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ACTA DO PLENO ORDINARIO CELEBRADO O  UN DE XUÑO 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 
DON MANUEL GALDO DOPICO, BNG 
DONA SARAY BLANCO CANOURA, BNG 
DON MARCOS BESADA ALVAREZ,SON-VIVEIRO. 
 
EXCUSA A SUA AUSENCIA 
Dª. MARIA JESÚS VALE LÓPEZ, P.P. 
 
INTERVENTOR POR DELEGACIÓN.- 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  un de 
xuño de dous mil dezaseis, baixo a presidencia da Sra. Alcaldesa, Dona María Loureiro García, 
e coa asistencia dos Srs Concelleiros relacionados anteriormente, así como da secretaria 
accidental, Dona Fátima Moar Rivera, e coa asistencia do Sr. Interventor en funcións, Don 
Sergio Aguado Delicado, celébrase ordinaria do Pleno do Concello, en primeira convocatoria. 
Aberta a sesión e declarada pública pola Sra.Alcaldesa-Presidenta á hora indicada, previa 
comprobación pola Secretaria acctal 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  novembro a Presidencia procede ao tratamento dos 
asuntos contidos na Orde do día, sendo os seguintes: 
 
 
“1º-APROBACION DE ACTAS DAS SESIONS. Extraordinaria do 29-04-2016 e 
ordinaria do 04.05.2016.  
 
Pola Sra. Alcaldesas Dona María Loureiro García, pregúntase ós Sres.Concelleiros se teñen 
algunha rectificación ou aclaracións que facer ás actas da sesión extraordinaria do 29-04-2016 e 
ordinaria do 04-05-2016. 
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E non producíndose ningunha obxección ou puntualización, o Pleno Corporativo por 
unanimidade, acorda prestarlle a súa aprobación á Acta da sesión extraordinaria do 29-04-
2016 e á Acta  ordinaria do 04-05-2016. 

 
 
2º.-  SORTEO PUBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DAS 

MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIONS XERAIS DE 26-06-2016. 
 
Coa data 3 de maio de 2016 publícase no B.O.E.  R.D.LEXISLATIVO 184/2016, de 3 de maio, 
polo que se disolve o Congreso dos Diputados e o Senado, e se convocan ELECCIÓNS 
XERAIS. 
Dita convocatoria establece o día 26 de xuño de 2016 como data de celebración das referidas 
Eleccións. 
O Artigo 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño do Réximen Electoral Xeral, indica que é 
competencia dos Ayuntamientos a formación das Mesas Electorais, baixo supervisión das 
Xuntas Electorais de Zona, debendo designar o Presidente e os Vocais de estas Mesas, mediante 
SORTEO PUBLICO entre a totalidade das persoas censadas nas seccións , que sexan menores 
de setenta anos e que saiban leer e escribir e esixíndose para ser Presidente a condición de ter  
Bacharelato ou equivalente de Formación Profesional de segundo grao, ou subsidiariamente o 
de Graduado Escolar. Asímesmo procederase o nomeamento de dous suplentes para cada un dos 
membros, da mesma forma,  para a formalización do sorteo, indícase que ten que celebrarse  
entre o vixésimo quinto e o vixésimo noveno día posterior  á convocatoria. Conforme á 
normativa electoral dito sorteo tense que materializar entre o 28 de maio e o 1 de xuño. 
 

A tal efecto, visto o programa facilitado polo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
DO PROGRAMA  CONOCE V-4.1, no cal se detalla con exactitude o funcionamento do 
sistema automatizado , para a obtención dos compoñentes que deberán formar as diversas Mesas 
Electorais no próximo  proceso electoral do día 26 de xuño , sendo dezanove Mesas que se 
deben constituir no termo municipal de Viveiro, con nove componentes por cada Mesa 
electoral, o Pleno Corporativo, por unanimidade, ACORDA:  
 
PRIMERO. Proceder a realizar o sorteo público co obxecto de designar ós Presidentes 
e Vogáis das Mesas Electorail,, así como a dous suplentes para cada un  
 dos membros da Mesa, de conformidade co establecido no artigo 26 da Lei Orgánica 
5/1985, de 19 de xuño, do Réximen Electoral Xeral, procédese a efectuar o sorteo 
mediante programa informático cos nombres dos designados. 
 
SEGUNDO. De conformidad co resultado do sorteo designar ós seguintes membros das 
Mesas Electorais: 
 
D S M M CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2  

1 1 A P 76556110N DOLORES HERMIDA RODRIGUEZ  
1 1 A PS1 33835758K MANUEL GALDO DOPICO  

1 1 A PS2 33328762Z ANA BELEN FERNANDEZ FERNANDEZ  
1 1 A V1 04846488C M. DEL CARMEN FANEGO RIOBOO  

1 1 A V1S1 34881635L MARIA GARCIA VIEIRA  

1 1 A V1S2 33860125P JOSE MANUEL DORADO SOLLOSO  

1 1 A V2 33996610B ANTONIO FABIAN CAZAS GARCIA  

1 1 A V2S1 34884284T MIRIAM HERMIDA OTERO  
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1 1 A V2S2 33991973C MERCEDES DUARTE GONZALEZ  

1 1 B P 34882193W LUCIA SENRA FERNANDEZ  
1 1 B PS1 35653230X WALDO PINO PEGO  

1 1 B PS2 34636268Q CRISTINA REY PARAÑOS  

1 1 B V1 44819815Z MARIA ABEL PEREZ FERROL  

1 1 B V1S1 35626953E JUAN ALBERTO SANTANA GONZALEZ  

1 1 B V1S2 33995779P JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANJUAN  

1 1 B V2 33861124H 
MARIA DEL 
CARMEN SANCHEZ PEREZ  

1 1 B V2S1 33993860K 
FRANCISCO 
ANTONIO PAZ VEIGA  

1 1 B V2S2 33810528E JOSEFA SOLLA DIAZ  

1 2 U P 33842150L JOSE IGNACIO FAJARDO VARELA  

1 2 U PS1 33992454H ANTONIO JOSE RIVERA GUEIMUNDE  
1 2 U PS2 35591755Z TANIA CORRAL BALSEIRO  

1 2 U V1 35626943N JUAN JOSE JIMENEZ CRUZ DE LA  
1 2 U V1S1 35590890T TADEO NATERA RODERO  

1 2 U V1S2 34884651E MARIA TERESA LOPEZ REY  

1 2 U V2 76563439G MARIA BALBINA LOPEZ SANTOS  

1 2 U V2S1 76556604T CRISANTO PRIETO SOTO  

1 2 U V2S2 33996316Q MARIA AMPARO CALVO FERNANDEZ  
1 3 A P 34884503N IRIS ESCOURIDO GARCIA  

1 3 A PS1 33795956D MARIA TERESA CASTRO RODRIGUEZ  
1 3 A PS2 33995783N BEATRIZ CASAL FERNANDEZ  
1 3 A V1 35590810N ROBERTO BELLAS BERMUDEZ  

1 3 A V1S1 33992070W FRANCISCO JOSE INSUA SIEIRA  

1 3 A V1S2 33998510W MARTIN BALSEIRO FERNANDEZ  
1 3 A V2 34635578Q ANGEL CERVO REGO  

1 3 A V2S1 33992190F TERESITA DE JE HERMIDA HORRACH  

1 3 A V2S2 33996712K MONICA CANDIA FERNANDEZ  
1 3 B P 79070403Z VERONICA REYES CORTIÑAS  

1 3 B PS1 77591872S JAIME SALVADOR PERNAS NOVOA  

1 3 B PS2 33815612T IVAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ  

1 3 B V1 34884302H IRIS TORAL GUISASOLA  
1 3 B V1S1 33996800V MANUEL VICENTE LOPEZ GONZALEZ  

1 3 B V1S2 33996500Q JOSE RAMON MARTINEZ BALSEIRO  

1 3 B V2 33827021R PEDRO ROMERO RODRIGUEZ  

1 3 B V2S1 34637886R MIGUEL 
LAGO-
ORCAZBERRO RIO DEL  

1 3 B V2S2 33831586N ANTONIO NAVARRETE PARAPAR  

1 4 A P 77595848N ANTONIO BOUZA LOPEZ  

1 4 A PS1 77613171Q NOEMI BELENDA BASART  

1 4 A PS2 33855601S ANTONIO PERNAS PEREZ  

1 4 A V1 34636017H VANESA MARTINEZ PEREZ  

1 4 A V1S1 50849346A IGNACIO RODRIGUEZ CONTRERAS  
1 4 A V1S2 33995008L AMALIA PILAR GALDO VAZQUEZ  

1 4 A V2 32776193C MARIA ISABEL MARTIN HERNANDEZ  
1 4 A V2S1 33994544S JOSE LUIS TRIGO PEREZ  

1 4 A V2S2 33995470K OLIVA FERRO GONZALEZ  

1 4 B P 34636992G MANUEL GUERRA MARTINEZ  
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1 4 B PS1 33818345L MARIA DOLORES OTERO PEREZ  

1 4 B PS2 33998793D JOSE DANIEL SALGUEIRO BASANTA  

1 4 B V1 34882047V GABRIEL SEARA ZARZA  

1 4 B V1S1 35592561S MARCO SUAREZ BERMUDEZ  

1 4 B V1S2 34880263G JOSE LUIS OTERO RUBAL  

1 4 B V2 76563361H ANTONIA PEREZ BRUCES  

1 4 B V2S1 33995498A RAMON CRUZ DOPICO  

1 4 B V2S2 33793094E CARLOS PORTELA GONZALEZ  

1 5 A P 34881327X DAVID BERDEAL MURADO  

1 5 A PS1 42165722Y NOELIA CABRERA LOPEZ  

1 5 A PS2 34636183T OLGA GARCIA RIVERA  

1 5 A V1 76989242P CRISTINA CARIDE GIRALDEZ  

1 5 A V1S1 34637154M ALBA INSUA FERNANDEZ  

1 5 A V1S2 35653431G ESTEBAN ALVAREZ RUIZ  

1 5 A V2 33993200M JOSE MANUEL DA SILVA DOMINGUEZ  

1 5 A V2S1 33833810M PILAR GARCIA RODRIGUEZ  

1 5 A V2S2 35592201T OSCAR CORA NOVO  

1 5 B P 34882209H MARTA MERA LOPEZ  

1 5 B PS1 33995748T JESUS MARTINEZ LOPEZ  

1 5 B PS2 33997024B BEGOÑA RIO DEL TRASANCOS  

1 5 B V1 33837776S MARIA DEL PILAR NEIRA BROCHS  

1 5 B V1S1 33996336J MARIA BERTA PORRAL QUINTILLAN  

1 5 B V1S2 34636139W ELENA MARTINEZ FACHAL  

1 5 B V2 35590703C CRISTINA PAJARO DIAZ  

1 5 B V2S1 33992983H ANA ISABEL MARTINEZ BALTAR  

1 5 B V2S2 35590690F LARA MIGUEZ OTERO  

1 6 A P 10577712N MARIA BEGOÑA HERNANDEZ LUYANDO  

1 6 A PS1 76563348M RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ  

1 6 A PS2 33996924A DAVID CALVO LOPEZ  

1 6 A V1 33848353N BEATRIZ BRUZOS RODRIGUEZ  

1 6 A V1S1 34882357M MIRIAM BERMUDEZ GARCIA  

1 6 A V1S2 33991424T ANTONIO ANGEL FANEGO NOVO  

1 6 A V2 76563982H JOSE MANUEL FRANCO FERNANDEZ  

1 6 A V2S1 05882387E JULIO HIDALGO FERNANDEZ  

1 6 A V2S2 33992695Y CELIA DIAZ TRAVIESO  

1 6 B P 32709839K SAMEIRA TEIXEIRA REGO  

1 6 B PS1 76569795N NURIA NUÑEZ PERNAS  

1 6 B PS2 33548493A NOEMI LAGE REDONDO  

1 6 B V1 35590066G XOSE CARLOS MARTINEZ CASAS  

1 6 B V1S1 33995000B DAVID PERNAS DIAZ  

1 6 B V1S2 34881255F VANESSA SANCHEZ GARCIA  

1 6 B V2 34636233G CARLOS TIMIRAOS TIMIRAOS  

1 6 B V2S1 33991785Q FRANCISCO MASEDA RODRIGUEZ  

1 6 B V2S2 76569555W MARIA ESPERANZ PEREZ CAMBA  

1 7 U P 34880815G DAVID PENA ALBO  

1 7 U PS1 33995784J JOSE MANUEL GUIMAREY GOMEZ  

1 7 U PS2 33996339Q MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CONESA  

1 7 U V1 34881259B MONICA PIGUEIRAS NEBRIL  

1 7 U V1S1 33995805B MARTA GONZALEZ PIÑON  

1 7 U V1S2 34635951K ANTONIO GARCIA TRASANCOS  
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1 7 U V2 33832479P JOSE GOMEZ CARREIRAS  

1 7 U V2S1 34635535L MARIA DEL PILAR GONZALEZ FERNANDEZ  

1 7 U V2S2 34883896A ROQUE ANTONIO CASAL MARTINEZ  

2 1 A P 33996992W ELIER FERNANDEZ RAMIL  

2 1 A PS1 35590927Z ADRIAN COFIÑO RODAL  

2 1 A PS2 34883620A SARAY BLANCO CANOURA  

2 1 A V1 33996129J MARIA ELENA ALVAREZ PRIETO  

2 1 A V1S1 34880909Y IVAN FERNANDEZ RODRIGUEZ  
2 1 A V1S2 33305881H MARIA JESUS BALSA OROL  

2 1 A V2 76556327E FRANCISCO ALVAREZ ANDRADE  

2 1 A V2S1 76569678X MARIA ADORACIO COBELO FRA  

2 1 A V2S2 76563400B JOSE ANTONIO AREN GARCIA  

2 1 B P 34884184S CRISTIAN VALE VARELA  

2 1 B PS1 34880889D DIANA MARTINEZ PEREZ  

2 1 B PS2 34880890X IAGO MARTINEZ PEREZ  

2 1 B V1 33995625S ANTONIO NOVO PORTILLA  

2 1 B V1S1 35625555G LUIS ALEJANDRO PEREZ GADEA  

2 1 B V1S2 34635828J NATALIA RAMOS LOUZAO  

2 1 B V2 34880824J SERGIO PIGUEIRAS PRIETO  

2 1 B V2S1 33859408G BENITO RODRIGUEZ GUERREIRO  
2 1 B V2S2 34880847J MARIA PALMEIRO CHAO  

3 1 A P 34883541Q ALBA NAVARRO FRAGA  

3 1 A PS1 33992974D JOSE LUIS DIAZ LESTEGAS  

3 1 A PS2 34638262D CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
3 1 A V1 76544485W GILBERTO GALDO CASTRO  

3 1 A V1S1 76563181E RAMON MONTENEGRO NIETO  

3 1 A V1S2 33996975P MARIA ROCIO RODRIGUEZ VIDAL  

3 1 A V2 33994652P MARIA DEL CARM FERRO CERDEIRAS  

3 1 A V2S1 33999315W IVAN ARIAS BALSA  

3 1 A V2S2 33996222Z MARIA JESUS GOMEZ MARTINEZ  

3 1 B P 33991512L JESUS CHAO HERMIDA  

3 1 B PS1 33854192D MARIA CARMEN GALDO DOPICO  

3 1 B PS2 33994347W MARIA JOSE VIGO BARRO  

3 1 B V1 33856223Q EMILIO FERNANDEZ VEIGA  

3 1 B V1S1 34884197M CRISTINA ALVO NAVARRO  

3 1 B V1S2 32378711R MANUEL GARCIA TRIGO  

3 1 B V2 33994594L NURIA QUINTELA CHAO  

3 1 B V2S1 76536234P JESUS VARELA LOPEZ  

3 1 B V2S2 33995274D ROCIO ROLLE REQUEIJO  

4 1 A P 34638923A SOFIA DIAZ MOSQUERA  
4 1 A PS1 76563288Z JOSE TALLON PENABAD  

4 1 A PS2 79318850S JUAN RAMON MARTINEZ CASTRO  

4 1 A V1 33994765Y MARIA JESUS VALE LOPEZ  

4 1 A V1S1 76563249K ANA BLANCO LOPEZ  

4 1 A V1S2 34881202T CRISTINA CERVO DOVALE  

4 1 A V2 33995645N JOSE LUIS RIVEIRA CERDEIRAS  

4 1 A V2S1 33993536L JOSE DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ  
4 1 A V2S2 76563250E ANGELICA BLANCO LOPEZ  

4 1 B P 33993186Z JOSE MANUEL BLANCO LOPEZ  

4 1 B PS1 33998397G SONIA BEN PAJON  
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4 1 B PS2 34637393Z RAQUEL SAN JOSE DIEZ  

4 1 B V1 34637904L JACOBO SEIJAS COCIÑA  

4 1 B V1S1 35591261A OSCAR BARCIELA RODRIGUEZ  
4 1 B V1S2 33994209W JOSE ANTONIO ARIAS TABOADA  

4 1 B V2 34883716F LETICIA FERNANDEZ JOVEN  

4 1 B V2S1 34261075E JOSE LUIS BELTRAN RODRIGUEZ  
4 1 B V2S2 76563842Q LUCRECIA LOPEZ VAZQUEZ  

4 2 U P 33993773A CONCEPCION GONZALEZ PENABAD  

4 2 U PS1 10557209W PEDRO MARIÑO PEREZ  

4 2 U PS2 33996469P EMILIO JOSE CANDIA RODRIGUEZ  

4 2 U V1 34635335A JUAN JOSE QUELLE FRA  

4 2 U V1S1 32687202Q EVA MARIA PENABAD GARCIA  

4 2 U V1S2 33302411K JESUS ALVAREZ GONZALEZ  

4 2 U V2 76564663D JOSE MANUEL LABAEN ROMERO  

4 2 U V2S1 33992601G AURORA RODRIGUEZ AIRA  

4 2 U V2S2 33307348J MONTSERRAT FANEGO   

         
TERCERO.  Comunicar o presente Acordo á Xunta Electoral de Zona e seguidamente notificar a referida 
designación como  Presidente e Vogáis das Mesas Electorais, os interesados, no prazo de tres dias. 
 
 
3º.-DACION DE CONTA DE RECEPCIÓN DE INMOBLE REFERENCIA CATASTRAL 
27067ª026090330000X0 
Pola Sra.Alcaldesa dase conta ao Pleno da Corporación que o Concello de Viveiro solicitou a 
devolución do inmoble destinado a centro de desenvolvemento comarcal sito no  Lodeiro nunha 
parcela de 5.000 m2 aproximados, que foron cedidos polo Concello no seu día previa 
desafectación.O inmoble atópase en dominio público marítimo terrestre, e coa data de 5 de abril 
de 2016 pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada neste 
acto polo sr.vicepresidente e conselleiro de Presidencia,Administracións Públicas e Xustiza 
entrega o predio descrito  ao Concello de Viveiro representado pola sra.alcaldesa, que acepta e 
recibe o inmoble no estado en que se atopa coas todas as súas pertenzas, construcións e 
accesións. 
O Pleno da Corporación dase por entereada e congratúlase da recepción do inmoble de 
referencia catastral 27067ª026090330000X0 
 
 
4º.-DACION DE CONTA DE RESOLUCIONS DA ALCALDÍA 
Pola Sra.Alcaldesa dase conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía as cales estiveron á 
disposición dos concelleiros coa rstante documentación integra do Pleno. 
Non se producen intervencións e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros 
prsentes, acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
5º.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS DO 
CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
 1.- Mª ELISA FERNÁNDEZ DÍAZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Mª Elisa Fernández Díaz, con DNI 76.535.916-N, e domicilio a efectos 
de notificación en Cl-Pérez Das Mariñas, Nº 2 - 2º- D, 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 JOSÉ", Cadro 0, Fila 12, Número 2, que figura no título 
concesional a nome de Dna. Emilia Díaz Vázquez. 
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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 do NICHO situado no 
Grupo  "SAN JOSÉ", Cadro 0, Fila 12, Número 2, que figura no título concesional a 
nome de Dna. Emilia Díaz Vázquez, pasando a ser titularidade de Dª. Mª Elisa 
Fernández Díaz. 
 
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 28-06-1962), 
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 28-
06-2037. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
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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.” 
 
 

2.- MARÍA SOFÍA SÁNCHEZ VIDAL 
 
Vista a solicitude de Dª. María Sofía Sánchez Vidal, con DNI 33.994.500 V, e domicilio 
a efectos de notificación en Calle Real - Xunqueira nº106, 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 C, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Antonio 
Sánchez Martínez. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das 
concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos 
escrito de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a 
solicitude referida iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo 
a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no 
BOP nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación 
das concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios, en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este 
prazo se poden actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no Grupo  
"SANTA ANA", Cadro 10, Fila C, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome 
de D. Antonio Sánchez Martínez, pasando a ser titularidade de Dª. María Sofía Sánchez Vidal. 
 
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- 
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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.” 
 

3.- Mª ELISA FERNÁNDEZ DÍAZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Mª Elisa Fernández Díaz, con DNI 76.535.916-N, e domicilio a 
efectos de notificación en CL-Pérez Das Mariñas Nº2-2ºD, VIVEIRO,  para o cambio 
de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo "SANTA ANA", Cadro 10, Fila 
E, Números 3, que figura no título concesional a nome de Dna. Emilia Díaz Vázquez. 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das 
concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos 
escrito de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a 
solicitude referida iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo 
a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no 
BOP nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación 
das concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios, en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este 
prazo se poden actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa do NICHO situado no 
Grupo  "SANTA ANA", Cadro 10, Fila E, Número 3, que figura no título concesional a  
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nome de Dna. Emilia Díaz Vázquez, pasando a ser titularidade de Dª. Mª Elisa 
Fernández Díaz. 
 
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.” 
 
 

4.- DOLORES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Dolores Fernández Rodríguez, con DNI 76.543.979 W, e 
domicilio a efectos de notificación en Rúa Camiño de Meira Nº4 na parroquia de 
Celeiro, 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 5, Número 12, que figura no título concesional a 
nome de D. Elías Fernández Navarro e 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  
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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 5, Número 12, que figura no título 
concesional a nome de D. Elías Fernández Navarro e esposa, pasando a ser 
titularidade de Dª. Dolores 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 13-12-1973), 
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 13-
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.” 
 
 

5.- FRANCISCO JOSE VAL FRANCO 
 
Vista a solicitude de D. Francisco Jose Val Franco, con DNI 76.556.356 M, e domicilio a 
efectos de notificación en Calle Aurora nº3-3ºA na parroquia de Tres Cantos, Madrid,  para o 
cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a uns NICHOS situados no Grupo  "SANTA MARIA", Cadro 0, Fila 
9N, Números 1 e 4, que figuran no título concesional a nome de Dna. Teresa Val Romero. 
 
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  
"SANTA MARIA", Cadro 0, Fila 9N, Números 1 e 4, que figuran no título concesional a nome 
de Dna. Teresa Val Romero, pasando a ser titularidade de D. Francisco Jose Val 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 08-08-1956), 
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 08-
08-2031. 
  
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.” 
 
 
 

7.-  BERNARDO MARIÑO PRIETO 
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Vista a solicitude de D. Bernardo Mariño Prieto, con DNI 33.823.907 S, e domicilio a efectos 
de notificación en Avda. Los Almendros nº158, Rivas Vaciamadrid en Madrid,  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 4, Fila C, Número 2, que 
figura no título concesional a nome de Dna. María Antonia Prieto Cerdá. 
 
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  
"SANTIAGO", Cadro 4, Fila C, Números 2, que figura no título concesional a nome de Dna. 
María Antonia Prieto Cerdá, pasando a ser titularidade de D. Bernardo Mariño 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 15-11-1988), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 15-
11-2038 . 
  
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, 
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debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
8.-  MARÍA JESÚS MARIÑO PRIETO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Jesús Mariño Prieto, con DNI 76.569.430 S, e domicilio a 
efectos de notificación en Avda. De Ferrol nº21-2ºIzq., 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 4, Fila C, Números 3 e 4, que figuran no 
título concesional a nome de Dna. María Antonia Prieto Cerdá. 
 
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 4, Fila C, Números 3 e 4, que figuran no título concesional a nome de 
Dna. María Antonia Prieto Cerdá, pasando a ser titularidade de Dª. María Jesús Mariño 
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 
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período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 15-11-1988), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 15-
11-2038 . 
  
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.” 
 
 

9.- JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DOPICO 
 
Vista a solicitude de D. Jose Ignacio Fernández Dopico, con DNI 33.854.188 M, e domicilio a 
efectos de notificación en Rúa Almirante Chicarro nº16-2º, Viveiro,  para o cambio de 
titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a uns NICHOS situados no Grupo “ GRUPO B-26”, Cadro 6, Fila 1, Números 
1-2-3 e 4 (en carta de pago) e Grupo “ GRUPO B”, Cadro 6, Fila 1, Números 1-2-3 e 4 (según 
inventario na base de datos)  , que figuran no título concesional a nome de D. Pedro Fernández 
Rivera. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo 
“ GRUPO B-26”, Cadro 6, Fila 1, Números 1-2-3 e 4 (en carta de pago) e Grupo “ GRUPO 
B”, Cadro 6, Fila 1, Números 1-2-3 e 4 (según inventario na base de datos)  , que figuran no 
título concesional a nome de D. Pedro Fernández Rivera, pasando a ser titularidade de D. Jose 
Ignacio Fernández Dopico. 
 
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 29-01-1981), 
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 29-
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.” 
 
 
10.- ESPERANZA RODRÍGUEZ DÍAZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Esperanza Rodríguez Díaz, con DNI 33.994.880 Y, e domicilio a 
efectos de notificación en Almirante Chicarro nº15-1º, 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 24, Números 1-2-3 e 4, que 
figuran no título concesional a nome de D. Jose Rodríguez 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 
“ NICHOS 1”, Cadro 0, Fila 24, Números 1-2-3 e 4, que figuran no título concesional a nome 
de D. Jose Rodríguez Castro, pasando a ser titularidade de Dna. Esperanza Rodríguez Díaz. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14-10-1974), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 14-
10-2024 . 
  
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.” 
 
 
11.-  MANUEL LÓPEZ LEAL 
 
Vista a solicitude de D. Manuel López Leal, con DNI 33.758.946 Y, e domicilio a efectos de 
notificación en Calle Misericordia nº38-4ºB, Viveiro,  para o cambio de titularidade ó seu nome 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                               DDDEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28  Fax:982.56.11.47   Correo electrónico: Concello@viveiro.es 

18 

da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a uns 
NICHOS situados no Grupo “ GRUPO B”, Cadro 4, Fila B-16, Números 1-2-3 e c (en carta de 
pago) e Grupo “ GRUPO B”, Cadro 4, Fila 1, Números 1-2-3 e 4 (según inventario na base de 
datos) , que figuran no título concesional a nome de Dna. Francisca Leal Serantes. 
 
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 4, Fila B-16, Números 1-2-3 e c (en carta de pago) e Grupo “ GRUPO 
B”, Cadro 4, Fila 1, Números 1-2-3 e 4 (según inventario na base de datos), que figuran no 
título concesional a nome de Dna. Francisca Leal Serantes, pasando a ser titularidade de D. 
Manuel López Leal. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 30-01-1981), 
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 30-
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. 
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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.” 
 
 
12.- JOSE ANTONIO TEIJEIRO FERREIRA 
 
Vista a solicitude de D. Jose Antonio Teijeiro Ferreira, con DNI 33.759.399 E, e domicilio a 
efectos de notificación en Ctra. Xeral - Torre nº25 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 “ BLOQUE D”, Cadro 3, Fila 1, 
Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de D. Baldomero Teijeiro Aneiros. 
 
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 
“ BLOQUE D”, Cadro 3, Fila 1, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de 
D. Baldomero Teijeiro Aneiros, pasando a ser titularidade de D. Jose Antonio Teijeiro 
Ferreira. 
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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 22-04-1983), 
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 22-
04-2033 . 
  
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.” 

 
 

13.-  JOSEFA DÍAZ FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Josefa Díaz Fernández, con DNI 76.543.802 D, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Pérez Das Mariñas nº11, en 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 16, que figura 
no título concesional a nome de D. Jose Méndez Cribeiro. 
 
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 16, que figura no título concesional a nome 
de D. Jose Méndez Cribeiro, pasando a ser titularidade de Dª. Josefa Díaz Fernández. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 29-03-1966), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos terceiros 25 anos da concesión o 29-
03-2041. 
 
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.- CARMEN RAMIL LÓPEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Carmen Ramil López, con DNI 76.543.845 Y, e domicilio a efectos de 
notificación en Barro Cruz nº1 na parroquia de Covas, 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 15, que figura 
no título concesional a nome de Dna. Carmen 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 
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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 15, que figura no título concesional a nome 
de Dna. Carmen López Parapar, pasando a ser titularidade de Dª. Carmen Ramil 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 21-05-1949), 
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 21-
05-2024. 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
15.- MARÍA DOLORES PEREIRAS FERRO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Pereiras Ferro, con DNI 33.779.761 Y, e domicilio a 
efectos de notificación en Avda. Luis Cebreiro nº4 na parroquia de Covas, 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 3, Número 12, que figura no título concesional a nome de D. Antonio Pereiras Garcia-
Santamarina. 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                               DDDEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28  Fax:982.56.11.47   Correo electrónico: Concello@viveiro.es 

23 

 
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 3, Número 12, que figura no título concesional a nome 
de D. Antonio Pereiras Garcia-Santamarina, pasando a ser titularidade de Dª. María Dolores 
Pereiras Ferro. 
 
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 29-12-1981), 
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 29-
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. 
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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.” 
 
 
16.- MARÍA DOLORES GÓMEZ FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Gómez Fernández, con DNI 32.374.385 E, e domicilio 
a efectos de notificación en C/ Francisco Vales Villamarin nº16-5º, 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 6, Números 2 
e 3, que figuran no título concesional a nome de D. Benigno y María Gómez Fernández. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das 
concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos 
escrito de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a 
solicitude referida iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo 
a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no 
BOP nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación 
das concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios, en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este 
prazo se poden actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
 
Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no Grupo  
"SAN ROQUE", Cadro 0, Fila 6, Números 2 e 3, que figuran no título concesional a nome de D. 
Benigno y María Gómez Fernández, pasando a ser titularidade de Dª. María Dolores Gómez 
Fernández. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01-06-1964), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
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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.” 
 
 
17.-  MARÍA DOLORES YAÑEZ CAO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Dolores Yañez Cao, con DNI 33.759.467 K, e domicilio a 
efectos de notificación en Avda. Ferrol nº21-1ºDcha., 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 3, Fila C, Números 1-2-3-4, que 
figuran no título concesional a nome de Dna. Obdulia Cao Río. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das 
concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos 
escrito de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a 
solicitude referida iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo 
a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no 
BOP nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación 
das concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios, en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este 
prazo se poden actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
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Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no Grupo  
"SANTA ANA", Cadro 3, Fila C, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a nome de 
Dna. Obdulia Cao Río, pasando a ser titularidade de Dª. María Dolores Yañez 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 05-06-1987), 
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-
06-2037 . 
 
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
18.- MARÍA TERESA DÍAZ FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. María Teresa Díaz Fernández, con DNI 76.543.801 P, e domicilio a 
efectos de notificación en Calle Almirante Chicarro nº15-1º, 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     3, Fila     D, 
Números   3 e 4, que figuran no título concesional a nome de D. Eligio Nuñez Pérez e 
Esperanza Beatriz Díaz Pestañas. 
 
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     3, Fila     D, Números   3 e 4, que figuran no título concesional a 
nome de D. Eligio Nuñez Pérez e Esperanza Beatriz Díaz Pestañas, pasando a ser titularidade 
de Dª. María Teresa Díaz Fernández. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 16-12-1988), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 16-
12-2038 . 
  
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.” 
 
 
19.- LIDIA MARTÍNEZ FANEGO 
 
Vista a solicitude de Dª. Lidia Martínez Fanego, con DNI 76.543.656 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Pereira nº1 na parroquia de Covas, Viveiro,  para o cambio de titularidade 
ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a 
un NICHO situado no Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Número 9 (en carta de pago) e 
Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Número 1 (según inventario na base de datos), que 
figuran no título concesional a nome de D. Jose Martínez Fanego. 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                               DDDEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28  Fax:982.56.11.47   Correo electrónico: Concello@viveiro.es 

28 

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 2, Fila 4, Número 9 (en carta de pago) e Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, 
Fila 4, Número 1 (según inventario na base de datos), que figuran no título concesional a nome 
de D. Jose Martínez Fanego, pasando a ser titularidade de Dª. Lidia Martínez Fanego. 
 
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 10-12-1982), 
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 10-
12-2032 . 
  
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 
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debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
20.- MARÍA RAQUEL MARTÍNEZ FANEGO 
 
Vista a solicitude de Dª. María Raquel Martínez Fanego, con DNI 76.563.332 N, e domicilio a 
efectos de notificación en Lugar Pontide nº2 , O Vicedo,  para o cambio de titularidade ó seu 
nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un 
NICHO situado no Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Número 9 (en carta de pago) e 
Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Número 2 (según inventario na base de datos), que 
figura no título concesional a nome de D. Jose Martínez Fanego. 
 
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 2, Fila 4, Número 9 (en carta de pago) e          Grupo “ GRUPO D”, 
Cadro 2, Fila 4, Número 2 (según inventario na base de datos), que figura no título concesional 
a nome de D. Jose Martínez Fanego, pasando a ser titularidade de Dª. María Raquel Martínez 
Fanego. 
 
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 10-12-1982), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
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un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 10-
12-2032 . 
  
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.” 
 
 
21.-  DIVINA MARTÍNEZ FANEGO 
 
Vista a solicitude de Dª. Divina Martínez Fanego, con DNI 33.815.178 A, e domicilio a efectos 
de notificación en Lugar Aira Vella Nº  42 na parroquia de Magazos, 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 D”, Cadro 2, Fila 4, Número 9 
(en carta de pago) e Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Números 3 e 4 (según inventario na 
base de datos), que figuran no título concesional a nome de D. Jose Martínez Fanego. 
 
Vista a documentación presentada polo solicitante, en orde a acreditar o seu dereito á 
titularidade da concesión solicitada. 
 
Resultando que o artigo 41 do Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios do Concello de 
Viveiro, publicado no BOP nº 216, de 18 de setembro de 2008, establece que a titularidade das 
concesións administrativas pode ser modificada por falecemento do titular ou inter vivos. 
 
Resultando que o artigo 43 do Regulamento Municipal establece un prazo de dous anos dende o 
falecemento do titular para solicitar o cambio de titularidade ó seu favor, que no suposto de 
existencia de varios herdeiros e tramitación da declaración de herdeiros este prazo empezará a 
contar dende a data da declaración de herdeiros (debendo presentarse no prazo de dous anos 
escrito de comunicación desta circunstancia). Transcorrido este prazo sen producirse a 
solicitude referida iniciarase expediente para a invalidación do título de concesión, revertendo 
a favor do Concello. 
 
Resultando que o apartado segundo da modificación do Regulamento Municipal publicado no 
BOP nº 200, de data 1 de setembro de 2014, establece unha ampliación do prazo de adaptación 
das concesións administrativas do Cemiterio Municipal ó Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios, en cinco anos dende a publicación de dita modificación, polo que durante este 
prazo se poden actualizar as concesións administrativas. 
 
Resultando que segundo establece o artigo 93 da LPAP o prazo máximo será de 75 anos. 
 
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural. 
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Non existindo debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes: 
Primeiro.- Cambiar a titularidade da concesión administrativa dos NICHOS situados no    
Grupo “ GRUPO D”, Cadro 2, Fila 4, Número 9    (en carta de pago)    e Grupo “ GRUPO 
D”, Cadro 2, Fila 4, Número 3 e 4  (según inventario na base de datos), que figuran no título 
concesional a nome de D. Jose Martínez Fanego, pasando a ser titularidade de Dª. Divina 
Martínez Fanego. 
 
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 10-12-1982), 
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 10-
12-2032.  
  
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.” 
 
 
 22.- ANA MARIA CABARCOS DOPICO 
 
Vista a solicitude de Dª. Ana Maria Cabarcos Dopico, con DNI 33.994.601-A, e domicilio a 
efectos de notificación en Cl-Almirante Chicarro, Nº 6, 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 MARIA", Cadro 0, Fila 3N, Números 1-2-3-4, que 
figuran no título concesional a nome de Dna. Luisa Paleo 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 
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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 MARIA", Cadro 0, Fila 3N, Números 1-2-3-4, que figuran no título concesional a 
nome de Dna. Luisa Paleo Fernández, pasando a ser titularidade de Dª. Ana Maria Cabarcos 
Dopico. 
 
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 22-05-1953), 
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 22-
05-2028. 
  
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.” 
 
 
23.- JESÚS DEL RIO VIEIRA 
 
Vista a solicitude de D. Jesús Del Rio Vieira, con DNI 33.677.997 V, e domicilio a efectos de 
notificación en Roufelle nº27-27863 Celeiro-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 JOSE”, Cadro 0, Fila 2, Números 3, que 
figura no título concesional a nome de Dna. Maria Celia Alicia Vieira Navarro. 
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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 do NICHO situado no Grupo “ 
SAN JOSE”, Cadro 0, Fila 2, Números 3, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Maria Celia Alicia Vieira Navarro, pasando a ser titularidade de Dª. Jesús Del Rio Vieira. 
 
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 13-07-1961), 
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 13-
07-2036. 
  
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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24.- ANTONIO DEL RIO VIEIRA 
 
Vista a solicitude de D. Antonio Del Rio Vieira, con DNI 33.672.035 N, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. de Villalba - Chalet nº3-27860 na parroquia de Covas, Viveiro,  para o 
cambio de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de 
Altamira, correspondente a un NICHO situado no Grupo “ SAN JOSE”, Cadro 0, Fila 2, 
Números 1, que figura no título concesional a nome de Dna. Maria Celia Alicia Vieira 
Navarro. 
 
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 JOSE”, Cadro 0, Fila 2, Números 1, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Maria Celia Alicia Vieira Navarro, pasando a ser titularidade de D. Antonio Del Rio Vieira. 
 
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 13-07-1961), 
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 13-
07-2036. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
25.- MARIA DEL CARMEN FATIMA RIO CRUZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Maria Del Carmen Fatima Rio Cruz, con DNI 76.563.633 Z, e 
domicilio a efectos de notificación en Avda. Juan Garcia Navia Castrillon nº10-4ºDcha , en 
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”, Cadro0, 
Fila 2, Números 2, que figura no título concesional a nome de Dna. Maria Celia Alicia Vieira 
Navarro. 
 
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 JOSE”, Cadro 0, Fila 2, Números 2, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Maria Celia Alicia Vieira Navarro, pasando a ser titularidade de Dª. Maria Del Carmen 
Fatima Rio Cruz. 
 
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 13-07-1961), 
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 13-
07-2036. 
  
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.” 
 
 
26.- VICENTE FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
 
Vista a solicitude de D. Vicente Fernández Vázquez, con DNI 76.543.931 T, e domicilio a 
efectos de notificación en Rúa Telleira - Xunqueira nº174, en 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 1”, Cadro - , Fila 9, Números 1-
2-3-4 (en carta de pago) e Grupo “ NICHOS 1”, Cadro 0 , Fila 9, Números 1-2-3-4 ( según 
inventario na base de datos)  , que figuran no título concesional a nome de D. Ricardo 
Fernández Cao. 
 
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 
“ BLOQUE 1”, Cadro - , Fila 9, Números 1-2-3-4 (en carta de pago) e Grupo “ NICHOS 1”, 
Cadro 0 , Fila 9, Números 1-2-3-4 ( según inventario na base de datos)   , que figuran no título 
concesional a nome de D. Ricardo Fernández Cao, pasando a ser titularidade de D. Vicente 
Fernández Vázquez. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14-09-1974), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos segundos 25 anos da concesión o 14-
09-2024 . 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
27.- JUAN CARLOS NEIRA BROCHS 
 
Vista a solicitude de D. Juan Carlos Neira Brochs, con DNI 33.815.603 Z, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Almirante Chicarro nº27-Baixo, 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 13, Números 2, que figura no 
título concesional a nome de Dna. Carmen Brochs Ferro y familia. 
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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 do NICHO situado no Grupo 
"SANTA MARIA", Cadro 0, Fila 13, Números 2, que figura no título concesional a nome de 
Dna. Carmen Brochs Ferro y familia, pasando a ser titularidade de D. Juan Carlos Neira 
Brochs. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 03-06-1994), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos primeiros 25 anos da concesión o 03-
06-2019 . 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
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debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
28.- MARÍA CARMEN NEIRA BROCHS 
 
Vista a solicitude de Dª. María Carmen Neira Brochs, con DNI 33.759.632 W, e domicilio a 
efectos de notificación en Barro Ameixoa nº17 en  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 7, Número 6, que figura no 
título concesional a nome de D. Luis Neira Río. 
 
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 7, Número 6, que figura no título concesional a nome de 
D. Luis Neira Río, pasando a ser titularidade de Dª. María Carmen Neira Brochs. 
 
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 25-08-1944), 
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 25-
08-2019. 
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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.” 
 
 
29- JUAN CARLOS NEIRA BROCHS 
 
Vista a solicitude de D. Juan Carlos Neira Brochs, con DNI 33.815.603 Z, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Almirante Chicarro nº27-Baixo, en  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 MARIA", Cadro 0, Fila 7, Números 
1 e 2, que figuran no título concesional a nome de D. Manuel Brochs Ferro y hermana. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo  
"SANTA MARIA", Cadro 0, Fila 7, Números 1 e 2, que figuran no título concesional a nome de 
D. Manuel Brochs Ferro y hermana, pasando a ser titularidade de D. Juan Carlos Neira 
Brochs. 
 
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 10-05-1962), 
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 10-
05-2037. 
  
Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
30-  EMILIA FERNÁNDEZ PALEO 
 
Vista a solicitude de Dª. Emilia Fernández Paleo, con DNI 33.767.220 T, e domicilio a efectos 
de notificación en Rúa Pastor Díaz nº21-2º dcha., en 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 0, Fila 40, Números 3 e 4, que 
figuran no título concesional a nome de Dna. Dolores Paleo Alonso. 
 
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 
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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 40, Números 3 e 4, que figuran no título concesional a nome de 
Dna. Dolores Paleo Alonso, pasando a ser titularidade de Dª. Emilia Fernández Paleo. 
 
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 22-02-1967), 
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 22-
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.” 
 
 
31- JESÚS RIAL COCIÑA 
 
Vista a solicitude de D. Jesús Rial Cociña, con DNI 33.678.581 A, e domicilio a efectos de 
notificación en Avda. Ferrol nº7-5ªA, en 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 6, Fila A, Número 2, que figura no título concesional a 
nome de Dna. Carmen Parapar Rodríguez. 
 
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 JUAN", Cadro 6, Fila A, Número 2, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Carmen Parapar Rodríguez, pasando a ser titularidade de Dª. Jesús Rial Cociña. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 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.” 
 
 
32- FRANCISCO OVIDIO SANJURJO VIGO 
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Vista a solicitude de Dª. Dolores Eva Ramil Fernández, con DNI 76.569.761 R, e domicilio a 
efectos de notificación en Rúa San Lázaro nº22-5ºA, Viveiro, para o cambio de titularidade 
(INTER VIVOS) a nome de Don Francisco Ovidio Sanjurjo Vigo da concesión administrativa 
no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a unhas SEPULTURAS situadas no Grupo 
“SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 2, Número 24 e 25 (en Título Antigo) Cadro 3, Fila 2, Número 
26 e 27 ( según inventario na base de datos)  , que figuran no título concesional a nome de Dª. 
Dolores Eva Ramil Fernández (titular dos Número 26 e 27 – según inventario na base de 
datos), solicitando o titular o cambio de titularidade Inter Vivos, a favor de D.  Francisco 
Ovidio Sanjurjo Vigo dos números 26 e 27. 
 
 
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 das SEPULTURAS situadas no 
Grupo “SEPULTURA”, Cadro 3, Fila 2, Números 24 e 25 (en Título Antigo) Cadro 3, Fila 2, 
Número 26 e 27 ( según inventario na base de datos), que figuran no título concesional a nome 
de Dª. Dolores Eva Ramil Fernández, pasando a ser titularidade de D. Francisco Ovidio 
Sanjurjo Vigo, co DNI: 33.761.902 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 11-06-1991), 
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos) ata 
un máximo de 75 anos, producíndose o vencemento dos 25 anos da concesión o 11-06-2016. 
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Terceiro.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no 
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da 
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo poderá 
interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso administrativo, 
debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión. 
 
 
33.-  ADRIAN PENA RAPOSEIRAS 
 
Vista a solicitude de D. Adrian Pena Raposeiras, con DNI 35.590.186 D, e domicilio a efectos 
de notificación en Lugar Pedregal nº11-2ºA na parroquia de Covas, 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 D”, Cadro 4, Fila 17, Números 2, 
3 e cinceiro ( en carta de pago) e Grupo: “GRUPO D” Cadro:4 Fila: 2 e Números: 2-3-4 ( 
según inventario na base de datos), que figuran no título concesional a nome de D. Aniceto 
Jose Raposeiras Fontenla. 
 
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 dos NICHOS situados no Grupo 
“GRUPO D”, Cadro 4, Fila 17, Números 2, 3 e cinceiro ( en carta de pago) e Grupo: 
“GRUPO D” Cadro:4 Fila: 2 e Números: 2-3-4 ( según inventario na base de datos), que 
figuran no título concesional a nome de D. Aniceto Jose Raposeiras Fontenla, pasando a ser 
titularidade de D. Adrian Pena Raposeiras. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 23-09-1983), 
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 23-
09-2033.  
  
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.” 
 
 
34.-  ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de Dª. Encarnación Fernández Fernández, con DNI 76.563.491 X, e domicilio 
a efectos de notificación en Rúa Alvarelle nº17 na parroquia de Covas, 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 2, 
Número 3, que figura no título concesional a nome de D. Ruben Fernández Arias. 
 
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 dunha SEPULTURA situada no 
Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 5, Fila 2, Número 3, que figura no título concesional a nome de 
D. Ruben Fernández Arias, pasando a ser titularidade de Dª. Encarnación Fernández 
Fernández. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 22-07-1983), 
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 22-
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.” 
 
 
 35.- JUAN QUINTELA GONZÁLEZ 
 
Vista a solicitude de D. Juan Quintela González, con DNI 33.758.769 J, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Valdeflores nº36 na parroquia de Magazos, 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 6N, Número 1, 
que figuran no título concesional a nome de D. Mariano Quintela Aparicio. 
 
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 6N, Número 1, que figura no título concesional a nome de D. 
Mariano Quintela Aparicio, pasando a ser titularidade de D. Juan Quintela González. 
 
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 02-09-1954), 
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-
09-2029. 
  
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.” 
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36.- JUAN QUINTELA GONZÁLEZ 
 
Vista a solicitude de D. Juan Quintela González, con DNI 33.758.769 J, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Valdeflores nº36 na parroquia de Magazos, 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 JUAN", Cadro 4, Fila E, Números 1 e 
2, que figuran no título concesional a nome de D. Mariano Quintela Aparicio. 
 
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 JUAN", Cadro 4, Fila E, Números 1 e 2, que figuran no título concesional a nome de D. 
Mariano Quintela Aparicio, pasando a ser titularidade de D. Juan Quintela González. 
 
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. 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                               DDDEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28  Fax:982.56.11.47   Correo electrónico: Concello@viveiro.es 

50 

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.- JOSE OTERO FERNÁNDEZ 
 
Vista a solicitude de D. Jose Otero Fernández, con DNI 34.114.222 R, e domicilio a efectos de 
notificación en Rúa Loureiro Crespo nº17-3ºA , Pontevedra,  para o cambio de titularidade ó 
seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, correspondente a un 
NICHO situado no Grupo  "SANTA ANA", Cadro 5, Fila A, Número 1, que figura no título 
concesional a nome de Dna. Elisa Otero 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 do NICHO situado no Grupo  
"SANTA ANA", Cadro 5, Fila A, Número 1, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Elisa Otero Fernández, pasando a ser titularidade de D. Jose Otero Fernández. 
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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 22-03-1990), 
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 22-
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.” 
 
 
38- JESÚS RAMÓN REY FERREIRO 
 
Vista a solicitude de D. Jesús Ramón Rey Ferreiro, con DNI 33.840.572 M, e domicilio a 
efectos de notificación en Lg. Chaos nº18 na parroquia de Chavin, Viveiro,  para o cambio de 
titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unhas SEPULTURAS situadas no Grupo “ SEPULTURAS”, Cadro 1, Fila 1, 
Números 12 y 13, que figuran no título concesional a nome de Dna. Aurelia Ferreiro López y 
ocho primos mas. 
 
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 dunhas SEPULTURAS situadas 
no Grupo “ SEPULTURAS”, Cadro 1, Fila 1, Números 12 y 13, que figuran no título 
concesional a nome de Dna. Aurelia Ferreiro López y ocho primos mas, pasando a ser 
titularidade de D. Jesús Ramón Rey Ferreiro. 
 
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.” 
 
 
39.- Mª CARMEN FERNÁNDEZ PARAPAR 
 
Vista a solicitude de Dª. Mª Carmen Fernández Parapar, con DNI 33.792.192 V, e domicilio a 
efectos de notificación en Barro Santo Alvites, 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 6, Fila A, Número 3, que figura no título 
concesional a nome de Dna. Carmen Parapar Rodríguez. 
 
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 JUAN", Cadro 6, Fila A, Número 3, que figura no título concesional a nome de Dna. 
Carmen Parapar Rodríguez, pasando a ser titularidade de Dª. Mª Carmen Fernández Parapar. 
 
Segundo.- Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova 
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no 
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data 
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 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.” 
 
 
40.- ROSARIO FERNÁNDEZ RIVAS 
 
Vista a solicitude de Dª. Rosario Fernández Rivas, con DNI 76.535.956 Y, e domicilio a efectos 
de notificación en Avda. Reyes Católicos nº4-3ºA , Alcalá de Henares - Madrid,  para o cambio 
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de titularidade ó seu nome da concesión administrativa no cemiterio municipal de Altamira, 
correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 5, 
Número 2, que figura no título concesional a nome de Dna. María Esther y Rosario Fernández 
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 dunha SEPULTURA situada no 
Grupo “ SEPULTURA”, Cadro 2, Fila 5, Número 2, que figura no título concesional a nome de 
Dna. María Esther y Rosario Fernández Rivas, pasando a ser titularidade de Dª. Rosario 
Fernández Rivas. 
 
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 17-06-1991), 
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 17-
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, 
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debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos mesmos na 
notificación que se remita ó interesado. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu 
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se 
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira 
concesión.” 
 
 
6.- RENOVACIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DO CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
A.- VICENTE PEREZ BLANCO 
 
Vista a solicitude de D. Vicente Perez Blanco, con DNI 33.759.760 S, e domicilio a efectos de 
notificación en Lugar Rocha Nº14 na parroquia de San Claudio na parroquia de  Ortigueira na 
provincia de A Coruña,  para a renovación da concesión administrativa da que é titular 
(concesión outorgada en data 20-09-1975), no cemiterio municipal de Altamira, correspondente 
a unha SEPULTURA situada no Grupo SEPULTURA, Cadro 3, Fila 7, Números 7 (no título 
antigo ) e Grupo SEPULTURA, Cadro 3, Fila 7, Números 10 (na base de datos desta 
dependencia ). 
 
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 ste 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. Vicente Perez Blanco, correspondente a unha SEPULTURA situada no Grupo 
SEPULTURA, Cadro 3, Fila 7, Números 7 (no título antigo ) e Grupo SEPULTURA, Cadro 3, 
Fila 7, Números 10 (na base de datos desta dependencia ), por un prazo de 25 anos, a contar 
dende a data de remate do seu título concesional (20-09-2000), polo que este prazo de 
renovación remata o 20-09-2025. 
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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. 
 
7º.-APROBACION DOS NOVOS CANONES PARA O ANO 2016 DE CESPA S.A. 
 
 Visto escrito de D. José Carlos Díaz Ramil, en nombre y representación de la sociedad 
CESPA,s.a. con domicilio a efectos de notificaciones en A Coruña,solicitando se proceda a 
aprobar un nuevo canon para el año 2016 por el importe  de 693.856,15 €uros anuales, siendo 
el canon trimestral de 173.464,04 € 
 
Pola Sra. Alcaldesa cédese a palabra ao Concelleiro de Facenda D. Jesús Fernández Fernández, 
quén intervén para dicir que coa data de  4 de marzo  do presente ano pola Empresa 
concesionaria  Cespa , S.A. presenta no rexistro de entrada municipal dous escritos  solicitando 
a aprobación  dos seguintes cánones para o ano 2016.: 
 

• Canon de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de 
espacios públicos. 

 
• Canos de gestión del punto limpio de Viveiro. 

    
para o canón de xestión do punto limpo de Viveiro para o ano 2016., dí: que dado que o IPC 
quedoú a cero  de feito o que é o servizo de recollida de transposrtes de residuos sólidos urbáns 
no termo municipal  de Viveiro, foi do cero x 100 de xaneiro a xaneiro.  
 
No ano 2015 tíñamos un canon de 701.393,18 euros e no ano 2016 (a pesar de ser cero) 
pásabase de 693.856,15 €uros que é unha rebaixa de 7.535,03 €, (sendo pola baixada dos 
carburantes.) Este canon págase trimestralmente uns 173.474,04 €uros por trimestres. 
 
Con referencia ao canón do Servizo de Xestión do punto limpo de Viveiro. Aquí o IPC foi 
negativo (-0,3).Estábase pagando un canon de 87.305,04 €. Anuais no ano pasado, e para este 
exercizo son 87.043,13 €. E dicir.” Hai unha baixada de 261,91 €. Ao ano, e 21,83 € ao mes. 
 
Finaliza a súa intervención facendo mención ao informe favorable dos servizos económicos que 
a solicitude coincide coa realidade e que se trae á súa aprobación, si procede. 
 
Aberta a quenda de intervencións, intervén  
 
D.Antonio José Bouza Rodil, voceiro do grupo municipal do P.P. quén despois de saudar ós 
presentes dí : que á apuntar o Sr.Fernández aos informes dos servizos económicos do Concello, 
e tendo en conta que hai unha rebaixa tanto no servizo do punto limpo coma da recollida de 
lixo, vamos votar a favor. 
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D.Bernardo José Fraga Lago, quén da comenzo a súa intervención saudando ós presentes e dí 
que por unha vez na vida se baixe o canon, como é habitual nestes casos, facemos unha consulta 
ao concelleiro de facenda de si vai haber unha subida aos vecinos ou non se vai a ter 
repercusión.Nós queremos que esta rebaixa se teña en consideración para que nun futuro no se 
suba aos contribuintes. 
 
D. Marcos Besada Alvarez, de Son Viveiro, ven en saudar e dí: “Evidentemente nos alegramos 
de que estas tasas vaian para abaixo e que suponían un aforro para as arcas municipais pero, 
lonxe de pensar que se poida adoptar un novo modelo de xestión dos servizos de recollida de 
lixo, os cales xa se están tamén impoñendo noutros concellos como: os novos modelos de 
xestión de propia corporación de Lugo, que puxo ao servizo dos concellos un servizo  de 
asesoramento  con especialistas e espertos na empresa que propoñian facer un estudo con 
diferentes baremos  para rebaixar esas tasas. 
Nós, indica,  congratulámonos de que se baixen esas tasas pero tamén de que podía ser maior a 
rebaixa e mirar si co tempo pódese contratar outro tipode xestion de residuos donde o Concello 
aforre máis. 
 
Seguidamente intervén D. Jesús Fernández Fernández para manifestar que respondendo á 
intervención do Sr.Concelleiro Fraga Galdo, ten que dicir que a rebaixa e prácticamente pouca e 
pode ser pouco significativo nos recibos de cada contribuinte, pero como se dí, non se sube e os 
recibos terán que poñer o que hai.  
Por outra banda, como dí o Concelleiro Sr.Besada Alvarez, para o ano que ven, que xa vence en 
novembro esta concesión que ten a empresa CESPA,S.A.,pois poderase estudar outro novo 
modelo de xestión e escoitar todas as ofertas que se presenten. 
 
Visto o Informe  favorable dos Sercizos Económicos, existente no expediente, que entre outros, 
dí: “ a revisión proposta po la compañía concesionaria para o ano, tanto para a xestión do 
servizo do punto limpo coma para a recollida de transportes de RSU e limpeza de espazos 
públicos, átense aos contratos en vigor.                                                   
 
Visto o Dictame favorable da  Comisión de Economía 
 
Non existindo máis debate, procédese á votación,  acordándose,  por unanimidade, con 
dezaseis votos a favor: 
 
 
 Primeiro.- A Aprobación dos novos cánones da Empresa concesionaria CESPA.S.A. para o 
exercizo de 2016. 
 
Segundo.-Que se día traslado do devandito acordo os Servizos Económicos e de Intervención 
para  a súa tramitacións e notificación. 
 
 
8.- MOCIÓN SON VIVEIRO PARA EFECTUAR OBRAS EN BEIRARRÚA 
 
O Grupo Municipal de 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: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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No Pleno celebrado o 7 de xaneiro do 2016, esta corporación acordou realizar un 
estudo para a colocación dun paso peonal na Avda. Alfredo Garcia Dóriga. Dado que xa 
trancorreron cinco meses desde a súa presentación, e o noso Grupo Municipal non 
recibiu contestación algunha ao respecto, consideramos necesario retomar a nosa 
proposta, mantendo a mesma ubicación. 
A Avenida Alfredo García Dóriga conta con dous pasos peonís, un na súa confluencia 
coa Praza de Lugo, que a une coa Rúa Pastor Díaz, e outro na súa parte superior, entre a 
citada avenida e a Rúa Alonso Pérez. 
Entre tales pasos, atópase un bloque de edificios illado, entre a Avenida Alfredo García 
Dóriga e a Praza de Lannion, non existindo un paso peonil que una a beirarrúa de 
enfronte coa citada edificación, sendo que nela están emprazados, ademais dos locais de 
tres organizacións sindicais, varios comercios, oficinas, o local social do “ Seminario de 
Estudos Terra de Viveiro ” amais de vivendas que teñen o seu acceso pola mencionada 
praza. 
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno a adopción do seguinte 
 

ACORDO: 
 
Efectuar un rebaixamento na marxe esquerda da beirarrúa, fronte ao xa existente na 
outra marxe e coincidindo aproximadamente co centro do devandito edificio, e proceder 
a pintar un paso peonil que facilite o acceso ás citadas instalacións cun mínimo de 
seguridade. 
 
Intervén a Sra.Alcaldesa para dicir que consultado cos técnicos a co Xefe da Policía 
Local consideran factibles proceder ao rebaixamento na marxe esquerda da beirarrúa e 
un paso peonil que facilite o acceso, polo que o seu Grupo vai votar a favor desta 
moción. 
 
Intervén o representante do P.P., D.Celestino V.García Paz para dicir que aínda que 
acostuman a rexirse polos informes dos técnicos, algunhas veces discrepan como é neste 
caso, xa que persoado na Avda.García Dóriga   onde hai  un paso de cebra que cruzas na 
Porta da Vila  e observase outro paso de cebra que cruzas en Pastor Díaz, apenas hai uns  
metros entre ambos, polo que non ve a necesidade doutro paso de cebra,  porque dun a 
outro non hai máis de 120 metros e poñer outro paso de cebra nesa rúa non é de 
necesidade encher de paso cebra as avenidas, polo que o noso grupo municipal vai votar 
en contra da moción. 
 
Seguidamente, por D.Bernardo Fraga Galdo, Concelleiro non adscrito dícese, que as 
rúas, as avenidas con para os peóns e non para os vehículos e temos nesta Avda. Garecía 
Dóriga un cruce importante e perigoso ata os xulgados e ata os edificios dos sindicatos e 
somo partidarios do paso peonils e, nesete senso dentro do Casco histórico,  as rúa teñen 
que ir nesas direccións como xa se tivo en conta na reciente Avenida de Cervantes. 
 
Intervén D.Marcos Besada Alvarez, concelleiro de Son Viveiro quén ven en manifestar 
que estamos a pensan nunha cidade humanizada e facilitar aos vecinos  e viandantes a 
eliminación de barreiras e nesta Avda.non hai ningún tipo de rebaixa para os 
minusvalidos e si hai un centro de fisioterapia  que non conta con un bó aceso 
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directamente señalizado e nós vimos e estamos a favor de que cada vez máis as rúas 
señan máis cívicas. 
 
Sometida a votación, arroxa o seguinte resultado: 
 
Votos a favor. Doce (12) que resultan ser: oito(8) do PSdG-PSOE; tres (3) dos 
concelleiros non adscritos e un(1) de Son Viveiro. 
 
Votos en contra: catro (4)) que resultan ser dos concelleiros do P.P. 
 
Abstencións:  ningunha 
 
O Pleno da Corporación, por maioría , con doce votos a favor. ACORDA: 
 
Prestar aprobación á moción que presenta Son-Viviero de efectuar  un rebaixamento na 
marxe esquerda da beirarrúa, fronte ao xa existente na outra marxe e coincidindo 
aproximadamente co centro do devandito edificio, e proceder a pintar un paso peonil 
que facilite o acceso ás citadas instalacións cun mínimo de seguridade. 
 
 
9.- MOCIÓN DE SON VIVEIRO PARA DESTINAR UNHA CANTIDADE MÍNIMA 
PARA FACER FRONTE AOS GASTOS DE SINALIZACIÓN DE RUTAS, PARA A 
LIMPEZA DO CONTORNO, DE INSTALACIÓNS DE CARTEIS E SINALIZACIÓN E 
PARA FACERSE CARGO DA MESMA. 
 
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: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ó noso concello ten unhas catacterísticas ideais para a practica do senderismo, camiños case 
marcados, montes ao carón da vila, espectaculares vistas, monumentos arqueolóxicos e rutas 
que poden ter diferentes dificultades para todos os niveis, tamén é importante o turismo que 
estas rutas poden crear. 
Ademáis, dende uns anos na nosa localidade estamos a observar un incremento da afición ao 
senderismo e os deportes de montaña, e temos que recoñecer que unhas das obrigas dos 
concellos e promover o deporte amateur, con esto conseguiríamos uns montes e unha natureza 
mellor conservada. 
 
Por ende, temos alguna organización que pode colaborar a nivel teórico e o Concello só tería 
que instalar a infraestructura (os paneis e marcar as rutas). 
 
O Concello de Viveiro debe promover a practica deste deporte, señalizando varias rutas polo 
noso concello, con diferentes niveis, tanto dun xeito virtual, coma físico, promocionándoas e 
marcando os diferentes cruces, e con paneis tanto polo percorrido como por diferentes zonas de 
localidade. 
 
Por todo isto, SOLICITAMOS: 
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• Que destine una cantidade mínima para facer fronte aos gastos que poidan xurdir como 

paneis, estacas, e algún cambio na páxina web para poder promocionar as rutas. 
• Realizar unha limpieza da contorna, das instalacións e dos carteis informativos dos 

camiños e a señalización dos seus principais tramos. 
• O Concello terá que facerse cargo da limpeza, mantenemento e conservación destas 

sendas abertas para tales prácticas.-En Viveiro a 23 de maio de 2016.” 
 
Pola Sra. Alcaldesa se lle contesta  ao Concelleiro de Son Viveiro Sr. Marcoas Besada,  que xa 
o Concello de Viveiro e a Concellalía de Turismo están traballando por establecer máis rutas de 
senderismo dentro do termo municipal co fin de establecer a práctica do deporte e dende o 
Concello estamos a promocionar o turismo deportivo que está máis en auxe,  e xa houbo varias 
reunións con empresas para que achegasen un proxecto baseado en estudos de sendeiros.Claro 
que todo require gasto, este proxecto é de custos elevados,  e estamos por votar mán dos fondos 
propios que son escasos,  e dos recursos humáns do concello para poder equipar diversas rutas.  
 
Continúa dicindo que hai dous empregados municipais que están a facer estes traballos 
empregando horas fora da xornada laboral e inclusive traballando no seu tempo libre para levar 
a cabo a redacción de catro rutas de senderismo e tempo de lecer,  co gallo de que esteñan listas 
a maior brevedade. Deste xeito,  este Concello só ten que asumir o custo de señalización e 
promoción. Tamén indico que xa o Concello dispón da señalización e de paneis necesarios para 
a primeira destas catro rutas, e pouco a pouco,  todos estes traballos rigurosos podan ser 
homologados  ás rutas xa creadas...Aproveitar  tamén  debido á experiencia destes traballadores 
e organizar unha ruta de largo recorrido para realizar en unha ou duas xornadas, facilitaránse 
folletos informativos e pasaran a exponerse nunha páxina web  que se vai a crear, pero  só 
dentro do ámbito turístico, aparte da xa existente no Concello de Viveiro...Ademáis quero tamén 
dicir que este Concello xa se puxo en contacto coas comunidades de montes veciñais, por onde 
atravesan unha das rutas en proxecto para o que solicitámoslles o seus apoio e a súa 
colaboración como comuneros coñecedores dos montes. 
Para rematar digo que comparto o contido da Moción que presenta Son-Viveiro, pero o Grupo 
de Goberno vaise abster na votación polo simple feito de que, xa este Goberno municipal,  e a 
Concellalía de turismo veñen traballando nese senso en establecer rutas de senderismo no termo 
municipal de Viveiro e tivemos que destinar xa unha cantidade para  os proxectos que estamos a 
facer dende o Concello. 
 
Seguidamente intervén D. Antonio José Bouza Rodil, quén dí que o seu Grupo municipal do 
P.P. do Concello está totalmente de acordo coa exposición dos motivos da moción que en 
representación de Son Viveiro defende o Concelleiro Sr.Marcos Besada Alvarez...,pero e bó 
saber que xa se está a traballar nestas direccións por parte do equipo de Goberno. Nós estamos a 
ser un pouco máis escépticos e vamos a votar a favor desta moción. Ademáis, de feito, estes 
pensamentos todos os compartimos xa no noso programa electoral que  ían rutas de senderismo 
e percorridos polo patrimonio histórico  e cultural, e non pode vivir só de sol e praias, e aínda 
por enriba diso, as praias están como están...Polo tanto, e bó poder utilizar os nosos recursos 
histórico-artísticos e paisaxísticos, estamos a favor de fomentar o senderismo e fomentar a 
cultura.  Sabemos que as persoas  prefiren e se inclinan xa por un tipo de turismo que non sexa o  
tradicional, de sempre, senon outra maneira de actividade cultural e turística, e estamos de 
acordo totalmente coa moción.-Cómo dí a Señora Alcaldes os custos son os que son, pero 
lémbrome que o ano pasado plantexamos aquí o porqué de que non se pedira unha subvención 
que se publicaba para financiamento de recursos turísticos concretamente para espazos naturais, 
ata 50.000 €uros e podíase,incluso, chegar a acadar o 100 x 100 se o Concello reunía unha serie 
de requisitos..Desexamos que este plan chegue a bó porto e non coma o que solicitamos nós en 
xaneiro do ano 2015 que era  só  colocar uns carteis informativos nas Parroquias do termo 
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municipal e todavía non están colocados hoxe..Polo tanto, repito, que estamos a favor da 
moción en tódolos puntos e que se vai por esta liña de traballo.. 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, quén dí que se congratula de que 
este proxecto se leve a bó término e engade que non só o grupo municipal do partido popular 
levou as rutas de senderismo, moitas delas xa se levaban no seu programa electoral, senón que 
todolos grupos levaban nos seus programas rutas de senderismo en Viveiro.Pero veño a 
preguntar á Sra.Alcadesa se esas catro rutas de senderismo son novas ou son das sete xa 
existentes. Dícese que son das sete xa existentes- Entón temos que falar xa de sete rutas 
turísticas de senderismo que xa están sinalizadas.., cómo: a ruta do monte Faro ou a ruta dos 
muiños.. e están coas sinales no inicio do sendeiro e no final. Continúa e dí que o  problema que 
temos no senderismo é que non hai e non temos sinalizacións nin paneis  unha vez que entras 
nas rutas,  e as sinais pequenas como unhas flechas, que son de madeira, teñen que estar postas 
pero no nás hai, e iso , sin elas  non se poden homologar as rutas..Nós, indica, estamos a favor 
da moción que está indicando o que a Sra.Alcaldesa comunicoú, e estamos cansos de que se 
digan cousas e despois non se leven a cabo. 
 
Seguidamente intervén D. Marcos Besada Alvarez, concelleiro en representación de Son-
Viveiro, e ven en dicir que considera as palabras do compañeiro Sr.Bernardo Fraga e que 
agradece o apoio a esta moción dos grupos políticos, a parte do traballo que se está a facer desde 
o Concello e  a nosa labor e darlle voz á xente e ó pobo. Ademáis congratulamonos de que  os 
grupos políticos leven o asunto nos programas, entón é que se está a traballar nesta liña...e eu 
estou encantadísimo de sabelo de que se sigue tarballando nesa liña e escoitalo a viva voz. 
 
Non existindo máis debate sobre o asunto procédese á votación, arroxando o seguinte resultado: 
 
Votos a favor da moción, oito votos (8) que resultan ser: 4 de PP, 3 dos concelleiros non 
adscritos, e 1 voto de Son Viveiro. 
Votos en contra, ningún. 
Abstencións, oito abstencións (8) que resultan ser do Grupo municipal do Goberno. 
 
 
Polo que o Pleno da Corporación, por maioría, acorda: APROBAR a Moción que 
presenta D.Marcos Besada Alvarez, en representación de Son-Viveiro para 
 

• Que destine una cantidade mínima para facer fronte aos gastos que poidan xurdir como 
paneis, estacas, e algún cambio na páxina web para poder promocionar as rutas. 

• Realizar unha limpieza da contorna, das instalacións e dos carteis informativos dos 
camiños e a señalización dos seus principais tramos. Debendo o concello facerse cargo 
da limpeza, mantenemento e conservación destas sendas abertas para tales prácticas. 

 
 

10.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

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) Algúns veciños de Magazos e outros viandantes fixeronos chegar, unha vez máis, as queixas 
sobre o mal estado no que se atopan as beirarrúas a ambos lados da estrada xeral LU-540, dende 
a curva de Xunqueira ata o Km 2 en Magazos. Aínda que se fixeron algunhas reparacións nelas 
a petición do noso grupo municipal, está claro que resultan insuficientes dadas as necesidades 
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existentes. Por este motivo lle ROGAMOS ó equipo do Goberno Local que mellore no posible 
estas beirarrúas, asi como se teña en conta en futuras obras a prolongación das mesma a ambos 
lados da estrada, ata a Rúa Nova, xa que esto redundaría en beneficio dos veciños dos distintos 
barrios de Magazos, ó mesmo tempo que aumentaría a seguridade para todos os peatóns. 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta: Este Grupo de goberno, como non pode ser doutra maneira, 
Vela polas necesidade do Concello, pero o Grupo da oposición de maneira sistemática e 
continua critica as obras e non ten en conta as importantes inversións...Si a Xunta de Galicia, de 
maneira sistemática ignora as inversións para Viveiro..Ahora, como vostede ben sabe,   a 
Deputación fai inversións fortes no Concello, pero neste intre ten bloqueados os presupostos e 
esto conleva a que se bloqueen as concesións de subvencións no só para este concello senón 
para a Mariña. Continúa e dí.., este Gobeno municipal ademáis de respetar o Plan de Axuste..ten 
no seu cometido as funcións e necesidades básicas dos ciudadáns e ven facendo as inversións 
necesarias cando as circunstancias obrigan. 
 

 
2º) Pistas, camiños e rúas de acceso a vivendas das distintas parroquias do noso Concello 
presentan abundante maleza e moitas delas con fochancas. Por outra banda algunhas pitas de 
competencia provincial tamén presentan abundante maleza a ambos lados das estradas, 
incluindo as cunetas por donde discurre a auga da choiva. Por este motivos ROGAMOS ó 
Goberno Local que antes da chegada do verán se reparen e se desbroce a maleza das pistas que 
son de competencia local e se solicite á Diputación Provincial que acometa os traballos de 
desbroce e limpeza de cunetas das súas estradas dentro do noso Concello. 

 
Pola Sra. Alcaldesa se lle resposta:  
 
Hai uns dias o tractor municipal ven acometendo o traballo de arranxo de moitas pistas, 
seguindo pautas establecidas polos festexos e outros acontecimentos, últimamente está en 
Chavín, polas festas, tamén vai á Parroquia de San Pedro, e tamén na Parroquia de Galdo e  
 
tense pensado que vaia a San Andres de Boimente.Referente a maquinaria da Deputación, como 
leva facendo ano tras ano, desbroza na primavera,na primeira quincena de xuño, para manter 
libre de maleza perante o verán,  pero tamén pedimos nós, que na mesma maneira que se 
solicitan traballos da maquinaria da Deputación, se faga o mismo ca Xunta de Galicia e que se 
faiga cargo, dunha vez, dos lindeiros e zonas que son da súa competencia, e que estamos 
limpando o Concello de Viveiro como pode ser o peirao de Viveiro que non arranxan as 
fochancas e está cheo delas. 

 
Intervén o Concelleiro Sr.Celestino García Paz para dicir que o tema que comentou da 
Deputación ten a súa razón, pero veño en  facer fincapé que a zona de Covas, a súa Parroquia 
está chea de maleza e non teño inconvinte en inviar á Sra.alcaldesa que veña a miña casa a 
tomar un café e que vexa a maleza que hai., polo que teremos que esperar ata o San Xoan para 
que se desbrocen as pistas e se corte  a maleza. 
 
Por alusións, a sra.alcaldesa cede o uso da palabra ao Teniente de Alcalde, Don Jesús 
Antonio Fernández Cal, concelleiro de parques,xardíns e medio rural, quén intervén para 
dicir: “Esta claro que a herba crece en todolos rincos do concello, polo que hai que ir 
organizando esa situación, pero non se pode estar en todolos sitios á vez...., Evidentemente e por 
iso ségues unhas pautas. Séguese unhas pautas no caso do tractor que vai a Chavín neste intre, 
pero cando sexan as festas do San Xoan, evidentemente, vaise ir ata Covas xa estará desbrozada 
e limpa para as festas. Continúa e dí tamén: -o que non pode estar o tractor é  sete persoas do 
concello en todolos  sitios á vez, e haberá que ir regularizando e planificando xa que en todos os 
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sitios á vez non se pode limpar, pero que se está facendo o traballo, e que se está limpando, está 
claro e é evidente que se está limpando.Seguidamente dí que tamén se ve na obriga, xa que hai 
sitios que lle pertenecen a limpeza á Xunta de Galicia, que lle compete a eles, pero que se está a 
adecentar polo concello e se está limpando todo o ano polo concello, como son nas zonas do 
ambulatorio ou nas inmediacións da casa do mar, etc,etc.todo o que corresponde á Xunta. 

 
3º) Na rúa Grande de Celeiro a altura do nº 136 (Catro Camiños) atopamos o cruce desta rúa 
coa estrada LU-862 Viveiro-Ribadeo, cruce que está regulado por semáforo, pero onde o paso 
cebra se encontra sin pintar. Por este motivo lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que se pinte dito 
paso cebra para a mellora da seguridade vial neste punto. 

 
Pola Sra.Alcaldesa respóstaselle que  se terá en conta este paso de cebra para cando pase o 
traballador que está pintando outros pasos peonis e se terá en conta esta necesidade, ó igual que  
tamén en outros puntos dos que xa temos coñecemento. 
 
10º-a-).-Pregunta.- D.Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal 
Popular de Viveiro, realiza á Alcaldesa da Corporación as seguintes preguntas sobre as que 
desexa obter no próximo Pleno, a correspondiente resposta, ben sexa oral ou por escrito. 

 
“Entre os decretos que se achegaban ó Pleno do pasado 4 de maio de 2016, figuraban 

dous nos que se aboaban ó Inspector Principal da Policía Local de Viveiro 500 euros- por cada 
mes- en concepto de gratificación polos servizos extraordinarios realizados en febreiro e marzo. 

 
As razóns que xustificaban ditos pagos parecennos un pouco peregrinas, xa que entre 

outras aducíase a excesiva carga de traballo, cando si mal non recordamos tense nombrado por 
decreto da alcaldía e a petición do propio Inspector Principal un segundo coordinador – xa 
tiñamos un oficial en funcións – para que axude nas funcións de mando da policía, polo tanto 
non se entende moi ben este segundo nombramento e que o Inspector Principal siga tendo que 
supervisar todo e se teña que exceder no horario establecido. Somos conscientes de quen ten que 
supervisar é o Inspector Principal, pero por esa función xa cobra os complementos 
correspondientes na súa nómina habitual. 

 
Falase da falta de policías, pero non se cubre ningunha das cinco vacantes 

existentes, a pesares que dende o noso grupo temolo solicitado en innumerables ocasións. 
Por si esto fora pouco, hai uns días esta alcaldía autorizaba a marcha en comisión de servizo ó 
veciño Concello de Foz  dunha policía local da xa menguada plantilla do noso concello- tal e 
como nolo confirmaba o Alcalde deste Concello-. Da a impresión de que interesa que cada vez 
haxa menos policías para que así algúns se poidan beneficiar dun aumento significativo nas súas 
nóminas mensuais- cabe recordar aquí que o noso grupo xa denunciara noutras ocasións o 
abnultado cobro dos mandos policiais por conceptos de noites, festivos e demáis que nalgúns 
casos superaban os seis mil euros semestrais-. 

 
Sinalase así mesmo que o Inspector Principal é o instructor dos procedimientos 

sancionadores relacionados coa Polícia Local, cando o noso grupo ten constatado que isto 
non é así, xa que no asunto das abundantes multas que pon a Polícia Local, figura como 
instructura,  en moitos destes expedientes , unha traballadora do Concello que nin siquiera 
é funcionaria... tal e como establecen o Estatuto Básico  do Empregado Público no seu 
artigo 9.3 e a Lei de Bases do Rexime Local no seu artigo 92.3. 

O certo é que a outros traballadores se lles plantea a dificultade para levar a cabo unha 
equiparación dos seus salarios máis baixos nunha nova RPT decíndolles que non hai cartos, 
namentres que a outros se lles regalan alegremente estes suplementos e en todos os casos 
coincidindo con traballadores que xa teñen nóminas elevadas por pertenecer aos grupos A e B. 
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Por todas estas razóns e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

1. Cales son as funcións que teñen encomendadas os dous coordinadores adscritos ó 
mando da Policía Local? 

2. Teñen pensado cubrir algunha vacante das existentes neste ano 2016? 
3. Teñen  pensado seguirlle pagando este suplemento de 500 euros ó Inspector Principal 

durante máis tempo? 
4. Algún dos outros coordinadores adscritos o mando da Policía Local cobra 

complementos similares? 
5. Si a resposta anterior é negativa, que tipo de remuneracións específicas teñen este 

coordinadores para as funcións que se lles encomendaron?.-En Viveiro a 27 de maio de 
2016. 
 
Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta:  
 
Como é  norma polo Partido Popular  primeiro presenta estas preguntas á prensa antes 

de presentalo no Pleno e desta misma maneira tamén terei que contestalo punto por punto como 
vostedes fixeron e veño en dicir: 

 
“O Ano pasado pola Xunta Local de Seguridade acordouse que Viveiro pola súa 

categoría de poboación non podía estar exenta de turnos de servizos para que a policía local non 
caera en algún tipo de omisión de competencias como é a seguridade vial e a esto se engadeu, 
por parte dos mandos da policía nacional, que os axentes en materia de tráfico non tiñan esta 
competencia, polo que se levou a asumir un servizo de veintecatro horas polo policía local. 
Como ao estar o Inspector ao mando da policía local aínda que haxa mandos intermedios, esta 
Alcaldía estableceu o horario de maña para que estivera disponible para atención ciudadán nas  
oficinas, asesoramente en materia de tráfico, seguridade vial, para que o ciudadán veña ao 
Concello e haxa un xefa da policía permanente. Desde esa decisión está todalas mañas e polas 
tardes acude a outros temas. 

 
Nombráronse dous coordinadores, un como sustituto é accidental e outro se solicitou 
voluntarios para este cargo e houbo duas solicitudes. O inspector Principal e os Coordinadores 
realizan as seguintes funcións: Realizan os turnos e establecen os servizos os demai policias, 
prestan apoyo á policias no seu turno dado que , en varias ocasións, só hai un policía de servizo 
e éste ven como reforzo xa que un policía non é suficiente para a seguridade vial. Nos turnos de 
noite atendendo as chamadas do ciudadán e perante o fin de semana están pendentes de forma 
rotativa dos servizos que teñen que realizar. 
 
Fíxose unha reunión coa plantilla  para convocar unha ou duas prazas e a do oficial. Esto require 
unha tramitación e unos meses de práctiocas na Academia da Estrada. 
Tamén é certo que unha das policias locais solicitú unha  comisión de servizos e  está no seu 
dereito, ademási ten un tema persoal e foi escoitada pola alcaldía pero loxicamente naide se 
opuxo e ían mirar como se turnavan para cubri-los servizos da policía que se foi en comisión de 
servizos ata que se cubran as prazas que se pretenden convocar. 

 
Por outro lado, cobran o estipulado polos diferentes conceptos que veñen recollidos no artigo 76 
o Acordo Marco dos Funcionarios deste Concello. No só cobran os mandos senon que cobran 
todos os policias según o acordo marco, por detidos, por noites, por accións xudiciais,etc.Como 
se sabe estase a estudiar a RPT, estase elaborando xunto co Comité de Empresa e co 
asesoramento e apoio da Deputación de Lugo.Estamos a facer unha RPT e incorporando  a 
aqueles traballadores que non estaban incluidos  na relación de postos de traballo do concello 
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e estamos traballando e cumprindo os prazos. 
 
10-b).-PREGUNTAS 
 
    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 próximo Pleno, a correspondiente resposta, ben sexa oral ou por escrito. 

 
1º)  Sabido é o interese do noso grupo municipal polo estado dos inmobles en mal estado, 
incluso temos solicitado noutras ocasións o seguimento sobre o estado dalgúns inmobles que 
forman parte do espacio urbán como o casco histórico da nosa cidade, asi como sobre o estado 
dalgunhas vivendas da rúa Suasbarras dos nº 41-43 e  45 este último edificio o antiguo hotel 
Cociña en Covas, vivendas que presentan un mal estado, o que preocupa os veciños xa que 
están o carón da beirarrúa e da estrada. 
 

Por estas razóns lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 
 

• Estase a facer un seguimento por parte dos técnicos da oficina de rehabilitación do 
Casco Histórico, sobre o estado dos inmobles do espacio urbán, asi como os citados da 
parroquia de Covas e incluso da parroquia de Celeiro que presentan un mal estado? 

• Cantos inmobles do espacio urbán consideran os técnicos municipais que están en malas 
condicións? 

• Nestes casos comunicouselles os seus donos a obligatoriedade de que procedan a súa 
reparación? 
 

Pola Sra. Alcaldesa se lle resposta:  
 
“resumen de las ordenes de ejecución decretadas en los ultimos 4 años en el Concello de 
Viveiro. Desde el año 2013 se han tramitado desde el Deparamentode Urbanismo un total 
de 321 ordenes de edificación sobre contrucciones, edificacionaes y parcelas que no cumplen 
con las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, bien sea por la caida de 
elementos de la envolvente edificación (pizarras,carpintería,vidrios,etc.) como por las precarias 
condicones higiénico-sanitarias que presentan.Estos expedientes se reparten de la siguiente 
manera: 
 
AÑO 2013: 87 Expedientes de órdenes de ejecución, de los cuales 9 corresponden a inmuebles 
ubicados dentro del Casco Histórico. 45 Expedientes en zona urbana (Viveiro, Covas, 
Xunqueira..)y el resto en núcleo rural o rústico. 
Este año se tramitó el expediente de Suasbarras 39/41/43 propiedad de construcciones y 
saneamiento A Piunca S.L.  a quién se le incoó una primera multa de 300 euros por 
incumplimiento de la orden de ejecución decretada.No fue posible la comunicación de dicha 
multa,por lo que siguiendo con el procedimiento administrativo común se ha publicado en el 
BOE del 9 de mayo de 2916. 
 
AÑO 2014: 77  expedientes de órdenes de ejecución de los cuales, 19 corresponden a 
inmuebles ubicados dentrodel Casco Histórico, 13 en zona urbana (Viveiro, Covas, 
Xunqueira) y el resto en núcleo rural o rustico. 
 
AÑO 2015: 138.- Expedientes de órdenes de ejecución de los cuales 19 corresponden a 
inmuebles ubicados dentro del Casco Histórico. 46 en zona urbana y el resto en nucleorural y 
rustico.Este año se tramitó el expediente de Suasbarras 45/47/49 OE 107/2015 propiedad de 
Hrdos de Antonio Pérez Cociña a quién se le incóo una primera multa de 300 euros notificada el 
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20 de mayo de 2016 por incumplimiento de la orden de ejecución decretada por retirada de 
todos aquellos elementos de la envolvente de la edificación construcciones principal y anexa 
con riesto de caida tales como pizarra, valoustradas, retirada y anulación de 
electricidad,saneamiento,colocación de canalones y bajantes,limpieza,pintura en fachada.etc. 
 
AÑO 2016.-19 Expedientes de ordenes de ejecución, 4 de los cuales son dentro del Casco 
Histórico, 3 n zona urbana y el resto en núcleos rurales o rústicos. 
 
Pregunta.-2ª.-  No Templete situado nos xardíns Noriega Varela da nosa cidade a súa parte 
de abaixo era xestionada pola Rede Galega de Kioscos para venta de prensa, revistas, etc. A día 
de hoxe encontrase cerrada ó público desde finais do ano pasado, e o mesmo ocurre cos 
servicios públicos. Por este motivo lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa: 

 
• En que situación se encontra o Concello cos antiguos arrendatarios deste local do 

templete despois de meses cerrado e sin actividade? 
• Teñen pensado abrir ditos servicios públicos no período estival? 
• En caso afirmativo en que meses e con que horario? 
 

Pola Sra.Alcaldesa se lle resposta: 
O Concello asinou un convenio coa Asociación COGAMI cos descapacitados que viñan 
explotando unha serie de quioscos e, entre eles, o do templete dos xardíns Noriega Varela, pero 
sabemos que no ano 2015 esta empres entroú no  concurso de acreedores e estamos  á espera de 
que  resolvan. 
Con respecto ao servizo do templete para abrilo parante o verán, como xa dixemos nun pleno 
anterior, o concello non dispón de persoal para telo aberto e veremos o que se pode facer na 
época estival. 
 
O Grupo Municipal 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 en base á seguinte 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
No pleno celebrado o día 26 de febreiro de 2015, en sesión extraordinaria e urxente, foi 
aprobada polos grupos municipais de PSOE e IVI a prórroga do contrato de recollida do lixo 
durante dous anos, ata decembro de 2017. 

 
A aprobación de dita prórroga veu provocada pola falta de previsións dos distintos gobernos 
municipais que non foron quen de poñer a disposición da concesionaria uns terreos adecuados 
onde construír unha nave central dotada, polo menos, das seguintes zonas: aparcadoiro – 
lavadoiro, taller, almacén, oficina, aseos e vestiarios, cunha superficie mínima de quiñentos 
cinco metros cadrados, tal e como establece no punto 7 o contrato asinado o día 26 de febreiro 
de 2000. 

 
O 4 de decembro de 2005, un informe emitido por Intervención, con motivo da modificación do 
contrato do lixo, di: 
“Según la documentación y consultas realizadas a personas que intervinieron en la tramitación 
del contrato original, entre las razones que funamentaron la adjudicación de la concesión a 
INUSA se encontraba la construcción de la nave mencionada en el término municipal, sin 
especificarse que fuese en terrenos del Ayuntamiento. La cesión de este terreno, al menos debe 
suponer un menor canon que debe pagar el Ayutamiento o el incremento o mejora de los 
servicios de la empresa sin un aumento proporcional del precio del contrato”. 
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O 23 de decembro de 2005, a empresa CESPA, S.A comprométese a iniciar a construcción da 
nave que figura na oferta, por importe de 120.202,42 €. 

 
Por todo isto, realizamos as seguintes PREGUNTAS: 

 
1. Existe informa xurídico que esclareza se é o Concello ou a concesionaria quen debe 

aportar o terreo onde se edifique a nave? 
2. Cal é a parcela na que a empresa vai construír a mesma? 
3. A canto ascende o cuisto da citada parcela? 
4. Cal vai ser o valor de dita nave? 
5. Hai algunha data fixada para a construcción da nave por parte da empresa concesionaria? 
6. Ten elaborado o goberno municipal algún estudo sobre a posibilidade de xestionar 

directa ou mancomunadamente os servizos públicos de recollida e transporte de residuos 
sólido urbanos e limpeza de espazos públicos no termo municipal  de Viveiro a partir do 
27 de decembro de 2017? 

 
Pola Señora Alcaldesa se lle resposta 

 
Existe unha reunión do responsable de CESPA para construcción dunha nave e nesa 
había técnicos de ambas partes. 
Nesta reunión deuse por suposto que o Concello poñía os terreos e a nave sería incluida 
no inventario municipal.A parte esta construcción duns 1.000 metros cuadrados sería no 
Parque Industrial de Landrove. A primeira cuestión que quedoú clara foi que a día de 
hoxe se podería facer unha nave de douscentos(200) ou trescentos metros cuadrados.A 
empresa faríase cargo dos gastos e o Concello da parcela, e de momento, quedouse en 
facer outra reunión para saber cómo se vai realizar. 

 
 

O Grupo Municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro DonMarcosBesadaÁlvarez, 
presenta a seguinte PREGUNTA para a súa inclusión na Orde do día do próximo Pleno do 
Concello de Viveiro en base á seguinte 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Desde o 12 de maio, persoal municipal vén ocupándose de recoller os currículos daquelas 
persoas que opten a prestar servizos no Resurrection Fest que os vindeiros 7, 8 e 9 de xullo 
celebrará en Viveiro a súa XI edición. 

 
A colaboración entre o goberno municipal e a empresa privada que organiza o evento 
deber ser o máis estreita posible – dada a importancia que o festival ten para a nosa cidade 
-, pero sen chegar a exercer de oficina de colocación. 
 
A mellor forma de apoiar estes eventos pasa polo aboamento do importe da entrada no 
despacho de billetes. 
 
Anualmente, a empresa promotora do Resurrection Fest pon a disposición de alcaldía un 
número de entradas que son repartidas entre as persoas achegadas e simpatizantes e membros 
desta corporación, servindo para reforzar o poder do goberno municipal baseado nun uso 
indebido do seu cargo. 
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A rexeneración da política debe comezar pola administración máis próxima, entendendo que 
ningíun concelleiro ou concelleira deber ter privilexios, e con maior motivo ao existir multitude 
de habitantes do noso municipio que carecen da oportunidade de acudir a este tipo de eventos 
por falta de medios económicos. 
 
Por todo isto, realizamos as seguintes PREGUNTAS: 
 
1. Cantas foron as entradas recibidas polo grupo de goberno e doadas pola organización do 

festival o ano pasado? 
2. Cal foi o fin ao que se destinaron as mesmas? 
3. Pensan nesta ocasión rexeitar as invitacións se se reitera a oferta de agasallo de pases? 
 
Pola Sra.Alcaldesa se ll resposta: 
Estou plenamente de acordo con vostede ao considerar que ningún membro da 
Corporación ten que ter privilexos con respecto aos vecinos .Isto é normal e é tamén a 
forma de proceder de este tipo de goberno cando de todos os eventos celebrados neste 
municipio corresponde a estes colaborando e como é de costume 
Como todo,  hai ocasións como Comisións de Festas,Colectivos, eventos cos que o 
Concello colabora  poniendo os recursos humáns e económicos. 
A organización do Resurrectión Fest. Tamén conta coa colaboración do Concello desde 
o seus inicios,  e se lles facilita os servizos loxísticos  necesarios  e tamén servizos de 
seguridade, destacamentos de tráfico, polo que a organización entrega alunha invitación 
para asistir ao festival a estas persoas que están colaborando con eles, e así tamén hai 
unha bonificación num 50% das entradas, cando dentro dun prazo, os interesados que 
esteñan empadroados en Viveiro interesen asistir. 
 Este festival forma parte do Concello de Viveiro, forma parte do seu programa de 
festexos e ten moita repercusión económica e turística. Da mesma maneira que se 
colabora co festival, da mesma maneira  da súa realización, hai tamén  axente que 
desexa traballar no festival. Polo que dende o Concello facilítase as solicitudes aos 
grupos de persoas que a organización contrata, e dende hai anos, todas as persoas que 
queiran participar dese proceso selectivo presenta os curriculuns na casa do concello 
que os recolle e entrega á organización.O concello colabora pero non selecciona nin 
contrata xa que  non é unha oficina de colocación. 
 
E non habendo máis asuntos de que tratar, pola sra.Alcaldesa levántase a sesión, cando 
son as vinteduas horas e trinta minutos do día con que se encabeza esta Acta 
extendéndose de todo o tratado a presente, do que como secretaria accidental,doy fe. 
 
Vt e prace 
A ALCALDESA    A SECRETARIA ACCTAL 
  

 


