as 
infraccións que diversas persoas puxeron no noso coñecemento. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que en setembro houbo un rogo sobre este asunto e que a 
Policía Local ten encomendada esta misión.  Di que se dará copia deste rogo e pregunta ó xefe para 
o seu coñecemento a efectos oportunos sobre todo porque o Concelleiro de Son Viveiro  di que ten 
coñecemento de infraccións. 
 
PREGUNTAS PRESENTADAS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO (Nº 
REXISTRO: 9.188): 
 
O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda 
Gómez, presenta para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do Concello de Viveiro as 
seguintes 
PREGUNTAS 
 
1.- Con relación a un rogo feito no Pleno do día 2 de setembro referente ao abandono que padece o 
Camiño Vello, ningunha das anomalías denunciadas foi atendida: nin se instalou punto de luz algún 
nos máis de cen metros a escuras, nin se arranxou o desnivel do asfalto na reixa situada fronte á 
capela de Malates, nin se colocou un valo metálico de protección na ponte do ferrocarril. 
 
¿Está previsto en datas próximas levar a cabo algún tipo de actuación na citada rúa para arranxar 
estas deficiencias? 
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2.- Outro rogo realizado no mesmo Pleno por SON VIVEIRO referíase á necesidade de verificar se 
nos vaoes existentes nas zonas de carga e descarga e nas prazas de minusválidas e minusválidos era 
respectada a normativa que rexe os mesmos. 
 
¿Dispón o goberno municipal dalgún informe da Policía Local que permita actuar sobre as 
ilegalidades denunciadas por este Grupo? 
 
3.- No Pleno ordinario celebrado no mes de setembro, SON VIVEIRO instou ao equipo de goberno 
a establecer conversas coas comunidades de montes veciñais para restablecer con este Concello un 
equilibrio orzamentario na achegada a obras comunitarias.  
 
A resposta da Sra. Alcaldesa foi que o Concelleiro de Medio Rural se reuniría coas directivas das 
mencionadas comunidades. 
 
Dado que xa transcorreron máis de dous meses, entendemos que as xuntanzas xa foron celebradas. 
¿Alcanzouse algún tipo de compromiso ou acordo? 
 
4.- No Pleno ordinario de 2 de setembro, presentamos dúas preguntas sobre a posibilidade de que 
Viveiro estivese representado na conmemoración do Centenario das Irmandades da Fala e, dado que 
estamos a menos de dous meses para inicio do 2016, ¿ten esta Alcaldía acordado con outras 
Administracións a celebración dalgún acto na nosa cidade? 
 
5.- Con relación a outro rogo presentado no pasado Pleno, que trataba sobre a necesidade de colocar 
subxeccións nos colectores para evitar –coa chegada dos ventos- tanto o seu deterioro como os 
posibles danos que poidan provocarlle ás persoas, ¿acometeronalgunha das actuacións suxeridas? 
 
6.- Distintos colectivos e algúns dos grupos aquí representados xa realizaron as súas propostas 
respecto ao momento no que se produzca a reversión para uso municipal do inmoble do Centro 
Comarcal A Mariña Occidental. 
 
¿Cales son as opcións que baralla este goberno municipal ás que dedicaría a citada edificación? 
 
7.- Con relación á moción presentada por SON VIVEIRO e aprobada por unanimidade por esta 
Corporación, na que se acordou elaborar unha ordenanza fiscal que gravara os caixeiros 
automáticos con acceso desde a rúa, ¿en que estado se encontra a confección da mesma? 
 
8.- ¿Foi requirida a empresa que realizou a acometida do gas, responsable da obstrución con grava 
na reixa que recolle a auga na metade superior da rúa Dr. José Illade, para a limpeza da mesma? 
9.- ¿Realizou esta Alcaldía algún encontro coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria co fin de ceder as súas instalacións deportivas en horario non lectivo e en períodos 
vacacionais? 
 
10.- Os farois que se comprometeron a arranxar á maior brevidade posible continúan no mesmo 
estado de abandono. ¿Para cando está previsto acometer esa actuación? 
 
Intervén a Sra.Alcaldesa, que responde de xeito conxunto ás preguntas  primeira, terceira, quinta, 
oitava e décima dicindo  que ao longo do ano día tras día xurden cuestións das que hai que dar 
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solucións e que isto fai marcar prioridade por urxencia, do mesmo xeito que a veces se depende de 
empresas externas. 
Di que se terán en conta e se dará solución en canto sexa posible.  
 
Continúa a súa intervención dicindo que para o punto dous responde o mesmo que para o rogo. 
 
Responde a Sra.Alcaldesa ao punto nove dicindo que cada ano se pide  á delegación provincial de 
educación a cesión das instalacións deportivas para dar cobertura. E que só quedaría facer a do 
campo de baloncesto do IES Tobío. Úsanse sen problema. 
 
Referente ao punto catro  di que tal e como se dixo en setembro vaise celebrar e haberá actividades: 
conferencias,... ademáis de todos as inicitaivas o 14 de outubro  de 2015 remitiuse carta ó 
Conselleiro de Cultura  dicindo que se teña en conta a Viveiro como vila natal dos irmáns Vilar 
Ponte para adherirse a  algunha celebración  
 
Di que no mesmo senso tamén se mantivo contacto telefónico co presidente da RAG para mostarr o 
noso interese en actividades para celebrar este aniversario. E que está prevista unha reunión en  A 
Coruña  con el e a Concelleira de Cultura no senso de coordinar esta celebración así que esté 
cerrada a programación. 
 
Responde a Sra. Alcaldesa, referente ao punto sexto, para dicir que dende que  se iniciaron os 
trámites para a revisión dese centro se plantexaron varias preguntas e sempre se comunicou que 
cando se  remate o expediente estudaranse as  propostas e se fará unha comisión para valorar os 
fins, que se leva un ano tramitando. 
 
Referente ao punto sete di que está tramitándose. Manifesta que o concello non só ten que atender 
ás suxerencias que fai Son Viveiro e   que Thai moitas cousas que non se poden facer dun día para 
outro. 
 
 
 
 
 
ROGO PRESENTADO POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO (Nº REXISTRO: 
9.187): 
 
O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda 
Gómez, presenta para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do Concello de Viveiro os 
seguintes 
 
ROGOS: 
 
Na praza de Lugo, cada vez que coinciden máis de dous días festivos, os envases de vidro 
amoréanse ao carón dos bidóns habilitados para a súa recollida, evidenciando falta de capacidade 
para cubrir as necesidades dos restaurantes e bares existentes na zona, dando asemade unha 
sensación de abandono e provocando o conseguinte perigo. 
Rogamos que se coloque outro colector máis nese enclave. 
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que ata que comezou o novo plan de tráfico había un contenedor 
é chegaba. A día de hoxe desprazouse uns metros máis arriba e a maiores hai outro soterrado na 
Praza de Lugo. Propón como solución avisar aos bares para que usen despois o de García Dóriga. 
 
 
Intervén o Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda Gómez, para dicir que quere plantexar unha 
pregunta neste momento.  
 
A Sra. Alcaldesa pregunta á Secretaria Muniicpal se se pode plantexar agora ó que ésta responde 
que seguno o ROF sería contestada xeralemtne na seguinte sesión, sen prexuízo de que se decida se 
se quere dar resposta neste momento. 
 
Accede a Sra. Alcaldesa a contestar neste pleno. 

 
Procede o Concelleiro Don Víctor Marcial Miranda Gómez á lectura da pregunta que textualemte 
di.: 
 

Temos constancia de que á finalización do pleno anterior se lle comunicou ao Sr. Concelleiro de 

obras unha anomalía no alumeado do vial dunha determinada zona de Viveiro. Tómase a decisión 

de comunicarllo verbalmente, debido ao acontecido no pleno anterior, onde o citado concelleiro, 

dirixíndose ao relator do PP, que falaba sobre a moción da iluminación de Seiramar a Sacido lle 

contestou que para solucionar certos problemas non era necesario informar á prensa, nin tampouco 

facía falta unha moción senón que chegaba con dicirllo a el persoalmente. 

Temos dúbidas de que tal información verbal sexa suficiente, posto que o que se lle dixo sobre as 

luces que levaban 15 días alumando día e noite, a día de onte continuaban co mesmo mal 

funcionamento. Somos conscientes de que esta iluminación se atopa conectada a "tanto alzado" e 

esperamos que ao Sr. Concelleiro de Obras lle preocupe máis o medio ambiente que ao Sr. 

Concelleiro de Facenda,  que di que se paga o mesmo estean acendidas as lámpadas 1 hora ou 24 

horas sen ter en conta, ademais, que as lámpadas teñen unhas horas limitadas de funcionamento e 

esa mala utilización acarréalle custos ás arcas munIcipais. 

Desde SON VIVEIRO seguimos, desde logo, apostando polo aforro enerxético. 

Pode que dito tema non fose solucionado ata agora debido a que devandito vial se atopa sen ningún 
tipo de identificación que permita comprobar o seu nome, malia estar ubicado nunha zona urbana 
bastante transitada por persoas e vehículos. Faremos un esforzo para localizalo e poder así resolver 
dito problema. Este lugar coñecíase hai tempo como o camiño do matadoiro, pois alí situábase o 
matadoiro municipal, nomenclatura que é acorde co abandono que sofre o lugar. Por se non chega 
esta referencia, diremos que na súa parte alta ten saída á Avenida Benito Calcerán e na súa parte 
baixa fai esquina cunha rúa ou avenida que carece de placa identificativa, incumprindo así o artigo 
6 do capítulo II da Ordenanza Municipal de Policía e Bo Goberno. Por se servise de referencia, a 
zona é coñecida como Lodeiro. 
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A SRA. Alcaldesa dalle a pregunta ó Concelleiro D. Jesús Antonio Fernández Cal,  que responde 
que non entende. Manifesta  que ten  por costume dque  cando lle dan un recado comunícao á 
sección de obras. Manifesta que descoñece a  capacidade de traballo de Son. 
Di que  agora está de vacacións o electricista e se atenderán as cousas urxentes: Chao, Pallaregas... 
e que se o Concelleiro de Son   ou calquer outro lle recordaran evitaríase o olvido. 
Remata dicindo que  antes de que o Concelleiro de Son chegara a este pleno xa se comezou co tema 
do aforro enerxético, porque   antes era unha discoteca. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo as 
21:30 horas do día 2 de decembro de 2015, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que 
eu, como Secretaria, dou fe. 
 
 

                                            A SECRETARIA 
 


