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1. ENFOQUE E PRINCIPIOS  

Proponse o desenvolvemento dun Plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia tomando 

como referencia o diagnóstico que se realizou da situación do fenómeno do senfogarismo na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

Ademais é significativo poder contextualizalo dentro do panorama español e sinalar como 

posibles influencias neste das tendencias que se están dando en Europa á hora de abordar este 

fenómeno. Todo iso sen esquecer que o plan de atención exponse dentro duns obxectivos a 

medio prazo que resulten realistas e posibiliten tanto a mellora do que xa existe e funciona, 

como o cambio cara a modelos máis coordinados con responsabilidades compartidas que 

permitan cambios máis estruturais.  

A combinación e o equilibrio entre o modelo de intervención actual e o desenvolvemento de 

novos modelos é un dos principais obxectivos deste plan para seguir avanzando na loita contra 

o fenómeno do senfogarismo.  

Neste sentido, os principios sobre os que se asentaría defínense en dous planos diferentes: o 

primeiro de carácter máis conceptual, e o segundo relacionado co enfoque institucional.  

PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN ESTRATÉXICA E CONCEPTUAL 

 

� O ENFOQUE DE DEREITOS, fundamentado nos Dereitos Humanos, establécese como marco 

conceptual co fin de orientar este Plan de atención e as accións recollidas nel. Hase de 

materializar necesariamente en superar os atrancos que existen para que as persoas sen 

fogar poidan acceder e exercer os seus dereitos, tanto no que se refire á vivenda como os 

dereitos á saúde, a garantía de ingresos ou os servizos sociais; como se contempla na 

normativa referida á Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, a Lei 

10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia ou a Lei 8/2012, do 29 de xuño, 

de vivenda de Galicia. Trátase, así mesmo, de avanzar no dobre dereito: dereito á vivenda e 

dereito ao acompañamento e apoios para a autonomía, a calidade de vida e a inclusión 

social.  

 

 

Enfoque de dereitos Orientado á vivenda
Modelo centrado nas 

persoas

Con perspectiva de 

xénero
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� Un modelo ORIENTADO Á VIVENDA implica un cambio de paradigma na orientación das 

políticas para poñer o foco na vivenda. Baixo a concepción de que tendo acceso a unha 

vivenda, a persoa ten acceso a outros dereitos como poden ser a seguridade, a intimidade, a 

saúde, e o sentido de pertenza; sendo o fin último o acceso á cidadanía plena. As políticas 

baseadas en modelos housing led, como é a metodoloxía housing first, demostran unha 

maior eficacia na loita fronte ao senfogarismo; por iso é polo que ese enfoque comece a ser 

a orientación maioritaria en Europa. Con todo, un dos aspectos clave é que a provisión de 

vivenda ten que ir acompañada dunha intervención integral centrada nas persoas, intensa, 

personalizada, que lle permita á persoa desenvolverse de maneira autónoma na vivenda. En 

consecuencia exponse o dobre reto de articular unha política de vivenda inclusiva desde este 

enfoque e adaptar e reforzar os servizos sociais para lle dar resposta a esta necesidade. 

Neste sentido o plan expón unha implantación progresiva do método housing first, en 

paralelo co conxunto plural dos outros recursos e potencia o acompañamento psicosocial e 

socioeducativo desde o ámbito dos servizos sociais. 

� A aplicación do modelo CENTRADO NAS PERSOAS require o recoñecemento da capacidade 

de autodeterminación das persoas sen fogar, concedéndolle un rol activo nas súas propias 

decisións e promóvese o seu propio proceso de cambio ou de mellora. Este modelo implica 

implementar medidas que individualicen a atención e fomenten a autonomía, ademais de 

garantir que as persoas coñezan e exerzan os seus dereitos. Comporta mellorar e adaptar os 

recursos e servizos prestados con metodoloxías de activación inclusivas para as diferentes 

realidades e necesidades nas que se atopan as persoas sen fogar. Desde o punto de vista 

institucional, o modelo centrado nas persoas leva consigo un cambio na forma en que se 

aborda a intervención para dotala dun carácter integral, evitando solapamentos e xerando 

vínculos coa persoa sen fogar, que ten unha persoa de referencia que a acompaña no seu 

itinerario. 

� Un plan con PERSPECTIVA DE XÉNERO destinado a visibilizar a exclusión residencial que 

sofren as mulleres no ámbito privado, ofertar solucións ás situacións de precariedade 

habitacional ás que están expostas e adoptar medidas específicas orientadas a previr a 

violencia estrutural que sofren por seren mulleres. Por outro lado, considérase a adaptación 

dos recursos e a intervención ás necesidades específicas das mulleres, ao que se suma a 

interseccionalidade o xénero coa situación de migrante, o racismo, a discapacidade como 

factores que leva á dobre discriminación. 
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Ademais os enfoques, modelo e perspectiva propostos deben ir acompañados e orientados a 

unha serie de principios: 

 

� A PARTICIPACIÓN. En tanto que falamos dun modelo centrado nas persoas é imprescindible 

promover procesos participativos das propias persoas que se atopan sen fogar. A figura do 

“peer worker” é decisiva para conectar con aquelas persoas máis afastadas dos servizos 

sociais e dos recursos existentes. Os/as pares considéranse actores/actrices clave no proceso 

de intervención pola proximidade que exercen e a capacidade de vincular ás persoas aos 

procesos de participación, recuperación e actuación dentro do seu propio proceso vital.  

� A MELLORA DO COÑECEMENTO. Para seguir avanzando na loita contra o fenómeno do 

senfogarismo é imprescindible a reflexión, a aprendizaxe e o incremento do coñecemento a 

través de estudos específicos e recontos anuais, así como avaliacións, ofrecendo resultados 

baseados na evidencia. 

� A COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA entre as diferentes áreas das distintas 

administracións públicas, partindo do feito de que o senfogarismo é un fenómeno 

multidimensional que esixe unha abordaxe do problema cunha intervención desde 

diferentes dimensións: vivenda, servizos sociais, saúde etc. 

� A CORRESPONSABILIDADE e a COORDINACIÓN entre todos os axentes implicados na mesma 

liña anterior, pois o senfogarismo deixou de ser unha responsabilidade das persoas para ser 

responsabilidade da sociedade.  

 
 

2. EIXES ESTRATÉXICOS E ESTRUTURA 

O plan estrutúrase en seis eixes de diferente natureza e orientación: 

� Dous eixes específicos, centrados en atender as necesidades das persoas en situación de 

senfogarismo nas que se conxugan factores de risco. Neste sentido, trátase dunha 

formulación baseada no enfoque centrado nas persoas. Un dos eixes céntrase en previr as 

situacións de risco, e o outro, enfócase á protección e garantía de acceso e cumprimento 

dos seus dereitos así como en apoiar as persoas na reconstrución do seu proxecto vital. 

Participación Mellora do coñecemento
Cooperación 

interadministrativa

Corresponsabilidade e 

coordinación
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� Dous eixes transversais, relacionados coa resposta institucional, desde as políticas públicas. 

O primeiro, referido á adaptación e mellora da rede de recursos e servizos que de maneira 

máis específica atenden as persoas sen fogar. E o segundo, no que respecta á política de 

vivenda, atendendo e promovendo un enfoque centrado na vivenda, así como impulsando 

accións destinadas a facilitar o acceso e o mantemento dos perfís máis vulnerables. 

� Por último, outros dous eixes transversais que se dirixen á integración social, a 

sensibilización e ao coñecemento e a cooperación. A súa incorporación fundaméntase na 

necesidade de coñecer, achegar e visualizar a realidade das persoas sen fogar á sociedade 

no seu conxunto e a determinados sectores clave, como condición indispensable para 

acadar o cambio desde una dobre vertente: o achegamento e a conciencia social, e a 

innovación e a intervención eficaz.  

 

 

 

EIXE 1. PREVENCIÓN EIXE 2. PROTECIÓN e 

RECONSTRUCIÓN DO 

PROXECTO VITAL 

EIXE 3. ADAPTACIÓN DOS RECURSOS, MELLORA DOS SERVIZOS 

EIXE 5. SENSIBILIZACIÓN, DISCRIMINACIÓN E ACCIÓN CONTRA OS DELITOS 

ODIO 

EIXE 4. ENFOQUE INCLUSIVO DA VIVENDA  

EIXE 6. COÑECEMENTO, INNOVACIÓN E COOPERACIÓN 

CENTRADO NA PERSONA 
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3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS 

Tal e como recolle o apartado anterior, o documento vertébrase en seis eixes que articulan un 

total de 22 obxectivos específicos e 103 medidas. No seguinte cadro recóllese a distribución: 

EIXE N.º obxectivos N.º medidas 

Prevención 4 18 

Protección e reconstrución do proxecto vital 5 27 

Adaptación dos recursos, mellora dos servizos 3 14 

Enfoque inclusivo da vivenda 3 19 

Sensibilización, loita fronte á discriminación e 
delitos de odio 

3 11 

Coñecemento, innovación e colaboración 4 13 

TOTAL 22 103 
 

Para cada unha destas medidas indícase quen, no ámbito público, asume a responsabilidade ou 

corresponsabilidade do seu desenvolvemento, así como se este require da colaboración doutros 

axentes, como son as entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais.  

En concreto, a distribución dos obxectivos por eixes é a seguinte: 

 

 

EIXE 1. Prevención

• O.E. 1. Detectar de forma temperá as 
situacións de risco de senfogarismo 

• O.E. 2. Garantir a atención ás persoas e 
familias en situación de risco de perda da 
vivenda habitual por non pagamento das 
cotas da hipoteca ou alugueiro

•O.E. 3. Previr o senfogarismo das persoas 
internas en institucións cuxa alta ou 
saída está próxima e carecen de vivenda 
alternativa e/ou rede de apoio

•O.E. 4. Promover a inclusión residencial 
das persoas percetoras da RISGA e de 
axudas de inclusión social

EIXE 2. Protección e Reconstrución

•O.E. 5. Asegurar que ningunha persoa se 
vexa obrigada a durmir á intemperie 
debido á falta de servizos de emerxencia 
e protección

• O.E. 6. Garantir que as persoas en 
situación de senfogarismo coñecen e 
exercen os seus dereitos

• O.E. 7. Implementar o enfoque centrado 
nas persoas, individualizando a atención 
e empoderándoas para que sexan elas as 
que tomen as decisións da súa propia 
vida 

•O.E. 8. Fomentar a autonomía, a 
activación e a empregabilidade, 
condicións necesarias para a 
reconstrución do proxecto vital

•O.E. 9. Promover a inclusión e a 
participación activa das persoas sen 
fogar na vida comunitaria
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EIXE 3. Adaptación dos recursos, 
mellora dos servizos

•O.E. 10. Continuar un proceso de 
mellora cualitativa dos recursos de 
atención ás persoas sen fogar

•O.E. 11. Adaptar e mellorar os servizos 
de saúde ás necesidades das persoas en 
situación de senfogarismo promovendo 
o acceso a estes

•O.E. 12. Garantir a implementación dun 
enfoque de xénero na atención do 
senfogarismo que evite a invisibilización 
das mulleres sen fogar 

EIXE 4. Enfoque inclusivo da vivenda

•O.E. 13. Desenvolver un enfoque 
centrado na vivenda fronte ao 
senfogarismo que asegure un 
aloxamento estable e apoiado desde o 
ámbito social 

•O.E. 14. Impulsar a creación dunha rede 
de vivendas de inserción social que 
incorporen servizos integrais de apoio á 
inclusión sociolaboral

•O.E. 15. Impulsar unha política de 
vivenda no ámbito do acceso e 
mantemento na vivenda e a 
rehabilitación que preste especial 
atención aos perfís en situación ou en 
risco de senfogarismo

EIXE 5. Sensibilización, loita fronte á 
discriminación e os delitos de odio

•O.E. 16. Sensibilizar, formar e 
fomentar o coñecemento da 
cidadanía  sobre o senfogarismo e os 
dereitos das persoas sen fogar

•O.E. 17. Achegar á comunidade 
educativa o coñecemento sobre 
senfogarismo

•O.E. 18. Aumentar o número de 
vítimas en situación de senfogarismo 
que denuncian actos de violencia e 
odio que sofren

EIXE 6. Coñecemento, innovación e 
colaboración

•O.E. 19. Impulsar as accións dirixidas a 
aumentar o coñecemento sobre o 
senfogarismo en Galicia

•O.E. 20. Promover espazos de divulgación e 
intercambio de coñecemento técnico sobre 
senfogarismo en Galicia

•O.E. 21. Mellorar os sistemas e a xestión da 
información relativa ás persoas en situación 
de senfogarismo

•O.E. 22. Establecer vías de cooperación co 
Goberno de Portugal para traballar un 
enfoque común na abordaxe do 
senfogarismo transfronteirizo
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EIXE 1. PREVENCIÓN 

Previr as situacións de senfogarismo para evitar a súa aparición e consolidación, baixo a premisa 

de articular medidas proactivas que detecten de forma temperá os casos de risco e articulen as 

accións necesarias para paliar este risco. 

A atención ao senfogarismo non debe limitarse de maneira exclusiva ás respostas ante a 

demanda dun servizo cando o problema xa está consolidado no tempo, senón que esixe unha 

actitude continuada e proactiva que poña a énfase nos enfoques preventivos. O senfogarismo 

adoita responder a procesos e itinerarios que se van agravando co tempo, onde se conxugan 

diversos factores de risco que poden levar a persoa a verse nesta posición. Unha situación de 

risco pode terminar deteriorándose ata converterse nun feito con difícil retroceso e que pode 

terminar por cronificarse desde a exclusión residencial ao senfogarismo con longas traxectorias 

na rúa.  

Aínda que os elementos que inciden no senfogarismo son múltiples e de diversa natureza, é 

posible identificar certos factores que poñen a persoa ou a familia nunha posición de perigo. É 

necesario, por tanto, articular accións destinadas a previr os factores adversos e impulsar a 

detección temperá cando existe o risco de perder a vivenda. En última instancia, este enfoque 

permitirá reducir a incidencia do senfogarismo. 

A prevención esixe mecanismos de detección de carencia de vivenda, de exclusión residencial 

desde os Servizos Sociais comunitarios de ámbito municipal e os diferentes servizos e áreas da 

Xunta de Galicia, dar información precisa ás persoas afectadas e anticipar os problemas 

asociados á carencia de vivenda; ademais doutras accións dirixidas a recuperar o capital social e 

información precisa ás persoas e familias afectadas. Elementos como a articulación de 

protocolos e mecanismos de detección e actuación, a identificación de perfís en risco ou a 

disposición de recursos dedicados a dar unha resposta inmediata e preventiva son algunhas das 

actuacións necesarias contempladas neste eixe de Prevención.  

Para iso estrutúrase en catro obxectivos específicos, orientados á intervención temperá en 

situacións de risco (por exemplo, ruptura familiar ou de perda da vivenda), a asegurarlles o 

aloxamento a aquelas persoas que deixan unha institución, e a promover a inclusión residencial 

entre as persoas en risco de exclusión social. Concretamente, os obxectivos específicos (O.E.) 

son:  

O.E. 1. Detectar de forma temperá as situacións de risco de senfogarismo  
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O.E. 2. Garantir a atención ás persoas e familias en situación de risco de perda da vivenda 

habitual por non pagamento das cotas da hipoteca ou alugueiro. 

O.E. 3. Previr o senfogarismo das persoas internas en institucións cuxa alta ou saída está 

próxima e carecen de vivenda alternativa e/ou rede de apoio. 

O.E. 4. Promover a inclusión residencial das persoas perceptoras da RISGA e de axudas de 

inclusión social. 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1. DETECTAR DE FORMA TEMPERÁ AS SITUACIÓNS DE RISCO DE 

SENFOGARISMO 

MEDIDAS 

1.1 Impulso da creación de mecanismos de identificación de situacións de risco de 

senfogarismo nos servizos sociais comunitarios 

1.2 Apoio á existencia de servizos de atención na rúa nas sete grandes cidades de Galicia, 

para chegar ás persoas que non realizan unha demanda explícita de axuda, en 

colaboración coas entidades de iniciativa social 

1.3 Desenvolvemento, a través de servizos de atención na rúa das sete grandes cidades de 

Galicia, dunha intervención rápida capaz de identificar a todas aquelas persoas sen 

historial previo de senfogarismo que son identificadas pernoctando na rúa ou en espazos 

públicos, de modo que os deriven aos servizos/recursos máis adecuados 

1.4 Promoción do acceso á participación en programas de mediación familiar de familias en 

conflito con menores en risco de fuga, a partir das alertas producidas no ámbito 

educativo a través de avaliacións psicopedagóxicas e protocolos de absentismo 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2. GARANTIR A ATENCIÓN ÁS PERSOAS E FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

RISCO DE PERDA DA VIVENDA HABITUAL POR NON PAGAMENTO DAS COTAS DA HIPOTECA OU 

ALUGUEIRO 

MEDIDAS 

2.1 Consolidación do programa Reconduce, de atención a persoas e familias en risco de 

desafiuzamento 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 2. GARANTIR A ATENCIÓN ÁS PERSOAS E FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

RISCO DE PERDA DA VIVENDA HABITUAL POR NON PAGAMENTO DAS COTAS DA HIPOTECA OU 

ALUGUER 

MEDIDAS 

2.2 Reforzo da coordinación do Programa Reconduce cos servizos de intermediación 

inmobiliaria para a promoción do acceso á vivenda de persoas con rendas baixas, en 

colaboración cos concellos e entidades de iniciativa social 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3. PREVIR O SENFOGARISMO DAS PERSONAS INTERNAS EN INSTITUCIÓNS 

CUXA ALTA OU SAÍDA ESTÁ PRÓXIMA E CARECEN DE VIVENDA ALTERNATIVA E/OU REDE DE 

APOIO 

MEDIDAS 

3.1 Deseño e aplicación de protocolos de alta que faciliten que as persoas que abandonan os 

centros ou servizos en réxime pechado (hospitais, centros penais, servizos con 

aloxamento do Sistema de Servizos Sociais...) teñen unha alternativa habitacional na súa 

saída 

3.2 Replicación do proxecto Nelson Mandela ao Centro Penal da Lama (Pontevedra) 

3.3 Posta en marcha, no marco do proxecto Nelson Mandela, de medidas promotoras da 

reconciliación das persoas internas coa súa rede e contorna social para mellorar a 

integración a súa saída 

3.4 Reforzo das liñas de coordinación para atención pospenitenciaria das persoas internas 

que acadan a súa liberdade nos centros penais da comunidade autónoma 

3.5 Habilitación de prazas para a recuperación de doentes que, aínda estando convalecentes, 

reciben a alta hospitalaria e carecen de vivenda, como proceso intermedio ao acceso a 

unha praza ou recurso habitacional da rede de atención ao senfogarismo en Galicia 

3.6 Establecemento dos mecanismos de coordinación necesarios para garantir o apoio á 

inclusión sociolaboral das persoas que saen do programa Mentor no marco dos 

dispositivos específicos previstos na Estratexia de inclusión social de Galicia 

3.7 Seguimento da tutela de persoas menores por parte das administracións para evitar que 

se converta en factor de senfogarismo, tratando de proporcionarlles unha alternativa 

habitacional 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 4. PROMOVER A INCLUSIÓN RESIDENCIAL DAS PERSOAS PERCEPTORAS 

DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) E DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

MEDIDAS 

4.1 Axilización da tramitación das solicitudes de axudas de inclusión social vinculadas ao uso e 

mantemento da vivenda 

4.2 Compatibilización da percepción do complemento de alugueiro da vivenda habitual 

asociado á percepción da RISGA co acceso ás axudas do programa Bono de Alugueiro do 

IGVS 

4.3 Eliminación do requisito dunha única persoa perceptora directa da RISGA por domicilio e 

establecemento por norma da posibilidade de que perciban esta prestación un máximo 

de dúas persoas ou unidades de convivencia, que poderán cobrar en ambos os dous casos 

o importe íntegro do complemento de alugueiro nos casos nos que proceda 

4.4 Incremento do 10 % ao 15 % do complemento de aluguer da vivenda habitual asociado á 

percepción da RISGA no caso de unidades de convivencia onde residan menores 

4.5 Ampliación do prazo de 6 meses, que se viña concedendo para a busca dun domicilio 

independente, a 12 meses, con posibilidade de prórroga por un mesmo prazo de 12 

meses, cando se xustifique a súa necesidade polas dificultades de acceso a un domicilio 

independente 

 

MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

1.1 CPS X   

1.2 CPS X X  

1.3 CPS X X  

1.4 CEUFP, CPS X   

2.1 CPS    

2.2 CPS X X  

3.1 CPS   X 

3.2 CPS   X 

3.3 CPS  X  

3.4 CPS X X X 

3.5 CS    

3.6 CPS  X  

3.7 CPS X   

4.1 CPS    

4.2 CPS    
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MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

4.3 CPS    

4.4 CPS    

4.5 CPS    

 

EIXE 2. PROTECCIÓN E RECONSTRUCIÓN DO PROXECTO VITAL 

Garantirlles ás persoas en situación de senfogarismo o acceso e cumprimento dos seus dereitos 

así como asegurar a protección necesaria para cubrir as súas necesidades básicas e empoderar, 

apoiar e acompañar a estas persoas no seu proceso de reconstrución do proxecto vital 

 
Este plan, no marco do EIXE 2 de Protección e reconstrución do proxecto vital aspira a un dobre 

obxectivo: 

� Primeiro, protexer as persoas en situación de senfogarismo e garantir o acceso ao 

cumprimento dos seus dereitos, en tanto que se trata dunha situación de elevada 

fraxilidade, onde non se garante a seguridade física e psíquica, a rúa non permite ter as 

necesidades básicas cubertas: alimentación, vestido, hixiene, saúde, aloxamento…  

� Segundo, como elemento indispensable para unha diminución efectiva e sustentable do 

senfogarismo, apoiar as persoas sen fogar para que sexan capaces de restablecer o seu 

proxecto vital, de reincorporarse á sociedade como cidadanía de pleno dereito e así 

poder formar parte e contribuír á comunidade.  

Para iso, é necesario garantir a súa seguridade, o cumprimento efectivo dos seus dereitos, e 

proporcionarlles os recursos que faciliten a reconstrución do seu proxecto vital, desde un 

enfoque de dereitos e dignidade, empoderándoas, sempre poñendo a persoa no centro das 

actuacións, de modo que sexan estas as que se adapten ás súas necesidades e demandas, e non 

ao revés.  

Desde a perspectiva do exercicio dos seus dereitos, isto significa que se debe asegurar que as 

persoas sen fogar poidan acceder á vivenda, á saúde, á garantía de ingresos e aos servizos 

sociais e á activación laboral.   
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Neste contexto, como paso previo, débeselles facilitar aloxamento e unha rede de recursos que 

lles permitan cubrir as necesidades básicas. A disposición de prazas de aloxamento nocturno ou 

prazas de emerxencia revélase como unha necesidade neste sentido. Por iso, desde a Xunta de 

Galicia, óptase por un investimento maior de recursos que ademais de manter esta rede, 

adicionalmente, reforce a estrutura actual ata cuadriplicar o número de prazas de servizos de 

aloxamento en centros de inclusión. 

Adicionalmente, requirirán tamén dun acompañamento e traballo persoal e social moi intenso 

que lles permita vincularse de novo coa comunidade e recuperar unha vida independente e 

autónoma. Para iso as políticas articuladas asumen unha perspectiva inclusiva pero tamén 

adaptada aos diferentes perfís con necesidades determinadas como é o caso das persoas con 

adicións ou enfermidade mental, por iso é polo que desde a Xunta de Galicia apóstase por 

desenvolver accións específicas. A finalidade é a activación inclusiva e laboral, a promoción da 

súa participación na comunidade e o apoio no acceso aos seus dereitos.  

É por todo iso que este enfoque requirirá, ademais da implicación das políticas de vivenda e de 

servizos sociais, o compromiso e a coordinación con outros ámbitos de actuación como o 

emprego, a saúde, a xustiza, a participación social e cultural, e a educación.  

Os obxectivos específicos establecidos neste marco son: 

O.E. 5. Asegurar que ningunha persoa se vexa obrigada a durmir á intemperie debido á falta de 

servizos de urxencia e protección 

O.E. 6. Garantir que as persoas en situación de senfogarismo coñecen e exercen os seus 

dereitos 

O.E. 7. Implementar o enfoque centrado nas persoas, individualizando a atención e 

empoderándoas para que sexan elas as que tomen as decisións da súa propia vida 

O.E. 8. Fomentar a autonomía, a activación e a empregabilidade, condicións necesarias para a 

reconstrución do proxecto vital  

O.E. 9. Promover a inclusión e participación activa das persoas sen fogar na vida comunitaria 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 5. ASEGURAR QUE NINGUNHA PERSOA  SE VEXA OBRIGADA A DURMIR Á 

INTEMPERIE DEBIDO Á FALTA DE SERVIZOS DE URXENCIA E PROTECCIÓN 

MEDIDAS 

5.1 Atención ás necesidades de aloxamento das persoas sen fogar en situación de rúa 

mediante a articulación de axudas para o mantemento de prazas de servizos de 

aloxamento nocturno, mantemento ou atención continuada en centros de titularidade 

municipal ou de entidades de iniciativa social prestadoras de servicios sociais 

5.2 Promoción da existencia dos servizos de atención urxente nas sete grandes cidades de 

Galicia, en colaboración cos servizos sociais comunitarios básicos 

5.3 Creación e mantemento de novas prazas do servizo de acollida básica (aloxamento 

media-longa estancia sen proxecto condicionado) para garantir un mínimo de 70 prazas 

en toda Galicia, en colaboración coas entidades de iniciativa social 

5.4 Revisión da adecuación cuantitativa e xeográfica dos servizos de hixiene para persoas en 

situación de senfogarismo, co fin de garantir o seu acceso a estes 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6. GARANTIR QUE AS PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO 

COÑECEN E EXERCEN OS SUS DEREITOS 

MEDIDAS 

6.1 Promover o empadroamento das persoas que non dispoñen dun domicilio 

6.2 Axilización do recoñecemento das situacións de discapacidade das persoas en situación 

de rúa ou sen vivenda que poidan estar afectadas 

6.3 Apoio para que nos recursos da rede específica de atención se presten servizos de 

orientación social que faciliten o acceso das persoas sen fogar que cumpran os 

requisitos ás prestacións económicas que lles puidesen corresponder 

6.4 Accións conxuntas entre sanidade e servizos sociais especificamente orientadas a que 

todas as persoas sen fogar empadroadas en Galicia dispoñan de tarxeta sanitaria 

6.5 Deseño de protocolos de actuación ante situación de vulneración de dereitos 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 7. IMPLEMENTAR O ENFOQUE CENTRADO NAS PERSOAS, 

INDIVIDUALIZANDO A ATENCIÓN E EMPODERÁNDOAS PARA QUE SEXAN ELAS QUEN TOMEN AS 

DECISIÓNS DA SÚA PROPIA VIDA 

MEDIDAS 

7.1 Promoción da figura dun/dunha profesional de referencia e acompañamento durante 

todo o proceso personalizado de intervención e inclusión social, que facilite o acceso da 

persoa aos servizos e institucións e favoreza a coherencia e efectividade da intervención 

7.2 Reorganización da dinámica administrativa para que a intervención social goce de 

unidade, evite solapamentos, mellore a súa eficiencia e lle transmita confianza á persoa 

sen fogar 

7.3 Elaboración dun protocolo de intervención común nos Servizos sociais comunitarios 

básicos e na rede de servizos comunitarios específicos para a xestión de casos con 

persoas en situación de exclusión residencial grave ou en risco de estalo 

7.4 Asegurar o enfoque multidisciplinar e integral da intervención coas persoas sen fogar, 

atendendo ás súas múltiples casuísticas e problemáticas 

7.5 Mellora do financiamento de programas de vivendas das persoas con trastornos aditivos 

promovidos desde o ámbito sanitario 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8. FOMENTAR A AUTONOMÍA, A ACTIVACIÓN E A EMPREGABILIDADE, 

CONDICIÓNS NECESARIAS PARA A RECONSTRUCIÓN DO PROXECTO VITAL  

MEDIDAS 

8.1 Promoción do acceso a servicios de educación social para fomentar a autonomía de 

persoas nas actividades básicas diarias 

8.2 Impulso á creación de servizos de apoio psicolóxico para resolver os problemas e 

traumas creados no proceso de senfogarismo, en colaboración coas entidades locais e 

de iniciativa social 

8.3 Apoio ao desenvolvemento de habilidades sociais e persoais para iniciar e reforzar os 

itinerarios de recuperación 

8.4 Atendendo ás especificidades e capacidades de cada caso, aplicación de itinerarios 

activos de recuperación, formación e capacitación para a inserción laboral e, no seu 

caso, de busca de emprego 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 8. FOMENTAR A AUTONOMÍA, A ACTIVACIÓN E A EMPREGABILIDADE, 

CONDICIÓNS NECESARIAS PARA A RECONSTRUCIÓN DO PROXECTO VITAL  

MEDIDAS 

8.5 Impulso ás medidas que faciliten o acceso das persoas en situación de exclusión 

residencial grave aos centros ocupacionais, centros especiais de emprego, empresas de 

inserción e programas de emprego con apoio 

8.6 Fomento do emprego protexido para as persoas sen fogar  

8.7 Consideración da opción do autoemprego como fórmula de acceso ao mercado laboral 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 9. PROMOVER A INCLUSIÓN E PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS PERSONAS 

SEN FOGAR NA VIDA COMUNITARIA  

MEDIDAS 

9.1 Posta en marcha de medidas destinadas a promover o acceso das persoas sen fogar a 

actividades culturais e de lecer 

9.2 Promoción do acceso das persoas sen fogar á educación e á participación social e 

política 

9.3 Deseño e posta en marcha de programas específicos que favorezan a utilización dos 

equipamentos culturais e deportivos públicos por parte das persoas en situación de 

exclusión residencial, en colaboración coas entidades locais 

9.4 Deseño e posta en marcha de programas de formación e capacitación das persoas en 

situación de exclusión social grave no uso das redes sociais e as novas tecnoloxías 

9.5 Apoio ao desenvolvemento de accións para a promoción de hábitos alimenticios e 

deportivos saudables  

9.6 Deseño e implementación de accións destinadas á recuperación dos vínculos familiares  

 

MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

5.1 CPS X X  

5.2 CPS X   

5.3 CPS  X  

5.4 CPS X X  

6.1  X X  
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MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

6.2 CPS    

6.3 CPS X X  

6.4 CS, CPS X X  

6.5 CPS X X  

7.1 CPS X X  

7.2 CPS X X  

7.3 CPS X X  

7.4 CPS X X  

7.5 CS  X  

8.1 CPS X X  

8.2 CPS X X  

8.3 CPS X X  

8.4 CPS X X  

8.5 CEEI X X  

8.6 CEEI X X  

8.7 CPS X X  

9.1 CPS X X  

9.2 CPS X X  

9.3 CPS X X  

9.4 CPS X X  

9.5 CPS, CS X X  

9.6 CPS X X  

 

 

EIXE 3. ADAPTACIÓN DOS RECURSOS, MELLORA DOS SERVIZOS 

Dispoñer dunha rede de recursos de atención ás persoas en situación de senfogarismo que 

logre dar respostas adaptadas ás súas  necesidades e circunstancias vitais, que poña a persoa no 

centro, baixo criterios de eficacia, eficiencia e calidade  

Unha atención adecuada ao senfogarismo pasa necesariamente por dispoñer dunha rede de 

recursos flexibles e diversos que dea respostas ás necesidades e circunstancias vitais das 

persoas sen fogar, e unha estrutura institucional que organice e poña a súa disposición os 

recursos adecuados para a súa protección e reconstrución do proxecto de vida.  

A Comunidade Autónoma de Galicia dispón dunha rede consolidada de atención, un sistema 

que ven impulsado desde o ámbito local pero que conta coa colaboración estreita e a presenza 

activa das entidades sociais. O rol da Xunta de Galicia neste sentido, e que se reflicte no plan, é 

o de complementar esta rede, reforzar os espazos onde se constatan debilidades e aliñar as 

diferentes formas de abordar a intervención para xerar sinerxías na mellora da atención, cun 

enfoque centrado na persoa.  
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Neste sentido, desde a Xunta de Galicia apóstase por unha intervención de calidade que 

asegure que o traballo coas persoas sen fogar realízase de acordo a uns estándares mínimos. 

Polo tanto, a adecuación e a adaptación dos servizos e recursos en todas as súas dimensións, 

incluídas as propias instalacións no cumprimento dunhas condicións dignas, convértense na 

pedra angular deste EIXE. 

Neste contexto, a erradicación e atención do senfogarismo esixe ter en conta, primeiro, a 

atención á urxencia, pero especialmente e máis importante é considerar que en numerosas 

ocasións estas persoas atopan nunha situación cronificada. Por iso, faise necesario replanificar e 

operativizar os servizos co fin de potenciar unha óptica de intervención orientada á redución de 

danos, a protección e a recuperación do proxecto vital das persoas. Para iso, cómpre reorientar 

os recursos metodoloxicamente, adaptalos, melloralos e potenciar a innovación.  

Así mesmo, a adaptación requirida da rede de recursos ten que ter en conta especialmente 

dous perfís con importante presenza e necesidades específicas no senfogarismo: persoas con 

problemas de saúde física e mental e adicións, e as mulleres en situación de senfogarismo. 

Tendo en conta a diagnose previa na cal se basea este plan, a saúde tanto física como mental é 

un elemento de gran relevancia. É imprescindible adaptar e mellorar os recursos, 

proporcionando servizos de saúde e impulsando accións para que quen se atopen nesta 

situación de extrema vulnerabilidade, fagan un mellor uso dos servizos de atención primaria e 

permitan unha mellora na adherencia aos tratamentos.  

Por outra banda, a pesar de ser unha realidade oculta, nos últimos anos detectouse un aumento 

de mulleres en situación de senfogarismo, e faise patente unha carencia específica de recursos 

dirixidos ás mulleres e as súas necesidades ou a falta de adecuación dos recursos existentes. 

Máis aló do recoñecemento formal da igualdade de dereitos, desde a Xunta de Galicia apóstase 

por incorporar o enfoque de xénero no deseño e implementación da política de erradicación e 

atención ao senfogarismo como ferramenta que visibilice e atenda as desigualdades neste 

ámbito, e permita adaptar os recursos poñendo o foco especialmente na violencia de xénero 

con programas específicos.  

Conscientes destes retos, o plan neste eixe referido á rede de atención, formula os seguintes 

obxectivos específicos:  

O.E. 10. Continuar un proceso de mellora cualitativa dos recursos de atención ás persoas sen 

fogar 

O.E. 11. Adaptar e mellorar os servizos de saúde ás necesidades das persoas en situación de 

senfogarismo promovendo o seu acceso  
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O.E. 12. Garantir a implementación dun enfoque de xénero na atención das necesidades das 

persoas en situación de senfogarismo que eviten a invisibilización das mulleres sen 

fogar  

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 10. CONTINUAR UN PROCESO DE MELLORA CUALITATIVA DOS RECURSOS 

DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS SEN FOGAR 

MEDIDAS 

10.1 Desenvolvemento do Decreto 61/2016 polo que se define a carteira de servizos sociais 

de inclusión 

10.2 Replanificación e operativización dos servizos orientados á atención ás persoas en 

senfogarismo para reducir o enfoque de emerxencia 

10.3 Apoio á innovación en albergues e outros servizos de aloxamento nocturno da 

comunidade autónoma 

10.4 Promoción da reorientación dos servizos para garantir a atención da diversidade, 

incluída a cultural e relixiosa 

10.5 Disposición de axudas para a reforma e adecuación das instalacións de titularidade 

municipal ou de entidades de iniciativa social onde se prestan servizos de aloxamento 

nocturno, mantemento ou atención continuada, co cofinanciamento do FEDER 

10.6 Desenvolvemento e posta en marcha dun protocolo para que as persoas usuarias dos 

aloxamentos podan acceder coas súas mascotas, dada a relevancia do vínculo afectivo 

entre as persoas sen fogar e os seus animais de compañía 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 11. ADAPTAR E MELLORAR OS SERVIZOS DE SAÚDE ÁS NECESIDADES DAS 

PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO PROMOVENDO O SEU ACCESO 

MEDIDAS 

11.1 Establecemento de vías de preferencia na atención ás persoas sen fogar con 

enfermidade mental que permitan axilizar o diagnóstico e aumentar a adhesión aos 

tratamentos médicos  

11.2 Promoción de apoios que procuren a adhesión aos tratamentos de prescrición 

facultativa no caso de persoas sen fogar 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 11. ADAPTAR E MELLORAR OS SERVIZOS DE SAÚDE ÁS NECESIDADES DAS 

PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO PROMOVENDO O SEU ACCESO 

MEDIDAS 

11.3 Fomento no nivel de atención primaria de saúde proxectos de acción comunitaria 

dirixidos á prevención e vixilancia da saúde das persoas sen fogar, en colaboración cos 

servizos sociais comunitarios básicos e entidades de iniciativa social titulares de centros 

da rede de atención específica 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 11. ADAPTAR E MELLORAR OS SERVIZOS DE SAÚDE ÁS NECESIDADES DAS 

PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO PROMOVENDO O SEU ACCESO 

MEDIDAS 

11.4 Incremento da cobertura e frecuencia da atención ás persoas con enfermidade mental 

usuarias de centros sociosanitarios, no marco do Plan de saúde mental 

11.5 Impulso conxunto entre os departamentos con competencias en política social e 

Sanidade da atención sociosanitaria ás persoas sen fogar con trastornos condutuais 

usuarias dos recursos habitacionais do sistema de servizos sociais 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 12. GARANTIR A IMPLEMENTACIÓN DUN ENFOQUE DE XÉNERO NA 

ATENCIÓN DAS NECESIDADES DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO QUE EVITEN A 

INVISIBILIZACIÓN DAS MULLERES SEN FOGAR  

MEDIDAS 

12.1 Desenvolvemento e implementación de protocolos de prevención de violencia de 

xénero 

12.2 Promoción da adecuación de espazos que proporcionen privacidade, intimidade e 

seguridade das mulleres 

12.3 Promoción dun proxecto de acompañamento específico a mulleres sen fogar nas sete 

grandes cidades de Galicia, en colaboración cos concellos  
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MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

10.1 CPS    

10.2 CPS X   

10.3 CPS X X  

10.4 CPS X X  

10.5 CPS X X  

10.6 CPS X X  

11.1 CS    

11.2 CPS, CS X X  

11.3 CPS, CS X X  

11.4 CS    

12.1 CPS, SXI X X  

12.2 CPS X X  

12.3 CPS X   

 

EIXE 4. ENFOQUE INCLUSIVO DA VIVENDA 

Abordar un enfoque inclusivo baseado na vivenda nas políticas de prevención e atención ao 

senfogarismo, concibindo a vivenda como un dereito fundamental e combinando a facilitación 

dun aloxamento estable e en condicións de habitabilidade dignas con apoios e acompañamento 

social 

Na actualidade, e especialmente en Europa, existe unha marcada tendencia a que as políticas 

de prevención, atención e erradicación do senfogarismo avancen cara a un enfoque inclusivo da 

vivenda, considerando a vivenda como o elemento clave, como un factor primordial da 

reparación e non como un fin en si mesmo: é o que se denomina housing- led policies. Desde 

este enfoque considérase relevante fomentar medidas e accións orientadas ao acceso á vivenda 

e á coordinación entre os distintos actores cun protagonismo desde a área de vivenda. Neste 

sentido, desde a Xunta de Galicia proponse ir orientando a política desde o modelo máis 

tradicional, asociado a intervencións lineais e en escaleira, cara a un modelo onde a vivenda é o 

eixe central. Un cambio nesta dirección e desta magnitude esixe un proceso progresivo que se 

irá acometendo de maneira paulatina, convivindo co modelo tradicional. Así a aposta por este 

enfoque materialízase na aplicación e o reforzo de novos modelos de intervención housing led, 

como é o caso do housing first como proposta de solución á situación das persoas máis 

cronificadas. En particular, a Xunta de Galicia avoga pola posta en marcha de 30 novas vivendas 

destinadas á implementación desta metodoloxía, dando así un impulso definitivo a esta 

orientación das políticas.  
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Doutra banda, neste eixe aspírase a progresar cara a políticas inclusivas de vivenda noutras 

dimensións relacionadas coa exclusión residencial e o senfogarismo. Tal é o caso do apoio ao 

alugueiro social e o reforzo no acceso a este alugueiro a perfís en risco de exclusión residencial 

como solución habitacional.  

Un dos retos do desenvolvemento de políticas inclusivas de vivenda é dispoñer de vivendas 

destinadas a un uso social nun contexto no que o mercado inmobiliario pon atrancos e dificulta 

de xeito importante o acceso á vivenda aos perfís en risco de exclusión residencial e máis aínda 

ás persoas en situación de senfogarismo. Ante este desafío e a necesidade de dispoñer dun 

maior número de vivendas para abordalo, a Xunta de Galicia ten previsto desenvolver unha 

rede de vivendas de inserción, cifrada en 70 vivendas, que ademais, leve emparellado un 

proceso intenso e personalizado de acompañamento social. 

Por último, neste marco non hai que pasar por alto que a exclusión residencial tamén se asocia 

ás deficientes condicións de habitabilidade dalgunhas vivendas. Por iso é polo que o 

investimento en rehabilitación de vivendas e en concreto nas vivendas de titularidade 

municipal, é outro dos aspectos obxecto de atención no plan. Especial relevancia adquire o 

mantemento do parque público de vivendas non só nos grandes municipios senón en 

localidades de menor poboación, tratando de abarcar todo o territorio de Galicia.  

Baixo estas premisas, o eixe Enfoque inclusivo da vivenda estrutúrase no seguintes tres 

obxectivos específicos: 

O.E. 13. Desenvolver un enfoque centrado na vivenda fronte ao senfogarismo que asegure un 

aloxamento estable e apoiado desde o ámbito social 

O.E. 14. Impulsar a creación dunha rede de vivendas de inserción social que incorporen servizos 

integrais de apoio á inclusión sociolaboral 

O.E. 15. Impulsar unha política de vivenda no ámbito do acceso e mantemento na vivenda e a 

rehabilitación que preste especial atención aos perfís en situación ou en risco de 

senfogarismo 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 13. DESENVOLVER UN ENFOQUE CENTRADO NA VIVENDA FRONTE AO 

SENFOGARISMO QUE ASEGURE UN ALOXAMENTO ESTABLE E APOIADO DESDE O ÁMBITO SOCIAL 

MEDIDAS 

13.1 Impulso á aplicación da metodoloxía de Housing First mediante a posta a disposición 

de 30 novas vivendas destinadas a persoas sen fogar na comunidade autónoma 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 13. DESENVOLVER UN ENFOQUE CENTRADO NA VIVENDA FRONTE AO 

SENFOGARISMO QUE ASEGURE UN ALOXAMENTO ESTABLE E APOIADO DESDE O ÁMBITO SOCIAL 

MEDIDAS 

13.2 Formación a profesionais na metodoloxía Housing first 

13.3 Garantía, cando se cumpran os requisitos de acceso, duns ingresos mínimos básicos 

(RISGA tramo familiar e social) asociados á cobertura da necesidade habitacional a 

través de housing first  

13.4 Establecemento de mecanismos de coordinación e de información e traballo 

compartido entre a Rede de vivendas de inserción e os servizos sociais comunitarios 

básicos 

13.5 Apoio a programas de acompañamento no acceso á vivenda de persoas sen fogar, en 

colaboración cos concellos e as entidades de iniciativa social 

13.6 Apoio e desenvolvemento de accións de intermediación inmobiliaria que inclúan 

actuacións para a sensibilización e contra a discriminación das persoas arrendadoras 

asociadas a programas de acceso á vivenda de persoas sen fogar en situacións de 

senfogarismo categorizadas en ETHOS 

13.7 Incremento de 25 euros no importe do bono de alugueiro social 

13.8 Aumento en 50 euros do prezo máximo do alugueiro para optar á axuda do Programa 

do bono de alugueiro social 

13.9 Ampliación de 3 a 6 anos do tempo máximo das prórrogas extraordinarias ás persoas 

beneficiarias do Programa do bono de alugueiro social 

13.10 Inclusión como novas beneficiarias do Programa do bono de alugueiro social das 

persoas residentes en vivendas da Sareb e entidades financeiras en virtude dos 

convenios asinados co IGVS 

13.11 Inclusión como grupo destinatario do Bono de aluguer social das persoas e familias 

que esgotan o período de tres anos de residencia en vivendas de inserción 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 14. IMPULSAR A CREACIÓN DUNHA REDE DE VIVENDAS DE INSERCIÓN 

SOCIAL QUE INCORPOREN SERVIZOS INTEGRAIS DE APOIO Á INCLUSIÓN SOCIOLABORAL  

MEDIDAS 

14.1 Aprobación dun decreto que regule a creación dunha rede de vivendas de inserción do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, da que poderán tamén formar parte vivendas libres 

de titularidade pública ou privada que se destinen temporalmente ás mesmas 

finalidades que as vivendas de promoción pública de inserción ou asistenciais  

14.2 Desenvolvemento de acordos para que vivendas captadas polos concellos no marco do 

Programa de vivendas baleiras se integren, con carácter temporal, na rede de vivendas 

de inserción para o seu alugueiro a persoas e familias sen fogar 

14.3 Creación e posta en marcha dunha liña específica no marco do Programa de vivendas 

baleiras, dirixida á captación de vivendas por parte de entidades de iniciativa social para 

persoas e familias sen vivenda alternativa 

14.4 Posta a disposición de 70 vivendas de inserción a persoas e familias sen fogar a través de 

convenios de colaboración entre o IGVS, a Consellería de Política Social, as entidades 

locais e entidades de iniciativa social 

14.5 Garantía, cando se cumpran os requisitos de acceso, duns ingresos mínimos básicos 

(RISGA tramo familiar e social) e, cando proceda, o acceso á RISGA no tramo de 

inserción das persoas beneficiarias de servizos integrais de apoio á inclusión sociolaboral 

da Rede de vivendas de inserción 

14.6 Garantía e desenvolvemento, en todos os casos, do acompañamento social técnico para 

a participación e desenvolvemento de procesos de inclusión social e/ou sociolaboral a 

través da rede de equipos de inclusión social, servizos comunitarios específicos dos 

concellos, e en colaboración coas entidades de iniciativa social que desenvolvan accións 

de inclusión social a través de itinerarios co apoio da Consellería de Política Social  
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 15. IMPULSAR UNHA POLÍTICA DE VIVENDA NO ÁMBITO DO ACCESO E 

MANTEMENTO NA VIVENDA E A REHABILITACIÓN QUE LLES PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AOS 

PERFÍS EN SITUACIÓN OU EN RISCO DE SENFOGARISMO 

MEDIDAS 

15.1 Apoio financeiro para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal para 

destinalas ao alugueiro por persoas e unidades de convivencia con ingresos reducidos 

15.2 Desenvolvemento de programas de rehabilitación de vivendas de titularidade municipal 

para a súa reserva e disposición nos casos de persoas e familias en situación de 

emerxencia social: 

• Fondo de cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo cos concellos de 

menos de 50 000 habitantes para a rehabilitación de inmobles ou para a súa 

adquisición con esta finalidade 

• Programa de rehabilitación das antigas vivendas de mestres/as, doutros oficios 

e demais edificios e vivendas de titularidade municipal nos concellos de menos 

de 20 000 habitantes 

• Programa de axudas para a rehabilitación de infravivienda rural nos concellos de 

menos de 10 000 habitantes 

• Rehabilitación e mellora das condicións das vivendas comprendidas no 

Programa de vivendas baleiras 

 

MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

13.1 IGVS, CPS X X  

13.2 CPS X X  

13.3 CPS    

13.4 CPS, IGVS X X  

13.5 CPS X X  

13.6 CPS X X  

13.7 IGVS    

13.8 IGVS    

13.9 IGVS    

13.10 IGVS    

13.11 IGVS    

14.1 IGVS    

14.2 IGVS, CPS X   

14.3 IGVS, CPS  X  

14.4 IGVS, CPS X   

14.5 CPS    
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MEDIDA 
RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

14.6 CPS X X  

15.1 IGVS X   

15.2 IGVS X   

 

 

EIXE 5. SENSIBILIZACIÓN, LOITA CONTRA A DISCRIMINACIÓN E OS DELITOS 

DE ODIO 

Informar e sensibilizar a sociedade sobre o fenómeno do senfogarismo e loitar contra a 

discriminación e os delitos de odio que sofren as persoas nesta situación para asegurar a 

igualdade de oportunidades  

O vínculo e o cambio xorden desde o coñecemento, o interese e o achegamento, e non poden 

existir sen a visibilidade e o recoñecemento da realidade das persoas sen fogar. Por iso, resulta 

imprescindible articular medidas para favorecer un achegamento da cidadanía a esta 

problemática: a exclusión residencial é un fenómeno social que require, para a súa resposta e 

prevención, da implicación de toda a sociedade.  

A aporofobia ou medo á persoa pobre é un termo que pretende poñer en evidencia a 

discriminación que sofren as persoas que se atopan en situación de senfogarismo e que na 

manifestación máis extrema leva a agresións consideradas delito de odio. As persoas que están 

na rúa están expostas a unha elevada discriminación, fanse invisibles ante a cidadanía e, no 

peor dos casos, son maltratadas física, verbal e psicoloxicamente con elevada violencia. A 

mesma posición de debilidade deste perfil, a súa maltreita autoestima ou o medo impídelles 

buscar a protección necesaria e denunciar os feitos, que queda así na impunidade. 

Neste marco, neste EIXE proponse a sensibilización e información da sociedade no seu 

conxunto e de determinados sectores clave en particular (como a comunidade educativa, os 

corpos de seguridade ou xornalistas), sobre a realidade das persoas sen fogar para conseguir un 

maior achegamento, compromiso e implicación da cidadanía, que posibilite contrarrestar a 

estigmatización social das persoas que non teñen fogar, a súa discriminación e os delitos de 

odio.  

Así mesmo, ante a necesidade de apoiar as persoas sen fogar na denuncia dos delitos de odio, 

das agresións, como vía para lograr a penalización dunha actitude que non respecta os dereitos 

humanos, a Xunta de Galicia enfócase especialmente para este fin.  
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Todo iso, concrétase nos seguintes obxectivos específicos: 

O.E. 16. Sensibilizar, formar e fomentar o coñecemento da cidadanía sobre o 

senfogarismo e os dereitos das persoas sen fogar 

O.E. 17. Achegarlle á comunidade educativa o coñecemento sobre o senfogarismo 

O.E. 18. Aumentar o número de vítimas en situación de senfogarismo que denuncian 

actos de violencia e odio que sofren 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 16. SENSIBILIZAR, FORMAR E FOMENTAR O COÑECEMENTO DA 

CIDADANÍA SOBRE O SENFOGARISMO E OS DEREITOS DAS PERSOAS SEN FOGAR 

MEDIDAS 

16.1 Creación e divulgación dun sitio web dirixido á cidadanía xeral para información sobre o 

senfogarismo e os recursos de interese existentes para abordalo  

16.2 Desenvolvemento de campañas de sensibilización, promovendo espazos para coñecer 

historias contadas en primeira persoa e a comunicación en positivo 

16.3 Formación á comunidade na identificación das situacións de risco de exclusión 

residencial para, así, mellorar a súa implicación activa na prevención deste fenómeno 

16.4 Realización de enquisas de opinión dirixidas á cidadanía 

16.5 Publicación da guía de comunicación sobre senfogarismo dirixida a xornalistas e medios 

de comunicación, en colaboración con entidades de iniciativa social  

16.6 Inclusión de actividades de información sobre senfogarismo no programa de formación 

a persoal sanitario do sistema público, en colaboración cos Servizos sociais 

16.7 Desenvolvemento de campañas de sensibilización aos corpos de seguridade sobre a 

realidade, necesidades e dereitos das persoas sen fogar 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 17. ACHEGARLLE  Á COMUNIDADE EDUCATIVA O COÑECEMENTO SOBRE 

O SENFOGARISMO 

MEDIDAS 

17.1 Inclusión de actividades de información no programa de formación a persoal docente de 

educación primaria e secundaria do sistema público 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 17. ACHEGARLLE  Á COMUNIDADE EDUCATIVA O COÑECEMENTO SOBRE 

O SENFOGARISMO 

MEDIDAS 

17.2 Desenvolvemento nos centros de educación secundaria de semanas temáticas sobre a 

pobreza e a exclusión social, con especial fincapé no senfogarismo 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 18. AUMENTAR O NÚMERO DE VÍTIMAS EN SITUACIÓN DE 

SENFOGARISMO QUE DENUNCIAN ACTOS DE VIOLENCIA E ODIO QUE SOFREN 

MEDIDAS 

18.1 Divulgación da información ás persoas sen fogar dos mecanismos dispoñibles para 

poder denunciar os abusos e delitos de odio sufridos  

18.2 Apoio da oferta de servizos de asesoramento xurídico para denunciar delitos, en 

colaboración co Colexio de Avogados/as 

 

MEDIDA RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

16.1 CPS    

16.2 CPS X X  

16.3 CPS X X  

16.4 CPS X X  

16.5 CPS  X  

16.6 CS    

16.7 AGASP    

17.1 CEUFP    

17.2 CEUFP    

18.1 CPS X X  

18.2 CPS X X X 

 

EIXE 6. COÑECEMENTO, INNOVACIÓN E COLABORACIÓN 

Xestionar e impulsar o coñecemento do senfogarismo desde unha tripla perspectiva: profundar 

sobre o fenómeno no territorio, intercambiar experiencias e coñecemento, e mellorar os 

sistemas de información; todo iso co obxecto de mellorar as políticas de atención ao 

senfogarismo e promover a innovación. Tamén se prevé colaborar con Portugal para abordar o 

problema de maneira conxunta no caso das persoas en itinerancia transfronteiriza 
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O coñecemento dun fenómeno é un elemento indispensable para poder achegar ideas, 

propoñer cambios e innovacións, e valorar a súa evolución. Particularmente, no que respecta ao 

deseño de políticas públicas, o coñecemento da realidade debería ser un paso previo á 

planificación e á intervención. A elaboración de políticas públicas e –en función delas– o deseño 

das intervencións que hai que levar a cabo, deben de iniciarse coñecendo a situación e a 

contorna nas que se vai intervir, da persoa que a protagoniza, das diferentes institucións 

involucradas, e dos ou das profesionais responsables da atención.  

No caso das persoas sen fogar, a información da que se dispón actualmente resulta insuficiente. 

Contar con máis información sobre este fenómeno e poder estudalo, analizar como se está a 

intervir e xestionar desde as institucións, administracións, o terceiro sector etc., constitúe un 

instrumento indispensable para coñecer a realidade, saber como a viven as persoas afectadas, 

que necesidades teñen e que se ten que facer para satisfacelas e mellorar a súa situación. É 

dicir, innovar e conseguir unha intervención máis eficaz.  

En particular, os organismos públicos involucrados na atención das persoas sen fogar, teñen a 

obriga de seren transparentes, xestionar ben a información e poñela a disposición das persoas 

usuarias, da cidadanía e das entidades; e utilizala para mellorar a xestión dos recursos, 

planificando, avaliando e innovando permanente. Todo iso será posible só se se xera, xestiona, 

comparte e intercambia entre os diferentes actores, dun modo axeitado, o coñecemento.  

Neste marco, o presente EIXE concrétase nos seguintes obxectivos específicos: 

O.E. 19. Impulsar as accións dirixidas a aumentar o coñecemento sobre o senfogarismo en 

Galicia 

O.E. 20. Promover espazos de divulgación e intercambio de coñecemento técnico sobre o  

senfogarismo en Galicia 

 

O.E. 21. Mellorar os sistemas e a xestión da información relativa ás persoas en situación de 

senfogarismo 

O.E. 22.  Establecer vías de cooperación co Goberno de Portugal para traballar un enfoque 

común na abordaxe do senfogarismo transfronteirizo 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 19. IMPULSAR AS ACCIÓNS DIRIXIDAS A AUMENTAR O COÑECEMENTO 

SOBRE O SENFOGARISMO EN GALICIA 

MEDIDAS 

19.1 Desenvolvemento dun estudo na Comunidade Autónoma de Galicia sobre o 

senfogarismo feminino: determinantes e propostas de intervención 

19.2  Incorporación da perspectiva de xénero no coñecemento e estudo das formas de 

exclusión residencial e senfogarismo 

19.3 Realización de recontos bianuais nas sete grandes cidades galegas, en colaboración coas 

entidades de iniciativa social  

19.4 Desenvolvemento dunha enquisa a persoas sen fogar e sen vivenda a Galicia cada dous 

anos  

19.5 Realización de consultas específicas e organización de paneis de persoas expertas nos 

que participen profesionais das administracións públicas e das entidades de iniciativa 

social especializadas, así como as persoas usuarias da rede de recursos 

19.6 Actualización do Estudo sobre a situación das persoas sen fogar en Galicia 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 20. PROMOVER ESPAZOS DE DIVULGACIÓN E INTERCAMBIO DE 

COÑECEMENTO TÉCNICO SOBRE O SENFOGARISMO EN GALICIA 

MEDIDAS 

20.1 Organización e desenvolvemento dun seminario específico sobre o senfogarismo na 

comunidade autónoma, para a presentación e análise dos resultados dos estudos 

realizados 

20.2 Xeración de foros e espazos de encontro para a realización de actividades de reflexión e 

debate profesional no que se inclúa a participación daqueles/as do ámbito académico e 

das propias persoas en situación de senfogarismo 

20.3 Impulso de accións de análise que teñan por obxecto identificar novos perfís e 

necesidades asociadas ao senfogarismo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 21. MELLORAR OS SISTEMAS E XESTIÓN DA INFORMACIÓN RELATIVA ÁS 

PERSOAS EN SITUACIÓN DE SENFOGARISMO 

MEDIDAS 

21.1 Realización dun proceso de mellora cuantitativa e cualitativa dos rexistros informativos 

que realizan as administracións públicas  

21.2 Análise das posibilidades de sistematización da recollida por parte de todos os axentes 

implicados no desenvolvemento do plan  

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 22. ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN CO GOBERNO DE PORTUGAL 

PARA TRABALLAR UN ENFOQUE COMÚN NA ABORDAXE DO SENFOGARISMO TRANSFRONTEIRIZO 

MEDIDAS 

22.1 Desenvolvemento de liñas de colaboración que partan dun diagnóstico compartido e 

promovan a coordinación dos recursos de atención a persoas sen fogar de ambos os 

dous países 

22.2 Creación dun grupo de traballo técnico que integre persoal dos concellos para o 

intercambio de información e experiencias e operativización da coordinación dos 

recursos nos territorios 

 

MEDIDA RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Xunta de Galicia Entidades locais ONG Outros axentes 

19.1 CPS, SXI    

19.2 CPS, SXI X X  

19.3 CPS  X  

19.4 CPS  X  

19.5 CPS X X  

19.6 CPS  X  

20.1 CPS  X  

20.2 CPS X X X 

20.3 CPS X X  

21.1 CPS X   

21.2 CPS X X  

22.1 CPS   X 

22.2 CPS   X 
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ABREVIATURAS DO DOCUMENTO 

 

AGASP Academia Galega de Seguridade Pública 

CEEI Consellería de Economía, Emprego e Industria 

CPS Consellería de Política Social 

CEUFP Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional 

CS Consellería de Sanidade 

IGVS Instituto Galego da Vivenda e Solo 

SXI Secretaría Xeral da Igualdade 

 


