
ORDENANZA  REGULADORA  DO  PROXECTO
MUNICIPAL DE ACOLLEMENTO  TEMPORAL EN
VIVENDAS MUNICIPAIS. 

Aprobado  por  acordo  plenario  do  22  de
febreiro de 2001. 

Publicado no BOP de A Coruña do 29 de maio de
2001.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
                 
O  Concello  de  Santiago  en  exercicio  das
competencias atribuidas pola Lei 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de bases de réxime local, e a Lei 5/1997,
de 22 de xullo da Administración Local de 

Galicia,  ven  desenvolvendo  a  través  do
Departamento  de  Servicios  Sociais  actividades  de
prestación 

de  Servicios  Sociais  de  promoción  e  reinserción
social. 

Promover as condicións para que a liberdade
e  a  igualdade  do  individuo  teñan  un  contido  real,
tentando de resolver os obstáculos que impiden ou
dificultan  a   determinados  colectivos  acceder  ás
mesmas e integrarse na nosa sociedade, convertese
nun principio de actuación dos servicios sociais deste
Concello,  que  a  través  da  posta  en  marcha  de
diferentes programas trata de garantir a calidade de
vida  deses  colectivos  e,  en  definitiva,  unha  orde
social mais xusta.

A lei  4/1993 ,  do 14 de abril   de servicios
sociais  de  Galicia,  configura  a  éstes  como  un
sistema  integrado  de protección  social  orientado  a
prestación programada de atencións e servicios que
posibiliten  a  mellora  da  calidade  de  vida  e  a
participación na sociedade das persoas ou grupos,
especialmente  daqueles  que  sofren  algún  tipo  de
carencia, marxinación ou desatención selectiva, así
como  a  prevención  e  eliminación  das  causas  que
están na orixen daquelas situacións. Neste sentido a
devandita  norma  establece  o  programa  de
convivencia  alternativa  como  programa  básico  de

actuación dos servicios sociais para o cumprimento
dos obxectivos referidos.

Tendo  en  conta  que  para  acadar  a
integración  social,  entendida  esta  baixo  un  dos
principios que inspiran o propio funcionamento dos
servicios sociais, esto e a globalidade, e necesario
un  sistema  que  permita  a  atención  integral  das
problemáticas dos colectivos mais desfavorecidos, e
sendo  conscentes  do  papel  que  a  vivenda-  como
centro da vida familiar- desenvolve nesa integración,
o  Concello  ven  realizando  actuacións  de  cara  a
proporcionar unha vivenda digna  ás familias do noso
municipio,  con  escasos  recursos  económicos  que
viven en infravivendas, nembargantes nalgúns casos,
estes resultan insuficientes , de ahí a necesidade de
articular  un  programa  de  acollemento  temporal  as
mesmas en vivendas municipais.

 A luz do exposto, a presente ordenanza ten
por obxecto o desenvolvemento dun dos recursos do
Proxecto  Municipal  "Vivenda  2000",  aprobado  pola
Comisión  de  Goberno  do  Excmo.  Concello  de
Santiago de Compostela, en sesión celebrada o 15
de  maio  de  2000,  denominado  “Acollemento

Temporal Familiar en Vivendas Municipais” e, que a
súa vez se enmarca dentro do áámbito de aplicación
da cláusula segunda do Convenio entre o Ministerio
de Traballo e Seguridade Social e a Xunta de Galicia
para o desenvolvemento de prestacións básicas de
servicios  sociais  de  Corporacións  Locais  -  Plan
Concertado - (DOG nº 97, de 23 de maio de 1988),
nos  artigos 8º.5 da  Lei  4/1993,  de 14 de abril,  de
Servicios Sociais de Galicia (DOG nº 76, de 23 de
abril de 1993) e no artigo 9º.5 do Decreto 240/1995,
do 28 xullo (DOG nº 157, de 17 de agosto de 1995)
onde se fai consta-la obriga dos Servicios Sociais de
Atención  Primaria  de  levar  a  cabo  "Programas  de
Convivencia  Alternativa,  que  supoña  a  oferta  dun
aloxamento  temporal,  en  casos  de  emerxencia
persoal ou familiar".

Artigo 1º.
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O  Proxecto  Municipal  de  Acollemento

Temporal  en  Vivendas  Municipais, pretende  entre
outros,  proporcionar  un  acollemento,  con  carácter
urxente  e  temporal,  nas  vivendas  municipais
afectadas  a  Servicios  Sociais,  a  familias  veciñas
deste  municipio  que  participan  en  programas
municipais  de  servicios  sociais,  que  presentando

unha  situación  económica  e  social  de  notoria

precariedade, teñan  como  domicilio  habitual  unha
infravivenda, e non poideran acceder a unha vivenda
en réximen de alugueiro dentro do Proxecto Vivenda
2000, atopandose en consecuencia en situacións de
elevado risco social.

Este  acollemento  constitúe  un  recurso
alternativo  previsto  para  o  caso  de  que  o  traballo
desenvolvido  dende  os  Programas  Municipais  de
Servicios Sociais de apoio ós cidadans na búsqueda
dunha vivenda no municipio, resulte infructuoso; polo
tanto se configura como un  recurso subsidiario.

A duración do Acollemento será dous anos,
establecéndose  a  posibilidade  dunha  prórroga  (de
seis  meses  de  duración),  en  atención  ás
circunstancias  de  cada  familia,  sen  prexuizo  do
disposto no artigo 7 do presente regulamento.

Este  Acollemento  entróncase  dentro  da
atención  integral  e  polivalente  ás  familias,  que
abrangue  ás  súas  diferentes  necesidades  sociais,
apoiando e  estimulando  a  súa  inserción  laboral,  a
convivencia  familiar,  as  relacións  comunitarias  e  a
millora das condicións de vida e, por tanto, conlevará
inexcusablemente a participación das mesmas  nos
Programas  desenvolvidos  polos  servicios  sociais
deste Concello e consonte coa súa situación, e que
entroutros son os seguintes:

a).- Programa Municipal de Orientación,
Asesoramento e Información, manténdose a
seguimento  no  áámbito  da  Unidade  de
Traballo  Social  da  zona  de  orixe,
comunicando  de  xeito  inmediato  á  mesma

calquera variación que poida darse no eido
persoal, familiar, económico ou social.
b).-  Programa  Municipal  de  Intervención
Familiar,  como  proceso  de  formación  e
adaptación ó uso normalizado da vivenda e
integración na comunidade.
c).- Programa Municipal de Inserción Laboral,
co obxecto de promove-la autonomía familiar
e  evitar,  de  xeito  continuado,  a  súa
dependencia institucional.
d).-  Cantos  outros  Programas  de
Intervención Social que dende o áámbito dos
Servicios  Sociais  de  Atención  Primaria  se
estimen pertinentes.

Artigo 2º.

Son potenciais beneficiarios do proxecto de
acollemento  nas  vivendas  municipais,  aquelas
familias  veciñas  deste  municipio  que participan  en
programas  municipais  de  servicios  sociais,  que
presentando unha situación económica e social  de

notoria precariedade, teñan como domicilio  habitual

unha infravivenda,  e non poideran acceder a unha
vivenda en réximen de alugueiro dentro do Proxecto
Vivenda  2000,  de  conformidade no  establecido  no
artigo  4  do  presente  programa,  atopandose  en
consecuencia en situacións de elevado risco social.

Enténdese  por  familias,  ós  efectos  do
presente  regulamento  os  conxuntos  de  persoas
unidas por vínculos de matrimonio ou de parentesco,
así  como  as  unidades  de  convivencia  cando
constitúan  núcleos  estables  de  vida  en  común.
(segundo o artigo 2º da Lei 3/1997, de 9 xuño, galega
da familia, infancia e adolescencia. BOE nº 165, de
11 de xullo de 1997) 

Enténdese por infravivenda, a estes efectos,
aqueles  habitáculos,  que  non  reunindo  as
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características  e  condicións  de  habitabilidade  das
vivendas están a ser utilizadas de xeito permanente
como morada humana.

Artigo 3º.

Son requisitos  imprescindibles  para  a  participación
dunha  familia  no  Proxecto  de  Acollemento en
Vivendas Municipais os seguintes:

1.-  Ter  constituída  unha  unidade  de  convivencia
independente.
2.- Que o domicilio habitual que serve de morada á
familia sexa  calificada polos técnicos municipais de
Urbanismo como infravivenda. 
3.-Que  participen  nos  diferentes  programas
desenvolvidos polos servicios sociais deste Concello.
4.-  Empadroamento  ininterrumpido  no  termo
municipal  de  Santiago  de  Compostela  durante  un
periodo  mínimo  de  tres  anos  inmediatamente
anteriores a data de inclusión no proxecto. 
5- Non poder acceder a unha vivenda en réximen de
alugueiro  dentro  do  Proxecto  Municipal  Vivenda
2000.
6.-Non  ter  sido  adxudicatarios  de  vivenda  de
promoción pública, xa sexa en réxime de propiedade
ou alugueiro.
7.-Presentar  precariedade  socio-económica.  Os
efectos deste programa se entenderá  que están en
situación  de  precariedade  socioeconómica  aquelas
familias que:

a) Teñan uns recursos económicos iguais ou
inferiores á cuantía mensual correspondente
á pensión non contributiva, engadindo o 40 %
para cada membro adicional. 
b)  Carecezan  de  bens  immobles  que  lle
permitan  afrontar  o  sostemento  dunha
vivenda.

c)  Carecezan  de  familiares
legalmente  obrigados  e  con  posibilidade
real de prestarlles alimentos,  de acordo ó
artigo 142 e seguintes  do Código Civil.  A
xuizo  do  órgano  de  resolución,  poderase

eximir deste requisito a aqueles dos que se
prevexa que a obriga de alimentos non se
poida  facer  efectiva  por  malos  tratos,
relacións  familiares  deterioradas  ou
inexistentes  que  poidan  acreditarse.
Nembargantes, considérase que non teñen
a obriga de prestar alimentos os parentes
que,  en atención as  circunstancias  socio-
económicas concorrentes, non poden facer
frente  ou  atende-las  necesidades  básicas
da  devandita  unidade  familiar  sen
desantende-las propias necesidades ou ás
dos  familiares  ó  seu  cargo.  As
circunstancias  constarán  claramente  no
informe  social  emitido  pola  traballador/-a
social  da  Unidade  de  Traballo  Social  da
zona de orixe.

Artigo 4º.

No caso  de existir  un  número  de vivendas
afectas  a  prestación  desta  actividade  inferior  o
número  de  familias  que  reúnan  as  condicións
exixidas  para  ser  beneficiarias  do  proxecto,
establécense como criterios técnicos ós efectos de
establecer a orde de prioridade ós seguintes:

1.-Características e estado das infravivendas
nas  que  se  atopan  residindo:  Nivel  de
salubridade  e  perigosidade.  Habitar  unha
vivenda  con  deficientes  condicións  de
habitabilidade:

1.1.- Chabolas, camións, covas, casetas,  construccións similares, edificios en ruina
declarada ou non residenciais, ou noutros habitáculos
1.2.- Deficiencias tales que a súa reparación tería un importe do 50 % ou mais do valor
da vivenda
1.3.-  Deficiencias tales que a súa reparación tería un importe de mais  do 25 % e
menos do 50 % do valor da vivenda
1.4.- Deficiencias tales que a súa reparación tería un importe de menos do 25 % do
valor da vivenda

2.- Situación socio-económica da familia:
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Nº
convivintes Ingresos/mes Puntuación

1 Ata  importe  mensual  de
PNC

1

2
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  dous
membros

2

3
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  tres
membros

3

4
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  catro
membros

4

5
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  cinco
membros

5

6
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  seis
membros

6

7
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de  convivencia  de  sete
membros

7

Nº
convivintes Ingresos/mes Puntuación Ingresos/mes

8 ou mais
Ata  importe  mensual  de
RISGA para unha unidade
de convivencia de oito ou
mais membros

8

Mais  do  importe
mensual de RISGA para
unha  unidade  de
convivencia  de  oito
membros  e  menos  do
importe  mensual  de
PNC, incrementado nun
40  %  por  membro
adicional

3.- Número de menores convivintes. A este
respecto, cómpre diferenciar dentro deste colectivo á
infancia (entendida  como  o  periodo  de  vida  das
persoas comprendidas dende o seu nacemento ata a
idade de 12 anos) da  mocidade (dende a devandita
idade  ata  a  maioría  establecida  por  lei),  tendo
prioridade  en  todo  caso  aquelas  unidades  de
convivencia  que  teñan  no  seu  seo  algún  membro
pertencente ó primer colectivo e, subsidiariamente, ó
segundo (consonte ó disposto no artigo 2º.2 da Lei
3/1997, de 9 de xuño, galega da familia, a infancia e
a adolescencia. BOE nº 165, do 11 de xullo de 1997).

De 0 a 12 anos 2 puntos por cada un, ata un máximo de 8 puntos
De 13 a 16 anos 1 punto por cada un, ata un máximo de 2

4.-  Existencia  de  adultos  dependientes  no
seo da unidade de convivencia:

Dependencia total para a realización das actividades da
vida diaria

2 puntos por cada un, ata un máximo de 4
puntos

Dependencia parcial para a realización das actividades
da vida diaria

1 punto por cada un, ata un máximo de 2
puntos

5.- Nivel de amontoamento (infravivenda de
superficie inferior ós 15 m2 útiles por persoa,
segundo o disposto no Decreto 98/1992, do
26  de  marzo,  polo  que  se  regula  a
tramitación  de  vivendas  de  promoción
pública).

Ata 5 m2 útiles por persoa 8 puntos
De 5,1 a 8 m2 útiles por persoa 6 puntos
De 8,1 a 10 m2 útiles por persoa 4 puntos
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De 10,1 a 15 m2 útiles por persoa

6.-  Residir  nunha  infravivenda,  ubicada  no
termo municipal de Santiago de Compostela:

Por cada ano 1 punto, ata un máximo de 4 puntos

7.-  Antiguedade  do  empadroamento  neste
municipio, de xeito ininterrumpido:

3 anos de empadroamento no municipio
Por cada 2 anos adicionais

Establécese un máximo de 5 puntos.

8.-  Evolución  favorable  da  familia  respecto
dos Programas de Intervención de Servicios
Sociais de cara a inserción: Ata un máximo
de oito puntos

 En igualdade de puntuación, prevalecerá o criterio
de precariedade socio-económica, nº menores e/ou
adultos dependentes.

Artigo 5º.

No  caso  de  non  existir  vivenda  para  o
acollemento  que  permita  cubri-la  necesidade,  o
expediente pasará a unha lista de espera, accedendo
ó  programa  segundo  os  criterios  técnicos  de
prelación ós que se refire o artigo anterior, e sempre
e cando se manteña a situación que dou orixe ó seu
inicio;  asemade,  está  obrigado  a  aceptar  calquera
outra solución ou alternativa que a este respecto se
lle plantexe por parte do equipo técnico de Servicios
Sociais de Atención Primaria.

Artigo 6º.

A inclusión dunha familia no presente proxecto
articularase consonte co seguinte  procedemento: 

1. Tendo  en  conta  que  este  proxecto  se
encardina no marco dos programas que
están a desenvolver os servicios sociais
deste  Concello  o  expediente  de
acollemento para incluir unha familia no
mesmo iniciarase de oficio a proposta da
Concelleira/ o de servicios sociais previo
informe da xefa de sección de servicios
sociais,  unha  vez que  os  responsables
dos  distintos  programas  de  servicios
sociais insten a acollida da familia, para o
cal  presentarán os documentos que de
seguido se relacionan :

a).-Informe  de  Urbanismo  que

acredite a situación de infravivenda e
tramitación por Disciplina Urbanística
dos expedientes que procedan para
resolver a situación de infravivenda,
ben para declarar a ruina  e a súa
correspondiente  demolición  ou  ben
para  dictar  ordes  co  obxecto  de
obrigar ós seus propietarios a manter
os  seus inmobles en condicións  de
seguridade, salubridade e ornato.

b).-Informes  técnicos  dos
responsables  dos  diferentes
programas  desenvolvidos  polos
servicios  sociais  deste  Concello,
onde quedará reflectida:  a situación
da familia, cada unha das actuacións
dos  profesionais  responsables  do
proxecto  de  intervención,  os
resultados  acadados  e  a  valoración
da procedencia  do acollemento e  a
previsible duración do mesmo.
c)- Solicitude e declaración xurada da
cabeza de  familia  da  asunción  dos
seguintes  compromisos,  sen
prexuizo  doutros  que  poidan
derivarse da finalidade e normas do
presente regulamento:
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 Cumplir  co  encomendado  polos  técnicos  de
servicios  sociais  en  execución  do  proxecto  de
inserción, que se levará a cabo dende o intre en
que  se  produza  dito  acollemento,  onde  se
explicitarán as tarefas, actuacións e actividades
de cada un dos membros da unidade familiar, así
como a duración destas e os prazos para o seu
seguimento. 

 Destinar  exclusivamente a vivenda que no seu
caso se lle asigne a domicilio familiar sen que se
poida destinar a outros usos ou a ser utilizada
por persoas alleas a familia beneficiaria. 

 Coidar da vivenda, coa dilixencia debida.
 Aboar os gastos relacionados co uso da vivenda:

luz, auga, gas, e comunidade....etc.
 Solicitar  Vivenda  Pública  de  Protección  Oficial

nas vindeiras convocatorias. 
 Obrigación  de  aceptar  calqueira  solución

alternativa  que  se  lles  plantexe  polo  equipo
técnico de sevicios sociais, respecto do problema
de vivenda.

 Restitución o concello da vivenda de acollida que
no  seu  caso se  asigne  cando  o  requira  o
Concello, ben por expiración do prazo estipulado
ou  ben  por  inurrir  en  algun  dos  supostos
previstos o respecto no artigo 7 e seguintes do
presente regulamento.

2.-  Cumplimentados  estes  trámites,
elevarase ó organo municipal competente a
proposta/s  da  concelleira/o  delegada/o  de
servicios  sociais  das  adxudicacións
concretas de vivenda do acollemento familiar
temporal, con base os criterios referidos.
As  resolucións  adoptadas  polo  órgano
competente  comunicanrase  os
departamentos  municipais  afectados  e
notificarase  as  familias  que  resultasen
beneficiarias,  para  que  formalicen  o
pertinente contrato de acollida. 

3.-  Ós  efectos  da  prórroga  establecida  no
artigo 1 parágrafo 2º da presente ordenanza
se  estará  ao  seguinte  procedemento:
proposta  da  Concelleira/  o  de  servicios
sociais previo informe da xefa de sección de
servicios  sociais,  unha  vez  que  os
responsables  dos  distintos  programas  de
servicios sociais insten a pórroga da acollida
da familia, para o cal aportarán informes nos
que  se  motive  a  continuidade  do  mesmo
como único medio para acadar os obxectivos
previstos no proxecto de inserción.

Artigo 7º.

Considéranse motivos de baixa no Proxecto
de Acollemento nas vivendas municipais, e polo tanto
causas  de  extinción  do  contrato  de  acollida,  os
seguintes:

1. O vencimento do tempo do acollemento.
2. A  renuncia  da  familia  a  seguir

participando no devandito programa.
3. Desaparición das causas e perda dalgún

dos requisitos esixidos  para a inclusión
no mesmo,  establecidos no artigo 3 do
presente regulamento; e decir:

a) Deixar  de  ter  constituida  unha  unidade
de convivencia independiente.

b) Que  as  condicións  da  infravivenda  da
que procedan houbesen sido correxidas
a  resultas  ben  dos  expedientes
tramitados por Disciplina Urbanística ou
ben  por  outras  causas,  e  por  tanto  o
domicilio  de  orixe  perda  o  carácter  de
infravivenda, e poidan retornar ó mesmo.

c) Darse  de  baixa  ou  abandoar  calquera
dos  programas  desenvolvidos  polos
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servicios sociais deste Concello, nos que
participen.

d) Darse  de  baixa  no  padrón  no  termo
municipal de Santiago.

e) Acceder a unha vivenda en réximen de
alugueiro  dentro  do  Proxecto  Municipal
Vivenda 2000.

f) Ter  sido  adxudicatarios  dunha  vivenda
de  promoción  pública,  xa  sexa  en
réximen de alugueiro ou propiedade.

g) A superación  de  calqueira  dos  criterios
establecidos no apartado 7º do artículo 3
relativos  a  situación  de  precariedade
económica. 

4. O  incumprimento  dos  compromisos
asumidos  pola/o  cabeza  de  familia,  os
que se fan referencia no parágrafo c) do
artigo 6; e dicir:

 Deixar  de  cumplir  co  encomendado  polos
técnicos  de  servicios  sociais  en  execución  do
proxecto  de  inserción,  que  se  levará  a  cabo
dende  o  intre  en  que  se  produza  dito
acollemento,  onde  se   explicitarán  as  tarefas,
actuacións  e  actividades  de  cada  un  dos
membros  da  unidade  familiar,  así  como  a
duración  destas  e  os  prazos  para  o  seu
seguimento. 

 Non destinar  exclusivamente a vivenda que no
seu caso se lle asigne a domicilio  familiar   ou
destinala a outros usos ou utilizala persoas alleas
a unidade familar beneficiaria. 

 Non coidar da vivenda, coa dilixencia debida.
 Non  aboar  os  gastos  relacionados  co  uso  da

vivenda: luz, auga, gas, e comunidade....etc.
 Non  solicitar  Vivenda  Pública  de  Protección

Oficial nas vindeiras convocatorias. 
 Non aceptar calquera solución alternativa que se

lles  plantexe  polo  equipo  técnico  de  sevicios
sociais, respecto do problema de vivenda.

 Non restitución o concello da vivenda de acollida
que no seu caso se asigne cando o requira  o

Concello, ben por expiración do prazo estipulado
ou  ben  por  incurrir  en  algun  dos  supostos
previstos ó respecto no artigo 7 e seguintes do
presente regulamento.

5. A ocultación, ou falseamento de datos ou
calquera outra actuación fraudulenta.

6. Cando a familia cause danos no inmoble
ou  cando  leven  a  cabo  sen  o
consentemento  do  Concello  obras  que
afecten á configuración do mesmo.

7. Cando  no  inmoble  teñan  lugar
actividades  molestas,  insalubres,
nocivas, perigosas ou ilícitas.

A presencia dalgún destes factores conlevará
á  tramitación  do  expediente  para  a  extinción  da
acollida  co  obxecto  de  deixar  expedita  a  vivenda
ocupada,  que  se  iniciará  a  proposta  da/o
Concelleira/o Delegada de Servicios Sociais ó organo
competente, previo informe da Xefa de Sección de
Servicios Sociais e vista a documentación aportada
en relación ás causas de extinción, polos encargados
dos  diferentes  programas  que  deron  lugar  o
procedemento de acollida. Instruido este expediente,
os interesados terán o prazo de 15 días  para que
aleguen  o  que  estimen  oportuno.  De  recaer
resolución  de  extinción  do  contrato  de  acollida,  o
interesado terá o prazo de un mes para abandoa-la
vivenda  que  deberá  restituir  ó  Concello  nas
condicións nas que se lle facilitou, respondendo dos
danos e perdas que nela se houbesen ocasionado.
De  non  facelo  o  concello  procederá  a  exercer  as
accións que en dereito estime oportunas para facer
efectivo o desaloxo da vivenda. 
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