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Suxestión á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sobre vivenda,
desafiuzamentos e liñas de axuda

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2015

Sra conselleira.:

Con motivo da entrada de expedientes de queixa que se lle referencian en folla adxunta
sobre desafiuzamentos, achegámoslle  a seguinte suxestión da cal se lle deu traslado aos
interesados.

ANTECEDENTES

Tendo en conta da situación de grave crise económica dos últimos anos e co obxecto de
atender ás familias afectadas por execucións hipotecarias derivadas da falta de pago de
créditos ou préstamos garantidos con hipoteca, o Goberno español aprobou dúas normas
dirixidas a solucionar as devanditas circunstancias:

1º o Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de
debedores hipotecarios sen recursos, e

2º o Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a
protección aos debedores hipotecarios.

Pero é destacable igualmente que a situación de crise económica non afecta exclusivamente
ao mercado hipotecario, senón que estende os seus efectos tamén ao arrendamento de
vivenda. Así, a pesar das sucesivas reformas que tentaron flexibilizar o sector e garantir a
posición de ambas as partes, arrendador e arrendatario, a diminución ou perda da
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capacidade económica aboca en moitos casos ao desafiuzamento por falta de pago da
renda.

Ademais, A Lei 1/2013 adecúa a normativa ás esixencias derivadas da coñecida STJUE 14 de
marzo de 2013 que trae causa da cuestión prexudicial exposta polo Xulgado do Mercantil
núm. 3 de Barcelona no procedemento entre un particular e a entidade bancaria, coñecido o
caso como caso Aziz.

Dita sentenza concluíu que o noso sistema de execución hipotecaria non se axusta á
directiva comunitaria 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas nos contratos celebrados con
consumidores na medida en que non permite formular no procedemento executivo
oposición baseada no carácter abusivo dunha cláusula, nin tampouco que o xuíz que coñeza
desta cuestión nun proceso declarativo, ordene medidas cautelares de suspensión ou
paralización daquel.

Coa finalidade de axustar a regulación das execucións hipotecarias á esixencia da Sentenza
do Tribunal de Luxemburgo, de permitir que se valore o abusivo dalgunha das cláusulas do
contrato de préstamo hipotecario no propio proceso de execución, a Lei 1/2013 acolle un
mecanismo procesual para a determinación da categoría de abusiva ou non dalgunha das
cláusulas do contrato financeiro garantido coa hipoteca.

Así mesmo, unha recente sentenza do TJUE ditada o 17 de xullo de 2014 introduce outra
importante modificación á Lei de Enjuiciamiento Criminal ao obxecto de liquidar a
discriminación de trato que supoñía que, en caso de desestimación da oposición do debedor
á execución hipotecaria, este non podía interpoñer recurso de apelación e remitíase ao
proceso declarativo posterior; mentres que se a resolución era favorable aos  debedores, as
entidades bancarias si a podían recorrer en virtude do art. 695.4 LEC.

Igualmente destacamos que en cumprimento do previsto na disposición adicional oitava da
Lei de Vivenda, o Consello da Xunta aprobou o 5 de decembro de 2012 o Programa de
Realoxamento de Colectivos Afectados por Execucións Hipotecarias, consistente na
implementación dun procedemento para a adxudicación directa de vivendas de promoción
pública que forman parte do parque de vivendas de propiedade do Instituto Galego da
Vivenda e Solo.

ANÁLISE

Como punto de partida, temos que subliñar que a existencia da situación de crise económica
motiva que moitos cidadáns atópense inmersos nun procedemento de execución que
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termina na poxa e adxudicación das súas vivendas, co consecuente risco de exclusión social
de miles de familias.

Isto provocou a adopción de sucesivas medidas de política económica que, con todo, deben
completarse con outras que permitan a súa extensión aos particulares coa finalidade de
mitigar esta situación.

Algunha destas medidas foron a firma dun Convenio de Colaboración entre o Consejo
General do Poder Judicial, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP) sobre a detección de supostos de vulnerabilidade con ocasión do
lanzamento de vivenda familiar e medidas de carácter social.

O Consejo General do Poder Judicial, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios
e Provincias coinciden en abordar conxunta e coordinadamente medidas que dean resposta
ás situacións de vulnerabilidade que puidesen detectarse no curso dos procedementos
xudiciais ou pola Administración de Xustiza no desempeño do seu labor; por eles as partes
asinaron o convenio antes sinalado.

Dito Convenio ten por obxecto:

“... establecer un protocolo de actuación que desenvolva a firma a través da cal cando, con
motivo dun desafiuzamento derivado dun procedemento de execución hipotecaria ou dun
xuízo por Falta  de pago da renda, se observe unha situación de especial vulnerabilidade,
sexa por existir elementos que permitan pensar na aplicación do Código de Boas Prácticas
Bancarias ou do Real Decreto lei 27/2012, sexa por razóns de idade, imposibilidade de
valerse por un mesmo ou calquera outras que, a xuízo da Autoridade Xudicial, determinen a
conveniencia ou necesidade de intervención dos servizos sociais da Xunta de Galicia,
dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, ou dun determinado concello,
comuníquese polo medio máis rápido posible ao organismo competente para que, previa
realización das comprobacións que se consideren, a Administración autonómica ou local
poidan adoptar a decisión oportuna e en caso das execucións hipotecarias incluílas, se
cumpren os requisitos, no programa de realoxamento de afectados por execucións
hipotecarias xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ou, no seu caso, solicitar a intervención dos
servizos sociais, garantindo a atención debida.

En definitiva, trátase de que as persoas en situación de especial risco de exclusión e
vulnerabilidade se atopen cunha resposta das Administracións sensible e adecuada, no
marco da normativa vixente.
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Así mesmo, e como complemento, a estas medidas sinaladas, existe un Acordo de
Colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e o Valedor do Pobo para o intercambio de
información en relación aos afectados por procedementos de execucións hipotecarias, se
non foi observadas  no marco do Convenio anteriormente citado as circunstancias descritas.

Tamén quixéramos facer notar a existencia do Plan Rehavita, o cal está composto por varios
eixos fundamentais:

 Acceso á vivenda

 Rehabilitación de vivendas e renovación urbana

 Prevención da exclusión residencial

 Outras medidas en materia de vivenda

Todo iso, dotado dun orzamento total de 306,93 millóns de euros para a axuda das persoas
que máis o necesiten, por tanto, susceptible de ser requirido cando se identifiquen
situacións vulnerables, notando aquí si, a falta de concreción dunha atención temperá ou
áxil para situacións de extraordinaria e urxente necesidade.

O Valedor do Pobo manifesta que as queixas sobre a vivenda refírense basicamente ás
insatisfaccións dos reclamantes coa actuación da administración en canto á insuficiencia das
axudas públicas para o acceso á vivenda nun contexto de redución do gasto público, pero ao
mesmo tempo, constata que unha parte das queixas presentadas responden a unha
insuficiente información por parte dos cidadáns sobre distintas actuacións e medidas
desenvoltas por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

En datas recentes, tamén é de notoria publicidade o convenio que asinaron a Xunta e
ABANCA co fin de evitar desafiuzamentos.

A entidade financeira cederá á Administración galega ata 100 vivendas desocupadas, co fin
de que sexan postas a disposición de familias que se atopen nunha situación complicada no
plano económico ou que se vexan incapaces de facer fronte aos pagos mensuais da súa
hipoteca ou aluguer.

Os que reciban estas vivendas terán que abonar unha cantidade, nunca superior a 125
euros, e que virá determinada polos ingresos e o número de membros que integren a
unidade familiar, chegando mesmo a ser gratuíta en función das circunstancias de cada
familia, xa que haberá axudas da Xunta mediante o Instituto Galego de Vivenda e Solo
(IGVS).
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Ver en enlace: http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

En función deste acordo, tamén haberá vantaxes para as familias afectadas por execucións
hipotecarias da propia entidade bancaria. Por un aluguer social, nunca superior a 75 euros
ao mes, as familias poderán manter a súa vivenda. Neste caso tamén serán posibles as
axudas do IGVS para facer fronte a estes pagos.

En termos similares a Xunta de Galicia traballa coa SAREB para a concreción dunha bolsa de
vivendas para os efectos.

O Consello da Xunta deulle con data 09/07/2015  o visto e prace ao bono de alugueiro social,
unha iniciativa que prevé axudas á vivenda de ata 4.050 euros en dous anos para familias
desafiuzadas por non poder pagar a renda da súa residencia habitual. Tal e como informou
na xuntanza do Goberno galego a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, responsable das competencias en materia de vivenda, nas vindeiras
semanas porase en marcha esta nova medida de amparo a colectivos que se encontran con
dificultades para facerlles fronte ao custo do arrendamento.

O bono alugueiro social concíbese como unha achega de 150 euros ao mes durante un ano,
prorrogable a dous, e compatible coas axudas que poidan conceder outras administracións
ou entidades e outros departamentos da Xunta para pagar a vivenda, co límite máximo da
renda mensual do alugueiro.

Ademais poderase conceder unha achega extraordinaria, cun importe equivalente ao de tres
bonos (450 euros), para facer fronte aos gastos derivados da formalización do novo
contrato, en concreto a constitución de fianza e a alta en subministracións. Desta maneira o
número máximo de bonos para conceder a unha familia será de 27 nun período de 24
meses, cun importe total máximo de 4.050 euros.

Os solicitantes deberán presentar o contrato de arrendamento da nova vivenda ou
compromiso de arrendamento asinado polo inquilino e o propietario e será este último o
que reciba directamente a axuda do bono de alugueiro social.

Con esta medida a Xunta pretende  estender o abano de respostas posibles ás situacións de
vulnerabilidade social en relación coa vivenda. O bono de alugueiro social é unha das
iniciativas contempladas no Programa de apoio ás unidades familiares afectadas polo
desafiuzamento por non pagamento de rendas, que está a desenvolver a Xunta de Galicia na
aplicación do Plan rehaVIta, primeiro plan autonómico de vivenda, aprobado polo Consello
da Xunta o pasado mes de febreiro.
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No marco dese programa, o apoio por parte da Xunta ás familias que son privadas da súa
vivenda habitual por un procedemento xudicial de desafiuzamento por impagamento da
renda articúlase mediante dúas posibilidades de intervención.

Así, as unidades familiares incluídas nalgún colectivo de atención preferente poderán ser
realoxadas en algún inmoble xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo,
preferiblemente nas vivendas postas á disposición da Xunta pola SAREB, Abanca e Caixa
Rural, un total de 170 vivendas que se agardan incrementar con recursos cedidos por máis
entidades de crédito.

Para estes efectos, consideraranse colectivos de atención preferente as familias numerosas,
as familias monoparentais, familias con todos os membros en situación de desemprego e as
mulleres vítimas de violencia de xénero.

Por outra parte, as unidades de convivencia que, tendo ingresos reducidos, non pertenzan a
ningún destes colectivos, ou cando pertencendo a eles, non exista ningunha vivenda
xestionada polo IGVS adecuada para adxudicarlles, as familias poderán acceder ás axudas do
programa bono de alugueiro social.

As axudas do bono de alugueiro social van dirixidas a unidades familiares ou de convivencia
con ingresos familiares ponderados que non superen 1,5 veces o IPREM, o que supón entre
745,51 euros mensuais para unha soa persoa e 1.553,15 euros mensuais para unha familia
con cinco persoas ou máis.

Esta axuda poderá solicitarse en canto saia publicada no Diario Oficial de Galicia a orde de
convocatoria.

CONCLUSIONS

Por todo o indicado anteriormente, queremos sinalar, dar a coñecer e instar a acudir aos
distintos mecanismos de axuda en casos de desafiuzamentos para a obtención de medidas
de carácter social, as cales deberan ser facilitadas por parte da Xunta de Galicia e organismos
descritos en relación sobre todo coa información dispoñible sobre a estrutura, redes,
organización, funcionamento e recursos dos servizos sociais e programas de asistencia
social.

Como primeiro apuntamento pódese contactar co Instituto Galego da Vivenda e Solo na súa
páxina web da Xunta de Galicia, na sección contacto, onde aparecerán todos os teléfonos de
información xeral sobre vivenda, renda básica ou programas de axudas.

Así mesmo, pódense contactar coas distintas plataformas (como Stop desafiuzamentos ou
outras análogas), a través das súas páxinas webs, ao ser auténticos coñecedores e
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receptores de distintas realidades capaces de cando menos focalizar as necesidades máis
esenciais nunha situación de vulnerabilidade ou urxencia.

O Valedor do Pobo, ante o anuncio ou coñecemento dunha situación de vulnerabilidade,
ademais das canles habituais que vén utilizando,  procederá a dar traslado, preferentemente
por medios electrónicos, de toda a información correspondente ás queixas ou consultas
presentadas nesta materia, con independencia da súa tramitación efectiva, de conformidade
co establecido na Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, para os efectos de que o
Instituto Galego da Vivenda e Solo proceda a valorar se as mesmas cumpren os requisitos
establecidos no Programa de Realoxamento de Colectivos Afectados por Execucións
Hipotecarias ou, en caso contrario, poidan acollerse a outras actuacións ou medidas
desenvoltas polo devandito organismo.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo en virtude do Convenio anteriormente citado,
procederá, na maior brevidade posible, a contactar coas persoas afectadas para informalos
do referido programa e a verificar se cumpren ou non os requisitos e, de ser o caso, sobre a
posibilidade de acollerse a outras actuacións ou medidas.

No caso de que cumpran os requisitos, o IGVS ofertaralle unha vivenda nas condicións do
programa de realoxamento, xa sexa a través dunha vivenda de promoción pública ou a
través do programa Aluga, na mesma localidade ou en localidades próximas, en función das
vivendas dispoñibles.

O Valedor do Pobo ademais mantén unha comunicación o máis estreita e áxil posible con
distintas entidades bancarias, as cales, mediante un acordo informal, estableceron manter
unha comunicación coa nosa institución.

Cabe reiterar que os recentemente aprobados plans de axudas, neste caso Plan da Vivenda
2015-2020-Plan Rehavita, inclúe a prevención da exclusión residencial mediante:

 Vivenda de promoción pública de inserción, a través da rede de vivendas de
inserción, as cales son vivendas de promoción pública xestionada por entidades
sen ánimo de lucro ou concellos.

 Realoxamento dos afectados por exclusións hipotecarias.

Os destinatarios principais son persoas que perden a súa vivenda por un procedemento de
execución hipotecaria e que acrediten a falta de ingresos.

 Programa de apoio a situacións de emerxencia residencial, ben sexa a través dun
bono de aluguer (150 euros/mes) ou a través da reparación de infravivendas rurais
en concellos de menos de 5000 habitantes (8000 euros/vivenda)
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Aínda que se bota en falta algún outro colectivo (léase violencia de xénero, desafiuzamentos
de aluguer, familias monoparentais....) parece que no Plan recóllense as situacións de
vulnerabilidade máis comúns.

Por todo o mencionado, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da
Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle  chegar á  Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas a seguinte suxestión:

A posta en marcha dun programa de información verdadeiramente eficaz con maior
insistencia para aquelas persoas que non teña un fácil acceso á citada información e liñas de
axudas.

Identificar claramente á poboación especialmente vulnerable e con menor capacidade
económica, pois dada a situación de extraordinaria e urxente necesidade na que se atopan
algunhas familias con menores ou incapaces ao seu cargo, requírese unha actuación clara,
concisa e rápida.

Determinar un rexistro ou bolsa de vivendas especialmente para aquelas circunstancias
excepcionais que requiran de medidas urxentes.

Evitar, en definitiva, que calquera persoa, que se vexa abocada a unha situación límite como
é a de verse privado da vivenda na que mora el e a súa familia, atope por parte da
administración galega, cando menos unha solución temperá, clara e áxil que resolva a
situación de emerxencia e vulnerabilidade.

De conformidade co número 2 do citado artigo 32, dáselle traslado da presente resolución a
esa consellería para que proceda a contestala no prazo máximo dun mes mostrando a súa
conformidade ou expoñendo as razóns xurídicas que fundamenten a súa inobservancia, así
como das medidas adoptadas para darlle efectividade, no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


