
AVISO

APROBACIÓN  DO  ACORDO  DE  REESTRUTURACIÓN
PARCELARIA  DE  SAN  PEDRO  DE  VILANTIME  (ARZÚA-  A
CORUÑA)

Ponse en coñecemento dos interesados na reestruturación parcelaria desta zona que, con data 24
de marzo de 2020,  o director  xeral  de  Desenvolvemento   Rural  aprobou a  resolución que de
seguido se cita:

“Á vista da Disposición Transitoria Primeira da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura
territorial agraria de Galicia, e en cumprimento do establecido na artigo 35, unha vez revisada a
documentación  e  planos  que  o  compoñen,  polo  presente  acto  apróbase o  acordo  de
reestruturación parcelaria da zona de concentración parcelaria de San Pedro de Vilantime.

Conforme ao disposto no apartado 3 do artigo 16 da antedita Lei, queda disolta a Xunta Local da
zona”.

Pola Xefatura Provincial do Servizo de Infraestruturas Agrarias, disporase a  notificación individual a
cada propietario dos resultados do acordo, mediante a ficha de atribución dos novos predios de
substitución. 

Contra  esta  resolución,  que  non  pon  fin  á  vía  administrativa,  os  interesados  poderán  interpor
recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería do Medio Rural, dentro do plazo de un mes,
contado dende o día seguinte ao da recepción da notificación persoal ou da publicación sustitutiva. 

A documentación e planos do acordo quedarán expostos no Concello de Arzúa, e no local social de
Vilantime, ademáis na páxina web da Xunta de Galicia no seguinte enlace:

https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/concentracions-parcelarias-procesos 

Como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19; e como medida de contención
calquera dúbida só poderase resolver, neste momento vía telefónica e nos seguintes números:

981184604 (Servizo de Infraestruturas Agrarias)
981174185 (ESPROAGRO a/a Jacobo)

A Coruña, 
xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias,
(asinado dixitalmente)
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https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/concentracions-parcelarias-procesos
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=dphLD3neE4
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