
    XUNTA DE GALICIA 
      CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
      TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ADXUDICAN AS PARCELAS OFERTADAS NO PROCEDEMENTO DE POXA PÚBLICA
PARA A COMPRAVENDA E/OU CONSTITUCIÓN DO DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS RESULTANTES DO
PROXECTO  DE  PARCELACIÓN  DA  ZONA  DENOMINADA  ÁREA  LOXÍSTICA  EMPRESARIAL  DA  PLATAFORMA
LOXÍSTICA E INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MIÑO - AS NEVES. EXPEDIENTE: PLISAN 2019/COMPRAVENDA-LE

ANTECEDENTES DE FEITO

1.- A Comisión de Seguimento da Plataforma loxística e industrial de Salvaterra de Miño-As Neves (en
diante, Plisan) acordou na súa xuntanza do 25 de xaneiro de 2019 que o Instituto Galego da Vivenda e Solo
(en diante, IGVS) fose o encargado da elaboración dos pregos definitivos, así como de todos os actos que
foran necesarios para a comercialización dos terreos da denominada área loxística empresarial (en diante,
LE),  ata  a  súa  adxudicación  definitiva,  a  excepción  do  trámite  da  taxación  dos  terreos,  tarefa  que  se
encomendou á Autoridade Portuaria de Vigo.

Tras os preceptivos trámites administrativos, o 11 de xuño de 2019 anunciouse no Diario Oficial de Galicia
o procedemento de poxa pública para a compravenda e/ou constitución  do dereito de superficie das
parcelas resultantes do proxecto de parcelación  da LE da Plisan (expediente:  PLISAN 2019/COMPRAVENDA-
LE). 

2.- Rematado o prazo de presentación de ofertas, o 21 de outubro de 2019 reuniuse a Mesa de licitación
para  proceder á apertura  da  documentación administrativa (Sobre A),  dos licitadores que presentaron
ofertas: HIJOS DE CARLOS ALBO, S. L.U.;  VALLEJO LOW COST, S.L. e GRUPO TECNOLÓGICO ARBINOVA, S.L.. Na
citada xuntanza acordouse admitir as  ofertas  de VALLEJO LOW COST, S.L. e GRUPO TECNOLÓGICO ARBINOVA,
S.L.,  así  como requirir  ao GRUPO TECNOLÓGICO ARBINOVA, S.L.  para  que procedese a  emendar a  dita
documentación administrativa.

3.- O 14 de novembro de 2019 reuniuse novamente a Mesa de licitación para celebrar o acto público de
apertura das proposicións económicas (Sobre B) presentadas. Con carácter previo á apertura do acto, a
Mesa comprobou que a documentación requirida ao GRUPO TECNOLÓGICO ARBINOVA, S.L. fora presentada
correctamente, en tempo e forma. Concluída a apertura das proposicións económicas, ao abeiro do disposto
na cláusula G do prego de condicións da poxa, a Mesa acordou non iniciar a poxa pública, en canto que non
concorrían ofertas de máis dun licitador sobre unha mesma parcela, así como propoñer ao director xeral do
IGVS, previo informe da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, a adxudicación das parcelas solicitadas.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

1.- O presente  procedemento de  poxa, así como os contratos de compravenda  ou constitución do dereito
de superficie que se celebren en virtude da dita poxa, réxense, en canto á súa preparación e adxudicación,
polo prego de condicións, polos seus respectivos anexos e polo disposto na Lei 33/2003, do 3 de novembro,
de patrimonio das administracións públicas (en diante, LPAP) e na súa normativa de desenvolvemento;
aplicándose os principios da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e o Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE,  do 26 de febreiro de 2014.  Os seus efectos  e  extinción rexeranse pola  LPAP,  polo  seu
regulamento e polas normas de dereito privado. 

2.- De conformidade  coa Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS e o Decreto 288/1988, do 29 de
setembro que o desenvolve e, de conformidade co establecido  na Cláusula VII. I do  prego  de  condicións da
poxa, a competencia para ditar a presente resolución corresponde ao director xeral do IGVS.

Vista a proposta da Mesa de licitación do 14 de novembro de 2019, a Lei  3/1988, do 27 de abril,  de
creación  do  IGVS,  o  Decreto  288/1988,  do  29  de  setembro  de  desenvolvemento  e  demais  normativa
vixente en materia de contratación,

RESOLVO:

Adxudicar as parcelas solicitadas no procedemento de poxa pública para a compravenda e/ou constitución do
dereito de superficie en parcelas resultantes do proxecto de parcelación na zona denominada LE da Plisan,
expediente:  PLISAN 2019/COMPRAVENDA-LE, nos termos seguintes:
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    XUNTA DE GALICIA 
      CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
      TERRITORIO E VIVENDA

PARCELA SUPERFICIE M2 ADXUDICATARIO OPCIÓN:
COMPRAVENDA/DEREITO

DE SUPERFICIE

PREZO DE
REMATE

LE – 4.1 3.325,44 VALLEJO LOW COST, S.L. Dereito de superficie 233.702,00€

LE – 4.2 2.570,90 GRUPO TECNOLÓGICO ARBINOVA, S.L. Dereito de superficie 182.533,90€

LE – 5.3 20.085,13

HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.U.
Dereito de superficie

1.040.557,00€

LE – 5.4 20.055,73 1.039.034,00€

LE – 5.5 22.838,68 1.183.211,00€

Oferta  conxunta 3.262.802,00€

O prazo de vixencia do dereito de superficie será de trinta anos.  Ao finalizar  este prazo, as entidades
promotores  da  Plisan,  mediante acordo unánime e previa  petición do superficiario,  poderán conceder
prórrogas sucesivas de dez anos, ata un máximo de tres.

Durante a vixencia do seu dereito,  o superficiario poderá adquirir  a  propiedade da parcela. Para estes
efectos, o prezo de venda da parcela será o seguinte:

- Nos cinco primeiros anos, o prezo de remate polo que se lle adxudicou o dereito de superficie. 

-  Nos  anos  seguintes,  o  importe  sobre  o  que  se  estea  calculando  o  canon  no  momento  no  que  se
comunique ás entidades promotoras a vontade de exercer o dereito de adquisición da parcela.

Se  a  adquisición  se  realizase  durante  os  dez  primeiros  anos  de  vixencia  do  dereito  de  superficie,
descontarase do prezo de venda o 40% das cantidades satisfeitas ata ese momento en concepto de canon. 

A formalización da escritura pública de compravenda deberá realizarse dentro dos dous meses seguintes á
comunicación do dereito de adquisición; noutro caso, quedará sen efecto, e non poderá  volver exercerse
ata que transcorran dez meses. En todo caso, o pago do prezo da parcela deberá aboarse integramente no
momento de formalizar a escritura pública de compravenda.

 Os adxudicatarios deberán cumprir as seguintes obrigas:

1ª Implantar na parcela a actividade indicada na memoria no prazo máximo de tres anos, contados desde a
data de formalización en escritura pública. Non obstante, o devandito prazo poderá prorrogarse por un
prazo máximo doutros tres anos mediante acordo unánime das entidades promotoras da  Plisan, sempre
que o  adquirente xustifique suficientemente a súa necesidade de construír ou completar a edificación en
diversas fases, por requirilo así a súa propia estratexia empresarial ou por outros motivos suficientemente
fundamentados.

2ª Desenvolver a citada actividade durante un prazo mínimo de cinco anos, contados desde a data de inicio
da actividade.

3ª Non efectuar operacións que impliquen a venda, a división ou a segregación da parcela, mentres non
transcorrese  o  prazo  de  cinco  anos,  citado  anteriormente.  Exceptúase  o  caso  de  que,  por  razóns  de
conveniencia  e  de  oportunidade  e  atendendo ás  circunstancias  concorrentes,  se  autorice  a  operación
mediante o acordo unánime das entidades promotoras da  Plisan.

4ª  Integrarse  na  Entidade  Urbanística  de  Conservación  que  puidese  crearse  para  a  conservación  da
Plisan,así como satisfacer os gastos correspondentes á súa parcela, de acordo co que estatutariamente se
determine. 
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    XUNTA DE GALICIA 
      CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
      TERRITORIO E VIVENDA

5ª Aceptar a electrificación da parcela que resulte do proxecto de urbanización definitivamente aprobado.

6ª Respectar a situación física e xurídico-urbanística da parcela, así como as limitacións existentes en canto
á emisión de verteduras  de materias contaminantes que estableza o instrumento de plan de aplicación e
os deberes e prohibicións derivados de calquera outra normativa sectorial.

7ª Realizar, ao seu cargo, a urbanización interior e complementaria da parcela, conforme as  condicións
establecidas na normativa de aplicación. Esta obrigación comprenderá as obras de desmonte, de recheo e
calquera outras similares que pretendese realizar.

8ª  Aceptar  a  parcela  nas  condicións  e  cos  servizos  que  se  establezan  no  proxecto  de  urbanización
definitivamente aprobado. As instalacións ou equipos complementarios de calquera tipo, non previstos no
proxecto de urbanización, serán de conta do adxudicatario.

9ª  Aboar  os  gastos  que  se  ocasionen  na  urbanización  da  Plisan,  tanto  polas  obras  necesarias  para  a
implantación da súa actividade, como por calquera outra incidencia que se derive do desenvolvemento da
actividade.

10ª Proceder, no prazo dun mes desde a formalización da escritura pública, á presentación da dita escritura
ante o correspondente Rexistro da Propiedade e ante o Catastro Inmobiliario, co fin de proceder á súa
inscrición. A dita presentación deberá ser comunicada ás entidades promotoras da  Plisan no prazo máximo
dun mes, contado  desde que a dita presentación tivese lugar.

11ª  Satisfacer  o  canon  correspondente,  dentro  dos  cinco  primeiros  días  de  cada  mes,  mediante
transferencia bancaria, na conta que se lle indique polas entidades promotoras da  Plisan. 

O canon a satisfacer polos  adxudicatarios calcularase conforme as seguintes regras: nos dous primeiros
anos, ao 1,5%; os dous seguintes anos, ao 2,5%; para os seguintes anos, ao 3,5%. As ditas  porcentaxes
aplicaranse no primeiro ano sobre o prezo de remate polo que se adxudique o dereito de superficie da
parcela e, nos anos seguintes, sobre o prezo de remate polo que se adxudique o dereito de superficie da
parcela, actualizado conforme a  variación anual do Índice de Garantía de Competitividade, tomando para
iso, como mes de referencia, aquel no cal se formalizou a escritura pública de constitución do dereito de
superficie.

12ª Edificar de conformidade coa lexislación de ordenación territorial e urbanística. 

13ª Solicitar a autorización das entidades promotoras da  Plisan para o caso de que pretenda transmitir a
un terceiro o seu dereito de superficie. 

14ª Permitir ás entidades promotoras da  Plisan realizar cantas inspeccións estimen necesarias, en aras a
comprobar o estado de conservación da parcela e da superficie construída. Se dalgunha destas revisións
derivase a necesidade de efectuar calquera tipo de actuación, o superficiario obrígase á súa inmediata
execución,  asumindo  ao  seu  cargo  a  realización  das  obras  e  tarefas  de  conservación  e  mantemento
necesarias. 

15ª  Contratar  un  seguro  que  cubra  durante  todo  o  tempo  de  vixencia  do  dereito  de  superficie  as
continxencias que poidan derivarse do desenvolvemento da actividade implantada. 

16ª Asumir o pago das subministracións de auga, gas, electricidade, limpeza, mantemento da parcela, así
como os gastos de calquera outra índole derivada da parcela durante os anos de vixencia do dereito de
superficie.

17ª Entregar a parcela e as edificacións nas que desenvolveu a súa actividade en bo estado de conservación
ao termo do seu dereito de superficie.
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As  obrigas 1ª, 2ª, 3ª, 11ª, 12ª, e 13ª  considéranse esenciais polas entidades promotoras da  Plisan.  O seu
incumprimento dará lugar á resolución do contrato, con obrigación de indemnizar danos e prexuízos, os
cales  se  taxarán,  como  mínimo,  nunha  cantidade  económica  equivalente  ao  20%  do  prezo  polo  que
adxudicou a parcela, no caso das  obrigas 1ª, 2ª, 3ª, e nunha cantidade económica equivalente ao 20% do
importe  total  do canon que deberá  aboarse  ata  ese  momento,  no caso das   obrigas  11ª,  12ª,  e  13ª.
Ademais, as obras de mellora realizadas na parcela quedarán en todo caso en beneficio das entidades
promotoras da  Plisan, sen que por iso proceda restituír cantidade algunha ao adxudicatario.

O incumprimento das restantes obrigacións permitirá aos promotores, ben esixir o seu cumprimento ou
ben optar pola resolución da adxudicación, se o devandito incumprimento fose persistente e grave.

As  garantías  constituídas  polos  adxudicatarios  serán  retidas  ata  o  momento  do  outorgamento  da
correspondente escritura publica. De conformidade coas cláusulas VI. B e VII. I do prego, se o adxudicatario
non concorre ao acto da firma da correspondente escritura pública, renuncia á adquisición ou non atende as
obrigacións que lle puidesen corresponder, perderá a garantía constituída, sen prexuízo de indemnizar as
entidades promotoras da  Plisan polas perdas que se orixinasen.

Contra esta resolución, que é definitiva en vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente recurso
de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa
notificación,  de  conformidade  co  establecido  na  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo  común  das  administracións  públicas,  ou  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-
administrativo perante  o  xulgado do  contencioso-administrativo competente no prazo de  dous meses,
contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

 
Documento asinado electronicamente
A Presidenta do IGVS 
O Director Xeral do IGVS
(P.D. Resolución 19/04/2018) 
Heriberto García Porto
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