
  

 

 

 

 

Dúas primeiras sentenzas en favor 
de afectados pola promotora 
Apartamentos Paseo Marítimo 
 

Caixa España (actualmente banco  CEISS) deberá responder fronte a dous 
compradores, devolvéndolles o diñeiro achegado, así como os intereses legais 
correspondentes.  A indemnización á que ten que facer fronte a entidade ascende a 
un total de 118.808,3 euros: 83.756,94 euros de achegas realizadas, máis 35.051,36 
euros de intereses legais.    

 
O Xulgado de Primeira Instancia numero 63 de Madrid e o  numero 3 de Vigo veñen de 
ditar sentenzas a favor de dous compradores afectados polos promotora Apartamentos 
Paseo Marítimo situada na rúa Ramiranes, no Porriño  Estas decisións condenan á 
entidade bancaria Caixa España (actualmente Banco  CEISS) a devolver as cantidades 
achegadas pola compra dunha vivenda sobre plano a estes compradores que esperaban a 
súa casa desde fai nove anos.    

A Promotora Apartamentos Paseo Marítimo proxectou a construción de 147 vivendas no 
Porriño, unhas casas que deberían entregarse no ano 2008 e para a que os afectados 
achegaron unha media de 50.000 euros. Con todo, a promotora entrou en concurso de 
acredores no ano 2011 e, aínda que un ano máis tarde aprobouse un convenio cos 
acredores, devandito convenio incumpriuse, polo que a promotora está en liquidación desde 
maio 2017.   



 Trátase das dúas primeiras sentenzas en favor de dous afectados por esta promotora, xa 
que no Defensor da túa Vivenda están a defender os intereses de 26 afectados de 
Apartamentos Paseo Marítimo. As demandas xa están nos xulgados e o resto dos 
compradores esperan xa a decisión coa ilusión de recuperar todo o seu diñeiro máis os 
intereses legais correspondentes. 

A indemnización á que ten que facer fronte Caixa España ascende a 83.756,94 de euros 
máis 35.051,36 de euros de intereses legais, o que suma un total de 118.808,3 euros. 

Estas novas sentenzas volveron a dar a razón aos miles de compradores de vivenda 
afectados pola compra de vivenda sobre plano, confirmando que a lei está a favor dos 
compradores e que os bancos teñen responsabilidade fronte a estes.  

http://www.sondolouro.com/index.php/o-porrino/item/3436-duas-primeiras-sentenzas-en-

favor-de-afectados-pola-promotora-apartamentos-paseo-maritimo.html  


