
Excmo.CONCELLO DE BETANZOS

Se informa a todo aquel que puidera estar interesado, que se publica no Diario Oficial de Galicia 
do día 12 de xaneiro de 2018 a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 15 de 
decembro de 2017 pola  que se acorda realizar  unha oferta  pública de adquisición,  mediante 
compra, de inmobles situados no núcleo histórico do Concello de Betanzos para a construcción de 
edificios de vivendas ou para a sua rehabilitación(actuación enmarcada dentro do seu programa 
Rexurbe).
A oferta, e se é o caso a adquisición do inmoble, está suxeita a distintas condicións, entre as que 
destacan:
-Condicións dos inmobles; a oferta vai dirixida a adquisición en pleno dominio libres de cargas e 
gravames de inmobles de titularidade privada que, estando inscritos no Rexistro da Propiedade, 
se sitúen nos ámbitos delimitados no Anexo I (totalidade ou parte das ruas: Travesa, Prateiros, 
Ribeira,  Alfolí,  Cerca,  Venela  1ª  de  Clérigos,  Venela  2ª  de  Clérigos,  Cristo,  Pinche,  Ouro, 
Pastelería, Sombreireiros, Pastel, Santa María, Desengano e Fonte de Unta).
Os inmobles deberán cumplir varios requisitos, expostos aquí de maneira simplificada:Deberán 
permitir polo menos a construcción dunha vivenda por planta de polo menos duas estancias según 
as Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, o longo do inmoble será como mínimo de 4 
metros,  as  condicións  do  inmoble  deberán  permitir  unha  iluminación  axeitada  das  estancias, 
deben ter garantizado o acceso a través de espazos de dominio e uso público de longo non 
inferior a 2 metros e non poderán estar suxeitos a servidumbres ou outras cargas que constitúan 
obstáculo para a sua construcción ou rehabilitación.
-Condicións  económicas  da  oferta:O  prezo  do  inmoble  será  o  menor  dos  fixados  nesta 
Resolución no Punto II “Condicións económicas da oferta”.A dispoñibilidade orzamentaria inicial 
da que dispone o IGVS para Betanzos é de 500.000 €. Os honorarios notariais e rexistrais das 
escrituras de compravenda serán por conta do IGVS.

As persoas interesadas na oferta deberán presentar ante a Dirección Xeral do IGVS un escrito no 
que figuren os seus datos persoais, as características do inmoble, con indicación da súa superficie 
e da rua ou praza onde estea situado, así como unha proposta do prezo exixido para a súa 
adquisición, puidéndose presentar tantos escritos como inmobles se pretendan vender ao IGVS, 
no prazo de 3 meses , contado dende a publicación da Resolución no DOG.No obstante, tamén 
poderán presentarse nos lugares establecidos no art.16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas.Co escrito deberase xuntar a 
documentación que figura no punto III da Resolución “Condicións formais da oferta”, detallándose 
tamén  no  punto  IV  o  procedemento  de  admisión  das  ofertas  e  establecemento  da  orde  de 
prioridade.
Esta información poderá ser facilitada aos interesados na Oficina de Rehabilitación Municipal do 
Concello de Betanzos, (sita na Praza Constitución nº1), en horario de luns a venres de 9:00 a 
14:00,  e  será  tamén  publicada  na  páxina  web  do  Concello  de  Betanzos  na  dirección 
http://concello.betanzos.es
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