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ACTA DO PLENO ORDINARIO  CELEBRADO O   CATRO DE MAIO DE  DOUS MIL DEZASEIS. 

 
ASISTENTES 
 ALCALDESA: DONA MARIA LOUREIRO GARCIA, PSdG-PSOE 
 
CONCELLEIROS: 
D.JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL, PSdG-PSOE 
DONA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LOPEZ,  PSdG-PSOE 
DON JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , PSdG-PSOE 
DONA LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ- NORIEGA,  PSdG-PSOE 
DON EMILIO VILLARMEA MENDEZ,  PSdG-PSOE 
DONA MARIA SOLEDAD REY YÁNEZ , PSdG-PSOE 
DON CARLOS ALBERTO GUEIMUNDE CABALEIRO, PSdG-PSOE 
DON ANTONIO JOSE BOUZA RODIL, P.P 
DON JAIME EDUARDO DE OLANO VELA,PP. 
DON CELESTINO VALENTIN GARCI PAZ P.P 
DON BELINDA BERMÚDEZ OTERO,P.P. 
DON BERNARDO JOSE FRAGA GALDO, (NON ADSCRITO) 
DON MANUEL GALDO DOPICO, (NON ADSCRITO) 
DONA SARAY BLANCO CANOURA, (NON ADSCRITO) 
DON MARCOS BESADA ALVAREZ,SON-VIVEIRO. 
 
AUSENTE 
Mª. JESÚS VALE LOPEZ, P.P 
 
INTERVENTOR EN FUNCIONS. DON SERGIO AGUADO DELICADO 
 
SECRETARIA ACCTAL: DONA FATIMA MOAR RIVERA 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e  trinta minutos do día 
catro de maio de dous mil dezaseis, reúnense , en primeira convocatoria, os Sres. 
Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno 
do Concello, previa convocatoria ao efecto, e en primeria convocatoria, baixo a 
Presidencia da Sra.Alcaldesa, asistida de mín, a Secretaria accidental, e coa asistencia 
do Sr.Interventor en funcións, D. Sergio Aguado Delicado. 
 
Aberta a sesión e declarada pública pola Sra. Alcaldesa-Presidenta á hora indicada, 
previa comprobación pola Sra.Secretaria do quórum de asistencia legalmente esixido 
para a válida celebración das sesión do Pleno do Concello, nos termos esixidos no 
artigo 113.1 c) do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entiodades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, a 
Presidencia procede ao tratamento dos asuntos contidos na Orde do día: 
 
 
1º.- DACION DE CONTA DE RESOLUCIONS DA ALCALDIA 
 
Pola Sra.Alcaldesa dase conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía, as cales estiveron á disposición dos 
Concelleiros coa restante documentación integra do Pleno. 
 
Non se producen intervencións e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes, 
acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
 APROBACION DEL PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO (PEF) 2016-2017 
 
I. INTRODUCIÓN 
 
A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos e demáis actuacións que afecten ós gastos ou 
ingresos das entidades locaís se someterán ós principios de estabilidade orzamentaria e sostibilidade fi-
nanceira, coherente ca normativa europea e de conformidade co establecido nos artigos 3, 4, 11, 12 e 13 
da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira (LOE). 
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Enténdese por Estabilidade Orzamentaria das Administracións Públicas a situación de equilibrio ou supe-
rávit estructural. De acordo co artigo 11.3 e 11.4 da LOE, as corporacións locaís non podrán presentar 
déficit estructural, definido como déficit axustado ao ciclo, neto de medidas excepcionaís e temporaís. 
 
Igualmente, deberáse cumprir co principio de Sostibilidade Financeira, entendido como a capacidade para 
financiar compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e moro-
sidade da débeda comercial de acordo co establecido nesta Lei, a normativa sobre morosidade e na nor-
mativa europea. 
 
Finalmente, avaliaráse o cumprimento da Regra de Gasto, aos efectos de que a variación do gasto com-
putable non supere a taxa de referencia do crecimiento do produto interior bruto, publicada polo Ministe-
rio de Economía e Competitividade. (1,30% para 2015). 
 
Mediante Decreto da Alcaldia de 29 de febreiro de 2016 aprobase a liquidación do orzamento de 2015, 
onde ponse de manifesto o incumprimento da regra de gasto.  
 
En consecuencia, é necesario a formulación dun Plan Económico-Financeiro (PEF) que permita, no ano en 
curso e o seguinte o cumprimento da regra de gasto (2016-2017), co contido e na forma que establecen 
os artigos 21 e 23 da LOE. 
 
II.CONTIDO E TRAMITACIÓN DO PEF 
 
De conformidade co artigo 21 da LOE, o PEF conterá como mínimo a seguinte información: 
 

a) As causas do incumprimentodo obxetivo establecido ou, no seu caso, do incumprimento da regra 
de gasto. 
 

b) As previsións tendencíais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios 
nas políticas fiscaís e de gastos. 
 

c) A descripción, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas reflectidas no plan, sinalan-
do as partidas orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios en que se contabilizarán. 
 

d) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así como os supos-
tos sobre os que se basean estas previsións, de acordo co previsto no informe a que se fai refe-
rencia no apartado 5 do artigo 15. 

 
e) Un análisis de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos. 

 
 

O artigo 116. bis da lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no apartado segundo, 
dispón que adicionalmente ó previsto no artigo 21 da LOE, o mencionado plan incluirá a lo menos as se-
guintes medidas: 

 
a) Supresión das competencias que exerza a Entidade Local que sexan distintas das propias e 

das exercidas por delegación. 
 

b) Xestión integrada ou coordinada dos servizos obrigatorios que presta a Entidade Local para 
reducir sus costes. 

 
c) Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta a Entidade Local. 

 
d) Racionalización organizativa. 

 
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ó municipio que, no exercicio orzamenta-

rio inmediato anterior, incumpran co obxetivo de estabilidade orzamentaria ou co obxetivo de 
débeda pública ou que o período medio de pago a proveedores supere en máis de trinta días 
o prazo máximo previsto na normativa de morosidade. 

 
f) Unha proposta de fusión co municipio colindante da mesma provincia. 
 
 

O PEF será presentado, no prazo máximo de un mes dende que se constate o incumprimento, ante o Ple-
no da Corporación, que deberá aprobalo no prazo máximo de dous meses dende a presentación. A posta 
en marcha do plan non poderá exceder de 3 meses dende a constatación do incumprimento.  
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Ademáis, se remitirá para o seu coñecemento á Comisión Nacional de Administración Local, e se lle dará 
a mesma publicidade que a establecida polas leís para os Orzamentos da entidade. 
 
Finalmente, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dará publicidade dós plans económicos e 
financeiros, e a adopción efectiva das medidas aprobadas cun seguimento do impacto efectivamente ob-
servado das mesmas. 
 

 
III. DIAGNOSTICO ACTUAL 
 
A liquidación do orzamento 2015 presenta as seguintes magnitudes: 
 
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO:  343.967,01 
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO: 444.061,14 
REMANENTE LIQUIDO DE TESOURERIA PARA GASTOS XERAIS: 473.777,87 
SALDO DA CONTA 4130: 53.446,92 
SALDO DA CONTA 4180: 3.090,99 
 
A avaliación das regras fiscais do exercicio 2015 presenta os seguintes datos: 
 
Estabilidade orzamentaria: 
Dereitos recoñecidos, capítulos I a VII, orzamento corrente: 13.709.160,91 
Obrigas recoñecidas, capítulos I a VII, orzamento corrente: 12.792.915,18 
Deferencia dereitos e obrigas: 916.245,73 
Axustes en termos SEC: -771.312,93 
Capacidade de Financiamento: 144.932,80 
 
Regra de gasto: 
Gasto computable do exercicio: 11.443.470,35 
Gasto máximo admisible regra de gasto: 10.555.759,84 
Deferencia entre límite e gasto computable: 887.710,51 
 
Débeda pública: 
Débeda viva a 31-12-2015: 12.932.814,97 
Ingresos correntes axustados: 13.063.740,74 
Porcentaxe débeda viva: 98,99 
 
Período medio de pago: 
PMP do cuarto trimestre de 2015: 28,69 días, (RD 635/2014) 
 
Do exposto dedúcese o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria cunha capacidade de 
financiamento de 144.932,80; o cumprimento do límite de débeda pública ca porcentaxe de 98,99%; o 
cumprimento co período medio de pago segundo a metodoloxía do RD 635/2014; e o incumprimento da 
regra de gasto, cunha diferenza entre o límite da regra de gasto e o gasto computable ao peche do 
exercicio de 887.710,51 €, o que supón unha variación do gasto computable de 8,41%. 
 
 
 
 
 
 
 
IV. CAUSAS DO INCUMPRIMENTO 
 
A causa do incumprimento da regra de gasto ven derivada da sentenza firme no ano 2015 a favor da 
empresa Viaqua, SL, en relación os gastos da EDAR áta 2012, que ascenden a 737.574,64 €, aínda que 
existe aprazamento do pago en catro anos e iníciase en 2016, polo tanto non ten reflexo no orzamento 
2015, sen embargo segundo  a normativa europea computa como gasto non financeiro do ano 2015. Por 
outra parte, e aplicando ós criterios da sentenza, recoñeceuse a empresa Viaqua, SL, os gastos reclamados 
polo mesmo concepto da EDAR, dos anos 2013 e o primeiro semestre do 2014, con cargo ó orzamento 2015, 
previa modificación de crédito con cargo ó remanente líquido de tesourería, por importe de 287.540,08 €. 
 
É dicir, por gastos da EDAR de anos anteriores que ascenden a un total de 1.025.114,72 €, e que computan 
como gastos a efectos do cálculo da regra de gasto en 2015, prodúcese o incumprimento da regra de gasto 
en 887.710,51 €. 
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A causa do incumprimento esta polo tanto, na asunción de gastos de exercicios anteriores derivadas de 
sentenzas xudiciais, sendo a máis significativa cuantitativamente a exposta nos parágrafos anteriores. 
 
V. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORREXIR A SITUACIÓN 
 
1.- Dado que a causa do incumprimento é coyuntural e non estrutural, non será necesario adoptar medidas 
para acadar o cumprimento da regra de gasto, ágas cas previsións de sentenzas nos anos 2016 e 2017 
tiveran espetativas de recaer por importes cuantitativamente elevados, e superiores os do ano 2015. 
 
Neste senso, e segundo información facilitada pola Asesoría Xurídica do Concello, en relación os 
procedementos xudiciais de contido económico que puideran ser firmes nos anos 2016 e 2017, destacan 
dous procedementos que foron recorridos en apelación polo concello a finais de 2015, cuias contías elévanse 
a 371.998 € e 759.950 € respectivamente, máis os xuros e costas que puideran recaer si as sentenzas foran 
condenatorias para o concello. En canto o momento do fallo non pode precisarse, é posible que recaian antes 
do ano 2018, polo que se cumprirá a regra de gasto nos anos 2016  e 2017 tomando como base o gasto 
computable da liquidación 2015 e actualizado coa taxa de referencia 2016-2017. 
 
2.- Por outra parte, sinalar que o Concello de Viveiro conta cun Orzamento xeral para 2016 aprobado e en 
vigor dende o dous de febreiro de 2016, que cumpre ca regra de gasto e demais regras fiscais, segundo 
consta no informe de intervención que o acompaña. 
 
VI. CONCLUSIÓNS 
 
Tendo en conta o sinalado anteriormente pódese concluír que o incumprimento da regra de gasto en 2015 é 
de carácter coyuntural e non de carácter estrutural e quedará solventado no ano 2016, cun orzamento xeral 
aprobado e en vigor que prevé cumprir ca regra de gasto e as demais regras fiscais.-Viveiro, 6 de abril de 
2016.-A Alcaldesa.-María Loureiro García. 
 
 
PROPOSTA DE ACORDO 
 
Asunto: Plan económico-financeiro 2016-2017 
Logo de ver o informe de intervención de 29 de febreiro de 2016 de avaliación do cumprimento do 
obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto, do límite de débeda pública e do período medio 
de pago, con motivo da liquidación do orzamento do Concello de Viveiro no exercicio 2015, e a dación de 
conta do mesmo ó Pleno do concello de 10 de marzo de 2016, elabórase un Plan económico-financeiro 
(PEF) 2016-2017 que se achega, elaborado pola Intervención municipal, para acadar o cumprimento da 
regra de gasto, e elévase ó Pleno para a adopción dos seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Aprobación do Plan económico-financeiro 2016-2017. 
 
Segundo.- Aplicar a publicidade establecida legalmente para os Orzamentos da entidade, dar traslado a 
Comisión Nacional de Administración Local e a Xunta de Galicia, e demais trámites de aplicación 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
Asunto: Plan económico-financeiro 2016-2017 
 
Logo de ver o resultado da liquidación do orzamento de 2015, segundo Decreto da Alcaldía de 29 de fe-
brero de 2016, onde se pon de manifesto o incumprimento da regra de gasto, é necesario aprobar polo 
Pleno dun Plan económico-financeiro (PEF) 2016-2017 que permita no ano curso e o seguinte o cumpri-
mento da regra de gasto (2016-2017) co contido e na forma que establecen os artigos 21 e 23 da Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LOE). A aproba-
ción e publicación (artigo 23.1 e 4 da LOE): O plan económico-financeiro debe ser elevado ao Pleno no 
prazo máximo dun mes dende que se poña de manifesto o desequilibrio ( Pleno de 10 de marzo de 
2016). 
 
O Pleno dispón, como máximo, de dous meses dende a presentación do plan para a súa aprobación e a 
súa posta en marcha non pode exceder de 3 meses dende a constatación do incumprimento. A publicida-
de é a mesma que a do presuposto. 
 
Visto o PEF subscrito pola Sra. Alcaldesa e a proposta de acordo, informase o mesmo favorablemente.-
Viveiro, a 6 de abril de 2016.-A Interventora.-Rosa Abelleira Fernández 
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Seguidamente sométese a debate, intervindo o voceiro do Partido Popular (P.P.) D. Antonio José Bouza 
Rodil, e dí que  o seu Grupo non pode dicir que sí, e sendo coherentes  cas posturas que levamos 
mantendo perante estes anos.., tampouco poden dicir que non,  dado que no momento en que se detecta 
o incumprimento da regla de gasto, e xa o dixemos na Comisión informativa, o noso grupo vaise abster. 
 
Intervén D.Manuel Galdo Dopico, Concelleiro non Adscrito” e dí que os Concelleiros “Non Adscritos” van 
votar a favor,  xa que hai un tema de cumprimento legal e tendo en conta que é un cumprimento 
producido por unha sentenza que obliga a facelo. Evidentemente, tamén nos gustaría que nos anos 
vindeiros...non siga sempre nin estas reclamacións nin o cu unha sentenza e esperemos que Viveiro non 
se vexa dentro doutras reclamacións e podamos cumprir a regra de gasto. 
 
Intervén D.Marcos Besada Alvarez, concelleiro de Son Viveiro, e dí :” Boas tardes a todos, a nosa postura 
e absternos, non consideramos totalmente clara a postura que haxa que tomar con estes parches que 
estamos tomando economicamente como sucede co tema de Viaqua e pensamos que non debemos votar 
a favor. 
 
Polo Concelleiro de facenda,Sr.Jesús Fernández, dícese que efectivamente, unhas das cuestións e o de 
Viaqua, e o que se ve non se esconde, ..continúa e dí. “chogouse a un acordo a pagar a débeda esa en 
catro anos e dende que empezoú este mandato procuramos cumprir, primeiramente, cos pagos. Na 
actualidade non temos ningún atraso nin con viaqua nin con naide.No último trimestre así se indicaba, 
tanto como CESPA como VIAQUA, que son as cantidades máis destables, e gastos de mantemento, está 
en vinteoito diaa (28) e como dí o compañeiro Sr.Manolo que nos anos venideiros non hai atrasos e agora 
están mirados con lupa os Concellos. 
 
Non producíndose máis intervencións, sométese o asunto  votación ordinaria co seguinte resultado: 
 
Votos a favor: once 11), que resultan ser: oito (8) dos concelleiros do PSdG-PSOE, e tres (3) dos 
concelleiros “non adscritos”. 
Votos en contra: ningún. 
Abstencións: cinco , que resultan ser: catro (4) do P.P., e un (1) do concelleiro de Son-Viveiro. 
 
A vista do resultado, o Pleno da Corporación, por maioría do votos, que resulta ser maioría absoluta, 
ACORDA: 
 
PRIMEIRO.-Aprobar provisionalmente o Plan Económico-Financeiro 2016-2017. 
 
SEGUNDO.- Publicar este acordo polo prazo de trinta días hábiles no Boletín Oficial da Provincia a efectos 
da posible presentación de reclamacións. 
 
TERCEIRO.- Dar traslado á Comisión Nacional de Adminstración Local e a Xunta de Galicia, así como á 
Intervención municipal e ós Servizos Económicos municipais aos efectos oportunos. 
 
 
 
3º.-CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVAS DO CEMITERIO 
MUNICIPAL.  
 
1.- ALMUDENA VAZQUEZ VALE 
 
Vista a solicitude de Dª. Almudena Vazquez Vale, con DNI 76.543.871 D, e domicilio a efectos de 
notificación en Benito Blanco Rajoy nº5-5ºA, 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 3N, Número 1, que figuran no título concesional a nome de Dna. 
Carmen Vale Chao. 
 
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 “ SAN 
FRANCISCO”, Cadro 0, Fila 3N, Números 1, que figuran no título concesional a nome de Dna. Carmen 
Vale Chao, pasando a ser titularidade de Dª. Almudena Vazquez Vale. 
 
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 02-11-1954), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 02 de novembro de 2029. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
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.” 
 
 
2 - ANA MARIA PAZ LOPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Ana Maria Paz Lopez, con DNI 76.543.998 K, e domicilio a efectos de notificación 
en Antonio Bas nº16-4ºC, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa 
no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “ SAN JOSE”, Cadro 0, 
Fila 12, Número 1, que figura no título concesional a nome de D. Manuel Paz Corbelle. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “ SAN JOSE”, 
Cadro 0, Fila 12, Números 1, que figura no título concesional a nome de D. Manuel Paz Corbelle, pasando 
a ser titularidade de Dª. Ana Maria Paz Lopez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-11-1961), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 30 de novembro 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.” 
 
3 - ANA MARIA PAZ LOPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Ana Maria Paz Lopez, con DNI 76.543.998 K, e domicilio a efectos de notificación 
en Antonio Bas nº16-4ºC, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa 
no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unhas SEPULTURAS situadas no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 0, Fila 4, Números 3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel Paz 
Corbelle. 
 
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. 
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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 dunhas SEPULTURAS situadas no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 0, Fila 4, Números 3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel Paz 
Corbelle, pasando a ser titularidade de Dª. Ana Maria Paz Lopez. 
 
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 02-08-1977), 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 02-08-2027. 
 
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.” 
 
4 - ANA VAZQUEZ VALE 
 
Vista a solicitude de Dª. Ana Vazquez Vale, con DNI 33.781.190 D, e domicilio a efectos de notificación 
en Urbanizacion "La Ria" nº1, Castropo en Asturias,  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 3N, Número 3, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Carmen Vale Chao. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “ SAN 
FRANCISCO”, Cadro 0, Fila 3N, Números 3, que figura no título concesional a nome de Dna. Carmen Vale 
Chao, pasando a ser titularidade de Dª. Ana Vazquez Vale. 
 
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 02-11-1954), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 02-11-2029. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
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.- ANTONIA RODRÍGUEZ SERRANO  
 
Vista a solicitude de Dª. Antonia Rodríguez Serrano, con DNI 75.279.853 W, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Nicolás Cora Montenegro nº16-4º-E, Viveiro, para o cambio de titularidade a nome de 
Don Victor Calvo Rodriguez da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 3, Número 27, que 
figura no título concesional a nome de D. Ramón Reigosa Díaz. 
 
Vista a documentación presentada pola 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 Grupo 
“SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 3, Números 27, que figura no título concesional a nome de D. Ramón 
Reigosa Díaz, pasando a ser titularidade de D.  Victor Calvo Rodriguez, co DNI: 33.993.832 Q 
 
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 
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no Concello como data da primeira concesión 29-09-1973), 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 29-09-2023. 
 
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. 
 
 
6.- ANTONIO FERNÁNDEZ RIVERA 
 
Vista a solicitude de D. Antonio Fernández Rivera, con DNI 33.677.104 K, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. de Lourdes nº23, Viveiro, para o cambio de titularidade a nome de Don  Antonio 
Fernández Rivera da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA situada no Grupo “SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 1, Número 5, que figura no título concesional a 
nome de D. Antonio Fernández Rivera y hermanos. 
 
Vista a documentación presentada pola 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 Grupo 
“SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 1, Números 5, que figura no título concesional a nome de D. Antonio 
Fernández Rivera y hermanos, pasando a ser titularidade de D. Antonio Fernández Rivera, co DNI: 
33.677.104 K 
 
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 03-08-1964), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 03-08-2039. 
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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. 
 
 
7.- ANTONIO PLACIDO EDUARDO LORENZO PIGUEIRAS 
 
Vista a solicitude de D. Antonio Placido Eduardo Lorenzo Pigueiras, con DNI 33.812.491 F, e domicilio a 
efectos de notificación en Ronda de Segovia nº38-4º, Madrid,  para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unhas SEPULTURAS 
situadas no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 8, Números 21-22, que figuran no título concesional a 
nome de D. Bernardino Pigueiras 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 dunhas SEPULTURAS situadas no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 8, Números 21-22, que figuran no título concesional a nome de D. Bernardino 
Pigueiras Penabad, pasando a ser titularidade de D. Antonio Placido Eduardo Lorenzo Pigueiras. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-09-1978), 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 30-09-2028. 
 
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 
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constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.” 
 
 
8.- ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de D. Antonio Sánchez López, con DNI 33.991.486 Q, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Cervantes nº30-3ºIzq, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no 
Grupo “ NICHOS 1”, Cadro 0, Fila 35, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. 
Andres Sanchez Yañez. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ NICHOS 
1”, Cadro 0, Fila 35, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Andres Sanchez 
Yañez, pasando a ser titularidade de D. Antonio Sánchez López. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 02-07-1975), 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 02-07-2025. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.” 
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9.- CARMEN LAGE LAGO 
 
Vista a solicitude de Dª. Carmen Lage Lago, con DNI 33.678.632 P, e domicilio a efectos de notificación 
en Rúa Purisima nº12 na parroquia de Celeiro, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no 
Grupo “ SAN GERMAN”, Cadro 1, Fila 29, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de 
D. Juan Gomez Galdo y Esposa. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ SAN 
GERMAN”, Cadro 1, Fila 29, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Juan 
Gomez Galdo y Esposa, pasando a ser titularidade de Dª. Carmen Lage 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 21-03-1966), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-03-2016. 
  
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.” 
 
 
10.-  CONSTANTINO PÉREZ FELGUEROSO 
 
Vista a solicitude de D. Constantino Pérez Felgueroso, con DNI 71.615.283 E, e domicilio a efectos de 
notificación en Calle Cangas de Onis nº13-7ºDcha., Gijón- Asturias,  para o cambio de titularidade ó seu 
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nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo “ GRUPO D”, Cadro 3, Fila 4, Número 3, que figura no título concesional a nome de D. 
Manuel Pérez Doval. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ GRUPO 
D”, Cadro 3, Fila 4, Número 3, que figura no título concesional a nome de D. Manuel Perez Doval, 
pasando a ser titularidade de D. Constantino Pérez Felgueroso. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 21-07-1983), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-07-2033. 
  
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.” 
 
 
11- DOLORES FERNÁNDEZ SEARA 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Fernández Seara, con DNI 76.543.380 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. Cantarrana nº4-3ºB, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO situado no 
Grupo “ SANTA MARIA”, Cadro 0 , Fila 5N, Número 4 CENICERO, que figura no título concesional a nome 
de D. Nicasio Fernández Seara. 
 
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 “ SANTA 
MARIA”, Cadro 0 , Fila 5N, Números 4 CENICERO, que figura no título concesional a nome de D. Nicasio 
Fernández Seara, pasando a ser titularidade de Dª. Dolores Fernández Seara. 
 
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 13-12-1956), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 13-12-2031. 
  
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.” 
 
 
12.-  DOLORES FERNÁNDEZ SEARA 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Fernández Seara, con DNI 76.543.380 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. Cantarrana nº4-3ºB, 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 GERMAN"”, Cadro 1, Fila 15, Número 2, que figura no título concesional a nome de Dª. 
María Paz Seara Paredes. 
 
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. 
 



    

 16

  

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 
GERMAN"”, Cadro 1, Fila 15, Número 2, que figura no título concesional a nome de D. María Paz Seara 
Paredes, pasando a ser titularidade de Dª. Dolores Fernández Seara. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 25-08-1966), 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 25-08-2016.  
  
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.” 
 
 
13.-  DOLORES NEIRA PERNAS 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Neira Pernas, con DNI 76.545.793-E, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda J.G.Navia Castrillón, Nº 1 - 1º- A, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados 
no Grupo  "SANTIAGO", Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de 
D. Dositeo Álvarez Cortes. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no Grupo 
“SANTIAGO”, Cadro 5, Fila D, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Dositeo 
Álvarez Cortes, pasando a ser titularidade de Dª. Dolores Neira Pernas. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 05-03-1990), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 05-03-2040.  
  
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.” 
 
 
14.- DOLORES PIGUEIRAS FRANCO 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Pigueiras Franco, con DNI 76.556.481 S, e domicilio a efectos de 
notificación en Carretera das Nogueiras nº6, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada 
no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 6, Número 5, que figura no título concesional a nome de D. Jesus 
Pigueiras Franco. 
 
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. 
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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 duna SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 6, Número 5, que figura no título concesional a nome de D. Jesus Pigueiras 
Franco, pasando a ser titularidade de Dª. Dolores Pigueiras Franco. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 29-05-1991), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 29-05-2016. 
 
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.” 
 
15.- ELVIRA FERNÁNDEZ SEARA 
 
Vista a solicitude de Dª. Elvira Fernández Seara, con DNI 76.556.373 E, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Junquera nº165, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 4, Números 18, que figura no título concesional a nome de Dª. María Paz 
Seara Paredes. 
 
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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 4, Números 18, que figura no título concesional a nome de Dª. María Paz 
Seara Paredes, pasando a ser titularidade de Dª. Elvira Fernández Seara. 
 
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 
dos primeiros 25 anos da concesión o 13-06-2016. 
 
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.” 
 
 
16.- ELVIRA FERNÁNDEZ SEARA 
 
Vista a solicitude de Dª. Elvira Fernández Seara, con DNI 76.556.373 E, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Junquera nº165, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 2, Números 19, que figura no título concesional a nome de Dª. María Paz 
Seara Paredes. 
 
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 duna SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 2, Números 19, que figura no título concesional a nome de Dª. María Paz 
Seara Paredes, pasando a ser titularidade de Dª. Elvira Fernández Seara. 
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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 13-07-1992), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 13-07-2017. 
 
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.” 
 
 
17.-JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Esperanza López Díaz, con DNI 76.543.884 E, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Xunqueira nº169 Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a nome de 
Don Jesús Martínez López da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “SANTA ANA”, Cadro 5, Fila B, Números 1-2-3 e 4, que 
figuran no título concesional a nome de Dª. Esperanza López Díaz (titular dos Números 1-2-3 e 4, 
solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de D Jesús Martínez López dos números 
1-2-3 e 4). 
 
Vista a documentación presentada pola 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 dos NICHOS situados no Grupo “SANTA 
ANA”, Cadro 5, Fila B, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de Dª. Esperanza 
López Díaz, pasando a ser titularidade de D. Jesús Martínez López, co DNI: 33.995.748 T 
 
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 19-02-1990), debendo solicitarse a renovación da mesma 
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tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 19-02-2040. 
 
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. 
 
 
18.- FERNANDO PIGUEIRAS LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de D. Fernando Pigueiras López, con DNI 76.556.630 A, e domicilio a efectos de 
notificación en Lugar do Folgueiro nº6, O Vicedo,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo 
“GRUPO D”, Cadro 4, Fila 19, Números 1-2-3 e 4 (na carta de pago) e Grupo “GRUPO D”, Cadro 4, Fila 4, 
Números 1-2-3 e 4 (según inventario no ordenador), que figuran no título concesional a nome de D. 
Manuel Pigueiras López. 
 
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 dos NICHOS situados no “GRUPO D”, Cadro 
4, Fila 19, Números 1-2-3 e 4 (na carta de pago) e Grupo “GRUPO D”, Cadro 4, Fila 4, Números 1-2-3 e 4 
(según inventario no ordenador),  que figuran no título concesional a nome de D. Manuel Pigueiras López, 
pasando a ser titularidade de D. Fernando Pigueiras López. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 21-10-1983), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-10-2033.  
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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.” 
 
 
19.- FRANCISCO JOSE RIVAS DOVALE 
 
Vista a solicitude de D. Francisco  José Rivas Dovale, con DNI 76.569.753 Q, e domicilio a efectos de 
notificación en Urbanización Palmeiro nº59-3ºA Xove, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a 
nome de Don  Francisco Jose Rivas Dovale da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “SANTO TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Número 2, que 
figura no título concesional a nome de D. Francisco Rivas López (titular dos Números 1-2-3-4, solicitando 
o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de D. Francisco Jose Rivas Dovale do número 2). 
 
Vista a documentación presentada pola 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 “SANTO 
TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Número 2, que figura no título concesional a nome de D. Francisco Rivas López, 
pasando a ser titularidade de D. Francisco Jose Rivas Dovale, co DNI: 76.569.753 Q 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-12-1999), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 30-12-2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
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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. 
 
 
20.- GUADALUPE LÓPEZ PRIETO 
 
Vista a solicitude de Dª. Guadalupe López Prieto, con DNI 33.813.710 F, 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 unha SEPULTURA situada 
no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 6, Números 9, que figura no título concesional a nome de D. 
Ponciano, Abilio y Candelaria Prieto García y Sobrinos. 
 
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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 6, Números 9, que figura no título concesional a nome de D. Ponciano, Abilio 
y Candelaria Prieto García y Sobrinos, 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 08-08-1991), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 08-08-2016. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
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Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.” 
 
 
21.- JESÚS ANGEL GARCÍA LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de D. Jesús Angel García López, con DNI 34.883.045 A, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Navia Castrillón nº18-2ºIzq, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada 
no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 6, Número 40 (en carta de pago) e Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, 
Fila 6, Número 35 (segun inventario no ordenador) , que figura no título concesional a nome de Dª. María 
Dolores González Posada. 
 
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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 6, Número 40 (en carta de pago) e Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 6, 
Número 35 (segun inventario no ordenador), que figura no título concesional a nome de Dª. María 
Dolores González Posada, pasando a ser titularidade de D. Jesús Angel García López. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 17-12-1970), 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 17-12-2020. 
 
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.” 
 



    

 25

  

 
22.-  JOSE ANTONIO PARAPAR INSUA 
 
Vista a solicitude de D. Jose Antonio Parapar Insua, con DNI 33.824.278 H, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. de Ferrol nº37 Portal 2-2ºD, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no 
Grupo “ SANTIAGO”, Cadro 10, Fila F, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. 
Ramón Parapar 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 dos NICHOS situados no Grupo “ 
SANTIAGO”, Cadro 10, Fila F, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Ramón 
Parapar Fernández, pasando a ser titularidade de D. Jose Antonio Parapar Insua. 
 
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 15-11-1991), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 15-11-2016 . 
  
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.” 
 
 
23.- JOSE CAO RUA 
 
Vista a solicitude de D. Jose Cao Rua, con DNI 33.700.283 Q, e domicilio a efectos de notificación en Rua 
Rosalia de Castro nº25-2º , Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “ 
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SAN GERMAN”, Cadro 0, Fila 21, Números 1-2-3-4 (en carta de pago) e no Grupo “ SAN GERMAN”, Cadro 
1, Fila 21, Números 1-2-3-4 (según inventario na base de datos) , que figuran no título concesional a 
nome de D. Laureano Cao Pernas y Jose Cao Rua. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ SAN 
GERMAN”, Cadro 0, Fila 21, Números 1-2-3-4 (en carta de pago) e no Grupo “ SAN GERMAN”, Cadro 1, 
Fila 21, Números 1-2-3-4 (según inventario na base de datos), que figuran no título concesional a nome 
de D. Laureano Cao Pernas y Jose Cao Rua, pasando a ser titularidade de D. Jose Cao Rua. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 31-03-1966), 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 31-03-2016.  
  
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.” 
 
24.- JOSE GONZÁLEZ CAO 
 
Vista a solicitude de D. Jose González Cao, con DNI 33.759.780 N, e domicilio a efectos de notificación en 
C/ Isabel Colbrand nº16 P-H-3ºI, Madrid,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “ 
GRUPO A”, Cadro 3, Fila A11, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Jose 
Antonio González Rouco. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ GRUPO 
A”, Cadro 3, Fila A11, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Jose Antonio 
González Rouco, pasando a ser titularidade de D. Jose González Cao. 
 
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 15-01-1981), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 15-01-2031 . 
  
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.” 
 
 
25.- JOSÉ IGNACIO FAJARDO VARELA 
 
Vista a solicitude de D. José Ignacio Fajardo Varela, con DNI 33.842.150-L, e domicilio a efectos de 
notificación en CL-Pastor Díaz, nº 60 - 4º- I, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no 
Grupo “ BLOQUE C”, Cadro 6, Fila 1, Números 1-2-3-4 (según figura no inventario municipal no 
ordenador) e Grupo “ BLOQUE C”, Cadro 6, Fila 1, Números 26 (según carta de pago) , que figuran no 
título concesional a nome de Dª. Mª Dolores Varela Castro. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “ BLOQUE 
C”, Cadro 6, Fila 1, Números 1-2-3-4 (según figura no inventario municipal no ordenador) e Grupo “ 
BLOQUE C”, Cadro 6, Fila 1, Números 26 (según carta de pago), que figuran no título concesional a nome 
de Dª. Mª Dolores Varela Castro, pasando a ser titularidade de D. José Ignacio Fajardo Varela. 
 
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 19-11-1982), 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 19-11-2032 . 
  
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.” 
 
 
26.- JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ 
 
Vista a solicitude de D. Jose Manuel Lopez Martinez, con DNI 76.556.432 N, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. del Ejercito nº21-2ºB, A Coruña,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no 
Grupo “ SAN ROQUE”, Cadro 0, Fila 11, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. 
Manuel Orestes Lopez Lestegas. 
 
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 
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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 dos NICHOS situados no Grupo “ SAN 
ROQUE”, Cadro 0, Fila 11, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel 
Orestes Lopez Lestegas, pasando a ser titularidade de D. Jose Manuel Lopez Martinez. 
 
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 01-06-1964), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 01-06-2039. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.” 
 
 
 
27.- MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OROZA 
 
Vista a solicitude de Dª. María Del Carmen Fernández Oroza, con DNI 76.544.055 D, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Luis Trelles nº9, Viveiro, para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a nome de 
Dona María Del Carmen Fernández Oroza da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 7, Número 26, que 
figura no título concesional a nome de Dª. María Del Carmen,Amparo y Lourdes Fernández Oroza 
(titulares do Número 26, solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Del 
Carmen Fernández Oroza do número26). 
 
 
Vista a documentación presentada pola solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa da SEPULTURA situada no Grupo 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 7, Números 26, que figura no título concesional a nome de Dª. María Del 
Carmen,Amparo y Lourdes Fernández Oroza, pasando a ser titularidade de Dª. María Del Carmen 
Fernández Oroza, co DNI: 76.544.055 D 
 
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 27-02-1978), 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 27-02-2028. 
 
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. 
 
 
28.- MARÍA ROSARIO NAVAL SÁNCHEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. María Rosario Naval Sánchez, con DNI 33.853.662 P, e domicilio a efectos de 
notificación en Cl. Nicolás Cora Montenegro nº68-6ºB, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA 
situada no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 2, Número 3, que figura no título concesional a nome de 
Dª. Aurora López Parapar. 
 
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 
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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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 2, Número 3, que figura no título concesional a nome de Dª. Aurora López 
Parapar, pasando a ser titularidade de Dª. María Rosario Naval Sánchez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 31-05-1963), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 31-05-2038. 
 
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.” 
 
 
29.-  MARÍA DOLORES RIVAS CASAVELLA 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Rivas Casavella, con DNI 33.997.992 J , e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Antonio Bas nº11A-11ºH, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada 
no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 5, Número 11, que figura no título concesional a nome de Dª. 
Dolores Cociña Trasancos. 
 
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. 
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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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 1, Fila 5, Número 11, que figura no título concesional a nome de Dª. Dolores Cociña 
Trasancos, pasando a ser titularidade de Dª. María Dolores Rivas Casavella. 
 
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 16-05-1991), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 16-05-2016. 
 
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.” 
 
30.-  MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ CANOURA 
 
Vista a solicitude de Dª. María Jesús Fernández Canoura, con DNI 33.843.052 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Jesús Noya nº2-4ºD, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 5, Número 16 ( en carta de pago) e Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 5, 
Número 18 (según inventario na base de datos), que figura no título concesional a nome de Dª. 
Salustiano Fernández 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: 
 



    

 33

  

Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 5, Número 16 ( en carta de pago) e Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 5, 
Número 18 (según inventario na base de datos), que figura no título concesional a nome de Dª. 
Salustiano Fernández Fernández, pasando a ser titularidade de Dª. María Jesús Fernández Canoura. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 14-04-1976), 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 14-04-2026 . 
 
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.” 
 
31.- MARÍA AMPARO IGLESIAS BERDEAL 
 
Vista a solicitude de Dª. María Amparo Iglesias Berdeal, con DNI 33.998.762-R, e domicilio a efectos de 
notificación en Lg. Camiño da Fonte nº117-Xunqueira, Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER 
VIVOS) a nome de Dona María Amparo Iglesias Berdeal da concesión administrativa no cemiterio 
municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTRA situada no Grupo SEPULTURA  Cadro: 2 , Fila:5 
, Número: 25 , que figura no título concesional a nome de Dª. Amparo Berdeal Camba e fillos (titular do 
Número 25 , solicitando os titulares o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Amparo 
Iglesias Berdeal do número 25 . 
 
Vista a documentación presentada pola 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 Grupo 
SEPULTURA, Cadro 2 , Fila 5 , Número 25 , que figuran no título concesional a nome de Dª. Amparo 
Berdeal Camba e fillos, pasando a ser titularidade de Dª. María Amparo Iglesias Berdeal, co DNI: 
33.998.762 R 
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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 21-10-1973), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-10-2023. 
 
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. 
 
 
 
32.- MANUEL ANTONIO  PALEO FERNANDEZ 
 
Vista a solicitude de D. MANUEL ANTONIO  PALEO FERNANDEZ, con DNI 76.556.443 T, e domicilio a 
efectos de notificación en RUA CANTARRANA Nº26-3ºB, 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 ROQUE”, Cadro 0, Fila 13, Números 1, que figura no título concesional a nome de 
D. JESUS PALEO RIVAS. 
 
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 ROQUE”, 
Cadro 0, Fila 13, Números 1, que figura no título concesional a nome de D. JESUS PALEO RIVAS, pasando 
a ser titularidade de D. MANUEL ANTONIO  PALEO FERNANDEZ. 
 
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 03-02-1967), debendo solicitarse a renovación da mesma 
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tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 03-02-2017 . 
  
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.” 
 
33.- MANUEL ANTONIO PALEO FERNANDEZ 
 
Vista a solicitude de D. MANUEL ANTONIO PALEO FERNANDEZ, con DNI 76.556.443 T, e domicilio a 
efectos de notificación en RUA CANTARRANA Nº26-3ºB, VIVEIRO,  para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS 
situados no Grupo     “SAN GERMAN”, Cadro 1, Fila 22, Números 1-2-3-4, que figuran no título 
concesional a nome de D. JESUS PALEO RIVAS E DOUS FILLOS MAIS. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo “SAN 
GERMAN”, Cadro 1, Fila 22, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. JESUS 
PALEO RIVAS E DOUS FILLOS MAIS, pasando a ser titularidade de D. MANUEL ANTONIO PALEO 
FERNANDEZ. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-05-1994), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 30-05-2019 . 
  
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. 
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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.” 
 
 
34.-MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ALVES 
 
Vista a solicitude de D. Manuel Pereira Dacosta, Alicia Alves Gonçalves e Maria Alves Gonçalves, con DNI 
32.377.406 F, 34.549.871 F e 33.759.701 W, e domicilio a efectos de notificación en Rúa Irmáns Vilar 
Ponte nº13-1º Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a nome de Dona María Dolores 
Rodríguez Alves da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns 
NICHOS situados no Grupo “SAN GERMAN”, Cadro 1, Fila 5, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título 
concesional a nome de Dª. María, Manuel y Alicia Alves Gonçalves (titular dos Números 1-2-3 e 4, 
solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Dolores Rodríguez Alves dos 
números 1-2-3 e 4). 
 
Vista a documentación presentada pola 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 dos NICHOS situados no Grupo “SAN 
GERMAN”, Cadro 1, Fila 5, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de Dª. María, 
Manuel y Alicia Alves Gonçalves, pasando a ser titularidade de Dª. María Dolores Rodríguez Alves, co 
DNI: 33.995.754 Y 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 14-03-1966), 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 14-03-2016. 
 
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. 
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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. 
 
35.-MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. María Carmen Fernández Rodríguez, con DNI 33.833.924 G, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Manuel Gómez Blanco nº1-1ºB, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome 
da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA 
situada no Grupo             “ SEPULTURA”, Cadro 5, Fila 7, Número 14, que figura no título concesional a 
nome de D. Arturo Fernández González. 
 
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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 5, Fila 7, Número 14, que figura no título concesional a nome de D. Arturo Fernández 
González, pasando a ser titularidade de Dª. María Carmen Fernández Rodríguez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 05-12-1973), 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 05-12-2023.  
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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36.- MARÍA CARMEN VAZQUEZ VALE 
 
Vista a solicitude de Dª. María Carmen Vazquez Vale, con DNI 33.757.525 B, e domicilio a efectos de 
notificación en Rua Verxeles nº9-27850 Viveiro-Lugo, 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 FRANCISCO”, Cadro 0, Fila 3N, Número 2, que figuran no título concesional a nome de Dª. 
Carmen Vale Chao e hijos. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo “SAN 
FRANCISCO”, Cadro 0, Fila 3N, Número 2, que figura no título concesional a nome de Dª. Carmen Vale 
Chao e hijos, pasando a ser titularidade de Dª. María Carmen Vazquez Vale. 
 
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 02-11-1954), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 02-11-2029. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
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.” 
 
37.- DESIREÉ WIESENDANGER KÄNZIG 
 
Vista a solicitude de Dª. María Florinda Pérez González, con DNI 33.676.863 X, e domicilio a efectos de 
notificación en Lugar As Aceñas nº4 Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a nome de 
Dona Desireé Wiesendanger känzig da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “SAN ROQUE”, Cadro -, Fila 8, Números 1-2 e 3, que 
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figuran no título concesional a nome de Dª. María Florinda Pérez González (titular dos Números 1-2 e 3, 
solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª Desireé Wiesendanger känzig dos 
números 1-2 e 3). 
 
Vista a documentación presentada pola 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 dos NICHOS situados no Grupo “SAN 
ROQUE”, Cadro -, Fila 8, Números 1-2 e 3, que figuran no título concesional a nome de Dª. María Florinda 
Pérez González, pasando a ser titularidade de Dª. Desireé Wiesendanger känzig, co DNI: C6909464 
 
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 01-06-1964), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceritos 25 anos da concesión o 01-06-2039. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
38.- MARÍA ISABEL ARCA CANTO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Isabel Arca Canto, con DNI 33.305.147 C, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa San Roque nº 6-izq. na parroquia de Celeiro, VIVEIRO,  para o cambio de titularidade 
ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns 
NICHOS situados no Grupo  "SANTIAGO", Cadro 1, Fila A, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título 
concesional a nome de D. Antonio Arca Lorenzo e Maria Clara Chao Pico. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo 
"SANTIAGO", Cadro 1, Fila A, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Antonio 
Arca Lorenzo e Maria Clara Chao Pico, pasando a ser titularidade de Dª. María Isabel Arca Canto. 
 
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 16-10-1990), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 16-10-2040 . 
  
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.” 
 
39 .- MARÍA ISABEL RIVAS DOVALE 
 
Vista a solicitude de Dª. María Isabel Rivas Dovale, con DNI 33.857.835 H, e domicilio a efectos de 
notificación en C/ Díaz Freijo Nº33-3º Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a nome de 
Dona María Isabel Rivas Dovale da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a un NICHO situado no Grupo “SANTO TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Números 1, que figuran 
no título concesional a nome de Dª. Francisco Rivas López (titular dos Números 1-2-3-4, solicitando o 
titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Isabel Rivas Dovale do número 1. 
 
Vista a documentación presentada pola 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 
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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 “SANTO 
TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Números 1, que figura no título concesional a nome de D. Francisco Rivas 
López, pasando a ser titularidade de Dª. María Isabel Rivas Dovale, co DNI: 33.857.835 H 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-12-1999), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos 25 anos da concesión o 30-12-2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
40.-MARÍA LORENA RIVAS DOVALE 
 
Vista a solicitude de Dª. María Lorena Rivas Dovale, con DNI 34.880.949 T, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. Ramón Canosa nº26-1ºA Viveiro, , para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a 
nome de Dona María Lorena Rivas Dovale da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “SANTO TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Números 3-
4, que figuran no título concesional a nome de D. Francisco Rivas López (titular dos Números 1-2-3-4, 
solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Lorena Rivas Dovale dos 
números 3-4. 
 
Vista a documentación presentada pola solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
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Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no Grupo “SANTO 
TOMAS”, Cadro 5, Fila C, Números 3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Francisco Rivas 
López, pasando a ser titularidade de Dª. María Lorena Rivas Dovale, co DNI: 34.880.949 T 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 30-12-1999), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos 25 anos da concesión o 30-12-2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
 
41.- MARÍA JOSEFA MEITIN LAGE 
 
Vista a solicitude de Dª. MARIA NIEVES LAGE LAGO, con DNI 33.759.904 K, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Manuel Gomez Blanco nº13, Viveiro, para o cambio de titularidade (INTER VIVOS) a 
nome de Dona María Josefa Meitin Lage da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 3, Número 30, que 
figura no título concesional a nome de Dª. María Nieves Lage Lago (titular do Número 30, solicitando o 
titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de Dª María Josefa Meitin Lage dos números 3). 
 
 
Vista a documentación presentada pola 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. 
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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 Grupo 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 3, Número 30, que figura no título concesional a nome de Dª. María Nieves 
Lage Lago, pasando a ser titularidade de Dª. María Josefa Meitin Lage, co DNI: 76.556.466 T 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 21-05-1973), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-05-2023. 
 
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. 
 
42.- MARÍA RESTREBADA REY 
 
Vista a solicitude de Dª. María Restrebada Rey, con DNI 33.762.023 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Nicolás Cora Montenegro nº51 B-1ºA, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un NICHO 
situado no Grupo  "SANTIAGO", Cadro 2, Fila A, Números 1, que figura no título concesional a nome de 
D. Rosendo Restrebada Rey, Celsa Blanco Rey e María Restrebada Rey. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de existencia de 
varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a contar dende a data da 
declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos escrito de comunicación desta 
circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a solicitude referida iniciarase expediente para a 
invalidación do título de concesión, revertendo a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº 200, 
de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións 
administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios, en cinco anos 
dende a publicación de dita modificación, polo que durante este prazo se poden actualizar as concesións 
administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
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Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no Grupo  "SANTIAGO", 
Cadro 2, Fila A, Números 1, que figura no título concesional a nome de D. Rosendo Restrebada Rey, 
Celsa Blanco Rey e María Restrebada Rey, pasando a ser titularidade de Dª. María Restrebada Rey. 
 
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 16-02-2004), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 16-02-2029 . 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
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.” 
 
 
43.- MARÍA RESTREBADA REY 
 
Vista a solicitude de Dª. María Restrebada Rey, con DNI 33.762.023 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Nicolás Cora Montenegro nº51B-1ºA, 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 JULIAN”, Cadro 2, Fila C, Números 5, que figura no título concesional a nome de 
Dª. Celsa Blanco Rey e María Restrebada Rey. 
 
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 JULIAN”, 
Cadro 2, Fila C, Números 5, que figura no título concesional a nome de Dª. Celsa Blanco Rey e María 
Restrebada Rey, pasando a ser titularidade de Dª. María Restrebada Rey. 
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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 02-12-1998), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos primeiros 25 anos da concesión o 02-12-2023.   
  
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.” 
 
44.- Mª SOLEDAD BASANTA BARRO 
 
Vista a solicitude de Dª. Mª SOLEDAD BASANTA BARRO, con DNI 76.569.615-Q, e domicilio a efectos de 
notificación en CL-CAMPOS NOVOS, Nº 8 - 4º- B, LUGO,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unhas SEPULTURAS 
situadas no Grupo “ SEPULTURA ”, Cadro 0, Fila 5, Número 1 y 2, que figuran no título concesional a 
nome de D. RAMÓN BARRO GOMEZ Y 5 HERMANOS. 
 
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 dunhas SEPULTURAS situadas no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 0, Fila 5, Número 1 y 2, que figuran no título concesional a nome de D. RAMÓN 
BARRO GOMEZ Y 5 HERMANOS, pasando a ser titularidade de Dª. Mª SOLEDAD BASANTA BARRO. 
 
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 16-07-1977), 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 16-07-2027 . 
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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.” 
 
45.- MARISA REY LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Marisa Rey López, con DNI 33.808.761 A, e domicilio a efectos de notificación en 
Rúa Paraíso nº2, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no 
cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo  "GRUPO B", Cadro 1, 
Fila 5, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Serafín Silva Soengas. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo  "GRUPO 
B", Cadro 1, Fila 5, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Serafín Silva 
Soengas, pasando a ser titularidade de Dª. Marisa Rey López. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 31-01-1981), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 31-01-2031 . 
  
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. 
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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.” 
 
46.- NELIDA PERNAS PENABAD 
 
Vista a solicitude de Dª. NELIDA PERNAS PENABAD, con DNI 33.668.947 Y, e domicilio a efectos de 
notificación en Lg. Cruz do Sobrado nº4 na parroquia de San Pedro, Viveiro,  para o cambio de 
titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente 
a uns NICHOS situados no Grupo  "Santa Ana", Cadro 10, Fila A, Números 1-2-3-4, que figuran no título 
concesional a nome de D. Jose Pernas García y esposa Antonia Pérez Pajón. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo  "Santa 
Ana", Cadro 10, Fila A, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Jose Pernas 
García y esposa Antonia Pérez Pajón, pasando a ser titularidade de Dª. NELIDA PERNAS PENABAD. 
 
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 primeiros 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, 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.” 
 
 
47.- RAMON VICENTE VAZQUEZ VALE 
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Vista a solicitude de D. Ramon Vicente Vazquez Vale, con DNI 33.824.575 Q, e domicilio a efectos de 
notificación en Calle Constitucion nº8-3º-Corcubión - 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 3N, Número 4, que figura no título concesional a nome de Dª. 
Carmen Vale Chao. 
 
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 
FRANCISCO”, Cadro 0, Fila 3N, Números 4, que figura no título concesional a nome de Dª. Carmen Vale 
Chao, pasando a ser titularidade de D. Ramon Vicente Vazquez Vale. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 12-11-1954), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 12-11-2029. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
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.” 
 
 
48.- SARA PARDO MARTÍNEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Sara Pardo Martínez, con DNI 76.393.850 V, e domicilio a efectos de notificación 
en Nicolas Cora Montenegro nº55-1ºF Viveiro, Lugo,  para o cambio de titularidade ó seu nome da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada 
no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 5, Fila 1, Número 18, que figura no título concesional a nome de Dª. 
Mercedes López Cociña e hijo. 
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Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á titularidade da 
concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das concesións 
administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o 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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 5, Fila 1, Número 18, que figura no título concesional a nome de Dª. Mercedes López 
Cociña e hijo, pasando a ser titularidade de Dª. Sara Pardo Martínez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova concesión, 
senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no período de concesión 
orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data da primeira concesión (constando 
no Concello como data da primeira concesión 18-09-1956), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos terceiros 25 anos da concesión o 18-09-2031. 
 
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.” 
 
49.- TAMARA GARCÍA GARCÍA 
 
Vista a solicitude de Dª. Tamara García García, con DNI 33.995.241 E, e domicilio a efectos de 
notificación en Praza Maior nº21-2ºIzq., Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome da concesión 
administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 2, Número 36, que figura no título concesional a nome de D. Manuel García 
Yañez. 
 
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. 



    

 50

  

 
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 dunha SEPULTURA situada no Grupo “ 
SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 2, Número 36, que figura no título concesional a nome de D. Manuel García 
Yañez, pasando a ser titularidade de Dª. Tamara García 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 21-04-1973), debendo solicitarse a renovación da mesma 
tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento 
dos segundos 25 anos da concesión o 21-04-2023 . 
 
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.” 
 
 
 
50.- VICTOR CALVO RODRIGUEZ 
 
Vista a solicitude de D. Victor Calvo Castelo, con DNI 33.759.398 K, e domicilio a efectos de notificación 
en Rua Nicolas Cora Montenegro nº16-4ºE-27850 Viveiro, Lugo , para o cambio de titularidade (INTER 
VIVOS) a nome de Don Victor Calvo Rodriguez da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “NICHOS 2”, Cadro B, Fila 24, Números 2-3 
(según carta de pago) e 1-2 (según inventario municipal no ordenador), que figuran no título concesional 
a nome de D. Victor Calvo Castelo (titular dos Números 2-3(según carta de pago) e 1-2 (según inventario 
municipal no ordenador), , solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de D.  Victor 
Calvo Rodriguez dos números 2-3(según carta de pago) e 1-2 (según inventario municipal no ordenador). 
 
Vista a documentación presentada pola 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 dos NICHOS situados no Grupo “NICHOS 
2”, Cadro B, Fila 24, Números 2-3 (según carta de pago) e 1-2 (según inventario municipal no 
ordenador), que figuran no título concesional a nome de D. Victor Calvo Castelo, pasando a ser 
titularidade de D. Victor Calvo Rodriguez, co DNI: 33.993.832 Q 
 
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 05-05-1975), 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 05-05-2025. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e ós 
efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se debe facer constar a 
identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión. 
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4º.-RENOVACION DE TITULARIDADE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVAS DO 

CEMITERIO MUNICIPAL . 
 
A.- MANUEL ABELLA SAN MIGUEL 
 
Vista a solicitude de D. Manuel Abella San Miguel, con DNI 09.989.910 K, e domicilio a efectos de 
notificación en Calle Misericordia nº51,  Viveiro,  para a renovación da concesión administrativa da que é 
titular (concesión outorgada en data 10/09/1986), no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a 
uns NICHOS sitos no Grupo "SAN JUAN", Cadro 3, Fila E, Números 1-2-3-4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopa en perfecto estado conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, D. 
Manuel Abella San Miguel, correspondente a uns NICHOS sitos no Grupo "SAN JUAN", Cadro 3, Fila E, 
Números 1-2-3-4., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional 
(10/09/2011), polo que este prazo de renovación remata o 10 de setembro de 2036. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
B.- JOSE ANTONIO LOPEZ CABRERA 
 
Vista a solicitude de D. Jose Antonio Lopez Cabrera, con DNI 76.375.679 Q, e domicilio a efectos de 
notificación en Rua Lodeiro nº10-2ºB-Viveiro C.P. 27850,  para a renovación da concesión administrativa 
da que é titular (concesión outorgada en data 23-10-1991), no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unha SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 5, Fila 2, Números 9. 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopa en perfecto estado conservación. 
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Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, D. 
Jose Antonio Lopez Cabrera, correspondente a unha SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 5, Fila 
2, Números 9., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional (23-
10-2016), polo que este prazo de renovación remata o 23 de outubro de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
C.- MARÍA DEL CARMEN SÚAREZ GONZÁLEZ 
 
Vista a solicitude de Dna. María Del Carmen Súarez González, con DNI 33.759.562 R, e domicilio a 
efectos de notificación en Rua Marques de Amboage Nº16-7º A - A Coruña C.P. 15006,  para a 
renovación da concesión administrativa da que é titular (concesión outorgada en data 16-03-1966), no 
cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns NICHOS sitos no Grupo “SAN GERMAN”, Cadro 0, 
Fila 30, Números 1-2-3-4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopa en perfecto estado conservación. 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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. 
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, Dna. 
María Del Carmen Súarez González, correspondente a uns NICHOS sitos no Grupo “SAN GERMAN”, Cadro 
0, Fila 30, Números 1-2-3-4., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (16-03-2016), polo que este prazo de renovación remata o 16 de marzo de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
D.- JOSÉ CAO CAJETE 
 
Vista a solicitude de D. José Cao Cajete, con DNI 33.667.260 K, e domicilio a efectos de notificación na 
Rúa Nicolás Cora Montenegro nº 51B-1ºA en Viveiro,  para a renovación da concesión administrativa da 
que é titular (concesión outorgada en data 01-10-1991), no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a uns NICHOS sitos no Grupo "SANTIAGO", Cadro 9, Fila A, Números 1-2-3 e 4. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopan en perfecto estado conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, D. 
José Cao Cajete, correspondente a uns NICHOS sitos no Grupo "SANTIAGO", Cadro 9, Fila A, Números 1-
2-3 e 4., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional (01-10-
2016), polo que este prazo de renovación remata o 01 de outubro de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
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Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento  e ós 
efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
E.- DOMINGO REY SEIJAS 
 
Vista a solicitude de D. Domingo Rey Seijas, con DNI 33.857.793 E, e domicilio a efectos de notificación 
en Avda.Ferrol nº17-3ºB en Viveiro,  para a renovación da concesión administrativa da que é titular 
(concesión outorgada en data 13-06-1991), no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unha 
SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 2, Fila 5-6, Números 3-4-5 e 3-4-5. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopan en perfecto estado conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, D. 
Domingo Rey Seijas, correspondente a unha SEPULTURA sita no Grupo sepultura, Cadro 2, Fila 5-6, 
Números 3-4-5 e 3-4-5., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título 
concesional (13-06-2016), polo que este prazo de renovación remata o 13 de xuño de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
F.- ARTURO GOLPE BALTAR 
 
Vista a solicitude de D. Arturo Golpe Baltar, con DNI 33.759.777-D, e domicilio a efectos de notificación 
en Cl-Perez Das Mariñas, Nº 2- 2º en VIVEIRO,  para a renovación da concesión administrativa da que é 
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titular (concesión outorgada en data 25-06-1991), no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a 
unha SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 2, Fila 7, Números 14. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopa en perfecto estado conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, 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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, D. 
Arturo Golpe Baltar, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo SEPULTURA, Cadro 2, Fila 7, 
Números 14., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional (25-
06-2016), polo que este prazo de renovación remata o 25 de xuño de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
G.- MARIA LUISA PIGUEIRAS IGLESIAS 
 
Vista a solicitude de Dna. Maria Luisa Pigueiras Iglesias, con DNI 76.544.790 P, e domicilio a efectos de 
notificación en Cl. Rosalia De Castro Nº12-2ºD en VIVEIRO,  para a renovación da concesión 
administrativa da que é titular (concesión outorgada en data 11-06-1991), no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a unha SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 2, Fila 6, Números 25. 
 
Visto que consta informe do encargado do cemiterio no que se sinala que a parcela obxecto de concesión 
se atopa en perfecto estado conservación. 
 
Resultando que o artigo 28 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuarios do Concello de Viveiro, 
publicado no BOP nº 26, de 18 de setembro de 2008, establece que a concesión de parcelas, panteóns ou 
nichos se outorgarán por un prazo de 25 anos renovable en períodos iguais. 
 
Resultando que o artigo 48 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de Viveiro 
establece as condicións para a solicitude de renovación, indicando que a solicitude deberá formularse 
cunha antelación de tres meses á data de remate da concesión. Resultando que o apartado segundo da 
modificación do Regulamento Municipal publicado no BOP nº200, de data 1 de setembro de 2014, 
establece unha ampliación do prazo de adaptación das concesións administrativas do Cemiterio Municipal 
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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, 
Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras. 
 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acordase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no cemiterio municipal de Altamira, Dna. 
Maria Luisa Pigueiras Iglesias, correspondente a unha SEPULTURA sita no Grupo SEPULTURA, Cadro 2, 
Fila 6, Números 25., por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate do seu título concesional 
(11-06-2016), polo que este prazo de renovación remata o 11de xuño de 2041. 
 
Segundo.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no Regulamento 
Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da que é concesionario en 
óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá interpor 
recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, debendo facerse 
constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na notificación que se remita ó 
interesado. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu coñecemento e 
efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional. 
 
 
5º.-APROBACION TARIFA URBANA DE TAXIS DO CONCELLO DE VIVEIRO 
 

Visto que no Pleno Ordinario do Concello de Viveiro de data 2 de setembro de 2015 se acordou 
propor como tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxi no Concello de Viveiro as tarifas 
remitidas pola Asociación de Taxis de Viveiro e remitir as mesmas á Dirección Xeral de 
Mobilidade, aos  efectos da súa emisión de informe preceptivo. 
 
Vista a certificación emitida en data 18 de decembro de 2015  pola Comisión Especial de 
Transporte Público en vehículos de Turismo en relación ás tarifas urbanas de taxi do Concello 
de Viveiro na cal se conclúe “Loga da súa valoración, a comisión especial de transporte público 
en vehículos de turismo acordou emitir un informe faborable á tarifa presentada coas 
advertencias recollidas anteriormente”. 
 
Visto que en data de rexistro de saída de 25 de xaneiro de 2016 se remite á Comisión de 
Prezos, Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria certificación do 
acordo plenario adoptado polo Concello de Viveiro en relación á proposta de tarifas urbanas de 
taxis no Concello de Viveiro xunto co informe emitido pola Comisión Especial de Transportes de 
Vehículos de Turismo do consello Galego de Transportes aos efectos da comprobación por ese 
organismo da súa adcuación á lexislación vixente en materia de prezos e á aprobación da 
proposta pola Comisión de Prezos. 
 

Vista a resolución emitida en data 11 de febreiro de 2016 en relación á solicitude de revisión 
de tarifas presentada polo Concello de Viveiro (consecuencia do Acordo do Pleno da 
Corporación de data 2 de setembro de 2015) na cal se resolve: 
“Autorizar a aplicación das seguintes tarifas máximas (IVE incluído), para o transporte urbano 
en auto-taxi para Viveiro: 
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CONCEPTOS Tarifas autorizadas 

TARIFA 1 

Aplicable en días laborais de 6 a 22 horas 

 

Percepción mínima (inclúe un percorrido de 

1.500 m. ou tempo equivalente) 

3,85 

Km. Percorrido 1,05 

Hora de espera 15,00 

Tarifa especial Monte San Roque (Interés 

turística) 

10,00 

TARIFA 2 

Aplicable en días laborais de 22 a 6 horas, sábados, 

domingos, festivos, así como o 24 e 31 de decembro 

 

Percepción mínima (inclúe un percorrido de 

1.500 m. ou tempo equivalente) 

4,65 

Km. Percorrido 1,26 

Hora de espera 18,00 

Tarifa especial Monte San Roque (Interés 

Turístico) 

12,00 

SUPLEMENTOS  

Ocupación maleteiro (excepción cadeiras de 

minusválidos) 

1,00 

Traslado de cans e gatos (excepto cans lazarillo 

autorizados) 

1,00 

  

 

 

Considérase 4 bolsas de man como ocupación do maleteiro 
...” 
Visto que dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 
dirección xeral de Mobilidade, se informa a este Concello en data de rexistro de  
 
entrada de 16 de xuño de 2015 que “aprobada a proposta pola Comisión de Prezos, o 

Concello poderá aprobar a tarifa urbana de taxis” 

PROPOÑO AO PLENO DO CONCELLO DE VIVEIRO: 
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APROBAR A TARIFA URBANA DE TAXIS QUE A CONTINUACIÓN SE REFLICTE: 

CONCEPTOS Tarifas autorizadas 

TARIFA 1 

Aplicable en días laborais de 6 a 22 horas 

 

Percepción mínima (inclúe un percorrido de 1.500 m. ou 

tempo equivalente) 

3,85 

Km. Percorrido 1,05 

Hora de espera 15,00 

Tarifa especial Monte San Roque (Interés turística) 10,00 

TARIFA 2 

Aplicable en días laborais de 22 a 6 horas, sábados, domingos, 

festivos, así como o 24 e 31 de decembro 

 

Percepción mínima (inclúe un percorrido de 1.500 m. ou 

tempo equivalente) 

4,65 

Km. Percorrido 1,26 

Hora de espera 18,00 

Tarifa especial Monte San Roque (Interés Turístico) 12,00 

SUPLEMENTOS  

Ocupación maleteiro (excepción cadeiras de 

minusválidos) 

1,00 

Traslado de cans e gatos (excepto cans lazarillo 

autorizados) 

1,00 

 

En Viveiro, a 26 de abril de 2016 .-A Alcaldesa. 

 

 

 

A continuación ábrese o debate e intervén o voceiro do Grupo Municipal do P.P. D. Antonio 
José Bouza Rodil, quén dí que xa tendo coñecemento das tarifas  aplicables ós servizos 
urbanos de taxis no Concello de Viveiro e remitidas pola Asociación de Taxis de Viveiro, asi 
como o estudo económico e tendo en conta que se informa favorable pola Dirección Xeral de 
mobilidade, da Consellería de Medio Ambiente e da Comisión de Prezos-Dirección Xeral de 
Comercio e Industria, vamos votar a favor. 
Non producíndose máis intervencións, sométese á aprobación do Pleno, que por unanimidade, 
con dezaseis votos a favor de tódolos membros da Corporación: ACORDA: 
 
APROBAR A TARIFA URBANA DE TAXIS DO CONCELLO DE VIVEIRO. 
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6º.-APROBACION DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TAXIS NO 
CONCELLO DE VIVEIRO. 
 
 Pola Señora Alcaldesa, dícese que este tema xa foi consensudado polos voceiros  dos grupos 
municipais e polo colectivo do sector de taxis e urxe regular este sector, polo que proponse ao 
Pleno do Concello de Viveiro a adopción do seguinte acordo: 
 
APROBACION DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TAXIS NO CONCELLO DE VIVEI-

RO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No Diario Oficial da Comunidade Autónoma de Galicia de data  14 de xuño e 2013 publícase a 
LEI 4/2013, DO 30 DE MAIO, DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSOAS EN VEHÍCULOS DE 
TURISMO DE GALICIA.  
 
A Comunidade Autónoma de Galicia promove así unha ordenación legal do sector do transporte 
público de persoas en vehículos de turismo. 
 
A disposición derradeira terceira da citada norma concede aos Concellos un prazo dun ano 
dende a entrada en vigor da lei para a adaptación das súas ordenanzas ao previsto na mesma. 
 
Esta Ordenanza proponse dacordo co disposto na Lei 4/2013 do 30 de maio de transporte 
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia xunto co artigo 25.2.ll da Lei 7/85, de 2 
de abril de bases de réxime local. 
 
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS. 
Artigo 1.- OBXECTO. 
A presente Ordenanza ten por obxecto a regulación do réxime xurídico aplicable ao servizo de 
taxi prestado ao amparo das licencias de taxi do Concello de Viveiro. 

 
Artigo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
O ámbito de aplicación da presente ordenanza será o Termo Municipal de Viveiro. 
 
Artigo 3.- DEFINICIÓNS. 
Aos efectos da presente ordenanza enténdese por: 
 
 
 

a) Servizos de taxi: transporte público e discrecional de persoas viaxeiras realizado por 
persoas físicas en vehículos de turismo que contan con signos distintivos de taxi e que 
se realiza por conta allea mediante retribución económica suxeita a tarifa e disponiendo 
dos correspondentes títulos habilitantes para a prestación do servizo. 

b) Servizos urbanos: os servizos de taxi que transcorren íntegramente polo termo 
municipal do Concello de Viveiro ou, de ser o caso, dunha área territorial de prestación 
conxunta establecida dacordo co previsto na normativa aplicable. 

c) Servizos interurbanos: os que non  esteñan comprendidos na definición anterior. 
d) Áreas territoriais de prestación conxunta: as áreas xeográficas de carácter 

supramunicipal que poden ser constituídas de conformidade con esta lei cando existe 
interacción ou influencia recíproca entre os servizos de taxi dos municipios que as 
integran. 

e) Transporte público: aquel transporte que se desenvolva por conta allea mediante 
retribución económica. 
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f) Transporte discrecional: transporte que se efectúa sen suxeición a un itinerario, 
calendario ou horario preestablecido. 

g) Titular: persoa que dispón dos títulos habilitantes precisos para a prestación de servizos 
de transporte público de persoas en vehículos de turismo. 

h) Condutor ou condutora de vehículo de turismo de transporte público de persoas: persoa 
física que guía un vehículo de turismo dedicado á prestación dos servizos de taxi, ben 
por ser titular dos títulos habilitantes requeridos na normativa, ben por ser asalariado 
daquel, e que dispón do permiso de conducción esixido  na lexislación vixente e conta 
coa correspondente capacitación profesional establecida legalmente. 
 

Estarase ao establecido na normativa aplicable á materia en aqueles conceptos non definidos 
na presente ordenanza. 
 
Artigo 4.-  PRINCIPIOS. 
O transporte de persoas en vehículos de turismo axustarase aos seguintes principios: 
 

a) A responsabilidade pública, fundamentada no interese xeral do transporte público de 
persoas en vehículos de turismo, coa finalidade de garantir que a prestación dese 
servizo se faga en condicións de calidade e suficiencia ás persoas consumidoras e 
usuarias e de fomento da competencia entre operadores.  

b) A universalidade, accesibilidade e continuidade na prestación dos servizos de taxi, 
procurando, particularmente naquelas zonas onde exista unha falta de cobertura deles, 
unha suficiencia do servizo e tamén acadar o equilibrio económico da actividade 
mediante a limitación no número de habilitacións e o establecemento de tarifas 
obrigatorias. 

c) A calidade na prestación dos servizos e o respecto dos dereitos das persoas usuarias 
recoñecidos pola lexislación vixente e a incorporación dos avances técnicos que 
permitan a mellora das condicións da prestación do servizo e da seguridade persoal dos 
condutores e condutoras, así como das persoas usuarias, e a protección do medio 
ambiente. 

 
 
 
Artigo 5.- RÉXIME XURÍDICO. 
No non previsto na presente Ordenanza ou nas súas disposicións complementarias serán de 
aplicación a normativa na materia en vigor na Comunidade Autónoma de Galicia e, con 
carácter supletorio as disposicións estatais que lles sexan aplicables. 
 
TÍTULO II. RÉXIME XURÍDICO DA ACTIVIDADE DE TAXI. 
CAPÍTULO I. TITULOS HABILITANTES. 
Artigo 6.- TÍTULOS HABILITANTES. 

a) A prestación do servizo de taxi está suxeita á obtención previa dos correspondentes 
títulos administrativos que habiliten aos seus titulares para exercer a dita actividade: 
obtención da licencia de taxi e autorización interurbana de taxi. 

b) Constitúen títulos habilitantes para a prestación dos servizos de taxi os seguintes: 
 
 

- As licenzas de taxi: habilitan para a prestación dos servizos urbanos de taxi 
sendo outorgadas polo Concello ou, de ser o caso, pola entidade que asuma a 
xestión dunha área territorial conxunta que se poida crear segundo o disposto 
na normativa vixente. 

- As autorizacións interurbanas de taxi: permiten a prestación dos servizos 
interurbanos de taxi e son outorgadas polo órgano competente da Consellaría 
que teña atribuídas as competencias en materia de transportes.  
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c) Corresponde ao Concello de Viveiro o outorgamento da licenza de taxi e ao órgano 
competente da Xunta de Galicia en materia de transporte a concesión da autorización 
interurbana. 

d) As licencias de taxi e as autorización interurbanas de taxi estarán vinculadas e a súa 
obtención efectuarase mediante o procedemento regulado na normativa aplicable. 

e) Os títulos habilitantes outorgaranse sen prazo de duración prefixado, ben que a súa 
validez quedará condicionada ao seu visado periódico por parte do órgano ou órganos 
compententes en cada caso e segundo o establecido ao efecto pola lexislación vixente. 

 
Artigo 7.- REQUISITOS PARA A TRAMITACIÓN DA TITULARIDADE DA LICENZA DE TAXI. 
Só poderán ser titulares de licenzas de taxi as persoas físicas que acrediten o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa vixente aplicable á materia. 
 
Artigo 8.- NÚMERO MÁXIMO DE LICENZAS. 
O número máximo de licenzas das que disporá o Concello de Viveiro será a establecida na 
normativa vixente aplicable á materia.  
Deberase contar co número mínimo de licenzas adaptadas establecido pola normativa de 
aplicación. 
 
Artigo 9.- LIMITACIÓNS NA TITULARIDADE DAS LICENZAS. 

a) O número máximo de licencias de taxi por titular será de dúas, sempre en cumprimento 
da normativa autonómica en vigor. 

b) Non se poderá ser titular de licenzas de taxi en distintos concellos. 
c) A persoa titular da licenza de taxi terá plena e exclusiva dedicación á actividade de taxi. 

 
Artigo 10.- ADXUDICACIÓN E OUTORGAMENTO DE LICENZAS. 

a) As licenzas de taxi serán outorgadas polo Concello ou pola entidade competente no 
suposto de áreas territoriais de prestación conxunta e mediante concurso público ao cal 
se poderán presentar as persoas que cumpran os requisitos para seren titulares de 
licenzas de taxi, e sempre cumprindo cos requisitos establecidos na normativa 
autonómica e estatal aplicable. 

b) O Concello poderá proceder á convocatoria de novas licenzas de taxi, logo da 
verificación da existencia de dispoñibilidade, segundo o procedemento establecido na 
normativa vixente aplicable á materia. 

 
Artigo 11.- SUSPENSIÓN  E EXTINCIÓN DAS LICENZAS DE TAXI. 
En canto á suspensión temporal e extinción das licenzas de taxi estarase ao establecido na 
lexislacion vixente. 
 
Artigo 12.- AUTORIZACIÓNS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TAXI INTERURBANO. 
Estarase ao establecido na lexislacion vixente. 
 
Artigo 13.- VINCULACIÓN DE LICENZAS DE TAXI E AUTORIZACIÓNS INTERURBANAS DE TAXI. 
As licenzas de taxi e as autorizacións interurbanas de taxi estarán vinculadas, sendo preciso 
dispor de ámbolos dous títulos para a realización da actividade, o que implica  que a 
suspensión ou extinción dun título habilitante conlevará a suspensión ou a extinción do outro a 
que estea vinculado. 
 
O procedemento coordinado para o outorgamento das licenzas de taxi e autorizacións 
interurbanas de taxi será o establecido na normativa autonómica vixente. 
 
Artigo 14.- TRANSMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES. 
En relación á transmisión de títulos habilitantes estarase ao establecido na normativa vixente 
aplicable á materia. 
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Artigo 15.- REXISTRO MUNICIPAL DE TÍTULOS HABILITANTES. 

a) O Concello de Viveiro disporá dun rexistro público de licenzas de taxi e de autorizacións 
interurbanas de taxi no cal figuren a identificación da persoa titular, o domicilio para 
efectos de notificacións administrativas, o vehículo e os condutores ou condutoras 
adscritos aos títulos habilitantes e a súa vixencia ou suspensión, así como calquera 
outro dato ou circunstancia que se considere procedente. 

b) Os titulares das licencias de licenzas de taxi e de autorizacións interurbanas de taxi 
están obrigados a comunicar os cambios de domicilio e demáis datos e circunstancias 
que figuran no rexistro municipal de títulos habilitantes no prazo dun mes dende que se 
produza o cambio. 

c) O acceso, o tratamento ou a cesión de datos consignados no dito rexistro axustarase á 
normativa vixente en materia de rexistros administrativos e de protección de datos 
persoais. Serán públicos, en todo caso, os datos referidos á identificación do titular das 
licenzas de taxi e das autorizacións interurbanas de taxi e máis dos vehículos e dos 
condutores ou condutoras adscritos a estes, así como a vixencia, a suspensión ou a 
extinción dos títulos habilitantes. 

 
CAPÍTULO II. EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE TAXI. 
Sección 1ª. DOS CONDUTORES E CONDUTORAS. 
Artigo 16.- PRESTACIÓN DO SERVIZO. 

a) As persoas titulares de licenzas de taxi e de autorizacións interurbanas de taxi deberán 
prestar o servizo persoalmente, sen prexuízo da posibilidade de poder contratar persoas 
condutoras asalariadas que figurarán a xornada completa e con dedicación exclusiva. 

b) Cada de licenza de taxi ou  autorización interurbana de taxi non poderá ter adscritas 
máis de dúas persoas condutoras, incluída a persoa titular. 

c)  A relación entre as persoas condutoras asalariadas e as titulares das licenzas de taxi 
será de carácter laboral. 

d) Os titulares de máis dunha licenza deberán acreditar, ante o Concello, que exercen a 
actividade persoalmente nunha das licenzas e poderán explotar a restante mediante 
persoal condutor asalariado. A persoa titular, sempre que lle sexa requerido, deberá 
xustificar o cumprimento das prescricións legais en materia laboral e da seguridade 
social relativas ás persoas asalariadas. 

 
En todo o non recollido no presente artigo deberase atender á normativa vixente aplicable na 
materia. 
 
Artigo 17.- CONDICIÓNS ESIXIBLES. 
Os condutores deberán posuír o correspondente permiso de condución establecido na 
lexislación vixente e dispor da correspondente capacitación profesional que se estableza. 
 
Sección 2ª. DOS VEHÍCULOS AFECTOS ÁS LICENZAS. 
Artigo 18.- CLASIFICACIÓN. 
 
 
Os vehículos adicados á actividade de taxi deberán estar clasificados como turismos e deben 
cumprir cos requisitos establecidos pola lexislación en canto ás súas condicións de seguridade, 
capacidade, antigüidade máxima, confort e prestacións adecuadas ao servizo ao que están 
adscritos. 
 
Artigo 19.- NÚMERO DE PRAZAS. 
Con carácter xeral o número de prazas dos vehículos afectos ás licenzas de taxi diporán dunha 
capacidade mínima de cinco e máxima de sete incluída a persoa condutora. Non obstante o 
número de prazas poderá variar segundo estableza a normativa vixente aplicable á materia. 
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Artigo 20.- SUBSTITUCIÓN. 
Requírese para a substitución do vehículo afecto á licenza ou autorización interurbana 
autorización do Concello, sempre que o vehículo substituínte sexa máis novo que o substituído 
e reúna as condicións establecidas pola normativa para a prestación do servizo. 
 
Artigo 21.- VEHÍCULOS ADAPTADOS. 

a) En canto á existencia de vehículos de taxi adaptados para transportar persoas usuarias 
con movilidade reducida e en cadeiras de rodas estarase á normativa aplicable á 
materia. 

b) Os taxis adaptados darán servizo preferente ás persoas con movilidade reducida pero 
non terán ese uso exclusivo. 

c) En canto ao número de vehículos adaptados atenderase á normativa aplicable á 
materia. 

 
Artigo 22.- IMAXE. 

a) Os vehículos destinados ao servicio de taxi serán da cor que se estableza 
regulamentariamente e respetaran os requisitos de imaxe unificada que se podan 
establecer pola Xunta de Galicia. 

b) Figurarán no exterior do vehículo, no centro das dúas portas dianteiras do mesmo, o 
número de licenza municipal así como o escudo do Concello de Viveiro.  

c) No interior do vehículo, e en lugar visible, colocarase unha placa co número de licenza 
municipal. 

 
Artigo 23.- PUBLICIDADE. 

a) O Concello de Viveiro poderá establecer campañas de promoción publicitaria 
institucional na parte traseira dos vehículos adscritos ao servizo de taxi. As citadas 
campañas serán costeadas polo Concello de Viveiro, e non suporán gasto algún para os 
taxistas. 

b) O Concello poderá autorizar aos titulares das licenzas de taxi a contratación e 
colocación de anuncios publicitarios comerciais nos laterais e no frontal do exterior do 
vehículo. 

c) En relación ao establecido nos puntos anteriores estarase ao establecido na normativa 
de tráfico e seguridade vial vixente e autorizarase sempre que se conserve a estética do 
vehículo, que a publicidade non impida a visibilidade nin xere perigo e respete en todo 
caso os requisitos de imaxe unificada que poda establecer a Comunidade Autónoma. 

d) Prohíbese toda publicidade sexista ou que atente contra os dereitos das persoas. 
 
En todo caso non poderá contradecirse o establecido na normativa sobre tráfico e seguridade 
vial. 
 
Sección 2ª. DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE TAXI 
Artigo 24.- CONCERTACIÓN. 
A concertación do servizo de taxi efectuarase por petición da persoa usuaria nas paradas 
establecidas, mediante chamada na vía pública ou a través de calquera medio establecido pola 
normativa vixente. 
 
Asemade atenderase ao establecido na normativa vixente para o suposto de concertación do 
servizo na vía pública e atenderase sempre ao establecido nas disposicións sobre tráfico e 
seguridade vial. 
 
A contratación do servizo, como regra xeral, levarase a cabo mediante a contratación da 
capacidade total do vehículo, salvo que se estableza outra forma polo órgano competente, e 
sempre en cumprimento do establecido na normativa aplicable á materia. 
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Artigo 25.- PARADAS. 

a) Establécense no Concello de Viveiro os seguintes lugares de parada na que os taxis 
poderán estacionar á espera de pasaxeiros e pasaxeiras: 

- VIVEIRO. 
i. No Centro de saúde sito en Lodeiro-Avenida de Ramón Canosa. 
ii. Na Estación de Autobuses de Viveiro. 
iii. Na Praza de Lugo/Travesía.  
iv. En Verxeles, próximo á rotonda e á Estación de Feve. 

- CELEIRO. 
i. Na Rúa do Porto.  

- COVAS. 
i. Rúa Suasbarras. 
ii. Avenida de Cantarrana. 

b) As paradas establecidas estarán correctamente sinalizadas e contarán con accesos a 
persoas con mobilidade reducida. 

c) Establécese a liberdade de parada. Os titulares de licenzas de taxi poderan facer uso de 
todas as paradas reguladas na presente ordenanza. 

 
Artigo 26.- HORARIOS. 

a) Os vehículos adscritos ao servizo de taxi deberán prestar o servizo de maneira 
continuada, salvo nos supostos de vacacións e descansos, durante as 24 horas do día. 

b) Coa finalidade de manter o servizo realizaranse quendas de traballo para así contribuir 
á mellora da antención cidadá e da correta distribución do traballo axustándose á 
demanda. 
Os representantes das organizacións municipais representativas do sector presentaran 
antes do 15 de decembro do ano natural acordo de quendas para o ano seguinte. No 
acordo presentado deberá cubrirse o servizo na totalidade das paradas reflexadas na 
presente ordenanza por calquera dos medios permitidos. 
No suposto de que os citados non presenten no prazo establecido o acordo de quendas, 
éste será realizado polo Concello e remitido aos representantes das organizacións 
municipais representativas do sector para a súa posta en práctica. 

c) Nas datas de celebración de eventos do Concello de Viveiro, haberá liberdade de 
quendas. Dende o Concello de Viveiro determinarase ao final de cada ano e antes da 
realización das quendas as datas de celebración dos citados eventos. 

d) Establécese a obrigatoriedade dun único número de teléfono que garante o servizo. 
 
CAPÍTULO III. RÉXIME ECONÓMICO.  
Artigo 27.- Réxime económico. 

a) A prestación do servizo de taxi está suxeita a un réxime de tarifas obrigatorias que 
garantirán a cobetura do custo real do servizo en condición normais de productividade e 
organización e permitirán unha adecuada amortización en un razoable beneficio 
industrial. 

b) En relación ao rexime de tarifación estarase ao establecido na normativa vixente 
aplicable á materia 

c) As tarifas aplicables serán visibles  para a persoa usuaria dende o interior do vehículo 
con indicación dos suplementos e das tarifas especiais que proceda aplicar en 
determinados servizos. 

 
Artigo 28.- Taxímetro. 

a) Os vehículos que presten o servizo de taxi estarán equipados cun aparello taxímetro 
debidamente precintado, homologado e verificado dacordo coas normas establecidas 
polo órgano competente en materia de metroloxía, co fin de determinar o prezo de cada 
servizo. O mesmo incorporará impresora de factura. 
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b) O taxímetro situarase no terzo central da parte dianteira do vehículo, co fin de permitir 
a súa visualización polos usuarios tendo que estar iluminado mentras esteña en 
funcionamento. 

c) Os taxis estarán equipados cun módulo luminoso exterior que sinale claramente, 
cumprindo en todo momento coa normativa técnica aplicable, a súa dispoñibilidade 
para prestar o servizo como a tarifa que resulte aplicable. 

 
CAPÍTULO VI. ESTATUTO XURÍDICO DAS PERSOAS USUARIAS DO TAXI. 
Artigo 29.- DEREITOS DOS USUARIOS. 
En canto aos dereitos dos usuarios do servizo de taxi estarase ao establecido na normativa 
vixente aplicable á materia. 
 
Artigo 30.- DEBERES DOS USUARIOS. 
En canto aos deberes das persoas usuarias do servizo de taxi estarase ao establecido na 
normativa vixente aplicable á materia. 
 
TÍTULO III. INSPECCIÓN, INFRACCIÓNS, SANCIÓNS E PROCEDEMENTO SANCIONADOR. 
Artigo 31.- INSPECCIÓN. 

a) A actividade de transporte de persoas en vehículos de turismo someteranse a control 
administrativo. 

b) A función inspectora exercerase de oficio ou a instancia de parte e ten como finalidade 
garantir a adecuación da actividade de transporte de persoas en vehículos de turismo 
ao establecido pola normativa vixente na materia. 

c) As funcións de vixiancia e inspección do servizo de taxi corresponderá ao servizo da 
Policía Local do Concello de Viveiro, sen prexuizo das competencias que outras 
administracións públicas teñan atribuidas. 

d) O persoal inspector terá recoñecido o carácter e a potestade de autoridade pública, 
estando provisto de documento acreditativo da súa condición, expedido pola 
administración competente, e que deberá ser exhibido con carácter previo ao exercicio 
das súas funcións. Asemade gozará de presunción de veracidade e terán valor 
probatorio, sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou 
intereses poidan sinalar ou achegar as persoas interesadas. 

e) Os axentes da autoridade pertencentes ao Corpo da Policía Local do Concello de Viveiro 
serán os encargados da función de inspección, sendo axentes da autoridade, e 
identificaranse co distintivo do que dispoñen como tal. 

 
Artigo 32.- INFRACCIÓNS. 

a) En relación ás regras sobre a responsabilidade administrativa polas infraccións 
cometidas estarase ao establecido na normativa aplicable á materia. 

b) Son infraccións as accións e as omisións que contraveñan as obrigas establecidas pola 
normativa aplicable á materia a título de dolo, culpa ou simplemente inobservancia. 

c) As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves. 
d) Atenderase á normativa aplicable á materia en canto á consideración das infraccións 

como leves, graves ou moi graves. 
 
Artigo 33.- SANCIÓNS. 

a) Atenderase á normativa aplicable á materia en canto á contía da sanción que se impoña 
pola comisión de infraccións  leves, graves ou moi graves referidas no artigo anterior. 

b) A competencia para a imposición das sancións establecidas no apartado anterior 
respecto da prestación dos servizos urbanos de taxi corresponderá ó órgano municipal 
correspondente; no resto dos supostos  corresponderá ao órgano competente en 
materia de transportes da Administración Autonómica. 
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Artigo 34.- PROCEDEMENTO SANCIONADOR. 
 
O procedemento para a imposición de sancións será o establecido na normativa de 
procedemento xeral. 
A prescrición das infraccións e sancións que se xeren consecuencia da aplicación da 
presente ordenanza será a establecida na normativa vixente e aplicable á materia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Os aspectos non regulados na presente ordenanza rexiranse polo disposto na 
normativa vixente aplicable á materia. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DERROGATORIA 
Queda derrogada na súa totalidade a anterior Ordenanza Municipal reguladora do 
servizo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
A presente ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación definitiva no Boletín 
Oficial da Provincia de Lugo. 
 
 
aberta a quenda de intervencións, intervén en primeiro lugar,  o Concelleiro do grupo 

municipal do P.P.,D.Antonio José Bouza Rodil, quén ven en manifestar que vai 
a ser unha boa ordenanza e , de todas maneiras, si se demostra que está coxa ou 
falla, levamos falado todos estes días co sector, non habería ningún problema, penso, 
en sentarse co sector, para  que se poda mellorar e correxir xa que pode ter defectos, 
vicios,  e a nosa obligación é estar aquí para correxilos. Continúa e dí. “ Nese senso, 
repito,  congratulámonos polo consenso e, sobre todo, demóstrase que neste “novo 
mandato” , salvo pequenas diferencias, estamos todos na liña de traballar  por e para 
Viveiro. 
 
A continuación intervén D. Bernardo Fraga Galdo, Concelleiro non adscrito, quén despois de 

saudar os membros da Corporación e a todos os asistentes, ven en dicir. “ Que despois de 

dous anos de espera para que chegue esta Ordenanza. Esta Ordenanza regulará unha 

situación de discriminación que estaban sufrindo os taxistas con respecto aos outros e a partir 

de hoxe, tódolos taxistas terán as mismas condicións para traballar no noso Concello, polo que 

nos parece unha novedade moi interesante e que pouco a pouco pódese ir normalizando. Con 

respecto ao restante da Ordenanza, haberá que dar publicidade ás paradas e si son necesarias 

todas ou non.Si que tamén é importante a imaxen dos taxis, que tiveran unhas características 

identificativas dos taxis en Viveiro, as i como o tema do tele-taxi, a día de hoxe hai dous 

números de teléfono e na Ordenanza recóllese un só número de teléfono e penso que todas as 

medidas que van aquí recollidas son medidas favorables para que o servizo sexa cada día 

mellor.  
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Intervén o Concelleiro de Son-Viveiro, D.Marcos Besada Alvarez, e ven en dicir: “Animamos 

para que esta Ordenanza sirva para normalizar a situación de todo este sector e tamén, coma 

apuntou o compañeiro Bernardo, a seguir negociando por unha parte e pola outra, para que 

todos vaiamos negociando e encauzando esta situación e animo ao colectivo de taxistas para 

que axuden a levar esto a bo porto. 

 

Pola Sra. Alcaldesa, dícese que quer facer fincapé de que, eses anos de retraso, polas 

desavenencias que había no sector, isto fixo que se fora retrasando.E dicir, que todos eramos 

coñecedores da situación que había no colectivo dos taxis. 

De seguido, someterse á votación e por unanimidade, con dezaseis votos a favor dos 

membros da Corporación presentes, que resulta ser maioría absoluta, ACORDASE: 

1º.-Aprobar, provisionalmente,  a Ordenanza Reguladora do Servizo de Taxis no 

Concello de Viveiro. 

2º.- Expoñela ao público coa publicación no B.O.P polo prazo de trinta dias hábiles, asi 

como no taboleiro e periódicos da localidade. 

3º.- Dar traslado deste acordo aos servizos de Intervención e servizos económicos aos 

efectos oportunos. 

 
7.- MOCIÓN PARA A ELABORACIÓN DUN  PLAN  DE ORDENACION VIARIA 
POLO INTERIOR  DO CASCO ANTIGO. 
 
O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada 
Álvarez, presenta para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do Concello de 
Viveiro a seguinte 
 

MOCIÓN 
 PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE ORDENACIÑON VIARIA  

POLO INTERIOR DO CASCO ANTIGO 
 

Tal e como vimos denunciando desde a nosa integración nesta Corporación, son 
moitas as anomalías que se producen dentro do casco antigo en canto á circulación se 
refire, motivadas pola falta tanto de vixilancia como dunha normativa que regule a 
mesma. 
 
Actualmente, existe en vigor unha Ordenanza que, no seu título cuarto, contempla 
unha serie de normas sobre a circulación que non están suficientemente desenroladas 
para ordenar o tráfico de vehículos, moi especialmente dentro da cidade. 
 
Para a elaboración do Plan en cuestión, propoñemos unha serie de medidas de 
reordenación do tráfico que pasamos a detallar: 
 
1.-Os accesos serían a través das seguintes rúas: 
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a) Irmáns Vilar Ponte. 
b) Maruja Mallo. 
c) Pastor Díaz. 

A saída faríase pola rúa Margarita Pardo de Cela. 
 
 
 
2.- En cada un dos accesos ao interior do Casco, colocaranse sinais de circulación 
prohíbida (actualmente as tres portas históricas – Porta de Carlos V, Porta do Valado e 
Porta da Vila – carecen das mesamas), acompañadas das seguintes observacións: 
 

a)Excepto vehículos autorizados. 
b) Máximo 3000 kg. 
c) Velocidade máxima 10km/hora. 
d) Horario de luns a sábado de 9 a 11 e de 16 a 18 horas. 

 
3.- Para circular polo interior do Casco, no cristal parabrisas dianteiro figurará de 
maneira visible a tarxeta expedida polo Concello a cada vehículo autorizado para tal 
fin, aparecendo no reverso da mesma o plano número 1, que posteriormente 
citaremos e no que se detalla o sentido de circulación proposto. 
 
4.- O tempo permitido para a realización da actividade será o imprescindible, non 
podendo os vehículos en ningún caso permanecer aparcados. 
 
 Para os accesos restantes, o persoal ténico deberá determinar os sitemas de control 
que impidan o acceso e a circulación de vehículos. Actualmente, nas citadas entradas 
non existe ningún tipo de advertencia. 
 
Coa finalidade de facer de Viveiro unha cidade máis humana, as e os viandantes 
deben contar coas máximas facilidades; así o persoal do Concello deberaá 
comprometerse a dar exemplo, deixando de utilizar a Praza Maior como aparcadoiro 
dos distintos vehículos oficiais. 
 
Para facer efectivo o cumprimento deste Plan, a Policía Local, no desempeño do seu 
deber, debe canalizar a circulación rodada e peonil, vixiar e impedir o estacinamento 
durante horas no interior do Casco, verificando así mesmo que os vehículos que 
regularmente acceden a el non superen o peso máximo autorizado. 
 
Co gallo de facilitar o coñecemento por parte da veciñanza do presente Plan, 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 pasado ano – comezar os trámites 
para que o Casco Antigo sexa recoñecido como Histórico, título díficil de conseguir con 
vehículos circulando en todas 
 
 direccións a calquera hora e permitindo que os espazos diante dos nosos 
monumentos máis emblemáticos sexan utilizados como aparcadoiros. Asdo.Marcos 
Besada Alvarez 
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Pola Sra.Alcaldesa dícese que estaría tamén ven unha ordenzna de vehículos para 
transitar polo casco e vamos votar a favor, pero no referente  
ás calles, deixalo un pouco para  estudo da policía municipal, por si temos que variar 
algo e que se faga un estudo completo. 
 
Intervén, seguidamente o Concelleiro do Grupo Municipal do P.P.D.,Celestino Valentín  
qu´n dí que ao seu Grupo non lles sorprendeu esta Moción de Son Viveiro, por unha 
razón de que os datos son correctos, é a terceira vez que ven este tema, 
concretamente en outubro fixen un Rogo máis amplo e prácticamente similar á 
moción que se presenta.Ata a data non se fixo caso dese Rogo.Mirando a Moción é 
moi completa e coñece o Casco.Non é que teñamos a manía das Comisións, pero sí, 
considero preciso unha Comisión cos Grupos políticos e a Policía Local coñece ben o 
que é o Casco.De todas maneiras na moción coa exposiciónde motivos e puntos é 
complet pero o resumiría cun acordo e ao mismo tempo instar ao Gobeno local a 
elaboral un informe dos técnkicos do Concello sobre a seguridade vial e os límites 
máximos de 10 por hora, riscos que poden haber na actualidad.Unha vez se teña 
coñecemento dos informes do Casco Histórico, da Policía Local, conxuntamente co 
Casco Histórico de Viveiro, cos comerciantes se faga una Comisión, se poda debatir 
para buscar as opcións más adaptables o que se pide. Fálase de 3.000 Kgs. Como un 
peso máximo e poden ser 2.000 ou  4.000, loxicamente, quenos saben mellor son os 
Técnicos municipais, polo que Sr. Marcos, si o ten a ben, instar a que se cree unha 
comisión baixo os técnicos municipais e cos comeciantes do Casco Histórico, que son 
fundamentais, poder debatir este asunto. 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, Concelleiro non Adscrito, no seu nome e en nome 
dos Concelleiros non adscritos, e dí que se inclinan polo que ben dí a Sra.Alcaldes, da 
creación dunha Ordenanza reguladora dos accesos ao Casco Histórico.Teño dúbidas de 
cómo está redactada a moción, que se faga unha Comisión para a creación dunha 
Ordenanza Reguladora de Acceso ao Casco.Vou poñer algunos exemplos: as saídas, 
as sinais,habería que buscar un modelo concreto onde se van colocar, si é posible 
modificar, que se faga unha Ordenanza regulada de acceso ao casco,así se aprobaria. 
 
 
Intervén D. Marcos Geada Alvarez, Concelleiro de Son-Viveiro, para dicir que as ideas 
mellor ou mas mal enfocadas, en concreto, ao final caen, que é do que se 
trata.Evidentemente nós no nos inventamos nada. E dicir, hai redaccións xa feitas e 
no tempo que esteña aquí vamos a traer cousas que non estamos inventando 
nada.Estamos aplicando cousas que funcionan, que consideramos cívicas, humáns e 
básicas para un bó funcionamento de Viveiro.Por tanto, temos planos elaborados, 
signais, evidentemente, encantados de que se cree esa Comisión e poder defender 
con seguridad as nosas propostas.Importa leva a idea e que todos esteñamos de 
acordo. 
 
Pola Sra. Alcaldesa, dícese que ao non ter unha ordenanza fundamental, non recolle 
todas as circunstancias concretas, facer un estudio completo e recollelo na propia 
Ordenanza. 
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Marcos Geada dí, evidentemente creación dunha ordenanza que regule  con 
conciencia o tránsito de vehículos polo casco.Estamos dispostos a  aprobar o que sexa 
necesario, polo que modificamos a moción no senso de que se  
 
vote o seguinte :” Creación dunha Comisión formada polos grupos municipais, os 
comerciantes do Casco Histórico, os Técnicos do Concello e a Policía Municipal. 
Pola Sra. Alcldesa, sométese a votación a Moción do Concelleiro Son-Viveiro, e por 
unanimidade, con dezaseis votos a favor, de todolos membros da Corporación 
presentes, ACORDASE: 
 
A Creación dunha Comisión  para que estude e elabore  dunha Ordenanza que regule 
a circulación polo Casco Antigo de Viveiro.  
 
 
8.-MOCIÓN DE SON VIVEIRO PARA PROMOVER UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DO CONCELLO DE VIVEIRO SOBRE O USO DE HERBICIDAS E POSTULARSE 
OFICIALMENTE COMO CONCELLO LIBRE DE HERBICIDAS. 
 
O Grupo Municipal de SON VIVEIRO , a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada Álvarez e en colaboracion coa 
asociación ecoloxista Verdegaia, coñecedores dos riscos que para a biodiversidade e para a saúde supon a aplicación de 
herbicidas e perante o conflito soacial existente no uso xeneralizado  do  herbicida glifosato (declarado recentemente 
canceríxeno pola OMS ), propón ao amparo do establecido no Regulamento de Oranización Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais  
elevar ao Pleno Municipal do Concello de Viveiro a seguinte MOCIÓN para o seu debate no vindeiro Pleno do mes  de 
maio sobre 
 
PROMOVER UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE VIVEIRO SOBRE O USO DE 
HERBICIDAS E POSTULARSE OFICIALMENTE COMO CONCELLO LIBRE DE HERBICIDAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nos últimos anos, e de xeito crecente, as empresas contratadas polas distintas administracións 
públicas para o mantemento de lugares públicos tales como parques, xardíns, estradas, centros 
educativos e ata espazos naturais, utilizan herbicidas que teñen efectos tóxicos sobre a saúde e o 
medio ambiente, tal como demostran decenas de estudos científicos. Estes velenos aplícanse 
indiscriminadamente, a miúdo sen cumprir as mínimas condicions técnicas esixibles, coas únicas 
precaucións de alertar posteriormente do seu uso mediante carteis e dotar aos traballadores/as de 
equipos de protección individual, ás veces insuficientes ou mal utilizados. 
 
Paralelamente, multidude de propietarios de fincas e montes están aplicando herbicidas e outros 
productos fitosanitarios sen que exista un mínimo control por parte das Administracións Públicas co 
evidente risco de afección á saúde das persoas, á contaminación dos acuíferos  e á afección á fauna 
e a flora da nosa contorna. Neste sentido o pasado mes de marzo, 17 expertos de 11 países 
reuníronse na Axencia Internacional para a investigación sobre Cancro (IARC; Lión, Francia) da 
Organización Mundial da Saúde, para declarar como probábeis carcinóxenos a unha serie de 
pesticidas organofosfatados, entre eles o glifosato. 
 
A Directiva marco par aun uso sotíble dos praguicidas, aprobada polo Parlamento Europeo o 21 de 
outubro de 2009, ten como obxectivos a redución dos riscos e efectos  
do uso de praguicidas na saúde humana e o medio ambiente así como o fomento do uso da xestión 
integrada de pragas e de formulacións ou técnicas como as alternativas de índole non química. No 
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seu Capítulo IV (artigos 11 e 12) recóllese o seguinte: Os Estados Membros, tendo en conta tanto as 
medidas apropiadas para a protección do medio acuático e a agua potable, como os requisitos 
necesarios de hixiene, saúde pública e biodiversidade, e os resultados das avalización de risco 
pertinentes, velaraán porque se minimice ou prohiba o uso de praguicidas nas seguintes zonas 
específicas: ao longo das estradas nos espazos utilizados polo público en xeral, ou por grupos 
vulnerables como os parques, os xardíns, públicos, campos de deportes e areas de recreo, recintos 
escolares e espazos próximos aos centros de asistencia sanitaria. Esta Directiva indica tamén que o 
uso de praguicidas nas zonas destinadas á captación de auga potable (..) pode provocar riscos máis 
elevados de contaminacion do medio acuático. Por tanto, en tales zonas debe reducirse o seu uso na 
medida do posible, ou eliminarse cando sexa apropiado. 
 
O recente Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuaciñon 
para conseguir un uso sostible dos productos fitosanitarios (Boletín Oficial del Estado do Sábado 15 
de setembro de 2012) no artigo 10º (xestión de pragas) indica “ a xestión das pragas dos vexetais  
en ámbitos profesionais realizarase mediante aplicación de prácticas con baixo consumo de 
productos fitosanitarios, dando prioridade, cando sexa posible, aos métodos non químicos,  de 
maneira que os asesores e usuarios opten polas prácticas e os productos con menores riscos para a 
saúde humana e o medio ambiente, de entre todos os dispoñibles para tartar unha mesma praga”: 
 
Este mesmo Real Decreto 1311/2012 indica no Artigo 33 Medidas específicas para evitar a 
contaminación en zonas de extracción de auga para consumo humano que se “Tomarán todas as 
medidas necesarias para  evitar a contaminación en zonas de extracción de auga para consumo 
humano”. Deste xeito, “os órganos competentes, tendo debidamente en conta os requisitos de 
hixiene e saúde pública e a biodiversidade (...) velarán porque se minimice ou se prohiba o uso de 
profuctos fitosanitarios nalgunhas zonas específicas” (artigo 34ª. 5 do RD  1311/2012). 
 
Por outra banda o Concello de Viveiro conta con competencias neste ámbito en virtude da 
Lei7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. No artigo 25 do Capítulo III 
competencias indícase que “ O Municipio exercerá, en todo caso competencias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas nas seguintes materias: 
 
h) Protección da salubridade pública. I) Subministro de auga. 
 
Neste sendo, diferentes concellos de todo o Estado declarado como concellos libres de herbicidas. 
Camiño iniciado por Concellos como o de Redondela e Ponterares en Pontevedra, Amoeiros en 
Ourende e Ames en A Coruña. Por todo o anterior, entendendo a importancia da asunción do 
principio de precaución nun aspecto que pode afectar á saúde da cidadanía e do territorio, e ante a 
posibilidade do uso doutras prácticas máis saudables para a eliminación de herbas adventicias, 
especies invasoras ou o contro de pragas,  Verdegaia propón ao Pleno da Coporación a adopción do 
seguinte 
 

ACORDO 

 
1. Consciente dos efectos negativos que os herbicidas para a saúde pública, afectando ou podendo 
afectar á saúde das persoas e ó ecosistema (coa afectación resultante nos sectores produtivos como a 
apicultura e a agricultura e a destrucción  do emprego e da actividade económica local) e tomando 
como referencia a Directiva marco para un uso sotible dos praguicidas e o Real Decreto 1311/2012 
polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sotible dos productos 
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fitosanitarios, normas que recomendan o uso doutros medios mía saudábeis para a eliminación da 
vexetación, o  
Pleno do Concello de Viveiro acorda prohibir o uso dos herbicidas en todo tipo de lugares públicos 
do municipio, e substítuir este producto por métodos mecánicos e/ou biolóxicos non contaminantes, 
que non danan a saúde nin o medio ambiente. 
 
 
2. A tal efecto, este Concello acorda dar traslado da presente moción á Deputación Provincial, á 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras e ao Ministerio de Fomento, 
consciente de que estes organismos ostentan competencias en materia de conservación en estradas 
que se atopan deste termo municipal. 
 
 
3. O Concello de Viveiro acorda das traslado deste acordo a todos os colectivos e entidades 
políticas, sociais e veciñais existentes no Concello. Nos casos concretos de  conflito o Concello de 
Viveiro solicitaralle por escrito ás entidades implicadas na aplicación de herbicidas nos puntos de 
captación de augas veciñais e en zonas específicas que, en virtude do real Decreto 1311/2012 
empregue métodos de contro alternativos, non químicos. 
 
4. Co obxecto de avazar na sustentabilidade do termo municipal, o Pleno do Concello de Viveiro 
acorda que se promova nas parroquias a realización de cursos formativos de fomento da agricultura 
ecolóxica, libre de químico, favorecendo, deste xeito, a sustentabilidade do medio ambiente do 
Concello así como a saúde dos nosos e o mantemento da calidade de augas. 
 
Aberta a quenda de intervencións, iníciase pola Sra.Alcaldesa quén ven en manifestar que o 
Concello e o Servizo municipal de Parques e xardíns é totalmente consciente de este Real Decreto 
1311/2012 e parte de persoal deste servizo asiten a cursillos para o mantemento de lugares como 
parques, xardins, centros educativos e espazo naturais e fai tempo xa que non se utililzan herbicidas, 
sendo persoas cualificadas para saber utilizar  ferramentas de traballo e aplicalas legalmente,  
sabendo nos  puntos que se pode aplicar e  utilizando outros métodos alternativos. Xa fai anos, que 
nos sectores públicos non se utilizan herbicidas e xa sabemos que hai un debate aberto na sociedade 
polo ben da saúde das persoas e do medio ambiente, e este Concello comprométese a ir por ese 
camiño.Tamén é certo que no ámbito científico non hai conclusións definitivas.De feito o gliosofato 
a Organización Mundial da Saúde, no no considera canceríxeno e veno a poñer no mesmo grupo 
que outra serie de pesticidas. Para rematar dí que o seu Grupo Municipal consiedera e consideramos 
que a Organización Mundial da Saude non se promunciou neste senso, polo que o noso Grupo vai 
votar abstención a esta moción. 
 
Seguidamente intervén D.Antonio José Bouza Rodil, do Grupo Municipal do Partido Popular, e dí 
que queren tomar como punto de partida a celebración de evento que se levou a cabo o 22 de abril 
do “Día Mundial da Terra. Pensa que este tipo de celebracións está ben e veñen en concienzar ás 
persoas para o cuidado do medio ambiente e para ter un Planeta moito mellor.Pensa que  todo o que 
sexa deixar mellorado para os nosos fillos, e está totalmente de acordo coa toma de conciencia dos 
recursos naturais e tamén do seu manexo.Hai un herbicida en España que é altamente perigroso 
tanto para a saúde humana coma para o entorno.Nos quedamos máis tranquilos cando sabemos que 
os responsables da Area do Concello de Viveiro da protección do medio ambiente e da 
conservación dos parques e zonas públicas veñen a ser conscientes destes riscos e desa maneira 
preparan ao persoal.Como dí a Sra.Alcaldesa esta substancia que está no grupo 2) probablemente 
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canceríxena para os humáns...recomendamos que se prohiban os usos de herbicidas en 
estradas,espazos abertos, nos parques, campos de deportes, areas de recreo, patios escolares,e 
lugares utilizados polo público en xeral utilizando a existencia de alternativas non contaminantes. 
Entendemos que o Concello non debería aplicar nin autorizar a utilización de estes herbicidas para 
evitar que se usen este tipo de productos, e nós, o noso grupo municipal vai votar a favor da 
moción.  
 
Intervén D.Bernardo Fraga Galdo, Concelleiro do Grupo Non Adscrito, para dicir que fan deles  
esta Moción en todolos puntos e que van votar a favor. 
 
Non existindo máis debate sobre o asunto, sométese a votación, de seguido,  arroxando o seguinte 
resultado: 
 
Votos a favor:  oito ( 8) que resultan ser: catro do P.P.,  tres (3) dos Concelleiros non adscritos, e 
un (1) voto do Concelleiro de Son Viveiro. 
 
Votos en contra: ningún. 
 
Abstencións: oito (8) que resultan ser: dos Concelleiros de PSdG-PSOE. 
 
Polo que o Pleno Corporativo, por maioría, ACORDA: 
 
1º.-Prohibir o uso dos herbicidas en todo tipo de lugares públicos do municipio, e substítuir 
este producto por métodos mecánicos e/ou biolóxicos non contaminantes, que non danan a 
saúde nin o medio ambiente. 
 
 
2. Dar traslado da presente moción á Deputación Provincial, á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras e ao Ministerio de Fomento, consciente de que estes 
organismos ostentan competencias en materia de conservación en estradas que se atopan 
deste termo municipal. 
 
 
3. Dar traslado deste acordo a todos os colectivos e entidades políticas, sociais e veciñais 
existentes no Concello. Nos casos concretos de  conflito o Concello de Viveiro solicitaralle por 
escrito ás entidades implicadas na aplicación de herbicidas nos puntos de captación de augas 
veciñais e en zonas específicas que, en virtude do real Decreto 1311/2012 empregue métodos 
de contro alternativos, non químicos. 
 
4. Que se promova nas parroquias a realización de cursos formativos de fomento da 
agricultura ecolóxica, libre de químico, favorecendo, deste xeito, a sustentabilidade do medio 
ambiente do Concello así como a saúde dos nosos e o mantemento da calidade de augas 
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9. MOCIÓN DE SON VIVEIRO PARA A REUNIFICACIÓN DOS 
MERCADOS AMBULANTES E ASÚA REGULACION PARA A 
DIGNIFICACIÓN DA PRODUCCIÓN PRIMARIA LOCAL. 
 
O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada Álvarez, 
presenta para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do Concello de Viveiro a seguinte 
 
MOCIÓN PARA A REUNIFICACIÓN DOS MERCADOS AMBULANTES E 
A SÚA  REGULACION PARA A DIGNIFICACIÓN DA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA LOCAL. 
 
En SON VIVEIRO, somos conscientes da delicada situaciñon económico- social 
pola que estamos a atravesar: falta de oportunidades, traballos mal remunerados, 
despedimentos inxustos.... Estes son algúns dos factores que propician que as persoas 
volvan a mirada ao rural como posible saída a ditos problemas. E, ainda que moitas 
persoas só o contemplan como una axuda complementaria para a súa economía, hai 
outras que o valoran como un proxecto vital de empredemento no rural, con todas 
súas vantaxes e inconvenientes. 
 
É usual ver no noso mercado como os diferentes psotos ambulante se mesturan, sen 
ningún tipo de xeito nin orde, dando lugar a unha clara desigualdade entre 
profesionais e non profesionais, así como unha aspecto de infinidade e abandono que 
non azxuda para nada na valorización do potencial do noso medio rural. 
 
Lonxe de pretender perseguir aos vendedores non profesionais, dende Son Viveiro 
queremos propoñer neste Pleno unha solución para esta situación presente nas nosas 
feiras, para o cal propoñemos: 
 
1º A realización dun só mercado  semanal. 
Consideramos que a unificación nun só día á semana das feitas de alimentación e 
textil- actualmente na denomidada Variante- serviría para reforzar a idea de mercado, 
dando lugar a unha maior afluencia visitantes e potenciais compradores/as. 
 
2º O cambio da actual ubicación. 
Consideramos como lugar idóneo a Travesía da Mariña, xa que o corte de tráfico non 
traería grandes problemas ao ser dirección única; colocaríanse  
 
os postos a ambos os dous lados da estrada, evitando a entrada de camiñon de gran 
tonelaxe á Praza Maior. Ademais, se nalgún momento o espazo de considerase 
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insuficiente, podería solicitarse o permiso de Costas oara utilizar o xardñin no caso de 
postos pquenos que non utilices vehículos pesados. 
Aqueles que empreguen postos de banqueta e outros soportes na paza para a venda de 
productos agrícolas tradicionais da comarca – e que están exentos de pago, segundo o 
artigo 6 da cota tributaria na Ordanza nº 14, reguladora de taxas pola ocupación de 
terreos de uso público local, con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, 
atracciñon de recreo, etc..., situados en terreo de uso público local e industrial na rúa 
e ambulante e rodaxe cinematográfica – serían ubicados na Praza Maior. 
 
3º Dignificación e potenciación do sector primerio local. Debemos  diferenciar entre 
produtores profesionais e produtores non progesionais, de “economía 
complementaria”. Podendo ofrecérselle aos primeiros privilexios de posicionamento 
no mercado e a tanto aos segundo coma aos primeiros – se fose preciso-  a colocación 
de postos cubertos apra rematar coa venda desde o chan por motivos de salubridade e 
de dignidade. 
 
4º Xestión e transparencia. Listaxes de consulta pública nas que figuren, entre outros 
datos, as tazas correspondentes pola ocupación do solo en función da superficie 
utilizada, o tipo de posto (camión, remolque, posto móbil, etc...) e as datas de validez, 
así como a xestión das horas de montaxe e demosntaxe dos postos, da limpeza de vía 
pública, da orde, etc. Todos estes datos deberán estar visibles nos postos dos 
vendedores ca súa correspondente identificación, 
 
 
 
10.-DECLARACION DE URXENCIA 
DON BERNARDO FRAGA GALDO, Concelleiro non adscrito e conforme á lexislación 
vixente, presenta ao Pleno da Corporación Municipal de Viveiro a seguinte: 
 
MOCION PARA A CELEBRACIÓN DO DIA DAS LETRAS GALEGAS EN GALEGO 
 
Pola Sra.Alcaldesa sométese a votación a moción do Concelleiro non adscrito para ser 
incluida na Orde do Día, e vistos os motivos aprobase por unanimidade para ser 
incluida a seguinte Moción: 
 
Se lee. 
 
 
 
 
 
 
 ROGOS QUE FORMULA  DON CELESTINO GARCÍA PAZ, EN REPRESENTACIÓN DO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR. 
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Primeiro Rogo.- A rúa Huerta de Insua, situada no barrio de Lavandeiras da parroquia 

de Celeiro, con menos de 100 metros lineais aproximadamente e que ten acceso ós edificios 

nº73ª e 73B, así como acceso a fincas e peches colindantes . que según algúns veciñosos 

desta rúa desde fai anos é de servicio e paso público-, non está en boas condicións 

presentando unha tapa arqueta de cemento rota por unha esquina e da que nalgunhas 

ocasións saen ratas. Por outra banda o pavimento de cemento está bastante deteriorado e non 

hai suficientes sumidoiros e recollida de augas pluvias nesta rúa. Por estes motivos ROGAMOS 

á Sra. Alcaldesa que se teña en conta a reparación da mencionada rúa en futuras obras a 

maior brevidade posible. 

R.- Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta 

No seu momento comunicóuselle ao responsable de Viaqua en Viveiro que a citada arqueta 

rompéraa a súa empresa. Estes días volvéuselle a recordar a situación e comprometeuse a 

arranxala.  

Con respecto á carencia de sumidoiros para recoller augas pluviais é unha carencia herdada 

dos gobernos do Partido Popular. 

 
Segundo Rogo.-- O grupo municipal do PP levase interasando en distintos plenos pola 
siotuacion de diversos viales e estradas do noso Concello – sexan ou non de competencia 
municipal – principalmente  pola seguridad vial tanto de vehículos como dos peatóns. Por esta 
razóns nos preocupa o cruce na extrada LU-540 Viveiro – Cabreiros no lugar da Ponte en 
Landrove. Cabe recordar que no ano 20005 no goberno bipartito local e autonómico se ideou 
coa xefatura de estradas provincial de Lugo a construcción dunha rotonda neste punto, xa que 
se consideraba de vital importancia para a seguridade vial e peatonal. Dita idea, coma outra 
moitas, quedou en nada. Aínda que o noso grupo demande a construcción de dita rotonda – 
levábamos esta proposta no noso programa das municipais do 2015 – como a solución máis 
axeitada, pensamos que hau que facer algo neste punto, on descantando momentáneamente- 
namentres non se acometa a rotonda – outra opción como poderóa ser un carril central nesta 
zona, que regularía o trafico dirección Viveiro – Cabreiros e Landrove- Valadouro, asi como 
dirección as parroquias de Chavin, San Pedro e Valcarria e que ademáis melloraria a 
aglomeración de vehículos con motivo do Naseiro. Por todo esto lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa 
que os ténicos  do Concello e da xefarura provincial de estradas da Xunta busquen e acometan 
unha solución para este cruce que consideramos moi perigoso tanto para os vehículo como 
para os peóns. 
 
R/.-Pola Sra.Alcaldesa se lle resposata: Solicitaremos á Delegación de Infraestruturas e ao 

responsable da Policía Local estudos sobre a necesidade que vostede plantexa,  así como sobre 

da posibles solucións. 

  
Terceiro Rogo.- No Pleno do 4 de novembro de 2015 aprobouse, por unanimidade, unha 
moción deste grupo municipal para a reparación do paseo marítimo Sacido Seiramar de Covas 
en donde un dos puntos aprobados foi dar solución ós problemas de alumeado e luminarias en 
mal  estado. Como queira que a día de hoxe seis meses despois, sigue iguakl e no se 
repararon e polo que lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que se proceda tanto a reparación do 
alumeado tal como se aprobou na nosa moción, e se execute a limpeza das follas caídas das 
árbores que en días pasados provocaron a caída dunha viandante en dito paseo. 
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R/ Pola Sra.Alcaldesa contéstaselle que a  moción que vostedes presentaron no pleno ci-

tado, por unha parte, comunicouse á Delegación Provincial de Costas e, pola outra, ao electri-

cista do concello. En contra do que vostede di, colocáronse luminarias no muro e houbo que 

acudir a unha casa especializada para que nos fixera tulipas para as luminarias altas, xa que 

non existían no mercado. Estas tulipas están pendentes de colocalas antes do verán. 

 De todos modos o electricista municipal comprobou que o cadro que existe na parte superior 

do paseo estaba manipulado e baixados os dous limitadores. Ningún veciño se queixara desta 

situación. 

 
Cuarto Rogo.- Existen algunhes terrazos na beirarrúa de Suasbarras nº 16 na parroquia de 
Covas – frente á panaderia- que resultan perigosas para os viandantes, motivo polo que lle 
ROGAMOS ó Equipo de Goberno que realice os traballos necesarios para a súa reparación o 
antes posible, evitando asi riscos innecesarios. 
 
R/.-Pola Sra.Alcaldesa contéstaselle que  perante as  dúas últimas semanas estivéronse 
arranxando plaquetas nas beirarrúas novas de Cantarrana e Covas. Unhas delas foron ás da 
beirarrúa de Suasbarras, 16 
Aínda que me comenta o Concelleiro de Medio Ambiente que se cortou a herba e se podou ao 
longo deste paseo, poñereime en contacto coa persoa encargada de limpar a folla periodica-
mente 
 
 
 
Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro,  
 
Primeira PREGUNTA: 
 
1º) Varios Veciños nos comunicaron que camións da Deputación  Provincial descargan 
aglomerado en frío dentro do recinto da antigua feira en Verxeles de propiedade municipal, asi 
como que outros camións da empresa Ferrovial Coruña. Este feito de ser certo, causanos certa 
extrañeza za que no noso Concello hai suficientes pistas nas estradas das parroquias en mal 
estado donde pode usar dito aglomerado. Por esta razón lle PREGUNTAMOS ó Goberno Local: 
 
a)Que ten de certo esta información que nos fan chegar algún veciño? 
 
b) No caso de ser certo, por que a totalidade do aglomerado en frío non se usa nas tan 
necesitadas pistas e estradas do noso Concello? 
 

R/.- Pola Sra. Alcaldesa se lle resposta o seguinte: 

É lamentable que representantes públicos se presten a utilizar aquello de “se di..., se comen-

ta...” para deixar caer a sombra dunha grave sospeita, primeiro publicamente e agora neste 

pleno municipal, sobre o equipo de goberno local. Á vista da súa pregunta dá a impresión de 

que se está utilizando a antiga Feira de Gando para un trasiego de aglomerado público a unha 

empresa privada. 
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O aglomerado que se vén depositando na parte posterior do edificio que ocupa o persoal de 

obras do Concello de Viveiro  non é accesible aos veciños nin fisicamente nin visualmente. O 

citado aglomerado non o descarga ningún camión da Deputación Provincial. É o propio concello 

quen o ven comprando a través da empresa de construción Carferlo para tapar con persoal 

municipal os molestos que causa a choiva. Este aglomerado que se deposita no exterior da 

nave é para usar en pistas municipais.  

O Concelleiro de Obras dime que non ten información algunha de que a empresa Cespa o veña 

trasladando asiduamente á Coruña. Se vostedes como representantes públicos ou os seus in-

formadores saben algo ao respecto realicen unha denuncia de modo formal. En calquera caso 

ordenarei realizar un seguimento sobre o tema. 

 

Segunda pregunta.- 

 Veciños de Chavín nos fixeron chegar as súas queixas pola situación que siguen padecendo 
na extrada LU – 161  de Landrove – Valadouro o seu paso por esta parroquia, tanto pola 
estreitez e deterioro da Ponte de Chaos situada sobre o río Valcarría, como pola falta de 
beirarrúas a ambos lados da estrada, tan necesarias como mínimo, desde o alto de Naseiro ata 
pasar a fábrica de Vestas. 
Por esta razón lle PREGUNTAMOS ó Goberno Local: 
 

a) Fixeron algunha xestión coa administración correspondente para acometer ditas obras? 
b) En caso afirmativo, cales foron os resultados ó día de hoxe? 

 
    

a) Fixderon algunha xestión coa administración correspondiente para acometer ditas 
obras?. 

 
b)En caso afirmativo, cales foron os resultados ó día de hoxe?. 
 
 
 

Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta:. SITUACIÓN NA ESTRADA LU-161 DE LANDROVE-
VALADOURO.-No seu momento puxémonos en contacto coa Delegación Provincial de Infraes-
truturas para transmitirlle a petición duns veciños de Chavín: o arranxo do deteriorado vial e a 
posibilidade de poñer beirarrúas na zona entre Vestas e a zona de Outeiro.  

 
 

Froito destas xestións, realizouse o arranxo dunha parte do vial. Despois de volver a insistir 

sobre o mal estado dende onde se rematou o arranxo ata pasar as casas do Outeiro, comuni-

cóusenos que se vai a realizar tamén o arranxo nesta zona. . 

 
 
ROGOS que formula o Grupo Municipal SON Viveiro, a través do seu Copncelleiro Don 
Marcos Besada Alvarez,  
 
Primeiro rogo: Dende a reubicación das oficinas de extensión agraria nas devanditas 
edificacións sitas en Celeiro, usuarios/as con movilidade reducida atópanse, en moitas 
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ocasións, ca única praza reservada para eles ocupada debido ao maior fluxo de persoas que 
acoden a estas instalacións.-ROGAMOS 
 
Que se eleve ao organismo correspondente esta reclamación para proceder á súa inmediata 
subsanación ca habilitación de, alo menos, unha praza máis reservada a minusválidos. 
 

R/.- Pola Sra.Alcaldesa contéstaselle que sobre a habilitación de zona de aparcamento 

para minusválidos na zona dos edificios administrativos da Xunta de Galicia en Celeiro, 

Transmitiremos o seu rogo á administración competente, posto que nin o edificio referi-

do nin a parcela que hai diante do mesmo son de titularidade municipal e, polo tanto, o conce-

llo non ten competencias para habilitar nesa parcela as prazas de estacionamento para persoas 

con minusvalía. 

     
 
Segundo rogo.- Despois de varios días de finalización de reforma do vial da Avda. Cervantes, 
vótase en falla unha zona de aparcamento temporal con limitación de tempo para 
minusválidos en dita avenida, dado que na zona atópanse oficinas de administracións 
públicas ademais de edificios de interese cultural, dirixímonos a vostedes para realizar o 
seguinte rogo:ROGO 
 
Habilítese na zona da igrexa de San Francisco unha ou dúas prazas limitadas en tempo para 
aparcadoiro de vehículos autorizados para transporte de minusválidos, dado que entendemos 
que temos que eliminar na nosa vila as barreiras arquitectónicas sempre que sexa posible, 
sobre toda nas zonas nas que se realicen reformas. 
 
 

R/.- Pola Sra. Alcaldesacontéstaselle sobre rehabilitación de zona de aparcadoiros 

para minusválidos na Avda.de Cervantes. 

Tanto o equipo de goberno local presidido por Melchor Roel como o actual vimos sendo sensi-

bles coa eliminación das barreiras arquitectónicas. Na avenida de nova creación, aínda que non 

se pode aparcar, permítese parar para baixar  ou recoller a calquera persoa; así mesmo, na 

praza de Mahía prohíbese o tráfico de coches.  

En calquera caso tanto na rúa Pedro Farto como na Praza Juan Donapetry existen zonas de 

carga e descarga que legalmente poden utilizar a persoas con minusvalía. 

 

Terceiro Rogo.-  Temos recibido queixas por parte de veciñas e veciños respecto ao mal 
estado no que se atopa a rúa que une o cruzamento de catro camiños co cemiterio de 
Celeiro, por presentar esta – dende hai anos – unha depresión ao longo da súa parte central, 
co conseguinte risco permanente para vehículos e viandantes, polo que ROGAMOS 
 
Que dita deficiencia sexa subsanada á maior brevidade posible. 
 
R/ Pola Sra.Alcaldesa e sobre a mellora da Rúa de Acceso ao Cemiterio de Celeiro, 

contéstaselle que  o Concello de Viveiro, ao amparo da Orde do 23 de decembro de 2015, pola 

que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e /ou me-
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llora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de 

servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2016, de forma individual e 

mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de De-

senvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 

2014-2020 (DOG núm. 247, do 29 de decembro), solicitou unha subvención para a execución 

das obras ás que vostede fai referencia. 

Hoxe mesmo, recibiuse a notificación mediante a que se comunica que se resolveu concederlle ao Conce-

llo de Viveiro unha subvención por importe de 40.000 € para o proxecto denominado “Pavimenta-

ción do vial do cemiterio de Celeiro-Viveiro”, cuxo orzamento total ascende a 53.000 € (IVE excluí-

do)1. O prazo para executar a actuación subvencionada e presentar a documentación xustificativa remata 

o 30 de setembro de 2016. 

Por outra banda, a empresa Gas Natural solicitou ao concello de Viveiro licenza para executar dúas obras 

na zona referida: 

- licenza para instalar unha antena de aproximación (que vai unir o gasoduto da Mariña –que fina-

liza na parte de arriba de Celeiro- coa rede de gasificación de Viveiro. Cando o gasoduto da Mari-

ña chegue a Viveiro e se instale a antena de aproximación, a rede de gasificación deixa de captar 

o gas da planta de gas licuado da planta de Landrove) 

- licenza para ampliar a rede de gasificación de Viveiro nesa zona. 

 

Ambas licenzas están en tramitación.  

Co fin de que coordinar a execución das obras que o Concello pretende realizar na rúa que sube ao cemi-

terio coas as obras solicitadas por Gas Natural, convocouse unha reunión na que estiveron presentes os 

arquitectos municipais, o Concelleiro de Obras e Gas Natural. Tras esta reunión, na que o Concello puxo 

en coñecemento de Gas Natural a súa intención de realizar as obras de pavimentación referidas, a em-

presa presentou un escrito para modificar o trazado que tiñan previsto inicialmente para a antena de 

aproximación para coordinalo coas obras que vai a executar o concello. 

        
Cuarto Rogo.- Despois  das recentes modificacións viarias, observamos dificultades na 
circulación na zona da Praza de Lugo, concretamente nas proximidades do paso peonil e sinal 
de ceda ao paso ubicados no cruzamento da rúa García Dóriga coa Praza de Lugo, na esquina 
coa rúa Pastor Díaz. 
 
Co fin de conseguir unha maior eficiencia no cumprimento da normativa relativa ao tráfico no 
citado lugar,ROGAMOS Que o persoal técnico municipal determine as medidas oportunas a 
tomar ao respecto, entre as que debera digurar a colocación da correspondente sinalización 
vertical. 
   

R/.-Pola Señora Alcaldesa contéstaselle que sobre a sinalización vial na Praza de 

Lugo, según me informa a Policía Local, a zona referida está correctamente sinalizada, 

aínda que se terá en conta a posibilidade de colocar unha sinal vertical. 
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 SON VIVEIRO a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada Álvarez presenta a seguinte 
PREGUNTA: 
 
1º.- No Pleno do día catro de novembro do ano pasado, o Grupo Municipal que represento 
propuxo unha moción na que se solicitaba o inicio dos trámites para a incoporación ao 
inventariado municipal da pista onde  se celebra a Carreira de Cabalos na Feira das Maulas. 
 
O acordo, adoptado por unanimidade, foi convocar unha “comisión técnica” para levar a cabo o 
solicitado na moción; dado que transcorreron xa cinco meses desde a súa aprobación, desexamos 
coñecer se foi creada a citada comisión e, en caso afirmativo, cales foron as actuacións levadas a 
cabo pola mesma. 
 
R/.Pola Sra. Alcaldesa contéstaselle que referente á creación e actuacións técnicas para a 

incorporación ao Inventario municipal da Pista onde se celebra a Carreira de Cabalos.: 

A día de hoxe non se creou aínda a citada comisión pero, en calquera caso, o Concelleiro de Obras 

comezou a ter contactos con algún propietario co fin de coñecer o sentir sobre o tema. 

 

E non habendo máis asuntos de que tratar, pola Sra.Alcaldesa levántase a sesión, sendo 

as vinteduas horas e trinta minutos do día con que se encabeza esta Acta, estendéndose 

de todo o tratado a presente, da que eu, secretaria acctal. dou fe. 

 

Vºe prace 

 A ALCALDESA      A SECRETARIA ACCTAL  
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ACTA DO PLENO EXTRAORDINARIO  CELEBRADO O  VINTENOVE DE ABRIL  DE DOUS MIL DEZASEIS. 

 
ASISTENTES 
 ALCALDESA: DONA MARIA LOUREIRO GARCIA, PSdG-PSOE 
CONCELLEIROS: 
D.JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL, PSdG-PSOE 
DON JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , PSdG-PSOE 
DONA LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ- NORIEGA,  PSdG-PSOE 
DON EMILIO VILLARMEA MENDEZ,  PSdG-PSOE 
DONA MARIA SOLEDAD REY YÁNEZ , PSdG-PSOE 
DON CARLOS ALBERTO GUEIMUNDE CABALEIRO, PSdG-PSOE 
DON ANTONIO JOSE BOUZA RODIL, P.P 
DON JAIME EDUARDO DE OLANO VEL,PP. 
DON CELESTINO VALENTIN GARCI PAZ P.P 
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DONA MARIA JESÚS VALE LOPEZ, P.P. 
DON BELINDA BERMÚDEZ OTERO,P.P. 
DON BERNARDO JOSE FRAGA GALDO,  
DON MANUEL GALDO DOPICO,  
DONA SARAY BLANCO CANOURA,  
DON MARCOS BESADA ALVAREZ,SON-VIVEIRO. 
 
EXCUSAN AUSENCIA 
DONA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LOPEZ (PSDG-PSOE) 
DON JAIME EDUARDO DE OLANO VELA,(P.P.) 
 
INTERVENTOR EN FUNCIONS. DON SERGIO AGUADO DELICADO 
 
SECRETARIA ACCTAL: DONA FATIMA MOAR RIVERA 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as trece horas e  trinta minutos 
do día vintenove de abril de dous mil dezaseis, baixo a Presidencia da 
Sra.Alcaldesa, Dona María Loureiro García, e coa asistencia dos 
Sres.Concelleiros relacionados anteriormente, así como da secretaria accidentl, 
Dª.Fátima Moar Rivera, e coa asistencia do Sr.Interventor en funcións,D.Sergio 
Aguado Delicado, celébrase sesión extraordinaria do Pleno do Concello, en 
primeira convocatoria. 
Abertaa sesión e declarada pública polo Sra.Alcaldesa-Presidenta á hora 
indicada, previa comprobación pola Secretaria do quórum de asistencia 
legalmente esixido para a válida celebración das sesións do Pleno do Concello, 
nos termos esixidos no artigo 113.1 c) do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de nnovembro, a Presidencia procede ao tratamento dos 
asuntos contidos na Orde do día: 
 
 
1.-TOMA DE RAZON DO PASO A NON ADSCRITO DOS CONCELLEIROS 
DO GRUPO DO BNG-ASEMBLEAS ABERTAS. 
 
Pola Sra.Alcaldesa, dase conta de escrito presentado no Rexistro do Concello 
co número de entrada 2726, de 18 de abril, que presenta á Alcaldesa 
D.Bernardo Fraga Galdo, con DNInº  33997223-A, D. Manuel Galdo Dopico con 
DNInº 33.835.758-K e  Dona Saray Blanco Canoura,  con DNInº 34.883.620-A,  
Concelleiros e Concelleira da Corporación Municipal de Viveiro. 
 
Exponen que dende o pasado venres 8 de abril deixamos de pertencer 
oficialmente á organización política BNG-Asemblea Abertas, da que os tres 
formábamos parte 
E que estaba constituída como Grupo Municipal no Concello de Viveiro. 
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SOLICITAMOS: 
 
Por parter do Pleno da Corporación se tome coñecemento deste feito e se 
leven a cabo as actuacións correspondentes en orde á situación de non 
adscritos da que pasaríamos a formar parte. 
 
A continuación se lles sinala o contido do artigo 73.3)  da Lei de Bases de 
Réxime Local que regula, entre outros,  a situación dos Concelleiros non 
adscritos, e que di: “ ..A efectos  da súa actuación corporativa, os membros 
das corporacións locais se constituirán en grupos políticos, na forma e cos 
dereitos e as obligacións que se establezan con excepción de aqueles que no 
se integren no grupo político que constitúian a formación electoral pola que 
foron elexidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia....,  tendrán a 
consideración de membros  “no adscritos “. considerándose como unha das 
situacións que configuran a un concelleiro como “non adscrito” o abandono do 
grupo de procedencia ou da formación política que presentoú a candidatura 
pola que concurriron ás eleccións. 
 
En base á normativa vixente e á doctrina xurisprudencial pódense concluir os 
seguintes aspectos respecto ós dereitos dos concelleiros non adscritos, que se 
enumeran simplemente para o seu coñecemento e información aos membros 
da Corporación, sendo os seguintes: 
 
 
 
 
 
 
Dereito a formular rogos e preguntas en igualdade de condicións co resto dos 
membros da Corporación. 
 
Posibilidade de plantexar mocións o Pleno da Corporación. 
 
Dereito á participación nas Comisións informativas e nas Comisión de voceiros. 
 
Os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser 
superiores ós que lles correspondian de permanecer no grupo de procedencia. 
 
Imposibilidade de presentar candidato nos procesos de eleccións  de alcalde 
que se plantexen durante o mandato. 
 
O Pleno Corporativo, por unanimidade de tódolos membros presentes, quince, 
ACORDA: 
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1º.- Darse por enterada, e toma razón desta nova situación,  de  que dende o 
pasado venres 8 de abril de 2016,  D.Bernardo Fraga Galdo, con DNInº  
33997223-A, D. Manuel Galdo Dopico con DNInº 33.835.758-K e  Dna. Saray 
Blanco Canoura,  con DNInº 34.883.620-A, deixaron de pertencer oficialmente  
á organización política BNG-Asemblea Abertas, da que os tres formaban parte 
e estaba constituída como Grupo Municipal do BNG no Concello de Viveiro 
pasando a unha nova situación como  “Concelleiros/a de  Non Adscritos.” 
2º.- Comunicar o devandito acordo aos interesados. 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO 

PLENO DO CONCELLO O DIA SEIS (6) DE ABRIL DE 2016. 

 
Pola Sra. Alcaldesa  Dona María Loureiro García, pregúntase ós Sres. 
Concelleiros se teñen algunha rectificación ou salvedade que facer á acta da 
sesión ordinaria  do 6-04-2016. 
Seguidamente, por D. Antonio José Bouza Rodil, como voceiro do Grupo 
Municipal do PP, ven en facer a seguinte salvedade á refletida Acta e dí. “ Na 
páxina 26   e relativo ao punto da Orde do Día, nº 8.- Moción de Son Viveiro 
conmemorativa da II republica”No punto número tres, cando dí: “Votos a 
favor:  por unanimidade, esto é  incorrecto, e debe dicir: “ Votos en contra: 
catro (4) que resultan ser do P.P. 
 
 
 
 
Seguidamente, admitida esta salvedade, aclárase  que queda igualmente 
aprobado o sinalado no punto número tres da moción. 
E non producíndose ningunha outra obxección ou puntualización, o Pleno 
Corporativo, por unanimidade, acorda prestarlle a súa aprobación á Acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o seis de abril de 2016. 
 
2.-ADHESION AO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE, A 
ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, A 
TRAVES DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS 
EN MATERIA DE XESTION DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E 
ELECTRÓNICOS. 
 
“En data 06-04-2016, nº 2.337, ten entrada no Rexistro desta Corporación 
escrito remitido pola FEGAMP, pola que se informa que  a Federación Galega 
de Municipios e Provincias e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio asinaron o pasado día 30 de marzo de 2016 un convenio para 
realizar accións de mellora nos puntos limpios e así cumprir cos requisitos de 
recollida, almacenamento e clasificación de RAEE establecidos no Real Decreto 
110/2015 do 20 de febreiro, de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. 
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A finalidade de subscribir o citado convenio é contribuir á adecuación dos 
puntos limpos aos requisitos establecidos no Real decreto 110/2015 que 
establece na Disposición Transitoria Segunda que, as Entidades Locais 
aplicarán plans de adaptación dos puntos limpos e das instalacións de 
recollidas municipais ás previsións do Real Decreto mediante calendarios 
graduais, cun prazo máximo de cinco anos dende a entrada en vigor do 
mesmo. 
 
As accións que recolle o convenio, financiadas por fondos FEDER e fondos 
propios da  Xunta de Galicia, son: 
 
-Medios par a pesada dos RAEE recollidos. 
-Marquesiñas para o almacenamento dos RAEE 
-Barreiras de estanquidade e beirís perimetrais 
-Carteéis  distintivos correspondentes ás distintas fraccións da RAEE. 
 
Considerando  que adhesión ao citado Convenio é  convinte para o Concello de 
Viveiro dende o punto económico e de xestión, esta  
 
 
Alcaldía, PROPON  ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- A adhesión do Concello de Viveiro ao Convenio Marco de 
Colaboración asinado o 30 de marzo de 2016, entre a Conselleria de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio e a FEGAMP e as entidades xestoras de 
sistemas integrados de xestión de residuos de aparatos eléctricos e 
electrónicos o ámbito de actuación dos cale sinclúe o territorio de Galicia, a fin 
de garantir o cumprimento do Real  
Decreto  208/2005,  e a normativa concordante, asumindo os compromisos 
mínimos contidos no referido Convenio marco. 
 
SEGUNDO.- Facultar á Sra. Alcaldesa, ou concelleiro que legalmente a sustitúa, 
para asinar canta documentación sexa precisa para a formalización da referida 
adhesión e cantos documentos se deriven da mesma.” 
 
Finalizada a lectura indicada a Sra. Alcaldesa que considera que esta adhesión 
é unha medida que beneficia ao Concello dende o punto de vista económico e 
de xestión. 
 
Visto o informe da asesoría xurídica. 
 
Visto o Convenio Marco de Colaboración incorporado no expediente. 
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Tendo en conta o Dictame favorable da Comisión informativa de  
Desenvolvemento Local,  
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, en votación ordinaria co 
resultado de quince votos  a favor, maioría absoluta e unanimidade, ACORDA: 
 
 
PRIMEIRO.- A adhesión do Concello de Viveiro ao Convenio Marco de 
Colaboración asinado o 30 de marzo de 2016, entre a Conselleria de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio e a FEGAMP e as entidades xestoras de 
sistemas integrados de xestión de residuos de aparatos eléctricos e 
electrónicos o ámbito de actuación dos cale sinclúe o territorio de Galicia, a fin 
de garantir o cumprimento do Real Decreto 110/2015 do 20 de febreiro, de 
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos,  e a normativa concordante, 
asumindo os compromisos mínimos contidos no referido Convenio marco 
 
 
 
SEGUNDO.- Facultar á Sra. Alcaldesa, ou concelleiro que legalmente a 
sustitúa, para asinar canta documentación sexa precisa para a formalización da 
referida adhesión e cantos documentos se deriven da mesma.” 
 
 
TERCEIRO.-Remitir o modelo de adhesión xunto co acordo de adhesión á 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia.San Lazaro s/n 15781 
Santiago. 
 
 
E non habendo máis asuntos de que tratar, pola Sra. Alcaldesa levántase a sesión, 
cando son as trece horas e coarenta e cinco minutos, do día con que  se encabeza 
esta Acta extendéndose de todo o tratado a prsente, do que como secretaria 
accidental, dou fe. 
 
Vtº. E prace 
A ALCALDESA                      A SECRETARIA ACCTAL 
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ACTA DO PLENO ORDINARIO CELEBRADO O SEIS DE ABRIL  DE DOUS MIL 
DEZASEIS. 
 
ASISTENTES 
 ALCALDESA: DONA MARIA LOUREIRO GARCIA, PSdG-PSOE 
 
CONCELLEIROS: 
D.JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL, PSdG-PSOE 
DONA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LOPEZ,  PSdG-PSOE 
DON JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , PSdG-PSOE 
DONA LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ- NORIEGA,  PSdG-PSOE 
DON EMILIO VILLARMEA MENDEZ,  PSdG-PSOE 
DONA MARIA SOLEDAD REY YÁNEZ , PSdG-PSOE 
DON CARLOS ALBERTO GUEIMUNDE CABALEIRO, PSdG-PSOE 
DON ANTONIO JOSE BOUZA RODIL, P.P 
DON CELESTINO VALENTIN GARCI PAZ P.P 
DONA MARIA JESÚS VALE LOPEZ, P.P. 
DON BELINDA BERMÚDEZ OTERO,P.P. 
DON BERNARDO JOSE FRAGA GALDO, BNG 
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DON MANUEL GALDO DOPICO, BNG 
DONA SARAY BLANCO CANOURA, BNG 
DON MARCOS BESADA ALVAREZ,SON-VIVEIRO. 
 
EXCUSA A SUA AUSENCIA 
D.JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, PP. 
 
INTERVENTOR EN FUNCIONS. DON SERGIO AGUADO DELICADO 
 
SECRETARIA ACCTAL: DONA FATIMA MOAR RIVERA 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta  minutos do día 
seis de abril de dous mil dezaseis, reúnense , en primeira convocatoria, os Sres. 
Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno 
do Concello, previa convocatoria ao efecto, e en primeria convocatoria, baixo a 
Presidencia da Sra.Alcaldesa, asistida de mín, a Secretaria accidental. 
 
Sendo a hora sinalada para este acto, pola Sra. Alcaldesa declárase aberto o mesmo. 
 
 
“1º-APROBACION DE ACTAS DAS SESIONS. ORDINARIA DO  03-02-2016 e 
EXTRAORDINARIA do 10-03-2016. 
 
Pola Sra. Alcaldesas Dona María Loureiro García, pregúntase ós Sres.Concelleiros se 
teñen algunha rectificación ou aclaracións que facer ás actas da sesión ordinaria do 
03-02-2016 e a Acta Extraordinaria do 10-03-2016. 
Seguidamente aclara, que houbo un erro na Orde do día, onde no punto de 
“Aprobación das Actas”,  faise mención á Acta do día 3 de marzo,  sendo o correcto a 
Acta da sesión Extraordinaria do Pleno  do 10 de marzo de 2016. 
 
 
 
E non producíndose ninguna obxección ou puntualización, o Pleno Corporativo, por 
unanimidade, acorda prestarlle a súa aprobación a Acta ordinaria do 03-02-2016, asi 
como modificado o erro onde dí .”Acta do 02-03-2016, debe decir. “Acta do Pleno 
Extraordinario celebrado o 10-03-2016, polo que aclarado, o Pleno Corporativo, por 
unanimidade, acorda prestarlle a súa aprobación. 
 
 
2º.-DACIONS DE CONTA DAS RESOLUCIONS DA ALCALDÍA.- 
 
Pola Sra.Alcaldesa dase conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía, as cales 
estiveron á disposición dos Concelleiros coa restante documentación integra do Pleno. 
Non se producen intervencións e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
membros presentes, acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola 
Alcaldía. 
 
 
3º.-MODIFICACION DAS ORDENANZAS Nº 2, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS; nº 5, REGULADORA DA TAXA DE 
LICENCAS URBANÍSTICAS; e nº 6, REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN 
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MUNICIPAL DAS COMUNICACIONS PREVIAS, DECLARACIONS RESPONSABLES E NO 
OUTORGAMENTO DE LICENZAS ACTIVIDADE, APERTURA OU FUNCIONAMENTO. 
 
O pasado mes de Decembro de 2015, por parte do equipo de Goberno do Concello de 
Viveiro e mailo grupo municipal do BNG, chogouse a un acordo co obxecto de 
establecer políticas que faciliten a recuperación económica e a creación de emprego, e 
que dinamicen a actividade comercial e industrial no noso Concello, por medio da 
rebaixa da carga impositiva para os vecinos e as veciñas de Viveiro. 
 
Para levar a cabo estas modificacións, proponse o inicio dos expedientes de 
modificación das seguintes ordenanzas: 
 
1.-MEDIDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN: 
Reducción do imposto sobre construcción, instalación e obras (ICIO) do tipo 2,13% ou 
1,50%. 
 
2.- MEDIDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONOMICA NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LANDROVE: 
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 5, artigo 7º EXENCIONS E BONIFICACIONES: 
 
Inclusión  Bonificación do 80% dás licenzas de obra no pológono Industrial de 
Landrove, co fin de incentivar a instalación de novas empresas no noso Concello. 
 
3.- MEDIDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE COMERCIAL NO CONCELLO DE VIVEIRO: 
 
 
Reducción dun 10% na tarifa tipo I dás licencas de apertura para todo tipo de novos 
establecementos comerciais no Concello de Viveiro, co fin de  
 
incentivar a a pertura de novos esta establecementos, sexa cal fora a súa actividade 
 
Polo devandito e visto o informe da intervención municipal, esta Concellería de 
Economía e Facenda PROPÓN: 
 
 Aprobar provisionalmente polo Pleno, a modificacións das seguintes ordenanzas: 
 
I.  Ordenanza fiscal nº 2 reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e 
obras, quedando redactado o seu artigo 6º.1 do seguinte xeito: “A cota íntegra do 
imposto obterase de aplicar á base impoñible ou tipo de gravame  do 1,50%”. 
 
 
IIº.- ordenanza fiscal nº 6  reguladora da taxa pola intervención municipal nas 
comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de 
actividade, apertura ou funcionamento, quedando redactado o seu artigo 4 en el 
apartado TARIFA I: NOVA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADE E ESTABLECEMENTO do seguinte xeito: 
 
 
“TARIFA I: NOVA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADE E ESTABLECEMENTO 
 
As cotas desta tarifa dependerán do procedemento que resulte de aplicación, así como 
da superficie do local ou establecemento. 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 93

 
A estes efectos se distinguirán entre: 
 
 

A) Procedementos relativos a activiades sometidas a licenza ou autorización nos 
supostos de nova implantación ou legalización de actividades: 

 
Ata 200 m2 útiles, devengará unha cota de .............................270 € 
 
De 201 m2 útiles a 500 m2 útiles, devengará unha cota de .......405 € 
 
De 501 m2 útiles a 750 m2 útiles, devengará unha cota de .......540 € 
 
De 751 m2 útiles a 1.000 m2 útiles, devengará unha cota de .....675 € 
 
De máis de 1.001 m2 útiles  a 2.000 m2 devengará unha cota de 810 € 
 
De más de 2.000 m2 útiles, devengarán unha cota de .............1.800 € 
 
 
 
 
 
B) Procedementos relativos a actividades sometidas ao réxime de declaración 

responsable ou comunicación previa nos supostos de nova implantación ou 
legalización de actividades: 

 
Ata 200 m2 útiles, devengará unha cota de ..............................  180 € 
 
De 201 m2 útiles a 500 m2 útiles, devengará unha cota de ........   270€ € 
De 501 m2 útiles a 750 m2 útiles, devengará unha cota de ........   60 € 
 
De 751 m2 útiles a 1.000 m2 útiles, devengará unha cota de .....   450€ 
 
De máis de 1.001 m2 útiles a 2.000 m2, devengará unha cota de . 540€ 
 
De máis de 2.000 m2 útiles, devengará unha cota de ................ 1.215€ 
 
III Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e demáis trámites 
que sexan de aplicación. 
 
Viveiro,29 de marzo de 2016.O Concelleiro de Economía e Facenda.Asdo: Jesús 
Fernández Fernández.” 

 
Visto informe de Intervención, que transcrito literalmente di: 
 
“Asunto: Modificacións das ordenanzas fiscais nº: 2 e 6. 
Logo de ver inicio de expediente de modificación das ditas ordenanzas, inforem do técnico de 
servizos económicos, e borrador da proposta do Concelleiro de Economía e facenda, aque 
subscribe emite o seguinte informe: 
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I ANTECEDENTES 
 
1º. Proponse a modificación da ordenanza fiscal nº 2 que regula o imposto de 
construcción, instalación e obras para reducir o tipo de gravame do 2,13% ao 1,50%, artigo 
6.1 da ordenanza fiscal, como medida de impulso dá actividade no sector dá construcción. 
 
2º. Proponse a modificación da ordenanza fiscal nº6 de licenzas de apertura de 
establecementos para engadir unha reducción en cota do 10% na tarifa tipo I de apertura de 
establecementos comerciais no Concello, artigo 4 da ordenaza fiscal, como medida de impulso 
dá actividade comercial. 
 
II LEXISLACION APLICABLE 
 
A lexislación aplicable esta constituída fundamentalmente polo R.decreto lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das fachendas locais, (en 
adiante) TRLRFL), a lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local (en adiante LBRL) e a lei  
5/97, de administración local de Galicia. 
 
 
 
III INFORME 
 
Vista a documentación que obra no expediente e en relación co punto 1 dos antecedentes do 
presente informe, tratase dunha reducción do tipo de gravame do ICIO, neste senso, o artigo 
102.3 do TRLRFL establece que o tipo de gravame do imposto será  o fixado por cada concello, 
sen que dito tipo poda exceder do 4%,polo que a proposta de modificación informase 
favorablemente. 
En relación a reducción do punto 2 dos antecedentes, ponse de manifesto a insuficiencia de 
ingresos ou rendemento do custo do servizo, segundo inforem do técnico dos servizos 
económicos, e segundo o establecido nos artigos 24.2 do TRLRFL, “en general, (...), el importe 
de las tasas (...) no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”. “Para la 
determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 
para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya 
prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u 
organismo que lo satisfaga. 
 
O concello ten aprobado e en execución un Plan de Axuste por un importe total de 
9.226.537,41 €, que supón unha importante carga financeira sendo unha limitación dá 
capacidade de prestar servizos ou acometer actuacións de novos investimentos. 
 
A liquidación do Orzamento Xeral do exercicio 2015 cumpre o obxectivo de estabilidade 
orzamentaria, débeda pública e incumpre a regra de gasto, en termos de capacidade de 
financiamento de acordo coa definición contida no SEC. 
O período medio de pago do Concello de Viveiro do cuarto trimestre de 2015 é de 28,69 días, 
calculado segundo a metodoloxía do RD 635/2014, de 25 de xullo, e polo tanto non excede do 
período medio de pago. 
 
Por todo o exposto, esta Intervención debe advertir das consecuencias económicas, financieras 
e orzamentarias que a elevación da desviación entre gastos e ingresos implica sobre a 
estrutura orzamentaria municipal, e tendo en conta o informe de seguimento no cuarto 
trimestre de 2015 correspondente o plan de axuste de 29 de xaneiro de 2016, así como os 
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posibles fallos de sentenzas pendentes, a que suscribe entende que non deben disminuír os 
ingresos municipais, agás que realmente impulsen a actividade do sector da construcción e 
actividade comercial no concello de Viveiro que compense  a modificación proposta. 
 
IV ORGANO COMPETENE 
En virtude do artigo 22.2.d) da LBRL, o órgano competente par a aprobación das ordenanzas é 
o Pleno da Corporación, por mayoría simple dos membros presentes. 
 
V PROCEDEMENTO 
 
O procedemento para a adopción do acordo de modificacións das OF, réxese polo disposto no 
artigo 17 do TRLRFL en relación co artigo 70.2 da LBRL, segundo o cal, o acordo de aprobación 
provisional publicarase no BOP e exporase ó público no taboleiro de anuncios durante trinta 
dias (hábiles) dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as 
reclamacións que estimen oportunas. Además publicarase nun diario dos de mayor difusión da 
provincia. 
Finalizado o dito prazo, resolveranse as reclamacións e aprobarase definitivamente, e no 
suposto de non presentarse reclamacións entenderase definitivamente aprobada sin 
necesidade de novo acordo. 
 
 
En todo caso, a aprobación definitiva ou a provisional elevada automáticamente a tal 
categoría, publicarase integramente no BOP, entrando en vigor a partires da dita publicación”.-
Viveiro, 29 de marzo de 2016.A Interventora Municipal, Rosa Abelleira Fernández. 
 
Aberta a quenda de intervencións, prodúcense as seguintes: 
 
 A do Tenente de Alcalde de Economía e  Facenda, D.Jesús Fernández 
Fernández, de PSdG-PSOE, quén ven en aclarar ao Pleno que con respecto á 
modificación da ordenanza número 5, e referente ó Polígono Industrial de Landrove,  
de conformidad co manifestado por Intervención, e según o estudo feito polo Técnico 
Económico, xa na Comisión Informativa de Economía celebrada o 1 de abril, 
procédese a retirala de esta sesión, xa que habería que buscar o enfoque nunha Lei 
que o ampare, polo que  que se acorda deixar pendente esta modificación. 
 
Intervén D. Antonio José Bouza Rodil, como voceiro do grupo municipal do PP, e 
dí: “congratulámonos pola mellora e votaremos a favor da proposta, xa o 
manifestamos en varias ocasións e no pleno, e xa tamén cando fumos partidarios da 
eliminación da Ordenanza sobre plusvalías, demostrando así que a filosofía dos 
membros do PP é que os vecinos paguen o xusto. 
 
A continuación intervén D.Bernardo Fraga Galdo, como voceiro do BNG, 
manifestando que o seu grupo vai votar a favor das modificacións das ordenanzas 
fiscais, sendo froito do diálogo de varias forzas políticas  desta Corporación municipal  
que fai chegar  este “acordo” reclamando reduccións impositivas aos vecinos e vias de 
diálogo de todos e todas neste mandato e poñerse a traballar. 
 
Intervén D. Carlos Besada Alvarez, en representación de Son-Viveiro, e dí que se 
ratifica en todo o manifestado polo seu compañeiro Sr.Bernardo Fraga,  aínda que 
tamén sabemos que hai moito que facer como explorar alternativas e examinar e 
buscar a maneira da posta en marcha do centro comarcal, incentivando aos sectores 
comerciais para que redunden en actividades de creación de emprego. 
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E non habendo máis intervencións, pola Sra. Alcaldesa Dona María Loureiro Garcia, 
tendo en conta o Dictame favorable da Comisión Informativa de Economía celebrada o 
día  1-04-2016,   
 sométese a votación a proposta de aprobación das modificación das 
Ordenanzas Fiscais números 2, e 6. 
  
O Pleno da Corporación, por UNANIMIDADE, con dezaseis votos a favor de tódolos 
membros que forman a Corporación presentes, ACORDA: 
 
PRIMEIRO: 
 
1.1.-A Aprobación Provisional da Modificación da Ordenanza Fiscal nº 2..Reducción do 
imposto sobre construccións, instalación e obras (ICIO) do  
tipo 2,13% ó 1,50%, quedando redactado o artigo 6º.º co seguinte texto:” A cota 
íntegra do imposto obterase de aplicar á base impoñible o tipo de gravamen do 
1,50%.” 
 
1.2.- A Aprobación Provisional da Modificación da Ordenanza Fiscal nº 6, según 
proposta da Concellería de Economía e Facenda. 
 
SEGUNDO.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e exporase ó 
público no taboleiro de anuncios durante trinta dias (hábiles) e presentar as 
reclamacións que estimen oportunas.  
 
TERCEIRO.-  Dar traslado  deste acordo aos servizos de Intervención para a 
continuación da tramitación dos  expedientes da súa razón. 
 
4.-IMPOSICION E ORDENACIÓN DA TAXA  POR  APROVEITAMENTO ESPECIAL 
DA VIA PUBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS AOS EDIFICIOS 
E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VIA PUBLICA (nº 45). 
 
Pola Sra.Alcaldesa cédese a palabra o Tenente de Alcalde-Delegado de Economía e 
Facenda quén dí: 
 
“No Pleno do Concello de Viveiro de data 7 de Outubro de 2015, entre outros tomouse o seguinte acordo: 
MOCION DE SON VIVEIRO PARA A IMPOSICIÓN DUNHA TAXA POLA INSTALACIÓN DE CAIXEIROS 
AUTOMÁTICOS NAS FACHADAS CON ACCESO DIRECTO DESDE A VIA PUBLICA, por D. Victor Marcial 
Miranda Gómez, , Concelleiro do grupo Municipal SON VIVEIRO,manifestando que o Tribunal Supremo 
deulles vía libre aos municipios para poder cobrar a Caxias e bancos pola utilización intensiva que os 
caixeiros automáticos fan dos espazos públicos, contrariamente ao defendido pola patronal das Caxias de 
aforros, a CECA.Por todo isto acordouse aprobar por unanimidad: 
Primeiro: Elaborar e aprobar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de caixeiros 
automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo desde a vía pública e que na mesma se fixe 
unha cuota de 3000 € anuais por cada caixeiro instalado 
Que non se aplique ninguna exención. 
Que a súa elaboración e posterior aprobación teña carácter urxente para, así, aplicar dita taxa no 
vindeiro exercicio. 
 
Por todo o anterior dito, dende a Concelleir de Economía e Facenda, proponse a: 
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“IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VIA 
PUBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS OS EDIFICIOS E CON ACCESO 
DIRECTO DENDE A VIA PUBLICA 

ORDENANZA FISCAL NUM.45 
 
ARTIGO 1º.NATURALEZA, OBXECTO E FUNDAMENTO. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 
da Lei 7/ 1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de  
 
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 
demarzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das fachendas locais, e artigo 
331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, este Concello establece a 
Taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos, que se rexerá 
pola presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 57 e 20.3 do 
citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das fachendas locais. 
 
ARTIGO 2º. FEITO IMPONIBLE 
 
Son obxecto desta ordenanza os aproveitamentos da vía pública e terreos de dominio público 
con caixeiros automáticos e damais de que se serven as entidades financieras para prestar os 
seus servizos, en caso de goce de espazos sen pechar, abertos ó uso público. 
A Ordenanza non será de aplicación ós casos de caixeiros sitas en espazos delimitados por 
elementos permanentes de peche. 
 
ARTIGO 3º. OBRIGADOS O PAGAMENTO. 
 
Están obrigados ó pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza as persoas físicas 
ou xurídicas beneficiarias da utilización privativa ou aproveitamento especial do 
dominio público ou a quen afecte ou beneficie, personalmente ou nos seus bens, os 
servizos ou actividades públicos que constitúan o seu feito imponible e en calquera 
caso, a entidade financiera titular do caixeiro automático. 
 
ARTIGO 4. TARIFAS. 
 
A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será: 
 
Por unidade de caixeiro automático ó ano:     3.000,00  €uros 
 
ARTIGO 5º. OBRIGACION DE PAGAMENTO 
 
A obrigación de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza nace no momento de obter a 
preceptiva licenza ou ó comezar o aproveitamento especial, coa instalación do correspondente 
caixeiro. 
 
ARTIGO 6º. NORMAS DE XESTION 
 

1. Para gozar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas da vía pública, as 
persoas interesadas deberán solicitar a oportuna licenza. 

En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o disposto no Regulamento de 
bens das entidades locais aprobado polo Real decreto 1372/86. 
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2. O aproveitamento entenderase prorrogado mentres non se presente baixa debidamente 
xustificada polo interesado. A tal fin, os suxeitos pasivos deberán presentar a oportuna 
declaración no prazo dun mes seguinte a aquel no que se retire a instalación. As 
declaracións de baixa dos aproveitamentos prorrogados ou continuados producirán 
efectos no ano seguinte a aquel en que fosen formuladas. 

 
 
 
ARTIGO 7º.PERIODO IMPOSITIVO E DEVENGO 
 
1. O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese do 

aproveitamento especial, en cuxo caso, o período impositivo se axustará a esta 
circunstancia co conseguinte prorrateo da cota, calculándose as tarifas proporcionalmente 
ó número de trimestres naturais que resten para finalizar oa no, incluido o do comezo 
do aproveitamento especial. 

 
Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento do aproveitamento, as tarifas serán 
prorrateables por trimestres naturais, excluido aquel no que se produza o dito cesamento. A 
tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da parte da cota correspondente ós 
trimestres naturais nos que non se houbera producido o aproveitamento citado. 
 
2. O concello procederá a xirar anualmente a liquidación tributaria que corresponda.O 

pagamento da Taxa se realizará  nas entidades bancarias que establecese o Concello. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será de aplicación directa a 
regulación contida nos artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundio da Lei reguladora das fachendas locais, e demais normas 
concordantes de réxime local, e subsidiariamente os artigos 24 a 27 da Lei 8/1989, do 13 de 
abril, de taxas e prezos públicos, e preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei xeral 
presupostaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, 
e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. 
Viveiro 29 de marzo de 2016.- O Concelleiro deEconomía e Facenda.Asdo: Jesús Fernández 
Fernández.” 
 
Visto o Informe da Interventora, Dona Rosa Abelleira Fernández, que copiado literalmente di: 
“Asunto: Imposición e ordenación da taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con 
caixeiros automáticos adosados ós edificios e con acceso directo dende a vía pública. 
Logo de ver a moción do pleno do 7 de outubro de 2015, o infome do técnico dos servizos 
económicos e a proposta do Concelleio de Economía e Facenda, a que suscribe emite o 
seguinte informe: 
I LEXISLACION APLICABLE 
A lexislación aplicable esta constituída fundamentalmente polo R.decreto lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facentas locais, (en 
adiante TRLRFL), a lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local (en adiante LBRL) e a lei 
5/97, de administración local de Galicia. 
II INFORME 
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Segundo o establecido nos artigos 24.1 do TRLRFL, “ O importe das taxas previstas pola 
utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local fixarase de acordo 
caos seguintes regras: 
 
Con carácter xeral, tomando como referencia o valor que tivera no mercado a utilidade 
derivada da dita utilización ou aproveitamento, se os bens afectados non  
 
 
fosen de dominio público. A tal fin, as ordenanzas fiscais poderán sinalar en cada 
caso,atendendo á naturerza específica da utilización privativa ou de aproveitamento especial 
de que se trate, os criterios e parámetros que permitan definir o valo de mercado da utilidad 
derivada”. 
O artigo 25 do TRLRFL establece para os acordos de establecementos de taxas pola utilización 
privativa ou o aproveitamento especial do dominio público,...deberán adoptarse á vista de 
informes técnico-económicos nos que se poña de manifesto o valor de mercado....Dito informe 
se incorporará ao expediente para a adopción do correspondnente acordo. 
A tarifa proposta no artigo 4, aprobada na moción, parece excesiva a vista do informe do 
técnico de servizos económicos, informando favorablemente o resto da ordenanza fiscal. 
III ORGANO COMPETENTE 
En virtude do artigo 22.2.d) da LBRL, o órgano competente para a aprobación das ordenanzas 
é o Pleno da Corporación, por maioría simple dos membros presentes. 
IV PROCEDEMENTO 
O procedemento para a adopción de acordo demodificacións das OF, réxese polo disposto no 
artigo 17 do TRLRFL en relación co artigo 70.2 da LBRL, segundo o cal, o acordo de 
aprobaciónj provisional publicarase no BOP e exporase ó público no taboleiro de anuncios 
durante trinta días (hábiles) dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e 
presentar as reclamacións que estimen oportunas.Ademáis publicarase nun diario dos de maior 
difusión da provincia. 
Finalizado o dito prazo, resolveranse as rerclamacións e aprobarase definitivamente, e no 
suposto de non presentarse reclamacións entenderase definitivamente aprobada sen 
necesidade de novo acordo. 
En todo caso, a aprobación definitiva ou a provisional elevada automáticamente a tal 
categoría, publicarase integramente no BOP, entrando en vigor a partires da dita publicación.-
Viveiro, 30 de marzo de 2016.A Interventora Municipal, Rosa Abelleira Fernández.” 
 
Aberta a quenda de intervencións, prodúcense as seguintes:  
 
A de D. Antonio José Bouza Rodil, como voceiro do PP, e ven en manifestar que 
xa se pronunciou a favor na Comisión Informativa de Economía, pero non deixa de 
recoñecer que é unha cuantía elevada en comparación con outros concellos, por 
exemplo en Ribadeo onde a cuota é de 500 €; e dí: “ tamén estamos máis de acordo 
no plantexamento que se fai no estudo económico do Técnico aínda que non é 
vinculante,  e nas calles de Viveiro serian uns 400 € por caixeiro. Pero xa co dito no 
acordo plenario onde se aprobou a moción e co dito na Comisión de Economía e coa 
tranquilidade que me aportoú o Sr. Besada de Son Viveiro, que presentoú esta 
moción, que non tería ningún problema en  sentarse para falar de modificar esta 
Ordenanza si hai que baixala...,polo que nós vamos votar a favor. 
 
A de D.Bernardo José Fraga Galdo,  como voceito do BNG, quén dí que eles van 
votar a favor,  e que noutros concellos xa se está levando a cabo esta Ordenanza fai 
tempo como é no concello de Ribadeo, e estamos a favor en todolos impostos que se 
lle imponían e favorezan ao capital e a esta banca que nos goberna hoxe en día; por 
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unha parte os intereses que lle pagamos aos bancos, non só o concello de Viveiro  
polos creditos 
 
 
 contraidos senon os vecinos e veciñas de Viveiro que están a pagar altos intereses 
polos creditos hipotecarios....,  e estamos de acordo coa cantidade anual fixada por 
caixeiro. 
 
A de D.  Marcos Besada Alvarez, de  Son Viveiro, quén manifesta que como 
apuntaba o Sr.Bouza, nós  sentaremos a revisar  a ordenanza dos caixeiros no caso 
de que haxa a que baixala,  baixa sempre e cando a débeda do concello ía 
baixando....Estamos contentos de que esta ordenanza saía adiante, e por todo isto, e 
por qué a banca tan mal o fixo..., tratando a xenté maior con enganos e negándolles 
este servizo, como xa se dixo na Comisión informativa. Nós entendemos que se 
poderá rebaixar, pero nunca quitala... 
 
Seguidamente toma a palabra a Sra.Alcaldesa, Dona Maria Loureiro García 
para facer fincapé no dito polo concelleiro de facenda Sr. Fernández   que,  esta 
Ordenanza aprobarase provisionalmente,  e estará sometida a exposición pública a 
efectos de examen e reclamacións polo prazo de trinta días hábiles. 
 
  polo concelleiro de Facenda, D.Jesús Fernández Fernández dícese que  conste 
en acta.., “ que esta Ordenanza vai afectar só a nove (9) caixeiros que están na vía 
pública e van a ser ós que se lles vai gravar este imposto.. xa que o restos dos 
caixeiros non están ocupando vía pública senon dentro das entidades bancarias. 
 
Non existindo máis debate, pola Señora Alcaldesa sométese a votación a proposta da 
Concellería de Economía e Facenda, e o Pleno Corporativo,  por unanimidade de todos 
os membros presentes da Corporación,   con dezaseis votos a favor, ACORDA: 
 
 
1º.- Aprobar provisionalmente, a ORDENANZA nº 45 de  IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN 
DA TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VIA PUBLICA CON CAIXEIROS 
AUTOMÁTICOS ADOSADOS OS EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VIA 
PUBLICA . 
 
2º.-  Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado. 
 
3º.- Dar traslado deste acordo os servizos económicos e de Intervenciós para a 
tramitación do expediente da súa razón. 
 
 
Seguidamente,  e cando son as vinteunha horas e dez minutos polo Sr.Interventor en 
Funcións D. Sergio Aguado Delicado e,  previo o permiso correspondente da 
Sra.Alcaldesa-Presidenta proce a ausentarse da sesión. 
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5.-MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE VIVEIRO PARA A COLOCACIÓN DE 

BARREIRAS BIONDA NA VARIANTE DE VIVEIRO. 
 
“ Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio José Bouza Rodil, 
que procede á lectura da moción,  que literalmente dí: “ 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O PP de Viveiro lévase interesado pola seguridade vial en innumerables ocasións, tal e 
como demostra o feito de que presentaramos unha moción en outubro de 2014 – que 
foi aprobada por unanimidade – relativa ó estudio e mellora da mesma. Como 
consecuencia desta moción propúxose elaborar un informe da Policía Local ó respecto, 
crear unha comisión que estudiara este tema e consultar coa COTOP posibles 
solucións. O noso grupo volveu a demandar o cumprimento deste acordo a través dun 
rogo no pleno de maio de 2015 e reiterouno a través dunhas preguntas no pasado 
pleno de xaneiro de 2016. 
 
O certo é que a día de hoxe nada se ten feito, a pesares de que todos podemos 
comprobar determinadas zonas do noso concello donde existen riscos potenciais 
considerables. Un destes lugares é sin dúbida a variante de Viveiro, onte teñen 
acontecido algunhas saídas de vía – a máis reciente do 22 de novembro de 2015 -, 
onde afortunadamente só tivemos que lamentar perdas materiais – de feito as 
balaustradas derribadas seguen sin colocar -. O feito de que o tramo por onde 
discurre o paseo para os peóns, este nalgúns puntos, nun plano inferior ó da estrada, 
propicia que o perigo sexa máis que evidente como consecuencia de que os turismos 
se precipitan ó mencionado paseo. Neste sentido son motos os veciños que 
habitualmente pasean por esta zona os que teñen trasladado a súa preocupación ante 
este feito.  
Postos en contacto con responsables da COTOP,  estes nos confirmaron que 
técnicamente se poderían atopar medidas de protección nos puntos máis conflictivos 
da variante – principalmente nas zonas onde o paseo discurre nun plano inferior ó da 
estrada –. Dende o grupo Popular pensamos que sería axeitado para garantizar a 
seguridade de peóns e conductores e colocación nestes puntos de barreirras bionda. 
 
Por este motivo propoño ó pleno da Corporación a aprobación do seguinte  
 
ACORDO 
1 – Instar á Sra. Alcaldesa para que solicite á COTOP a colocación destas barreiras 
bionda, naqueles puntos da variante de Viveiro nos que así o determinen os técnicos 
deste organismo.” 
 
Aberta a quenda de intervencións, prodúcense as seguintes:  
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 Pola Sra.Alcaldesa cédese a palabra ao  1er.Tenente de Alcalde D.Jesús 
Fernández Cal, do PSdG-PSOE, quén da comenzo a súa intervención saudando a 
todos/das e dí: “ Ao noso Grupo de Goberno tamén nos preocupa a seguridade vial 
dos veciños e non só aos membros do Partido Popular. A seguridade vial ten que ser 
unha preocupación pero non unha obsesión..Tamén estamos convencidos que ésta( a 
seguridade vial)  non se consigue a base de obras e biondas, mentras  non exista 
unha conciencia vial, circular a velocidades  esaxeradas polo concello... convirte 
calquera zona do Concello no que vostede chama “ de risco considerable” ou risco 
vial. ¿Temos pensado cubrir todo o Concello de Barreiras protectoras?.... 
 
Nos anos que leva aberta a variante só temos un caso que sucedeu o 22 de  
novembro do 2015, no que o turismo se precipitou a nivel inferior onde se atopa o 
paseo.Cando este turismo impactou contra a balaustrada..o conta kilómetros parouse 
nos cento vinte kilómetros por hora. O certo demostra ás claras o que atenta contra a 
seguridade vial...Por certo, a balaustrada xa está posta.-Nos ultimos meses tanto a 
policía local como a garda civil de tráfico están incidindo na prevención da velocidade. 
Nós, en calquera caso, non vamos a poñer atrancos a esta moción. 
 
Intervén  en representación do Grupo Municipal do BNG,  Don Bernardo Fraga 
Galdo, para dicir: “que dicía o Sr. Cal que a veces a seguridade vial se convirte nunha 
obsesión e digo que tamén asuntos que se presentan aquí se convirten en 
obsersivos... e xa falando do tema:  A cuestión da “variante de Viveiro” este problema 
é ténico xa que non temos variantes exteriores e todo o tráfico, todo segue pasando 
pola variante interior-chamámolle así. Polo tanto,  seguimos ano tras ano esperando 
que a Xunta de Galicia nos faiga esta inversión da variante de Viveiro. Mentras tanto 
temos que contentarnos co que temos e,  entendemos,  que esta variante e unha vía 
urbana que ten medidas de seguridade. Pediríamos que,  antes de aprobar esta 
moción,  se faiga un estudo, por parte da policía local ou da Xunta de Galicia,  ou se 
solicite un estudo ós técnicos antes da colocación de barreiras biondas na variante de 
Viveiro, xa que os que estamos aquí non somos ténicos en estradas nin inxeñeiros en 
camiños,canles e portos como para saber que tipo de seguridade e a idónea. Como 
ben dice o Sr. Cal, con un único accidente por exceso de velocidade que se vai fora da 
carretera para o paseo..., para ter seguridade, entón teríamos que pechar todas as 
estradas de todo o mundo e enchelas de biondas para evitar que os coches saian da 
carretera. Entendemos que e preferible facer primeiro un estudio, e veño en pedir  
aos compañeiros do Partido Popular que cambien a moción por facer un estudio 
primeiramente ou solicitar que se faiga por expertos. 
 
Intervén en representación de Son Viveiro, D. Marcos Besada Alvarez, e ven 
en dicir que considera as palabras do compañeiro do BNG, Sr.Bernardo Fraga e nós 
tamén pedimos ao Partido Popular que se poida acompañar dun informe técnico e que 
se teña en conta o medio paisaxístico e o impacto ambiental que suporía instalar esas 
barreiras. 
 
 
 
 
Seguidamente, pola  Sra. Alcaldesa dase un segundo turno de intervencións, 
sendo as seguintes: 
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 intervén en representación do Partido Popular D. Antonio José Bouza Rodil, quén 
dí que esta moción preséntase pola inquietude dos veciños e veciñas que o solicitaron 
o seu Grupo e nós non sabemos si é unha obsesión pero sí que é unha 
necesidade.Revise o Sr. Cal as hemerotecas xa que hai máis dunha saída ao paseo 
marítimo. Continúa e dí,  Nós estamos preocupados por este tema como están moitos 
vecinos e eferente á balaustrada, como dixen, conviña colocala, non está colocada, 
esta presentada nada máis.  Referente o de solicitar  un estudo, xa o  digo na moción 
e estou de acordo 
de que  sexan os técnicos da COTOP os que determinen a necesidade de colocalas e 
que sexan os propios técnicos de carreteras que determin os puntos onde deban ir, si 
é que se deben colocarse;pois solicito instar ao Organismo para que se faga pola 
COTOP.Non digo que o faga a Policía Local, digo que o faga o Organismo. 
 
Seguidamente intervén D. Jesús Fernández Cal, Tenete de Alcalde do PSdG-PSOE, 
para apuntar que , examinada a hemeroteca, si  ten coñecemento de que hai decenas 
de coches, que invadiron as aceras e tiraron farolas, pero nese punto, en concreto,  
que se vaian fora para o paseo, non teño coñecemento. Continúa e dí que nestes 
casos o tema é que nas aceras habería que colocar biondas en todas as aceras do 
concello porque os coches suben por encima das aceras. Ao final da variante-cerca 
dos semáforos-non sei cantos coches foron contra a balaustrada que está ao mismo 
nivel da carretera. Quero dicir que, ao marxen da estética, e non digo que si existe un 
punto conflictivo non se poñan as biondas e en xeral son máis para protexer ós 
vehículos e non aos peóns.Nós estamos de acordo como cos restos dos Grupos, que si 
o podemos estudar sería ben, senon tampouco vou poñer ningún atranco á 
moción..non vai ser que mañá poida pasar algo... 
 
 intervén Don Bernardo Fraga Galdo, voceiro do BNG e ven en facer fincapé en que 
se podería facer un estudo da instalación de barreiras biondas. 
Pido que se faga un estudo antes de que se coloquen barreiras biondas e que se diga 
que medidas de seguridade serian idóneas, deste xeito e si o compañeiro do PP 
admite a modificación,o noso Grupo votaría a favor da moción, do contrario, nós 
vámonos abster. 
 
Polo representante do P.P.,  D. Antonio José Bouza Rodil dícese que está conforme a 
que se faga un estudo por parte da COTOP . 
 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación acordándose, por 
unanimidade, a aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal do P.P. no 
senso seguinte: 
 
 
 
 
 
1.Que pola Alcaldía se solicite á COTOP que  se faga un estudo que determine 
a colocación de barreiras bionda, naqueles puntos da variante de Viveiro nos 
que así o determinen os técnicos deste organismo. 
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“6.- MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE VIVEIRO PARA A RENOVACIÓN DA REDE XERAL DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA – TRAMO DEPURADORA DE LANDROVE ATA A PONTE DO TREN EN 
XUNQUEIRA. 
 
“Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio  José Bouza Rodil, que 
procede á lectura da moción, que literalmente di: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O pasado 29 de marzo aprobábase o Orzamento da Diputación de Lugo para o ano 2016, 
podendo comprobar como Concellos veciños coma O Vicedo, Xove, Cervo,  
 
Foz, Barreiros, Ribadeo ou Mondoñedo, recibían cuantiosas achegas nominativas para a 
realización de distintos proxectos. 
A nosa sorpresa era mayúscula ó comprobar como non aparecía nada nominal para o Concello 
de Viveiro, a pesares das innumerables necesidades que temos e de que a Sra. Alcaldesa é 
Diputada Provincial e responsable dunha area de goberno, o que nos leva a pensar que non 
pediu nada para o noso Concello ou que lle dan igual os problema dos veciños. 
Son moitas as necesidades do noso Concello, pero por tratarse dun servizo básico e que non 
esixe máis demora debido ao gran número de roturas e perxuicios que orixina, cremos que é 
necesaria e inmediata a renovación de rede xeral de abastecemento dende Landrove ata a 
ponte do tren en Xunqueira. Esta canalización que discurre dende o barrio de Xunqueira ata a 
ponte de Landrove ó largo da estrada LU540 – aproximadamente uns 2,5 km. – é unha 
canalización moi antigua, con máis de trinta anos e as tuberías son de fibrocemento. Da 
servicio a uns 2000 habitantes empadroados nestes barrios, si ben nos meses de verán poden 
incrementarse nun 30/40%. Nos últimos anos rompeu con moita frecuencia en distintos puntos 
deste tramo, ocasionando como xa dixemos innumerables problemas e perxuicios ós usuarios 
desta zona – veciños, hostaleiros, industriais...-, que se ven privados dun servicio básico e de 
primeira necesidade como é o do suministro de auga durante moitas horas e  nalgúns casos 
durante días. 
 
Dende o PP de Viveiro somos moi conscientes das moitas necesidades que ten o noso Concello 
e xa que non o fixo a Sra. Alcaldesa imolo facer nós, pedirlle a Diputación Provincial de Lugo 
que con cargo a aplicación orzamentaria 9430.762 trasnferencias a outras entidades locais – 
onde aparecen 2.400.000 euros -, se acometa a renovación de rede xeral de abastecemento 
dende Landrove ata a ponte do tren en Xunqueira. 
 
Por este motivo propoño ó pleno da Corporación a aprobación do seguinte ACORDO: 
 
Instar á Diputación Provincial de Lugo que acometa a realización da obra de renovación da 
rede xeral de abastecemento de auga no tramo comprendido entre a depuradora de Landrove 
e a Ponte do tren en Xunqueira.” 
 
 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que sinte moito que se acabe este tono distendido 
desta sesión do pleno,  pero non me queda outra que contestarlle a vostede o seguinte: “ 
paréceme unha desfachatez que, por parte do Partido Popular de Viveiro, dígase que á 
Alcaldesa non lle interesan os  vecinos e veciñas de Viveiro tendo en conta,  que se 
acaba de inaugurar unha rúa, a Avenida de Cervantes, que é unha obra de 400.000 
€uros pagada integramente pola Deputación de Lugo. 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 105

 Vostede,  ben sabe,  que aínda que  nos presupostos da Deputación non vaia 
nominativo  Viveiro,  si,   que ten,  e hai aportacións para o Concello de Viveiro. Esa e 
a misma explicación que  deu o  Partido  Popular cando se falaron dos presupostos 
elaborados pola Xunta de Galicia, pero hai unha diferencia,  que é que a Xunta de 
Galicia non aporta nada para o Concello de Viveiro e a Deputación de Lugo si. A 
Deputación de  Lugo para máis datos, xa ten invertido cerca de dez millóns de Euros 
en obras solamente. Sin olivdar as actividades deportivas, culturais, o parque de 
bombeiros. 
 
 E unha desfachatez que o Partido Popular faí uns meses, cando Elena Candia estivo 
de Presidenta da Deputación de Lugo, moi pouco tempo,  
afortunadamente, pero na última Comisión de Goberno aprobou cinco millón de Euros  
en obras para os Concellos da provincia de Lugo. A maioría afines ao  Partido Popular 
como: Cervo, Foz, Xove, concellos que, afortunamente teñen superavit. Ahí o voceiro 
do Partido Popular non se preocupou nin por Viveiro nin pola tubería de 
Xunqueira...preocupase neste intre que está gobernando o Partido Socialista, pero da 
mesma maneira que se preocupan que arranxen a tubería; da mesma maneira, 
deberán vostedes instar á Xunta de Galicia para que tiren, dunha vez, a segunda fase 
dos galpóns do muelle. Da misma maneira, deberán vostedes instar á Xunta para que  
reparen tamén a segunda fase da EDAR prometida en campaña electoral fai sete 
anos. 
Que arranxen tamén a emisión do emisario principal para que , con perdón,  non saia a merda 
do Porto de Celeiro. Tanto que se congratula, loxicamente, dos intereses dos vecinos e 
veciñas de Viveiro e que están por enriba de calquer interese partidista, dicir que este 
Goberno e a Alcaldesa foi elexida polos veciños e veciñas de  Viveiro, non polo 
partido. 
 
 Dicir tamén, cando a Xunta de Galicia ningunea a este Goberno municipal e  tamén 
ós compañeiros do BNG e do SON Viveiro, cando fan isto, vostede non sale a defender 
aos que representamos ós vecinos de Viveiro. Cando veu a Directora de  Conservación 
do Medio Ambiente ó Souto da Retorta estaban vostedes.., e a nosoutros no nos 
chamaron,  e non se dixo. Cando veu o Conselleiro de Educación ó Instituto, digan o 
que digan, non é forma de convocar a un Goberno municipal por correo electrónico 
que nin siquera existía xa. 
 Cando vamos  á Xunta de Galicia a falar co Secretario de Educación para o tema do 
Conservatorio, somos recibidos por outras persoas..., e iso tamén é un desprecio para 
un Goberno municipal de Viveiro. Cando vamos a Portos e quedamos co encargado de 
Portos, recíbenos un técnico.., e iso é  
 
un desprecio para un Goberno municipal que representa ós veciños e veciñas de 
Viveiro. Temos que ser coherentese, e volvendo ao tema da  
 
moción, eu  sempre reivindiquei que as Administracións contribúan para paliar as 
necesidades, nesta época de recortes, neste caso ó Concello de Viveiro con 
dificultades, e reivindico totalmente o apoio das Administracións. Sabemos que 
concellos con dificultades levan millóns de euros para as instalacións e arranxos das 
traidas de augas. Haberá só uns dias publicóuse nunha nota de prensa  onde o alcalde 
de Ribadeo solicitaba colaboración á Xunta de Galicia, a Augas de Galicia- Consellería 
de Medio Ambiente,  para  solventar os problemas que os concellos arrastran coa 
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canalización da auga, pero parece que ó Partido Popular non lle debe preocupar este 
tipo de obras. 
 
Continúa dicindo, na actualidade, evidentemente, é un tema que nos preocupa, xa 
que nesta época se teña que sofrir este tipo de anomalías, loxicamente,  preocúpanos 
moito, pero na canalización xeral que vostede alude os que se quedan sin suministro 
de auga son os que viven  despois da curva de Xunqueira e non da Ponte. 
 
 A seguír indica, na actualidade o Goberno municipal despois dun estudio de número 
de afectados, non os que vostede apunta, vai instalar unhas  
 
válvulas e son actuacións inmediatas. A valoración total da tubería, no noso proxecto 
ou presuposto ascende a uns  720.983 euros con IVA incluido, e vese unha diferencia 
entre vostedes e nós. Pero sí que é unha obra que nos preocupa e que temos que 
buscar financiación. 
 
O Partido Socialista presenta unha enmienda a esta Moción,  e dí: “ Instar á 
Deputación Provincial e á Xunta de Galicia a partes iguais para que acometa a 
realización da obra de renovación da rede xeral de abastecemento de auga no tramo 
comprendido entre a depuradora de Landrove e a Ponte do tren en Xunqueira 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D.Bernardo Fraga 
Galdo para dicir  que non sei si é necesario tanta belixerancia e tanto recordo, pero 
nós,  vamos a votar a favor da moción coa enmenda si se  
acepta, porque entendemos que a Xunta de Galicia tamén se ten que implicar algo, 
pois como dí a Alcaldesa, cando lle interesa axilizar algo  ao Partido Popular de 
Viveiro, pois vemos que a Xunta accede... Polo que deberían vostedes utilizala no só 
para os intereses do seu Grupo senon para os intereses e para as necesidades de 
tódolos veciños e veciñas de Viveiro. 
 
O problema que temos coa Rede de abastecemento de auga tamén ten unha incursión 
no noso Concello cando no ano 2008 o Partido Socialista lle regala a concesión á 
Empresa Aquagest  ata o ano 2032. Baixo o noso punto de vista, un regalo. 
Actualmente temos zonas que non se da reparado a auga e poñemos un exemplo moi 
clao, que debeu de romper  
 
 
máis de vinte veces en Celeiro no Rego da fonte. Nestes casos,  e si non houbera esta 
condena ata o ano 2032,  poderíase solucionar doutra maneira  
sen ter que vir sempre as Administracións a solucionar os problemas. Neste caso o 
importe é moi elevado, habería que analizar todalas necesidades e  
facer por tramos, xa que si lles solicitas un millón de euros ás Administracións darán 
marcha atrais. Si se acepta a enmenda vamos votar a favor. 
   
Intervén a Sra.Alcaldesa para dicir que primeiro se vota a moción e despois se vota a  
enmenda  aparte. 
 
Intervén o Concelleiro de Son Viveiro, D. Marcos Besada Alvarez, para dicir  
que este tramo de tubería, nos poucos anos que leva vivindo en Viveiro, fai uns sete 
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años,   sempre lembra que rompe a tubería adentrada ao Concello de Viveiro, sempre,  
cando sucede,  estamos sobrepoblados poque temos a todala xente  que veranea en 
Viveiro e no seu termo municipal, e produce este tipo de enchentes no caudal  que fai 
reventar estas tuberías. Estamos tamén cansos de ver na prensa os cortes e os 
partidos políticos que dependen das Deputacións, sempre se esteñan xugando a cara 
ou cruz, a ver quen é a administración que arranxa....Consideramos que temos que 
ter potestades sobre os nosos veciños e as suas instalacións, digo de todolos vecinos 
de todalas parroquia que dependen do Concello de Viveiro.Ademáis, desde fai anos, os 
Partidos políticos que pasaron pola Deputación provincial sempre teñen na cabeza o 
mesmo tema, o turismo....Estas instalacións da auga tamén afectan ó turismo. 
 
Temos en conta que hai partidas de axuda na Deputación pero tamén queremos que a 
Xunta de Galicia, neste senso, se molle. Esa é a nosa opinión e esa é a nosa postura 
con respecto a esta moción do Partido Popular. Consideramos  que debe de ampliarse 
e facer unha rede de suministro de auga en condicións que asegure a traida de augas 
a todos os veciños e veciñas de Viveiro 
 
Intervén o representante do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio José Bouza 
Rodil, para dicir que respecto  a  pedir cousas á Xunta de Galicia, parécelle ben, xa 
que vostede é a Alcaldesa e podería dirixirse á Xunta de Galicia cando quixera e non 
no fixo ningunha vez. O único certo é  que nin o pideu na Xunta de Galicia nin no 
pideu na Deputación, e agora ven con esta enmenda á sesión do pleno. Se vostede 
quere traer unha moción ao Pleno, pois adiante, pero hoxe toca falar da moción que 
traemos os membros do P:P, e que é unha realidade dos veciños e veciñas que viven 
nesa zona de Xunqueira e que veñen a sofrir un día sí e outro tamén as roturas da 
traida de augas. Nun Pleno tense dito que a traida de augas costaba un millos de 
euros e agora vemos que costa trescentas mil euros menos e que o Concello non ten 
fondos propios para arranxar este servizo e que habería que recorrer a outras 
Administracións... Pois ben, aquí ten a primiera oportunidade xa  que  hai consignados 
2.400.000 euros,  que a Deputación non ten asignados nomes nin apelidos. Podemos 
poñernos os primeiros na fila para ser os primeiros en solicitalos e parte dese diñeiro 
que  
 
veña  para Viveiro e así se poida executar esta obra tan necesaria. Pense que hai 
partida económica e ten vostede, asegurados, os doce votos dos membros do Partido 
Popular, que apoiarían a súa proposta e con un voto de vostede acadaría trece votos. 
Engade que son suficientes  votos si vostede ten a vontade de levar este tema á 
Deputación para que vaía adiante.  
 
Repito é unha oportunidade única para solucionar os problemas da traida de augas 
dunha vez para sempre. Continúa dicindo.. Nós non estamos a pedir para o PP senon 
para os veciños que non poden estar con esta inseguridade de cando volverá a 
romper e quedarse sin auga. Estes veciños que pagan os recibos e que non se lles 
desconta cando non teñen suministro..., situación demencial no século vinteún. Repito 
que é unha oportunidade única e pido que apoie esta Moción que é o primeiro  paso 
para dar solucións a esta traida e estamos dispostos a ceder a nosa memoria e o noso 
proxecto para que o compare e presente, caso que se aprobe, mañá mesmo. Digo que 
ten moitas novias ese remanten do que estou a falar, que non está comprometido e 
os veciños e veciñas de Viveiro ben se merecen este servizo da rede de auga. 
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que sí sabe que é unha necesidade urxente a 
renovación da rede de augas de Viveiro., que pensamos arranxar esa tubería e temos 
un proxecto realizado.. aínda que neste intre presentamos unha enmenda á moción e  
vamos votar primeiro a moción e despois a enmenda, si sale a moción aprobarase coa 
enmenda. 
 
Intervén o representante do P.P., D. José Antonio Bouza Rodil para dicir que él é o 
que propón a moción  e é quén ten que decidir si acepta ou non as enmendas. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa  para facer fincapé en que se vote a moción  e despois  se 
vote  aparte a enmenda, (diso sabe moito a súa compañeira da Deputación Elena 
Candia) polo que si se aproba a moción irá coa enmenda da proposta nosa de instar á 
Deputación e ä Xunta de Galicia.... e  digo que xa estiven asesorada de que se pode 
facer asi. Que a parte de votar a moción tense que votar a enmenda si ou si,  e ven 
sendo habitual..., que se vote a moción e a enmenda. 
  
Intervén o representante do P.P. para pedir “un receso” e falar cos compañeiros de si 
admiten a enmenda á moción. Asentindo pola Sra.Alcaldesa. 
 
Seguidamente, polo representante do P.P., D. José Antonio Bouza Rodil dícese que se 
acepta a enmenda na moción presentada. 
 
Non existino máis debate, procédese á votación da moción presentada polo P.P., 
arroxando o seguinte resultado: con oito votos a favor, correspondentes aos grupos: 
P.P (4)., BNG (3),  (1).Son-Viveiro. 
Abstencións. PSOE. (seis) 
Votos en contra:ningún. 
 
 
 
Seguidamente sométese a votación a enmenda presentada á moción do Partido 
Popular  polo Grupo Municipa do PSdG-PSOE. Votos a favor: por unanimidade de 
todolos grupos. (16 ) votos. 
 
Polo que o Pleno corporativo acorda: APROBAR a Moción do P.P. coa enmenda 
presentada polo Partido Socialista de Galicia, do seguinte xeito:  
 
“Instar á Diputación Provincial de Lugo  e á Xunta de Galicia  para que  acometan a 
realización da obra de renovación da rede xeral de abastecemento de auga no tramo 
comprendido entre a depuradora de Landrove e a Ponte do tren en Xunqueira.” 
 
 
7.- MOCIÓN DE SON VIVEIRO PARA A ELABORACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA 
DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS E VIAIS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS 
OPERACIÓNS FORESTAIS E SIMILARES. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal Son Viveiro, D. Marcos Besada 
Alvarezl, que procede á lectura da moción, que literalmente di: 
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“Distintos concellos teñen regulado xa esta situación aprobando ordenanzas que favorecen a 
protección de viais rústicos de dominio público local en relación coas operacións forestais e 
similares. 
 
O Concello de Viveiro, con motivo das sacas de madeira, sofre periódicamente danos e 
desperfectos nos seus viais que impiden a súa utilización en boas condicións por parte do resto dos 
usuarios e usuarias; aínda non conta cun censo actualizado dos viais  
rústicos, tanto asfaltados coma sen asfaltar e carece ademais dunha regulación que posibilite e 
identificación da persoa causante dos danos ocasionados por estas  
actividades evitando que sexan as administracións públicas as que frecuentemente teñan que 
afrontar o custo do arranxo dos mesmos. 
 
A regulamentación, por medio da presente ordenanza, das operacións de saca de madeira 
fundaméntase no uso das competencias que lle atribúen ao Concello os artigos 25.2 d) e 84 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local; os artigos 6, 80.2 d) e 286 e 
seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración Local de Galicia; e os artigos 74 e 
seguintes do R.D. 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das 
Coporacións Locais. 
 
Co fin de protexer e conservar as pistas forestais dentro do termo municipal de Viveiro, o Grupo 
Municipal de SON VIVEIRO  a petición dos veciños e veciñas, exerce esta iniciativa para a  
adoptación de medidas, para o cal ofrecémonos como colaboradores, e somete á consideración do 
Pleno a aprobación dos seguintes ACORDOS: 
 
 
 
 
 
1. Creación dunha Comisión de Estudio para elaborar co asesoramento técnico necesario o texto 

de Anteproxecto da Ordenanza reguladora da protección dos camiños e viais municipais en 
relación coas operacións forestais e similares. 

 
2. Darlle publicidade a este acordo co fin de facilitar reclamacións e suxerencias a través da 

participación dos distintos colectivos relacionados co sector na elaboración da Ordenanza. 
 
3. Someter ao Pleno para a súa aprobación inicial o Anteproxecto da Ordenanza.” 
 
Pola Sra. Alcaldesa cédese a palabra ao Tenente de Alcalde D. Jesús Fernández Cal, 
concelleiro de Medio Rural e representante do Grupo de Goberno PSdG-PSOE,  quén ven en 
dicir que  nestes anos de crise profunda a venda de eucalipto no concello de Viveiro e importante e 
por esta razón, dende o concello, respondeuse puntualmente e  con prontitude,  e incluso deixando 
de atender traballos en vista da   gran cantidade de madeir vendida e en condicións climáticas moi 
adversas para as pistas municipais. Desexamos aclarar que:” O Concello de Viveiro dispón dunha 
normativa aprobada na época en que gobernaba o Partido Popular e que nunca chegou a 
aplicarse....Esta normativa grava unha cantidade por tonelada de madeira extraida e ademáis obliga 
ao empresario a reparar os danos causados nas pistas municipais.  
 Continúa dicindo que, o redor do ano 2008 obligóuse ós maderistas a depositar uns avals no 
concello. Poucos meses despois,  a Asociación Provincial de maderistas solicitou unha reunión cos 
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concelleiros de aquel momento, de medio rural e de todos, naquela reunión e ante o compromiso da 
Asociación de Maderistas firmouse un convenio de facerse responsable dos desperfectos. A 
resposta de aquel convenio asignada por todos, non foi a esperada polo goberno local. A día de 
hoxe,  os maderistas teñen  a obriga de cubrir no concello unha solicitude de corta onde se 
comprometen, entre outras cuestións, a reparar os danos que faigan nas pistas municipais. 
Continua dicindo., Quero deixar constancia de que este equipo de goberno nos ultimos dez anos, 
dedicou decenas  e decenas de horas en facer un seguimento das cortas realizadas no concello.Estan 
pendentes de reparación a cargo dos maderistas: as pistas da Torre, en San Pedro;Barbeito,A 
Carreira, o Xuncal , e en Vieiro entre outras...Desexo resaltar que si  hai unha normativa 
imprescindible,  non é menos,  o disponer de persoal municipal para facer un seguimento sobre o 
tema.O maior problema con que nos estamos atopando e que, unha parte de maderistas non avisan 
da corta que van a facer e carecemos de persoal que visile. O noso grupo vai votar afirmativamente 
a esta Moción de Son Viveiro. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D., Celestino Valentín García Paz, 
quén da comenzo a súa intervención saudando a todos e todas e dí: “ que  quer agradecer a 
megafonía, e quería dicir que o noso  concello ten duas riquezas importantes;  unha é a pesca, e 
outra é a masa forestal. E despois da exposición do Teniente de Alcalde Jesús Cal, en algunhas 
cousas estou de acordo e en outras non. Nótase lagunas na organización do corte da madeira no 
Concello de Viveiro e o que se trata é de contribuir e arranxar as pistas rurais do Concello. 
 Continúa dicindo,  que todos sabemos que esas pistas rurais son  pistas que non son nin para 25t.  
nin para 40 toneladas. En condicións,  coa carga serian unhas 25, pero cando se achegan ao 
concello,  e fan a solicitude e din que van facer unha tala de madeira,  
 
 
 
 todo moi ben, vamos a examinar as pistas e están ben, pero na segunda tala xa non quedan tan ben 
as pistas rurais..., porque son pistas que non aguantan tanto peso,  pagando o pato,  o último que lle 
toque debido ó deterioro pola carga,  moitas veces en demasía para tales pistas forestais. O máis 
grave é que brilan pola súa ausencia totalmente ás medidas de seguridade, non só para os maderistas 
senon para aquelas persoas que circulan dentro das zonas que se está cortando a madeira pola 
carretera.Por exemplo, no ceminterio de Covas, porqué están mismo ó lado e non hai vallas 
protectoras,  tampouco señalización, tampouco vixilantes que se dediquen a controlar.....As medidas 
de seguridade non existen e son puntos moi importantes que pensamos que se teñen que recoller na 
Ordenanza que se faiga.Por eso, simplemente facer unha comisión, tal como se pide na moción, non 
chega unha solicitude e digo que é mellor a Ordenanza para partir de diversas toneladas, zonas, e o 
Partido Popular vai apoiar esta Moción . 
 
Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro en representación do B.N.G., e dí que vai apoiar 
a Moción de Son Viveiro da preparación e a posta en marcha dunha Ordenanza reguladora da 
protección dos camiños e vias públicas municipais. Dí tamén que, como dician vostedes a masa 
forestal e unha das fontes de riqueza de Galicia e  o BNG vai estar semprea a favor dunha 
Ordenanza, vai estar sempre a favor dunha normativa que regule todo isto.  
Referente á normativa que había,   xa fai anos sobre ao ano 2002,  dende o noso punto de vista e do 
meu en particular,  non estoy de acordo na política  impositiva en euros/tonelada á saca de madeira 
porque eso vai en contra dunha política de “ boas prácticas” que é o que se debe imperar, e si se 
impón  deste xeito, pagará igual o depredador que o que se enche de boas prácticas.  Debemos ir a 
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unha normativa que nos evite a maior parte dos danos, tendo en conta que a actividade 
fundamentalmente faise cunha serie de maquinaria que  as vías de saca no nas soporta. 
Digo tamén unha actividade deste tipo con esta fonte de emprego, volumen económico, a 
administración autonómica debería velar pola mellora desas vias de saca. E despois podemos falar 
de listaxes, melloras,  amén á comunicación entre o distrito forestal e non todas as empresas se 
comportan igual, non é o mismo o  depredador que o que cuida as  actuais vias de saca,  e digo 
tamen que unha actividade con esta volumen económico debería verlar pola infraestructura. 
 
Intervén D.Marcos Besada Alvarez, en representante de Son Viveiro, estamos moi contentos de 
volver a recuperar o tono dialogante neste pleno.Ben sabemos as necesidades que o servizo de 
medio ambiente ten por falla de persoal, pero que se teña en conta este sector pola conselleria,  que 
Medio ambiente teña en conta este sector e poder perseguir a esas persoas que son depredadores,  e 
evidentemente estamos encantados de escoitar ao compañeiro do Partido popular  dialogando con 
todos,  e tamén encantado con compañeiro Sr. Galdo Dopico pola súa experiencia.Sin  
perder de vista o noso sector forestal que tamén é moi importante para o sector turístico para o 
sector deportivo, para facer senderismo e coñecer rutas e demostrar que non temos abandonado os 
nosos montes, que se diga que ben está o monte e remato dicindo que estou encantado de que esta 
moción saia adiante. 
 
 
 
 
Pola Señora Alcaldesa concédese un segundo turno de intervencións de: 
 
Intevén o concellerio Jesús Fernande Cal, quén comenta que o coarenta por cento 
de enerxía que dedica a este concello é como concelleiro de medio rural, e non quería 
cargar as tintas referente aos mederistas..., pero hai autenticos “piratas” que non 
respetan nada e  nin siquera avisan de que van facer a corta de madeira. Teríamos 
que ter catro vixiantes para estar pendentes dos destrozos das pistas forestais e unha 
cousa e a teoría e outra a práctica. Os concellos veñen quedando por detrais e os 
ingresos son primoridiais na corta e venda de madeira agora que noh hai 
construcción. Dende o ano 2006 ingresábase uns dous millóns de euros anuais, neste 
intre, estanse ingresando uns 200.000 euros anuais. Estanse perdendo un millón e 
medio de euros e Medio Rural non mira para as pistas rurais, excepto e salvo para as 
pistas mancomunadas, as pistas municipais, xa poden facer o que lles día a gana 
nelas. 
O nos Grupo está encantando de que se faiga una reglamentación e normativa de uso 
das pistas forestais do termo municipal. 
 
 

Intervén o concelleiro do P.P. D. Celestino Valentín García Paz,  para dicir que, 

refiríndose ao concelleiro do Medio Rural Sr. Fernánde Cal, voulle dicir que eu non o 
critico,  e no dudo das horas que emprega na súa concellería, pero tamén teño que 
dicir que non estou de acordo coa forma da saca da madeira nas pistas forestais, e  
digo,  que non estou de acordo  e  do que faleí non vou volver a repetir, penso que 
con esta Ordenanza non só se vai levar a cabo unha regulamentación senon  que 
trataremos de potenciar as pistas rurais e trataremos de que sexan máis seguras e do 
resto estamos dispostos a colaborar. 
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Intervén D.Marcos Besada Alvarez, en representante de Son Viveiro, para dicir 
que quede claro que non perseguimos ao sector foresta. Sabemos que é unha riqueza 
económica importate e hai moitas oportunidades non só da madeira, referente ao 
concelleiro de medio rural,non dudamos da súa enérxica persoa,  e do traballo que se 
esta facer, pero é insuficiente a hai que apuntarno e face participes ao resto das 
administracións en colaboracións e facer calquer tipo de denuncia si hai que facela. 
 
Non producíndose máis intervencións,  pola Señora Alcaldesa sométese a votación a 
Moción presentada por Son-Viveiro, arroxando o seguinte resultado: con dezaseis 
votos a favor (16): polo que o Pleno Corporativo, por unanimidade de tódolos grupos,  
ACORDA: 
 
APROBAR A MOCIÓN DE SON VIVEIRO PARA A ELABORACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS E VIAIS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN 
RELACIÓN COAS OPERACIÓNS FORESTAIS E SIMILARES EN TODOS OS SEUS 
PUNTOS. 
 
 

 
 
 
8.- MOCIÓN DE SON VIVEIRO CONMEMORARIVA DA II REPÚBLICA 
 
Don Marcos Besada Álvarez, Concelleiro do Grupo Municipal de Son VIVEIRO presenta ó Pleno 
esta moción que literalmente di: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O 14 de abril cumpriranse 85 anos da proclamación da II República, o primeiro réxime democrático 
da nosa historia que instaurou un verdadeiro Estado de Dereito e proclamou o principio de 
igualdade dos españois ante a lei, ao proclamar España como “unha república de traballadores de 
toda clase que se organiza en réxime de Liberdade e de Xustiza”, o principio de soberanía popular, 
establece o sufraxio universal para homes e mulleres maiores de 23 anos. En economía a propiedade 
privada quedou suxeita aos intereses da economía nacional, constituíuse un “Estado integral, 
compatible coa autonomía dos Municipios e as Rexións”, o principio de laicidade “o Estado, as 
rexións, as provinciais e os Municipios, non manterán, favorecerán, nin auxiliarán económicamente 
ás Igrexas, Asociacións e divorcio así como o encino primario laico, gratuito e obrigatorio, e 
recoñécese a liberdade de cátedra. 
 
A II República promoveu o avance na transformación da nosa sociedade, na defensa das liberdades 
individuais e colectivas, e na consecución da xustiza social. 
 
Este sistema democrático acabou coa derrota na Guerra Civil para dar a máis de 40 anos de 
franquismo, de representación e de retrocesos. 
 
O 14 de abril ten que ser unha data reivindicativa para reclamar o dereito á República e facer unha 
homenaxe a todos os alcaldes e concelleiros dos concellos daquel período, así como condenar o 
golpe de estado franquista contra a II República. 
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Por todo isto, o Grupo Municipal de SON VIVEIRO somete á consideración do Pleno a aprobación 
dos seguintes ACORDOS: 
 
1.- Condenar o alzamento militar do 18 de xullo de 1936 contra o goberno lexítimo da II República 
española. 
 
2.- Que o 14 de abril ondee a bandeira republicana na sede consistorial, ou na praza principal o do 
municipio, para facer unha homenaxe a todas as persoas que defenderon a II República así como ao 
período democrático que se inaugurou. 
 
3.- Que o concello organice no municipio actos conmemorativos e divulgativos do 85 aniversario da 
proclamación da II República, así como promover actividades encamiñadas á rehabilitación política 
e cívica de todos aqueles cidadáns e cidadás que foron víctimas da represión franquista xa fose 
durante o alzamento militar, ou durante a posguerra.” 
 
 
 
Aberta a quenda de intervencións prodúcense as seguintes: 
 
Intervén o representante do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio José Bouza 
Rodil, Quen ven en manifestar que xa en varias ocasións e con respecto a primeiro 
punto da moción,  denunciamos os crímenes pola guerra civil e polo franquismo e 
condenamos o alzamento militar 
Con respecto ao seguno punto da súa moción, consideramos que a 
Constitución española  establece que a bandeira é a que é ( art. 4.1 de la 
Constitución española y xa sabe que está formada por tres franxas horizontais 
etc,... e esa é a bandeira,  e son as que teñen que estar nos organismos e 
edificios públicos e ondear nos concellos e demás organismos,  e senon que se  
informe sobre a legalildade ou non. 
Continúa dicindo que tódalas victimas son iguais e deberían estar situadas nun 
plano de igualdade. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D.Bernardo Fraga 
Galdo, para dicir que está de acordo na condena ao alzamento militar pero vamos a 
solicitar que Son Viveiro permita a votación por separado, xa aque este concello é 
democrático  polo tanto, si é posible, desexamos se separen os puntos na votación, xa 
que nós non estamos a favor en poñer a bandeira da república nun edificio publico 
porque é inconstitucional e agradezo se vote por separado. 
 
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que tamén prefire a votación por separado dos 
puntos da moción. Continúa e dí: nós condenamos  todo este tipo de violencia 
dictatoriais e tamén estamos a favor da  memoria histórica, que está aprobada. Ahora 
acatamos a Constitución actual e tamén digo que  estamos a favor en condenar o 18 
de xullo, diso si, pero de ondear  a bandeira republicana nos edificios públicos, non. 
Non,  porque non se está a cumplir coa Constitución actual.Nós non vamos a votar a 
favor de que ondée nun edificio oficial. Tampouco vamos a ter problemas en autoriza  
par,a facer algún acto conmemorativo da influencia da república en España e non 
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vamos a  ter ningún inconvinte en que se fagan actos pero pedimos votar por 
separado os puntos da moción. 
 
Intervén Son Viveiro,  e quer resaltar a importancia que ten na historia este 
acontecemento. Consideramos importante  transmitir estes valores e ten cabida neste 
intre. Digo tamén que é unha proposta presentada por Son Viveiro que non está a 
representar a ningún partido político e que se acepta que se voten por separados os 
puntos da moción. 
 
 Non existindo más  debate, procédese á votación da Moción presentada por Son-
Viveiro, arroxando o seguinte resultado: 
 
 Punto número un, Votos a favor: por unanimidade ( 16 votos ). 
 
 
Punto número dous.Votos a favor:  Uno.(Son Viveiro) 
Votos en contra: catro (4) que resulan ser de P.P. 
Abstención: once (11) que resultan ser (8 do PsdG-PSOE e tres (3) do BNG). 
 
Punto número tres. Votos a favor: por unanimidade (16). 
Polo que o Pleno corporativo ACORDA: 
 
Aprobar os puntos números:  un (1) e tres (3) da Mocións presentada por Son Viveiro . 
 
Rexeitar o  punto número dous (2) da  Moción presentada por Son Viveiro. 
 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA AO PLENO DA CORPORACIÓN. 

 
ASUNTOS URXENTES: 
Pola Señora Alcaldesa dase conta ao Pleno Corporativo de incluir na Orde do Día a 
proposta efectuada polo representante de Son Viveiro de inclusión de cláusula 
relativa aos empregados dependentes do contratista que execute a contratación 
denominada “Servizo de axuda no fogar para persoas dependentes do Concello de 
Viveiro (Expte. CT 2015/4), recollida no acordo de aprobación  do devandito 
expediente, efecuado polo Pleno da Corporación, en sesión levada a cabo o pasado 
día 10 de marzo de 2016, sendo preciso que o texto suxerido polo Concelleiro de 
Son Viveiro, recollido no acordo plenario, debe materializarse nunha concreta 
cláusula no prego de cláusulas administrativas particulares do referido expediente, 
veño en propone ó Pleno, por razón de urxencia a inclusión desta proposta na 
Orden do Día. 
 
O Pleno corporativo,  de conformidade co establecido no artigo 82.3 do ROF, por 
unanimidade, ACORDA: Ratificar a urxencia desta proposta da Alcaldía, que 
textualmente di: 
 
“Que no parágrafo primeiro da cláusula 27 do prego de cláusulas administrativas 
particulares, denominada “Otras obrigas do contratista”, do expediente denominado 
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“Servizo de axuda no fogar para personas depedendentes do Concello de Viveiro”, 
se inclúa expresamente a seguinte redacción: 
 
“A execución  do contrato realizarase por parte do contratista con total respecto ao 
cumprimento da normativa vixente en materia de xornada labora, conciliación, 
retribucións, así como calquera outro aspecto regulado na normativa laboral que 
afecte aos traballadores”. 
O Pleno Corporativo, por unanimidade, acorda aprobar a inclusión da cláusula 
antedita. 
 
 
 
 
 
 
 
10.-  ROGOS E PREGUNTAS. 
 
      
 D. 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) Na Avenida de Lourdes dentro do casco histórico da nosa cidade, entre as 
vivendas nº 22 e 36 observamos a falta dunha farola de alumeado público. 
Seguramente estaba situada no nº 34  (dita vivenda doi derruida fai tempo) 
motivo polo que se nota a falta de alumeado. Por este motivo ROGAMOS ó equipo 
de goberno que se coloque unha falora entre as vivendas antes mencionadas para 
solucionar a falta de alumeado nesta zona. 
 
Pola Sra. Alcaldesa, Dona María Loureiro Gonzalez se lle resposta: 

Co fin de facilitar o paso de determinadas imaxes nas procesións de Semana 

Santa, hai uns catro anos a Xunta de Cofradías solicitou sacar temporalmente unha 

farola que se encontra á altura do número 23 da Avda de Lourdes. Unha vez 

finalizada a Semana Santa vólvese a repoñer. 

Non obstante, o próximo ano para compensar esta escasez de luz na zona estudiaremos 
colocar un foco. 
 
2º) Na parroquia de Covas, concretamente na rúa Pedregal nº 18, hai unha farola que leva 
meses sin funcionar, o que provoca o escurecemento total desta zona en canto anoitece, 
cos conseguintes riscos que esta situación pode provocar. Por este razón lle ROGAMOS ó 
equipo de goberno que solucione á maior  brevidade posible esta fatal total de iluminación 
na zona antes mencionada. 
 
  Pola Sra. Alcaldesa, Dona María Loureiro Gonzalez se lle resposta:   

Comunicarémoslle ao electricista municipal o rogo que vostede realiza para que estude a 
situación para arranchar a farola no Pedregal,nº 18 de Covas. 
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3º) No antiguo mercado gandeirp (antigua Feira) situado no barrio de Verxeles, recinto de 
propiedade municipal, ocupado na actualidade pola empresa concesionaria de limpeza 
Cespa, cedidp a dita empresa de limpeza de maneira provisional á espera de que esta 
construia a tan esperada nave, podemos observar no mesmo a presencia de abundante 
maleza e silvas, así como un aspecto pouco ordenado o que provoca un aspecto de 
abandono que non é digno do lugar en que está situado, lugar de abundante tránsito polas 
instalacións que se encontran na súa contorna. 
 
 
 
Por este motivo lle ROGAMOS o equipo de goberno local que inste a quen corresponda a 
súa limpeza, cortando a maleza e adecentando o seu aspecto. 
Así mesmo tamén lle ROGARÍAMOS  o equipo de goberno, que comunicase a quen 
competa, o traslado dos contenedores almacenados no estadio deportivo do Cembedo 
(lugar que non resulta moi apropiado) a este recinto do antiguo mercando gandeiro 
 
 

  Pola Sra. Alcaldesa, Dona María Loureiro Gonzalez se lle resposta 

Tanto a zona do mercado gandeiro como as súas instalacións son as que son. En calquera 

caso, comunicarei á empresa de limpeza CESPA que ordenen a zona na medida do posible. No 

que respecta ao taller mecánico municipal, ao persoal de xardinería comunicouselle o desbroce 

do seu entorno. 

Os contenedores novos almacenáronse dentro do recinto do campo de herba artificial 
do Cembedo por falta de espazo. O equipo de goberno entende que ao ser 
contenedores limpos 
 
                             
1º.-  D. Celestino  García Paz, en representación do Grupo Muinicipal Popular de Viveiro, 
realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación, as seguintes PREGUNTAS sobre as que desexa obter 
no próximo Pleno, a correspondiente resposta, ben sexa oral ou por escrito. 
 
1) A pesares do tempo transcurrido dende que rematou a obra e posta en servicio da rotonda 
de Landrove, situada no barrio do Cristo e que da acceso por estrada ó polígono instrustrial, o 
barrio de Gistilán e a parroquia de Galdo, o alumeado público que se fixo con estas obras brilla 
pola súa ausencia. Esta cerencia provoca unha gran inseguridade vial nesta zona, tanto para 
os vehículos como para os peóns, asi como na propia rotonda situada na estrada LU-540, 
Viveiro – Cabreiros. 
Por este motivo lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

a) Ten coñecemento o Goberno Local da falta de alumeado público nesta rotonda e nos 
accesos mencionados? 

b) É competencia do goberno local solicitar o servicio eléctrico e costear o consumo deste 
alumeado público? 

c) En caso afirmativo, para cando esté previsto a súa posta en funcionamento? 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta: 
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Como vostede tivo a ocasión de comprobar, a medida que se ían ocupando parcelas 
no parque industrial, as luces do entorno fóronse encendendo. O goberno local custea 
o consumo deste alumeado público. Todas as luminarias teñen servizo eléctrico. Con 
respecto ao Barrio do Cristo, á recta do polígono industrial e ao barrio de Gistilán,  
posúen un alumeado instalado na época do goberno socialista. Como este alumeado 
entendemos que é suficiente, parécenos un gasto absurdo poñer en funcionamento o 
que se encontra na beirarrúa de enfrente.Unha vez visitada a zona, poremos en 
funcionamento dúas luminarias no entorno da rotonda.  
 
 
 
 
2.- .-  D. Celestino  García Paz, No pleno do 28 de Xullo de 2014 aprobouse por 
unanimidade o expediente de contratación e explotación do matadoiro municipal 
situado en Galdo, así como o inicio da prestación o 1 de outubro do mesmo ano. 
Como o día de hoxe este grupo minicipal descoñece si se está cumplindo o Contrato 
administrativo de xestión firmado pola empresa concesionaria co Concello, en 
apartados como son as obras a realizar en dito matadoiro no plazo máximo de 5 anos. 
Por este motivo lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa. 
 

a) Estanse cumplido a día de hoxe os compromisos e acordos da empresa concesionaria 
do matadeiro municipal co Concello, sobre todo no tocante as obras a realizar? 

 
 
Pola Sra.Alcaldes se lle resposta:  

Como vostede afirma, a empresa concesionaria do Matadoiro Municipal de Galdo dispón de 

cinco (5) anos para acometer as melloras que marca o contrato.Para a súa información direille 

que se instalou unha caldeira de biomasa cuxo coste ascendeu a 150.000 euros, e que se 

arranxou o teito. 

 
3  D. Celestino  García Paz No pleno do 29 de Novembre de 2012 o grupo municipal 
do PP fixo unhas preguntas á alcaldía relacionadas cunha finca referencia catastral nº 
27067A004000370000XD (polígono 004 parcela 00037, paraxe Abelleira, Area), finca 
que correspondía cunha propiedade municipal e que tal e como parecía, uns 
particulares estaban intentando apropiarse da mesma. 
 
En dito pleno a Alcaldía, entre outras respostas, dixo que se interpuxera recurso de 
reposición ante o Catastro para poñelo a nome do Concello, sendo desestimado dito 
recurso polo catastro. Sinalaba tamén que en maio dese ano se remitiría ó 
Departamento de Servicios Xuridicos para remisión os avogados co fin de interponer 
acción reivindicatoria. 
 
Por todo esto lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa. 

a) Si en Maio do 2012 se remitiu ós avogados para interponer acción 
reivindicativa, cal foi a resposta a esta acción? 

b) En que situación administrativa e xurídica se encontraba esta finca na 
actualidade? 
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Pola Sra.Alcaldes se lle resposta: 
 
Non se interpuso tadavía e  non precriben os prazos, aínda que  os servicios 
xurídicos están mirando unha serie de xestións, pero nós non temos ningún 
inconvinte en entregarlles unha relación dos pasos que fixemos e  estamos a 
seguir  pendentes  de chegar a unha resolución . 

  
 
 
  D. Marcos Besada Álvarez, Concelleiro de SON VIVEIRO , preséntalle á Alcaldía, 
para que sexa incluido no correspondente apartado da sesión do vindeiro Pleno 
Ordinario do Concello de Viveiro, o seguinte 

 
ROGO: 
 
A mala situación e condicións nas que se atopan as árbores, en concreto os 
eucaliptos, do Parque Pernas Peón, comúnmente coñecido como Parque dos Patos 
ou Parque de Cantarrana, e que en condición meteorolóxicas non moi 
desfavorables caen constantemente as polas das mesmas, son un perigro para os 
viandantes que o transitan e concretamente para os nenos e nenas que acoden ao 
mesmo para observar as aves e lecer na zona habilitada con xogos infantís. 
 
 Por todo isto, dende SON VIVEIRO 
 
ROGAMOS: 
 
Que nun inicio se acotara a zona de perigo para que as persoas non accedan á 
mesma e posteriormente se valore a posibilidade de podalas árbores, sanealas ou, 
se fora o caso talalas respoñendo os pés por árbores, preferentemente, 
autóctonas, para así dar uso do  parque sen correr ningún tipo de risco. 
 

PPPOOOLLLAAA   SSSRRRAAA...AAALLLCCCAAALLLDDDEEESSSAAA   SSSEEE   LLLLLLEEE   RRREEESSSPPPOOOSSSTTTAAA:::   

Non só coñecemos o perigo que supoñen os eucaliptos, senón que vimos realizando 

xestións dende hai tempo para diminuir o risco. 

Cando se realizaron as obras de reforma do estanque dos patos, xa se cortaron 6 
eucaliptos para liberar a zona onde xogan os nenos. Dende hai un tempo 
pretendemos eliminar os eucaliptos próximos ás vivendas para evitar posibles riscos. 
Debido ao seu gran tamaño estamos coa dúbida de cómo acometer este traballo. 
O problema da caída de ramas non ten fácil solución, por que os eucaliptos ocupan a 

maior parte da superficie do parque Pernas Peón.  

A curto prazo, este equipo de goberno, para diminuir o risco na zona vai a tomar as 

seguintes medidas: 

- Colocar nas entradas do parque tanto sinais de advertencia como de prohibición 

nos días con temporal de vento.  

- Cortar as grandes ramas que se encontran encima dos paseos. 
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D.- D. Marcos Besada Álvarez, Concelleiro de SON VIVEIRO , preséntalle á Alcaldía, 
para que sexa incluido no correspondente apartado da sesión do vindeiro Pleno 
Ordinario do Concello de Viveiro, o seguinte 

 
 
 
ROGO: 
 
Ante a negativa da maoría dos negocios privados que se atopan ubicados no casco 
histórico de Viveiro para usar os seus baños en caso de urxencia (nenos/as 
pequenos/as, persoas con problemas físicos ou de saúde, etc) e como medida de 
hixiene pública (de cara a evitar que se ouriñe na rúa) e tamén en consideración 
cos visitantes que agarda recibir o Concello de Viveiro, logo das moitas campañas 
e programas sobre turismo que se están a desenvolver, e poder prestar este 
servizo como acontece na maioría de vilas, de gran afluencia turística ou non, ao 
longo e ancho de Europa.  
  
 Por todo isto, dende SON VIVEIRO 
 
ROGAMOS:  
 
Que se habiliten os baños que están situados no palco da Travesía da Mariña de 
maneira permanente, isto é, noite e día, desprazando ao persoal necesario para o 
seu axeitado mantenemento e limpeza e se coloque a sinalización pertinente. 
 
A instalación de baños (cabinas portátiles) preto do parque infantil do Paseo da 
Mariña para dar ese servizo aos seus usuarios. 

 

Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta: 

En tanto o goberno da Xunta de Galicia vén respondendo unha e outra vez que non dispón de 

recursos económicos a todo aquelo que se solicita, este e outros gobernos locais estamos 

soportando a maior parte do peso económico que supón manter os servizos básicos. 

Neste contexto, non podemos dispoñer de persoal para atender os baños do templete, pois 

suporía desantender outras cuestións prioritarias. 

       
E.- O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada Álvarez, 
presenta para o seu debate no Pleno do mes de abril a seguinte 
 
PREGUNTA 

 
relativa ao cumprimento dos acordos sobre a aplicación de medidas de axuda a persoas refuxiadas. 
 
 No pleno ordinario do día 7 de octubro do ano pasado, o noso Grupo Municipal presentaba 
unha moción para declarar Viveiro cidade solidaria cos refuxiados e refuxiadas, sendo a mesama 
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aprobada por maioría absoluta con votos a favor de PSOE, BNG e SON VIVEIRO e abstención do 
PP, quedando dita moción redactada da seguinte forma: 
 
 
PRIMEIRO: O Concello de Viveiro declara a súa disposición a axudar e acoller como cidade 
refuxio ás persoas que escapan da guerra e a persecución nos seus países e solicitan asilo na Unión 
Europea e, para iso, adoptará as seguintes medidas: 
 
1.  Creación dun grupo de traballo entre os servizos sociais municipais, Cruz Vermella e outras 
organizacións locais que traballen con persoas refuxiadas para definir as medidas a tomar dende o 
Concello, para poder acoller a ditas persoas no noso municipio. 
2. Preparar unha relación de posibles lugares de acollida, preferiblemente de propiedade 
municipal. 
3. Habilitar unha partida económica para as actuacións municipais a levar a cabo, así como 
para colaborar coas organizacións que traballan na acollida de refuxiadas e refuxiados. 
 
 No punto segundo, o Concello de Viveiro, de acordo coa proposta da CEAR (Comisión 
Española de Acuda ao Refuxiado), esixiralle á Unión Europea e aos seus Estados membros, 
especialmente ao Goberno de España, a posta en marcha con carácter urxente de varias medidas. 
 
 No punto terceiro, o Concello comprométese a comunicarlle o acordo á cidadanía do 
municipio, ao CEAR, ao Goberno do España, a todos os Grupos Parlamentarios do Congreso de 
Deputados e á Comisión Europea. 
 
 Carecemos de información e non nos foi remitido por parte do Goberno local ningún 
informe sobre os acordos adoptados nin siobre a creación da mesa de traballo desde onde deberían 
saír tanto as iniciativas concretas de axuda humanitaria como as  máis que necesarias criticas á 
infamia que supón a actitude da Unión Europea respecto a esta crise. 
 
 Desde a presentación e aprobación da Moción no Pleno, temos constancia da aparición en 
varias ocasións da Sra. Alcaldesa nos medios de comunicación declarando apoio ás persoas 
refuxiadas e, máis recentemente, da retirada da bandeira da Unión Europea. 
 
 Por todo isto, realizamos a seguinte pregunta: 
 
¿Cal é o grao de cumprimento e cantos puntos dos acordos adoptados foron desenrolados?. 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposata: 
 
Como xa se explicou no debate da moción á que vostede fai referencia, o Concello xa 
realizara parte dos trámites antes da presentación da mesma por parte de Son 
Viveiro. Remitíronse escritos ao Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación 
indicando que o Concello de Viveiro se quería adherir á rede de municipios de acollida; 
á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, solicitando que se facilitase o Albergue 
Xuvenil de Area e, ao ter coñecemento de que este xa fora posto a disposición pola 
propia Xunta,  
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ofrecendo a colaboración dos servizos sociais municipais; e á Fegamp, informándolle 
da existencia dalgunha vivenda disponible e do ofrecemento de distintas asociacions 
para colaborar. 
 

Con respecto á acordo plenario adoptado, tal e como se solicitaba, foi notificado á 

Comisión Europea, á Comisión Española de Axuda ao Refuxiado e aos distintos grupos 

parlamentarios do Congreso dos Deputados. 

 
F.- O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada 
Álvarez, presenta a seguinte pregunta para a súa inclusión na orde do día do próximo Pleno do 
Concello de Viveiro. 
 
No mes de outubro do pasado ano, o Grupo Municipal que represento presentoulle ao Pleno un 
Rogo, aceptado por parte do goberno local baixo o condicionamento da dispoñibilidade de persoal, 
no que se solicitaba que, á maior brevidade posible, se procedera a colocación de ancorase nos 
colectores de lixo que carecen da mesma no noso municipio. 
Como queira que desde esa data xa transcorreron máis de seis meses, e en días pasados se 
intensificaron os ventos e foron moitos os colectores que invadiron a estrada, provocando o 
deterioro dos mesmos co conseguinte perigo para viandantes e vehículos, formulamos a seguinte 
pregunta: 
 
Cantas ancorases foron instaladas e cantas están pendentes de colocación? 
 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposata: 
            

Que dará conta ao concelleiro do servizo para que se amarren os colectores. 

 
G.- O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Don Marcos Besada 
Álvarez, presenta a seguinte PREGUNTA para a súa inclusión na orde do día do próximo Pleno do 
Concello de Viveiro. 
 
Con data de 26 de marzo de 2016 chegaba a SON VIVEIRO a nova do desprendemento dun tabique 
do edificio en reformas situado na Avda. Juan Navia Castrillón (coñecido como Hotel Orfeo), os 
cascallos de dito edificio invadiron a vía pública, o que fainos pensar que non estaban aplicadas 
correctamente as medidas de seguridade. Se dicimos isto é porque durante o seu derrube parcial, 
dito edificio tiña un andamiaxe polas catro fachadas protexidas cunhas redes e no momento do 
desprendemento ao igual que a data de hoxe só o ten a fachada principal. 
 
Dende o comezo desta obra denótanse comportamentos pouco correctos, como son a colocación de 
redes para o seu derrube parcial, en troques de lonas tupidas para evitar aos veciños e veciñas do 
lugar, asi como aos viandantes, ter que soportar as molestia da polvareda ocasionada polos traballos 
levados a cabo. Non é menos curioso ver camións   
 
de gran tonelaxe cos seus colectores enriba da beirarúa para retirar o escombro, en troques de facelo 
dentro do lugar acotado para dita obra. 
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Tamén retirouse o andamiaxe de tres das súas fachadas, sen poñer outro tipo de seguridade podendo 
ser este o motivo da caida dos cascallos fora da zona acotada, ca gran sorte de non pasar ningún 
viandante polo lugar no momento do desprendemento. 
 
SON VIVEIRO ten coñecemento de que o día do desplome presentouse alí a policía local, o 
concelleiro de obras e os bombeiros de Viveiro que entraron ao inmoble, inspeccionaron o lugar e 
retiraron restos do armazón e elementos que pudieron caerse á rúa e como medida de protección 
acortaron a zona, o cal parécenos moi correcto. Logo de dita visita, amplíanse  as medidas de 
seguridade. Vallouse e acordoouse a zona para seguridade dos viandantes, o que ao noso parecer 
demostra que anteriormente as medidas de seguridade son debidas á alerta laranxa  deses días. Algo 
que non parece moi convincente cando na nosa zona son habituais as alertas por temporal. 
 
Tamén resúltanos curioso, nunha obra de tanta importancia, unha valla na entrada do edificio onde 
se recolla a información de dita obra: promotor, nº licencia, duración dos traballos... 
 
Por todo isto non podemos evitar facer a seguinte pregunta: 
 
1. ¿Cántos metros ocupa de espazo público  e o nº de días de licenza de obras cas 
súas tazas correspondentes? 
 
2. ¿Qué informes oficiais obran en poder do Concello pola actuación da policía 
local, bombeiros, concelleiro de obras e técnicos do concello? 
 
3. ¿Qué medidas pensa tomar a comisión do goberno ditos informes? 
 
4. No caso de que non existan estes informes, vista a situación actual da obra que 
segue en parecidas condicións de seguridade  e que só colocouse un andamio elevador na cara do 
edificio paralela á ría e ningunha protección para a súa parte traseira para evitar a caída obxectos 
aos espazos públicos. ¿Qué medidas tomaranse? 

 
5. ¿Pasará o Concello os custos de intervención dos diferentes organismos 
municipais que interviron  día do desprendemento? 

   
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle contesta. 
 
Como vostede sabe, calquera obra conleva uns certos riscos que son necesarios minimizar. As 

medidas de seguridade corresponden á dirección facultativa da obra: arquitecto de dirección 

de obra, aparellador de execución material e coordinador de seguridade e saúde.  

O día que vostede alude, coincidindo cun forte temporal de vento, caeu da obra un pano de 

ladrillo. A valla de protección, segundo me informa a concelleiro de obras, estaba 

perfectamente colocada. O motivo de que os ladrillos caesen ao paseo foi que previamente 

impactaron nunha caseta metálica que se atopaba dentro do peche, rebotando posteriormente 

á rúa. 
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A obra atópase no dominio marítimo público terrestre, exceptuando o frente que dá á estrada. 

En consecuencia, a empresa tivo que solicitar a Costas a ocupación pertinente. 

A empresa construtora depositou no Concello un aval de 25.000 euros para os desperfectos 

que pudiesen causar nas beirarrúas ou noutros bens públicos. 

 

Existe un informe da Policía Local, ao que vostedes, se o desexan, poden ter acceso. 

 
 
E non habendo máis asuntos de que tratar, pola Sra.Alcaldesa levantase asesión, cando son as 
vinteduas horas  do día con que se encabeza esta Acta extendéndose de todo o tratado a presente , 
do que como secretaria accidental, dou fe. 
 
Vtº e prace 
A ALCALDESA            A SECRETARIA ACCTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROGO PP RE 2229 

 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTAS DO PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO O DEZ DE MARZO DE DOUS 
MIL DEZASEIS. 
 
ASISTENTES 
 ALCALDESA: DONA MARIA Lloureiro.OUREIRO GARCIA, PSdG-PSOE 
 
CONCELLEIROS: 
D.JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL, PSdG-PSOE 
DONA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LOPEZ,  PSdG-PSOE 
DON JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , PSdG-PSOE 
DONA LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ NORIEGA,  PSdG-PSOE 
DON EMILIO VILLARMEA MENDEZ,  PSdG-PSOE 
DONA MARIA SOLEDAD REY YÁNEZ , PSdG-PSOE 
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DON CARLOS ALBERTO GUEIMUNDE CABALEIRO, PSdG-PSOE 
DONANTONIO JOSE BOUZA RODIL, P.P 
DON JAIME EUARDO DE OLANO VELA, P.P 
DON CELESTINO VALENTIN GARCI PAZ P.P 
DONA MARIA JESÚS VALE LOPEZ, P.P. 
DON BELINDA BERMÚDEZ OTERO,P.P. 
DON BERNARDO JOSE FRAGA GALDO, BNG 
DON MANUEL GALDO DOPICO, BNG 
DONA SARAY BLANCO CANOURA, BNG 
DON MARCOS BESADA ALVAREZ.SON-VIVEIRO. 
 
INTERVENTORA. DONA ROSA ABELLEIRA FERNÁNDEZ 
 
SECRETARIA ACCTAL: DONA FATIMA MOAR RIVERA 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta  minutos do día 
dez de marzo de dous mil dezaseis, reúnense , en primeira convocatoria, os Sres. 
Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión extraordinaria do 
Pleno do Concello, previa convocatoria ao efecto, e en primeria convocatoria, baixo a 
Presidencia da Sra.Alcaldesa, asistida de mín, a Secretaria accidental. 
 
A hora sinalada para este acto, pola Sra. Alcaldesa declárase aberto o mesmo. 
 
“1º.-TOMA DE POSESION, NO SEU CASO, DO NOVO CONCELLEIRO MARCOS 
BESADA ALVAREZ E XURAMENTO OU PROMESA DO SEU CARGO. 
Por parte da Secretaria Accidental dase conta ó Pleno a expedición da credencia de 
Concelleiro pola Xunta Electoral Central, a favor de D. MARCOS BESADA ALVAREZ, asi 
como de que foi formulada a declaración de bens patrimoniais, e a causa de posibles 
incompatibilidades e actividades que podan proporcionar ingresos económicos, ós 
efectos da súa inscripción no correspondente rexistro de intereses, tal como está 
previsto no artigo 75 da Lei 771985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, polo que o interesado podería proceder á toma de posesión do seu cargo. 
 
 
 
 

Por parte de D. Marcos Besada Alvarez procédese a prestar promesa do seu 
cargo segundo a fórmula  establecida no Real Decreto 707/1979, de 5 de abril: 

“Como ciudadán partidario dun modelo de Estado republicano, federal, 
solidario, igualitario e laico Prometo por imperativo legal cumprir fielmente coas 
obrigas do cargo de Concelleiro con lealdade aos cidadáns do Concello de Viveiro e 
gardar e facer gardar a Constitución como Norma Fundamental do Estado”. 

Acto seguido, e tras considerar que se cumpriron os requisitos legalmente 
previstos para a adquisición da condicion de Concelleiro, o Pleno dá posesión a D. 
Marcos Besada Alvarez do seu cargo de Concelleiro. 

Intervén a Sra. Alcaldesa para comentar que o novo concelleiro xa tomou 
posesión do seu cargo, quedando adscrito ó Grupo Municipal do SON VIVEIRO (SON) 
dándolle a benvida á Corporación e cedéndolle o uso da palabra, da que non fai uso. 
 

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 29 DE DECEMBRO DE 
2015.-  
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Pola Sra.Alcaldesa Dona María Loureiro García, pregúntase ós Srs.Concelleiros se 
teñen algunha rectificación ou aclaración que facer á acta da sesión do 29 de 
decembro de 2016. 
 
Seguidamente e saíndose do punto da Orde do día, prodúcese, no turno da súa 
palabra, a intervención de  D. Antonio José Bouza Rodil, Concelleiro  e voceiro 
do grupo municipal do P. P. Para solidarizarse coa familia da falecida  e unirse ás 
“asociacións de Galdo  e da Xunta Parroquial”  que recadan fondos para reconstruir a 
casa arrasada no incendio producido o día 2 de marzo, polo que en sinal de donativo 
desexan se ingrese  na conta que está aberta para tal fin,  na entidade bancaria 
Abanca,  o importe das dietas establecidas por asistencia a este Pleno dos cinco 
membros que forman o grupo municipal deo partido popular. 
 
Intevén a continuación o voceiro do BNG, D.Bernardo Fraga Galdo, qué en 
nome dos seus compañeiro e en nome propio ven en lamentar o tráxico accidente e 
manifesta a súa solidaridade coa familia afectada rexeitando o importe das dietas dos 
membros do seu grupo municipal do  Concello para uni-las á coleta popular. 
 
Seguidamente toma a palabra o Concelleiro de SON-VIVEIRO, D.Marcos Besada 
Alvarez, quén de igual modo rexeita a súa dieta de asistencia á sesión plenaria e 
empregala como donativo pola causa. 
 
Finalmente pola Sra.Alcaldesa, Dona María Loureiro García, maniféstase que xa 
se transmitiu a súa disponibilidade total de apoiar en todo o posible á familia de 
Galdo, que perdiu a súa casa. Polo que os membros do grupo municipal do PSdG-
PSOE tamen rexeitan as dietas coa finalidade de que sexan ingresadas na conta da 
entidade bancaria aberta polas asociaciones veciñais. 
 
 
E non producíndose ninguna máis obxección ou puntualización, o Pleno Corporativo, 
por unanimidade, acorda prestarlle a súa aprobación a Acta do 29 de decembro de 
2015. 
 
 
3º.-DACION DE CONTA DAS RESOLUCIONS DA ALCALDÍA 
 
Pola Sra.Alcaldesa dase conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía, as cales 
estiveron á disposición dos Concelleiros coa restante documentación integra do Pleno. 
Non se producen intervencións e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
membros presentes, acorda darse por informado das Resolcións dictadas pola 
Alcaldía. 
 
 
4º.--DACION DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE AVALIACION DO 
CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA, DA 
REGRA DE GASTO, DO LIMITE DE DEBEDA PUBLICA E DO PERIODO MEDIO DE 
PAGO CON MOTIVO DA APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 
XERAL DO CONCELLO DE VIVEIRO DO ANO 2015. 
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Prócedese neste punto da Orde do día a dar conta do informe emitido pola 
Intervención en cumprimento do dispostona Lei Organica 2/2012, coas seguintes 
conclusións: 
 
“A Liquidación do Presuposto Xeral do exercico 2015 cumpre co obxectivo de 
estabilidade presupostaria, cunha capacidade de financiamento de 144.932,80 €. 
 
Cumpre co límite de débeda pública cunha débeda viva que ascende a 12.932.814,97 
€.,que supón o 98,99%  dos ingresos correntes de carácter ordinario. 
 
Cumpre co periódo medio de pago segundo a metodoloxía do RD 635/2014, de 25 de 
xullo. 
 
Incumpre co obxetivo da regra de gasto, cunha diferenza entre o limite da regra de 
gasto e o gasto computable ao peche do exercicio de 887.710,51 €, cunha variación 
de gasto computable de 8,41%. 
 
Deberá aprobarse polo Pleno un Plan Económico-Financeiro de reequilibrio (en adiante 
PEF) que permita no ano en curso e o seguinte o cumprimento da regra de gasto ( 
2016-2017) co contido e na forma que establecen os artigos 21 e 23 da LOE. 
 
A aprobación e publicación (artigo 23.1 e 4 da LOE): O plan económico-financeiro 
debe ser elevado ao Pleno no prazo máximo dun mes dende o que se poña de 
manifesto o desequilibrio. O Pleno dispón, como máximo, de dous meses dende a 
presentación do plan para a súa aprobación e a súa  
 
 
 posta en marcha non pode exceder de 3 meses dende a constatación do 
incumprimento. A publicidade é a mesma que a do presuposto. 
 
Responsabilidades pola non presentación do PEF: constitúe infracción moi grave a non 
presentación ou a falta de posta en marcha no prazo do plan económico financiero ou 
as medidas do mesmo, como recolle o artigo 28, apartados h) e j) da Lei 19/2013, de 
9 de decembro de Transparencia, acceso á información e bo goberno, que deberá 
sancionarse segundo o previsto no seu artigo 30..Viveiro, 29 de febreiro a 
interventora. 
 
O Pleno Corporativo, por unanimidade, acorda darse por enterado. 
 
 
5º.-RESOLVER DECLARAR A INEXISTENCIA DO CAMIÑO DENOMINADO 
CARREIRO IGLESIA ARADA” COMO CAMIÑO DE TITULARIDADE MUNICIPAL 
 
Pola Alcaldía ten a ben elevar ó Pleno da Corporación a seguinte  
 
PROPOSTA: 
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Primeiro.- Declarar a inexistencia do camiño denominado “Carreiro Iglesia-Arada”, 
como camiño de titularidade municipal, co trazado con que constaba no inventario de 
bens muncipais. 
 
Segundo.- Acordar a rectificación do Inventario de Bens Municipais segundo o 
resultado do expediente de investigación, co obxectivo de eliminar o camiño 
denominado “Carreiro-Iglesia-Arada”. 
 
Terceiro Notificar o presente acordo ós interesados no expediente 
 
Cuarto Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo ós efectos da 
resolución do expediente de reposición de legalidade e levantamento da suspensión 
das obras amparadas pola licenza URB/178/2013.-En Viveiro a 12 de febreiro de 
2016. 
 
Visto o informe  da Secretaria Municipal 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, con dezásete votos a favor de todolos 
membros da Corporación, ACORDA: 
 
Prestar aprobación á Proposta da Alcaldía, en tódolos puntos,  e resolve declarar a 
inexistencia do Camiño denominado “Carreiro-Iglesia-Arada”, como camiño de 
Titularidade municipal.” 
 
 
 
 
 
 
6º.-CORRECCION DE ERROS DE ACORDOS PLENARIOS DE DATAS 07-10-2015 
E 02-12-2015 REFERENTES A CAMBIOS DE TITULARIDADE DE CONCESIONS 
ADMINISTRATIVAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
6.1.- MARÍA DOLORES BEN ABAD 
 
Visto que en data 7 de outubro 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:  
 
“A.- MARÍA DOLORES BEN ABAD 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Ben Abad, con DNI 33678817D, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Nicolás Cora Montenegro Nº 76, 3ºE, Viveiro, para o 
cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal 
de Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “San Germán”, Cadro 1, 
Fila 25, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de Dª. Carmen 
Fraga Balseiro e Dª. Dolores Ben Abad. 
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Vista a documentación presentada pola 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 Germán”, Cadro 1, Fila 25, Números 1-2-3-4, que figuran no título 
concesional a nome de Dª. Carmen Fraga Balseiro e Dª. Dolores Ben Abad, pasando a 
ser titularidade de Dª. María Dolores Ben Abad. 
 
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 13/07/1994), debendo solicitarse a renovación da mesma tres 
meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose 
o vencemento dos 25 anos da concesión o 13/07/2019. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos 
no Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na 
parcela da que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
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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 7 de outubro de 2015 por contar cun 
erro de feito, quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
“A.- MARÍA DOLORES BEN ABAD 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Ben Abad, con DNI 33678817D, e domicilio a 
efectos de notificación en R/ Nicolás Cora Montenegro Nº 76,  
3ºE, Viveiro, para o cambio de titularidade a nome de Dona Carmen Vale Insua  da 
concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns 
NICHOS sitos no Grupo “San Germán”, Cadro 1, Fila 25, Números 1-2-3-4, que 
figuran no título concesional a nome de Dª. Carmen Fraga Balseiro e Dª. Dolores Ben 
Abad. 
 
Vista a documentación presentada pola 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 
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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 dos  NICHOS sitos no 
Grupo “San Germán”, Cadro 1, Fila 25, Números 1-2-3-4, que figuran no título 
concesional a nome de Dª. Carmen Fraga Balseiro e Dª. Dolores Ben Abad, pasando a 
ser titularidade de Dª. Carmen Vale Insua, co DNI: 33.759.683-F 
 
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 13/07/1994), debendo solicitarse a renovación da mesma tres 
meses antes do seu vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose 
o vencemento dos 25 anos da concesión o 13/07/2019. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos 
no Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na 
parcela da que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o 
mesmo poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso 
contencioso administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de 
interposición dos mesmos na notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no 
que se debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da 
primeira concesión. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal 
para o seu coñecemento e efectos. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo á interesada.” 
 
6.2.- MARÍA ELMA CHAO PARDO 
 
Visto que en data 2 de decembro 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:  
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“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 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. 
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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 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.” 
 
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 decembro de 2015 por contar cun 
erro de feito, quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
““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 uns NICHOS  sitos no Grupo “San Juan”, Cadro 2, Fila A, 
Números 1-2, que figuran no título concesional a nome de D. Gerardo López 
Guerreiro. 
 
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 
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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 dos NICHOS sitos no 
Grupo “San Juan”, Cadro 2, Fila A, Números 1-2, que figuran no título concesional a 
nome de D. Gerardo López Guerreiro, 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.” 
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Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio Municipal 
para o seu coñecemento e efectos. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo á interesada.” 
 
 
6.3.- DOLORES ROSARIO PARDO TALADRID 
 
Visto que en data 2 de decembro 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:  
 
 
“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. 
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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. 
 
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 decembro de 2015 por contar cun 
erro de feito, quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
“C.- DOLORES ROSARIO PARDO TALADRID 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Rosario Pardo Taladrid, 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 uns NICHOS sitos no Grupo “San 
Juan”, Cadro 4 Fila A, Números 1-2-3-4, que figura no título concesional a nome de D. 
Eduardo Pardo Oca. 
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Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada.  
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello 
de Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a 
titularidade das concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do 
titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o 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 dos NICHOS sitos no 
Grupo “San Juan”, Cadro 4 Fila A, Números 1-2-3-4, que figuraba no título 
concesional a nome de D. Eduardo Pardo Oca, pasando a ser titularidade de Dª. 
Dolores Rosario Pardo Taladrid. 
 
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. 
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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.” 
 
 
 7º.-“ PROPOSTA DE ACORDO DE DELEGACIÓN NA EXCMA.DEPUTACION PROVINCIAL 
DE LUGO SEGUNDO AS NOVAS BASES QUE REXEN A ACEPTACIÓN E ASUNCIÓN, POR 
DELEGACIÓN EXPRESA, DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE XESTION, INSPECCION E 
RECADACIÓN EN RELACION A TRIBUTOS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 
DE DEREITO PUBLICO 
 
Pola Sra.Alcaldesa outórgase o uso da palabra o Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández 
Fernández, quén expón ao Pleno Corporativo a seguinte proposta: 
 
“De conformidade co disposto no art. 106.3 da Lei 7/ 1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local e o art. 7 do texto refundido da Lei Reguladora das Fachendas Locais, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e as bases aprobadas polo Pleno 
da Excma. Deputación Provincial de data 27/11/2007, e modificadas por acordos do 
28/10/2008 e do 29/12/2015. 
 
PROPONSE. 
PRIMEIRO.-DELEGAR: 
 
1.-Con efectos de 1 de xaneiro de 2016, todas as competencias  deste Concello en materia de 
xestión, inspección e recadación, tanto en período voluntario coma en período executivo, 
reguladas no vixente texto refundido da Lei Reguladora das Fachendas Locais, xa estean 
atribuídas, directamente, pola Lei Reguladora das Facendas Locais, xa estean atribuídas, 
directamente, pola propia norma, ou sexan asumibles en virtude dos convenios de delegación 
ou acordos de colaboración que a Deputación Provincial pudiese celebrar con calquera das 
Administracións públicas, do Imposto sobre Actividades Económicas. 
 
2.- Con efectos do 1 de xaneiro de 2016, as competencias que este Concello ten atribuídas en 
materia de xestión, inspección e recadación, tanto en período voluntario coma  en período 
executivo, do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana. 
 
 
3.-Con efectos do 1 de xaneiro de 2016, as competencias de xestión recadatoria e período 
executivo de todas aquelas débedas derivadas de liquidacións periódicas, ou non periódicas 
realizadas polo Concello en período voluntario,incluídas as sancións e aquelas outras derivadas 
dun acto administrativo,en virtude do cal houbese de satisfacerse cantidade líquida . 
 
SEGUNDO.- Aprobar as condicións que han de rexir as delegacións: 
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1-Réxime Xurídico 
Para o exercicio das competencias delegadas, a Deputación Provincial aterase ao dispostonas 
presentes bases, ao ordenamento xurídico local e demaís lexislación aplicable de conformidade 
coa normativa reguladora das fachendas locais, así como normativa en matería de xestión, 
inspección e recadación que pudiese ditar a Excma.Deputación Provincial de Lugo, en uso da 
potestade regulamentaria prevista no art. 106.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril. 
 
A Deputación Provincial, segundo o réxime de competencias dos seus órganos, poderá ditar 
disposicións sobre nterpretación ou aplicación da normativa anterior, e aprobar os períodos de 
pagamento de cada un dos tributos. 
 
2.-Alcance do exercicio das competencias delegadas. 
A delegación de competencias supón que, a Deputación Provincial, asume a totalidade de 
funcións e atribucións, tanto en relación a actuacións materiais, como executivas. 
 
O Concello poderá avocar para sí, coa conformidade da Deputación Provincial, a tramitación de 
determinados expedientes que, pola súa repercusión económico-social, resulte aconsellable. 
 
Calquera outra actuación do Concello no ámbito das competencias delegadas suporía un 
incumprimento das presentes bases. 
 
En ambos os dous supostos, por parte da Deputación, procederase a formular data das 
liquidacións ou cargos a afectados, e quedará exenta de responsabilidades que pudiesen 
producirse no futuro, e sen que poidan ser cursadas de novo para continuar o procedemento. 
 
En particular sinálanse como competencia da Deputación: 
-Declaración de insolvencias e créditos incobrables. 
 
-Actuacións xudiciais en relación a procedementos realizados pola Deputación no marco destas 
bases, e actuacións xudiciais en materia concursal. 
 
3.- Mellora da xestión tributaria do Concello 
A Excma.Deputación Provincial de Lugo poderá, directament eou mediante convenio con outras 
administracións públicas, prestar a súa colaboración para a mellora da xestión tributaria do 
Concello, podendo proceder á contratación, con empresas especializadas, de traballo de 
asistencia técnica, ás condicións da cal poderán acollerse o Concello. 
 
4.-Formas de xestión 
A Deputación Provincial poderá exercer as competencias delegadas a través de calquera das 
formas de xestión de servizos previstos pola Lei. 
 
5.- Contías mínimas 
Non se procederá á xestión (liquidación ou recadación) daquelas débedas inferiores á contía 
que se estime ou fixe como insuficiente para a cobertura do custo que a súa exacción ou 
recadación represente, segundo os criterios que estableza o Ministerior de Economía e 
Fachenda en desenvolvemento do art. 16 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral 
Presupostaria, ou norma que a pudiese substituir. 
 
Non obstante poderanse acumular aquelas débedas inferiores á citada contía, referidas a un 
contribuínte e concepto, polo mesmo exercicio económico. 
 
6.- Cargos en período executivo 
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Os cargos que realice o Concello para a súa xestión recaudatoria en período executivo, 
haberán de acompañarse dun soporte informático no que se incorporen todos os elementos 
das débedas tributarias.Os devanditos cargos haberán de ser remitidos  á Deputación 
Provincial, como tempo máximo, no exercicio seguinte a aquel en que se realizara a cobranza 
en período voluntario. 
 
7.-Colaboración do Concello 
 
O Concello prestará á Deputación Provincial de Lugo a colaboración que resulte necesaria para 
a boa prestación do servizo. 
 
 
8.- Competencia económica 
 
Polo exercicio das funcións delegadas a Deputación Provincial de Lugo percibirá unha 
compensación económica consistente en: 
 

a) 0 1% do principal e dos xuros recadados en período voluntario. 
b) 0 75% da recarga  en período executivo procedente, e dos xuros recadados neste 

período. 
 

9.- Entrega a conta 
A Deputación Provincial realizará entregas mensuais, sen custo para o Concello, a conta da 
recadación en período voluntario das débedas de notificación colectiva por padrón, que ha de 
recadar en cada exercicio, segundo competencias delegadas. 
 
O importe das entregas a conta calcularase sobre o 90%  da recadación, por padróns do 
exercicio anterior, repartido en 12 mensualidades. 
 
10 –Liquidacións provisionais e definitiva 
 
10.1 Liquidación provisional 
A Deputación Provincial, para os efectos informativos, practicará liquidacións provisionais coa 
seguinte periodicidade: 
-Mensual: recadación en período voluntario de padróns. 
-Trimestral: recadación en período voluntario de liquidacións individuais e rercadación en 
período executivo. 
 
10.2 Liquidación definitiva 
 
No primeiro trimestre do exercicio seguinte practicarse liquidación anual e definitiva e 
producirase o ingreso do importe definitivo de recadación do que se deducirá: 
 
-O importe das entregas a conta mensuais. 
Devolución de ingresos indebidos. 
A compensación económica a que se refire a base décima pola prestación do servizo. 
-Calquera outro importe que proceda, relacionado coas competencias delegadas. 
 
En relación a esta liquidación anual, unha vez comunicada ao concello, este poderá, no prazo 
dun mes, alegar o que estime pertinente, así como achegar calquera tipo de documentación.  
 
Transcorrido o prazo sinalado, sen que se presenten alegacións, a liquidación anual 
entenderase definitivamente aprobada. 
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Polo Presidente da Deputación, resolverase sobre as alegacións formuladas e sobre a 
aprobación definitiva da liquidación anual. 
 
11 –Réxime de vixencia 
 
11.1. As presente bases inician a súa vixencia a partir da súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia e do Diario Oficial de Galicia. Sendo o primeiro ano o da súa publicación, e 
finalizando o 31 de decembro de 2018. 
 
11.2- O prazo inicial de delegación renovarase, automáticamente, por períodos de DEZ ANOS, 
se ninguna das partes manifesta, expresamente, a súa vontade en contra, mediante acordo 
plenario adoptado, e comunicado cun mínimo dun ano de antelación á data de vencemento. 
 
11.3- Durante a vixencia da delegación, e sen que afecte ao período sinalado nesta, o Concello 
poderá ampliar o seu contido dentro do marco establecido nestas bases, mediante acordo 
plenario comunicado á Deputación Provincial e producirá efecto dende a data da súa 
publicación no BOP e o DOG. 
 
11.4- Estas bases manterán a súa vixencia naqueles supostos de cambios normativos que non 
varíen o réxime de delegación, ou establezan tributos ou outros ingreso públicos que 
substitúan os actuais. 
 
 
TERCEIRO.- Facultar á Sra. Alcaldesa para a sinatura do convenio e tódolos documentos que 
se precisen, asi como para a execución das actuacións necesarias para levar a efecto este 
acordo. 
 
Aberta a quenda de intervencións, 
 
Pola Sra.Alcaldesa cédese  o uso da palabra o Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández 
Fernández, PSdG-PSOE quén expón, primeiramente, que ademáis destes impostos que se 
propoñen,  con efectos de  de 1º de xaneiro, dado que hai unha Ordenanza municipal 
aprobada o 12 de novembro do ano 2007, - referente ó punto número 2 da proposta-  en dito 
acordo ia o Imposto do Incremento do Valor dos Terreos, que non se está aplicando..., e que, 
si no Concello de Viveiro hai que levar o tema,  e hai que ter técnicos especializados, tendo en 
conta que , moitas veces a recadación executiva acaba en xulgados e demáis...entendemos 
que a Deputación ten outros mecanismos  do que o Concello carece, por iso decidimos facer 
este tipo de convenio, que remataría o 31 de decembro do ano 2018; si ben,  pódese renovar 
automáticamente por un período de dez anos, pero con un ano de antelación pódese revogar. 
 
Intervén D. Antonio José Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P., 
para indicar que se está a falar que a Deputación recadaría estes dous impostos en período 
voluntario, sendo o IAE e o  Incremento do valor dos terreos, e tamén o executivo de todo e 
non afectaría ó IBI nin outros.... 
Seguidamente engade que este” acordo “ que se pretende hoxe non se parece nada o que se 
tomou no 2014. Nosoutros na forma non teríamos nada que dicir, pero sí no fondo, porque o 
que se pretende e que a Deputación cobre este impotos de (Incremento de valor dos terreos 
de natureza urbana) nunha Ordenanza,  aprobada en novembro do 2007 que entraría en vigor 
no ano 2008, e que o Partido Popular votou en contra, xa que estabamos de acordo en que 
non se podería gravar máis impostos ao cidadan, tendo en conta que xa temos o IBI cuns 
incrementos importantes nos recibos.Nos, non estamos de acordo en que esta Ordenanza se 
leve a cabo, e pediríamos que esta Ordenanza se derogara. Esta é a razón pola que vamos a 
dicir que non a este acordo mentras esta Ordenanza non se deregue. 
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Seguidamente intervén D. Bernardo Fraga Galdo, voceiro do grupo municipal do BNG, 
quén dí que se trae un acordo para delegar competencias á Deputación, cun Partido que acaba 
de facer pactos a nivel nacional con Ciudadáns e lle estamos dando competencias a unha 
Administración  que queremos que desapareza.  Polo que vamos a ser coherentes e vamos 
votar que non.  
 Continúa dicindo que cando se fala de técnicos do Concello, poderíase adquirir programas de 
formación para o persoal cos cartos que aforraríamos se non delegamos estas competencias na 
Deputación e para que os vecinos non teñan que desprazarse a Lugo e que administración non 
esteña cada día maís lonxe. 
 
Intervén a continuación, D. Marcos Besada Alvarez, voceiro en representación de 
SON-Viveiro, e  ven en dicir que comparte os argumentos do representante do BNG que hai 
que estar máis cerca do ciudadán, facilitarlle os asuntos nestes tempos que todo estase a 
mecanizar                                                                                                                                                 
e interesa máis cercanía para o administrado, polo que vamos votar non a esta proposta e 
unímonos ós argumentos do compañeiro do BNG. 
 
Pola Sra. Alcaldesa, dícese de conceder un segundo turno de intervencións para debatir a 
proposta novamente e cede a palabra ao Sr. Concelleiro-Delegado de Facenda.  
 
Seguidamente intervén  o Concelleiro de Facenda, D, Jesús Fernández Fernández, 
(PSdeG.PSOE) para dicir que esta Ordenanza da Plusvalía e do Incremento de Valor  dos 
Terreos, por parte de Intervención, xa se dixo que non se está aplicando, e si non se pode 
incluir neste apartado, entón habería que anulala....xa que unha Ordenanza que non se aplica 
non ten sentido. 
Por outra banda, a día de hoxe, creo que a Deputación de Lugo, deixando as siglas aparte está 
a colaborar cos Concellos en moitos asuntos  e, referente ó tema do gasto que dí o 
representante do BNG, teño que engadir que un programa de executiva costa,  
aproximadamente, uns 20.000 euros. No Concello xa sabemos que hai  persoal preparado, 
pero esa praza, en este caso,  de temas fiscais e de dereito tributario, na actualidade, non hai 
persoal para levalo, e optamos polo tema da delegación da recadación executiva na 
Deputación, porque nos supón uns 2.000 ou 3000 euros ao ano, e con eses cartos non se 
podería pagar os programas necesarios para levar o imposto dende o concello. 
 
Seguidamente intervén Sra. Alcaldesa para contestarlle o voceiro do BNG, Sr.Bernardo 
Fraga en relación coa súa  intervención,  decirlle que o BNG tamén está gobernando na 
Deputación Provincial,  e votou a favor do 1% na racadación; polo que temos que ser 
coherentes todos... e ven en engadir tamén,  que as Deputacións seguen vixentes e gracias á 
Deputación de Lugo,  en Viveiro,  no no fixo mal... 
 
Continúa dicindo que con respecto a acercar a administración ós cidadáns que propoñía o 
concelleiro de Son-Viveiro, Sr. Marcos Besada, decirlle que este goberno está a facer acercar a 
administracións ós cidadán, xa que se están dando todalas facilidades posibles antes de levar 
os recibos para executiva, non só con pagos fraccionados senon tamén enviando avisos varios 
ós contribuintes, polo que consideramos que estamos moi cercanos ós administrados. 
 
 
 
A seguir dí, que referente o que manifesta o Sr. Bouza Rodil, en representación do Grupo 
Municipal do Partido Popular, que pide que se anule a Ordenanza da Plusvalía ou Imposto de  
Incremento do Valor dos Terreos,  que xa  non se ven aplicando,  e pola nosa parte,  non hai 
inconvinte en proceder a anular a Ordenanza do Imposto de Incremento do Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana. e aprobar este acordo sin a plusvalía, aínda que para elo temos que 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 146

modificar esta proposta que se presenta hoxe ao pleno corporativo, no senso de proceder a 
anular o punto dous (2). 
 
Pola Sra. Alcaldesa cédese a palabra o representante do P.P.,D.  José Antonio Bouza 
Rodil, quén dí que o seu grupo non ten inconvinte en aprobar esta proposta sempre que se 
deroge a Ordenanza do Incremento do valor dos terreos. 
 
Pola Sra. Alcadesa faise fincapé de que xa na Comisión informativa díxose que non habería 
problema en modificar a proposta, e votar por separado os puntos,  no senso de: “ Non punto 
2) “ Derogar a Ordenanza do Incremento do Valor dos Terreos” e aprobar os puntos 1) e o 
punto 3). 
 
Pola Sra.Interventora Dona Rosa Abelleira Fernández, admítese que se pode modificar a 
proposta existente suprimindo o punto dous e ven en indicar que e máis eficaz derogar a 
Ordenanza do Incremento do Valor dos Terreos xa nesta sesión plenaria onde estan tódolos 
concelleiros. 
 
Visto o informe da Sra.Interventora e o informe da Sra. Secretaría que, entre outros, dí que o 
órgano competente para a súa aprobación é o Pleno, requirindo maioría absoluta do número 
legal dos membros da corporación segundo o artigo 47.2.h) da LBRL. 
 
Tendo en conta o Dictame da Comisión Informativa de Economía. 
 
 
Pola Sra. Alcaldesa, sométese a “modificación da proposta” a  votación no senso de que 
se vote por separado os puntos da proposta sinalados cos número 1º e 3º; 
 
 Así como no punto 2º que se suprima,  e se acorde derogar a ordenanza do Imposto do 
Incremento do Valor dos Terreos (Plusvalía).nº-43. 
 
 
Votos a favor, dos puntos 1º e 3º: trece (13) que resultan ser, oito (8) do PSdG-PSOE, e 
cinco (5) do Partido Popular (P.P.). 
 
Votos en contra:  catro, (4) que resultan ser, tres (3) do BNG, e un (1) de Son. 
 
Votos a favor, do punto 2º, sobre “derogación da Ordenanza do Incremento do Valor  
Terreos”.- trece (13) que resultan ser: oito do PSdG-PSOE e cinco(5) do P.P. 
 
Votos en contra:  ningún. 
 
Abstencións:  catro (4) que resultan ser, tres (3) do BNG,  e un (1) de  SON VIVEIRO 
 
Polo que o Pleno do Concello por “ maioría absoluta”  con trece votos a favor   e catro en 
contra, 
 
 
 ACORDA:  DELEGAR 
 
Primeiro.-  os puntos primeiro (1) e terceiro(3) sinalados no primeiro punto da proposta do 
acordo de delegación na Excma. Deputación Provincial de Lugo consistentes en: 
 
1.-Con efectos de 1 de xaneiro de 2016, todas as competencias  deste Concello en materia de 
xestión, inspección e recadación, tanto en período voluntario coma en período executivo, 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 147

reguladas no vixente texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, xa estean 
atribuídas, directamente, pola Lei Reguladora das Facendas Locais, xa estean atribuídas, 
directamente, pola propia norma, ou sexan asumibles en virtude dos convenios de delegación 
ou acordos de colaboración que a Deputación Provincial pudiese celebrar con calquera das 
Administracións públicas, do Imposto sobre Actividades Económicas. 
 
3.-Con efectos do 1 de xaneiro de 2016, as competencias de xestión recadatoria e período 
executivo de todas aquelas débedas derivadas de liquidacións periódicas, ou non periódicas 
realizadas polo Concello en período voluntario,incluídas as sancións e aquelas outras derivadas 
dun acto administrativo,en virtude do cal houbese de satisfacerse cantidade líquida 
 
2..- Derogar a Ordenanza do Imposto sobre o Incremento de Valor dos terreos de Natureza 
Urbana., ordenanza fiscal nº 43. 
 
 
Segundo .-Aprobar as condicións que han de rexir as delegacións reseñadas anteriormente. 
 
Terceiro.- Facultar á Sra. Alcaldesa para a sinatura do convenio e tódolos documentos que se 
precisen, asi como para a execución das actuacións necesarias para levar a efecto este 
acordo.” 
 

       
8º.-APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “ 
SERVICIO DE AXUDANO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES DO CONCELLO  
DE VIVEIRO (exp.2015/4) 
 
Pola Sra.Alcaldesa cédese a palabra ao  Sr. Tenente de Alcalde-Delegado de Facenda, 
D. Jesús Fernández Fernández para dicir que esta Alcaldía está interesada na 
contratación denominada “Servizo de axuda no fogar para persoas dependentes do 
Concello de Viveiro, segundo o prego de prescricións técnicas que se xunta, elaborado 
polo departamento de Servizos Sociais do Concello, e que se facilitou ós Concelleiros e 
se viu na Comisión Informativa, no que constan unhos prezos unitarios máximos de 
facturación de servizo de 12,00 E/hora en horario laborable e de 13,50 E/hora en 
horario festivo ou nocturno, IVE engadido, cun orzamento estimado máximo para o 
primeiro exercizo de 375.000 euros (IVE engadido) para un total de 31.000 horas. 
O prego de cláusulas administrativas regula unha duración de contrato de dous 
anos(2), computada a partir do día no que se formalice a Acta de inicio da prestación. 
O contrato poderá prorrogarse mediante dúas prórrogas (2), dun ano (1) de duración 
cada unha, ata un máximo de catro  
anualidades (4), o importe provisional do financiamento quedaría desglosado do 
seguinte xeito: 
 
Anualidade Periodo Importe base 4% IVE Importe total 
2016 01.04.16-31.12.16 270.432,68 € 10.817,31€ 281.250,00€ 
2017 01.01.17-31.12.17 360.576,92€ 14.423,08€ 375.000€ 
2018 01.01.18-31.1218 360.576,92€ 14.423,08€ 375.000€ 
2019 01.01.19-31.12.19 360.576,92€ 14.423,08€ 375.000€ 
2020 01.01.20-31.03.20  90.144,23€ 3.605,77€ 93.750,00€ 
Aberto o turno de intervencións, prodúcese só  a intervención de:  
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 D. Marcos Besada Alvarez, Concelleiro en representación do SON-VIVEIRO, para 
suxerir si se pode incluir unha cláusula onde se favoreza e  bareme máis a aquelas 
empresas que oferten máis estabilidade ós traballadores que se contraten, e que 
leven o cumprimento do horario establecido, para evitar que se produzan abusos nos 
horarios dos traballadores  e poder controlar as empresas que non cupran co 

establecido. 

 
Vista  a proposta da Alcaldía para aprobación do expediente de contratación mediante 
procedemento aberto, dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de 
prescripcións técnicas, así como o gasto para a presente anualidade 2016. 
 
Visto o informe e certificado RC da Intervención municipal, asinado o 18 de febreiro 
de 2016, para na presente anualidade existe saldo de crédito orzamentario preciso 
con cargo á partida orzamentaria núm. 2310.22799, por un importe total de 
“douscentos oitenta e un mil douscentos cincuenta euros” (281.250,00€). 
 
Visto o informe  da Secretaría xeral e tendo en conta o dictame da Comisión 
Informativa de Benestar Social. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto,pola Sra. Alcaldesa sométese a votación 
engadindo a proposta do Concelleiro de Son-Viveiro,Sr.Besada e o Pleno Corporativo 
por unanimidade, con dezásete votos a favor, que resultan ser: oito(8) do PSdG-
PSOE, cinco (5) do PP; tres (3) do BNG, e un (1) do SON, ACORDA: 
 
 1.-Prestar aprobación ó Expediente de Contratación denominado “Servizo de Axuda 
no Fogar para persoas dependientes do Concello de Viveiro” (ExP.2015/4).cun tipo de 
licitación en horario laborable de 12,00 €hora e en horario festivo ou nocturno de 
13,50 €/hora, por un prazo de dous anos. 
 
2.-Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e o de prescripcións técnicas, que 
rexerán a contratación, incluíndo a proposta do Concelleiro D. Marcos Besada Alvare 
de Son-Viveiro e engadir outra cláusula onde se favoreza e  bareme máis a aquelas 
empresas que oferten máis estabilidade ós traballadores se contraten, e que leven o 
cumprimento do horario. 
 
3.-Aprobar o gasto para a referida contratación, condicionando o expediente á 
existenza de crédito axeitado e suficiente para financiar as obrigas derivadas da 
mesma nos exercizos 2017 e sucesivos. 
 
4.-Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación municipal para a continuidade do 
expediente os efectos da publicación posterior do anuncion de licitación e ata a súa conclusión, 
asi como ó Departameto de Intervención para o seu coñecemento. 
  
9º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
1ª.- Dona Belinda Bermúdez Otero, en representación do Grupo Municipal 
Popular de Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación, 0 seguintes ROGO ó 
obxecto de que se subsanen as deficiencias sinaladas coa mayor prontitude posible. 
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1º).-Varios veciños da Rúa Grande de Celeiro nos fixeron chegar o seu malestar e 
descontento co estado do firme de dita rúa, o cal se encontra con desperfectos dende 
o cruce dos Catro Camiños ata a zona arranxada. En plena campaña electoral das 
eleccións municipais vostedes indicaban que levarían a cabo a remodelación total da 
Rúa Grande de Celeiro. 
 
Por este motivo, é polo que lle rogamos á Sra. Alcaldesa cumpra coas súas promesas 
e procedan, canto antes, a dita remodelación 
 
Pola Sra. Alcaldesa se lle responde: 
Levamos este tema na campaña electoral; é certo,  pero aínda levamos nove meses ó 
cago do Gobeno municipal,  e temos pensado levar a cabo as obras  dentro do 
programa para catro anos.Nos,  non podemos cumprir todo o progrma en” nove 
meses” cando está feito para catro anos. De todas maneiras vámolo ter en conta. 
 
2º).-Dona Belinda Bermúdez Otero, en representación do Grupo Municipal 
Popular de Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación, as seguintes 
PREGUNTAS sobre as que desexa obter no Pleno, a correspondente resposta, ben 
oral ou por escrito. 
 
No derradeiro Pleno presentábamos un rogo, no que pediamos o adecentamento da 
rúa Alonso Pérez adoptando outro tipo de medidas para que as fochancas non 
voltaran a aparecer. O 25 de xaneiro foron tapadas con aglomerado en frío, non 
transcurrindo nin quince días volven a estar igual ou peor que antes. A Sra. Alcaldesa 
contestounos a dito rogo que a concellería de obras reservara no ano 2015 parte do 
presuposto que manexa para acometer a obra, pero debido a unha situación de 
urxencia, tivera que utilizar esa reserva de crédito para outro fin. Indicando que a 
obra estaría xa executada se non  estivera condicionada por unha actuación 
complementaria, que entenden importante, e que se ten que realizar con carácter 
previo. 
 
Por todo o expos preguntamos ó Goberno Local: 
 
1.- Cal foi a situación de urxencia para a que se destinou dita partida?. 
2.- Cal é a actuación complementaria, que entenden importante e que se ten que 
realizar con carácter previo?. 
3.- Teñen previsto arranxar dita rúa en datas próximas ou os veciños/as terán que 
seguir soportando esta situación durante un ano máis? 
 
Pola Sra. Alcaldesa se lle responde: 
 

Cando se fixeron as beirarrúas exteriores ao vello porto de Viveiro, o arquitecto 

responsable da obra, D. antiago Meitín, percatouse de que a tubería xeral da auga que 

subministra a Viveiro e que aínda era de fibrocemento ía a quedar enterrada baixo 

elas. 

Unha eventual rotura nesta canalización suporía importantes destrozos na obra 

que estabamos executando. Coa previsión e sensatez que vén aplicando en todas as 
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obras municipais, o arquitecto referido plantexou a necesidade de cambiar esta 

tubería para evitar problemas no futuro. Como este cambio non estaba contemplado 

na obra, para poder levalo a cabo, foi necesario utilizar a proposta de gasto que o 

delegado de obras había feito para aglomerar a zona do camiño vello que nos ocupa. 

Coa intención de ampliar esta zona da rúa Alonso Pérez, onde se atopa o 

transformador de Begasa estanse levando a cabo negociacións cun veciño. Non nos 

parecía lóxico repoñer o firme con aglomerado en quente e logo, en caso de chegar a 

un acordo, traballar na zona con maquinaria pesada. 

Como xa comentei no seu momento neste pleno municipal o arranxo do firme está 
entre as nosas prioridades inmediatas. 
 
3º.-D.Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de 
Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación, as seguintes  
 
PREGUNTAS sobre as que desexa obter no Pleno, a correspondiente resposta: 
 
No Pleno do día 7 de outubro de 2015 este grupo municipal presentou unha moción 
para o seu debate, sobre o saneamento do Pontigo, Hermosende e Parraguesa de 
Galdo e a mellora do saneamento noutras parroquias do Concello. 
 
Durante o debate desta moción o Concelleiro-Delegado de Obras chegou a dicir 
(segundo consta en acta) nun entender como dos 24 pozos de  
bombeo, Viaqua (empresa concesionaria de auga e saneamento) solo paga hoxe a 
enerxía a 5 deles, polo que carece de fundamento, o que hai algo de confusión”. 
Sinalaba así mesmo o Concelleiro de Obras, que estaban esperando para que o xefe 
de zona de Viaqua viñese a falar sobre varios temas importantes para o Concello e 
que tiñan que ver coa xestión da Empresa Viaqua últimamente. 
 
Por todo esto lle PREGUNTAMOS Á Sra. Alcaldesa: 
1.- Transcurridos cinco meses, mantiveron algunha reunión co Xefe de Viaqua para 
esclarecer quen ten que pagar as facturas do consumo  eléctrico dos pozos de 
bombeo do saneamento?. 
 
2.- Por que motivo ata o día de hoxe, dos 24 pozos de bombeo, Viaqua so pago o 
consumo eléctrico de 5 pozos e o resto os paga o Concello?. 
 
3.- Tenlle encargado o equipo de goberno algún tipo de actuación a curto prazo á 
Empresa Viaqua na procura de mellorar a canalización de abastecemento de auga no 
noso Concello?. 
 
Pola Sra. Alcaldesa se lle responde: 
 

Despois de numerosas xestións levadas a cabo durante o último ano polo 
equipo de goberno, por fin, o pozo de bombeo do Pontigo, en Galdo, quedou listo e a 
enerxía contratada. Poñelo operativo supuxo un desembolso de 15.000 euros. Os 
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veciños da zona, como se comunicou á prensa, xa poden conectarse á rede de 
alcantarillado executada sendo alcalde Melchor Roel. A día de hoxe, segundo a 
información que disponemos, aínda ningún veciño solicitou o entronque en Viaqua. 
 
 

Para ser exactos, o que realmente dixo o delegado de obras foi que non 
entendía o argumento exposto pola señora interventora ao negar a proposta de gasto 
para dar enerxía ao pozo de bombeo cando o concello na actualidade estaba pagando 
a enerxía eléctrica de outros 19 pozos de bombeo. Posteriormente aceptouse o pago. 
 

A pesar dos condicionantes, este goberno nunca perdeu de vista a mellora da 
canalización da auga municipal. 

 
Don Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de 
Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación, os  seguintes ROGOS, ó obxecto de 
que se subsanen as deficiencas sinaladas coa mayor prontitude posible: 
 
1º) Algúns veciños das distintas parroquias, nos plantearon a necesidade de colocar 
nos apeadeiros do Ferrocarril e nas Paradas do Bus dentro do noso Concello, a 
colocación dos horarios de chegadas e saídas de ambos medios de transporte público. 
Aínda que somos conscientes de que isto non é unha competencia do Concello, 
ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que faiga as xestións  
necesarias, tanto co Ferrocarril como coas empresas de transporte de viaxeiros para a 
colocación dos mencionados horarios. 
 
Pola Sra.Alcaldesa se resposta: 
Aínda que a día de hoxe parece bastante sinxelo que un veciño poida coñecer os hora-

rios tanto do ferrocarril como do bus, realizaremos as xestións que vostede nos pide. 

En concreto, dirixímonos á estación principal do ferrocarril de Viveiro e trasladáronnos 

que tanto nos apeadeiros de dita estación como no resto das estacións do concello 

están reflectidos os horarios dos trens. 

 
 Don Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de 
Viveiro, 
 
2º).- Na parroquia de Galdo, en concreto en Vilar de arriba en plena curva da estrada 
a Vieiro, hai un espello de seguridade vial roto desde hai meses, motivo polo que 
ROGAMOS ó Goberno Local que proceda a súa colocación a meirande brevidade 
posible 
 
Pola Sra.Alcaldesa se resposta: 
 
Non tivemos ningunha noticia ao respecto. O delegado de obras desplazarase en bre-

ve á zona para comprobar a situación e darlle unha situación. 
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Don Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de 

Viveiro  

3º) Cónstanos que nos últimos meses se fixeron reparacións con gravilla solta e 
alquitrán por orde do Concello en pistas e rúas en algunhas parroquias, pero 
gustaríanos recordar que outras siguen sen reparar, tal como sucede en Covas, no 
barrio do Pedregal, concretamente na rúa de Os Castelos entre as vivendas sociais. 
Nesta rúa hai sumidoiros que non cumpren a función para que se destinaron, así como 
moitas fochancas na zona central, que se viron agrandadas como consecuencia da 
choiva, supoñendo un perigo para a circulación. Por este motivo ROGAMOS ó Equipo 
de Goberno que proceda o seu asfaltado á maior brevidade, tanto nesta rúa como 
noutras das distintas parroquias do noso Concello que así o precisen. 
 
Pola Sra.Alcaldesa se resposta: 
 

Fieis á súa liña habitual, mentres magnifican fochancas illadas xeradas polas 
fortes chuvias restan valor á importante labor levada a cabo durante os últimos meses 
nas pistas municipais. 

 
Falemos con rigor. Segundo me comunica o delegado de obras, acometeuse o 

arranxo integral de varios viais con dobre rego asfáltico como se viña facendo ata o 

goberno bipartito no ano 2003. Ata aquel momento a modalidade de aglomerado en 

quente brillaba pola súa ausencia. O único obxectivo do que vostede denomina “gra-

villa solta” é selar o traballo previamente realizado. 

Se unha fochanca de dimensións considerables non alcanza unha superficie de 

un metro cadrado, o goberno local executou nos últimos meses trece mil metros ca-

drados, repito, trece mil metros cadrados con dobre rego asfáltico integral, ademais 

do bacheo ao longo de 4.000 metros lineais de vial. Tamén nalgún caso, como no 

Camiño da Trave, onde se cambiaron 300 metros de tubería, previo ao dobre rego as-

fáltico, rexenerouse o subsolo a base de pedra xa que só existía barro. 

Somos conscientes de que existen sumidoiros que non cumpren a súa función. 

A herdanza recibida sobre a recollida de auga é lamentable. A maioría de pistas muni-

cipais carecen dela. Esta é unha das razóns fundamentais do deterioro repetitivo en 

diversas zonas. Unha volta durante un día de choiva pola pista da Ameixoa en Vieiro 

sírvenos para valorar o que supón tamén para os veciños a carencia de sumidoiros. 

Respecto ás fochancas do Pedregal e doutras zonas, por suposto que se acometerá o 
seu arranxo en canto o tempo o permita 
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Don Antonio J. Bouza Rodil  , en representación do Grupo Municipal Popular de 
Viveiro, realiza á Alcaldesa da Corporación as segintes preguntas sobre as que 
desexa obter no Pleno, a correspondiente resposta, ben oral ou por escrito. 
 
Hai uns días, en distintos medios de comunicación lembrábase a data do 6 de febreiro 
de 1995, data do falecemento da pintora viveirense Maruja Mallo, sinalándose por 
parte do pintor lucense Vázquez Cereijo que os 26 anos do seu pasamento pasaran 
sen pena nin gloria en Viveiro, a súa terra natal, ó tempo que ofrecía ó Concello a 
cesión de catro obras da artista, sempre que pudieran ser expostas e vistas polo 
público. 
 
Este feito é totalmente certo, xa que aínda que os equipos de goberno socialista van 
cheos de facer grandes anuncios de proxectos en torno á figura desta inigualable 
artista, o certo é que non foron quen de concretar ningún deles, quedándose no 
habitual, é dicir, vender fume e non facer nada. 
 
Basta con repasar as hemerotecas para comprobar como o anterior Alcalde, anunciaba 
que o Ministerio de Cultura ía a custear a rehabilitación do Pazo de Malates para 
convertilo nun centro de interpretación da obra de Maruja Mallo, anuncio que contou 
coa visita incluida do daquela Ministro de Cultura Socialista César Antonio Molina. A 
realidade móstranos que 6 anos despois dito prazo atópase nun estado de ruina total 
e alí non se fixo nada de nada. 
 
Si falamos da bienal adicada a Maruja Mallo, que fora aprobada en pleno por 
uninimidade no ano 2004, comprobamos como nada se soupo da mesma dende 
aquela, non cegando a ser convocada nunca con posterioridade á súa aprobación. 
Outro claro exemplo máis de desidia e deixadez destes gobernos socialistas que 
prometen moito, pero logo non cumpren. 
 
Sinala que dende o PP de Viveiro nos alegramos que por fin, nove anos despois de 
aprobalo nun Pleno do ano 2007, se vaian a colocar as placas que dan nome a súa 
rúa, rúa que se atopa na actual prolongación de Constanza de Castro, e que mesmo 
se planteara como opción para adicarlle ó poeta Carlos Oroza, o que deixa ben as 
claras o descoñecemento e a pouca importancia que este señores lle conceden a estes 
temas. Por certo, o poeta Carlos Oroza sigue agardando, máis de dous anos despois 
de que se aprobase no pleno de xuño de 2013, a que se localice unha rúa que poida 
levar o seu nome. Outro exemplo máis de xestión dilixente e efectiva tal e como 
acontece coa figura de Maruja Mallo. 
 
Ante este cúmulo de incumprimentos e de anuncios baleiros é polo que lle 
preguntamos á Sra. Alcaldesa: 
 

1) Teñen pensado entablar algún tipo de negociación co Sr. Vázquez Cereijo para 
facer efectivo o seu ofrecemento?. 

 
2) Contemplan a posibilidade de habilitar algún espacio adicado á figura de Maruja 

Mallo e outros persoeiros ilustres de Viveiro, onde se poidan expor obras dos 
mesmos?. 
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3) Teñen pensado darlle cumprimento o acordo plenario, aprobado, por 
unanimidade, polo Pleno no ano 2004 e convocar a bienal adicada á pintura?. 

 
4) En qué situación se encontra actualmente o proxecto de convertir o Pazo de 

Malates nun centro de interpretación da obra de Maruja Mallo.’ 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta: 
 
Sorpréndeme moito que o voceiro e Concelleiro do  Pardio Popular faiga esta 
pregunta da situación do ” Pazo de Malates”,  cando o anterior Alcalde, D.Cesar Aja 
nos levou  a fiscalía por licenzas, entre outras, o estudo de detalle do Pazo de 
Malates, pero polos motivos  expostos o  
 
Ministerior Fiscal dí que está sobreseído.A día de hoxe,  non se pode facer nada xa 
que hai un informe do Arquitcto Municipal que dí que é Solo Urbano Non 
consolidado. 
 
Co Sr.Vázquez Zereixo púxome en contacto varias veces pero non fun capaz de 
obter ninguna resposta en varias chamadas. 
 
E referente ó Centro Comarcal da Mariña Occidental, teño que dicir,  que xa vai 
para dous anos, solicitamos a reversión para o Concello do Centro Comarcal da 
Mariña Occidental e aínda  estamos coa espera de recibir o edificio e sería bó para 
exposicións,  entre outras, como é o caso que acontece. Polo que esperamos que a 
Xunta nos ceda o edificio canto antes. 

 
 
 

Don Marcos Besada Alvarez, Concelleiro en representación do Grupo Son 
Viveiro, solicita a Alcaldía que se lle admita facer un ROGO, aínda que acaba de 
tomar posesión como Concelleiro, polo que pola Sra.Alcaldesa, accede ó solicitado, 
sendo o seguinte: 
 
ROGO: Que pola Corporación Municipal se adopten medidas mediante un tipo de 
protección máis sólido e referente ó edificio en ruinas da Praza Maior de Viveiro, xa 
que   parece insuficiente a protección que ten actualmente,  e interesa velar pola 
seguridade dos viandantes, polo que interesamos medidas cunha protección vertical 
moito máis estable,  á dereita da parede medianil.Non existe nin o lado dereito nin no 
esquerdo vallas que protexan ou unha plataforma de madeira etc., xa que alí hai 
xuntanzas de vecinos e temos que velar pola súa seguridade. 
 
Pola Sra.Alcaldesa respóstaselle que xa se adoptaron algunhas medidas de protección, 
pero que se terá en conta a suxerencia, e en breve farase unha relación de feitos e 
pasos que se están dando con relación ó edificio da Praza Mayor en cuestión. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Alcaldesa levántase a sesión, 
sendo as 22 horas e quince minutos do día dez de marzo de 2016, extendéndose de 
todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria Accidental dou fe. 
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                  A SECRETARIA ACCTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


