
Recomendación ao Concello de Vigo, para que valore a incorporación ao programa de
vivendas baleiras

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2016

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu D. ... representante do “Foro
Socioeducativo Os Ninguéns” relativa á tres lanzamentos por falta de pagamento de aluguer
na cidade de Vigo.

ANTECEDENTES

1. Con data 6 de abril (Rexistro saída número 3865/16) admitiuse a trámite a queixa
referenciada solicitando a intervención desta institución. No seu escrito, o autor da mesma
sinalaba esencialmente que tres familias recibiran data de lanzamento das súas vivendas por
falta de pagamento do aluguer para o mes de maio. Entre outras valoracións, referían que
polos servizos sociais municipais lle indicaran que non dispoñían de recursos para evitar os
lanzamentos nin de vivendas sociais baleiras para réxime de aluguer.

Se afirmaba no escrito expositivo da problemática, que o Concello de Vigo tiña en propiedade
certo número de vivendas municipais na rúa República Arxentina números 12 e 14 da cidade
de Vigo.

2. Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, e que atopaba, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da
Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse a investigación sumaria e informal para o
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esclarecemento dos supostos en que se basea, dando conta diso a vostede para os efectos
previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

3. En consideración a inminencia das datas dos xuízos e dos sinalamentos dos lanzamentos, o
propio día 6 de abril solicitouse informe ao Concello de Vigo que houbo de ser reiterado en
data 6 maio. Finalmente o 16 de maio (Rexistro entrada 3135/16) en reposta á solicitude desta
institución se recibe cumprida información. Por outra banda, en data 29 de abril (Rexistro
entrada 2840/16) se recibe informe da Consellería de Infraestruturas e Vivenda ( I.G.V.S ) e en
data 30 do mes en curso (Rexistro entrada 3388/16) informe complementario actualizado.

ANÁLISE

1. Primeiramente corresponde sinalar que esta Institución manifesta todo o seu apoio ás
familias afectadas pola problemática obxecto da queixa á vez que é consciente das dificultades
coas que se atopan as distintas administracións públicas para satisfacer a numerosa demanda
de vivenda protexida ou social, debido principalmente ao insuficiente número das mesmas e
ao elevado volume do número das solicitudes producidas por mor dos desafiuzamentos tanto
traian causa en execucións hipotecarias coma nos casos de falta de pagamento da renda de
aluguer.

Segundo a última estatística de datos ofrecida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
referida ao ano 2015, os desafiuzamentos derivados da falta do pagamento do aluguer
achegáronse á cifra de 1.507, duplicando aos derivados das execucións hipotecarias.

De acordo cos datos actualizados a data desta recomendación na páxina web oficial do IGVS,
na cidade de Vigo hai 4.030 solicitantes inscritos no Rexistro Único de demandantes de
vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nos últimos datos publicados recentemente polo Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre
taxa de risco de pobreza referidos ao ano 2015, aínda que Galicia se atopa por debaixo do 22,1
% da media de España, a realidade é que a actual cifra do 15 % é superior á correspondente
ao ano 2014, na que se atopaba por debaixo do 13,50 %.

No que atinxe a outro dato referido a esa mesma enquisa de condicións de vida sobre fogares
que padecen retrasos no pago dos gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou
aluguer...etc.) nos últimos 12 meses, Galicia rexistra 7 puntos porcentuais, que si ben indican
baixada sobre os datos 2014, supoñen un lixeiro ascenso en relación con 2013.
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É precisamente neste contexto no que semellaría acaído incardinar o sentido da
recomendación que se formulará. Esta institución non poder ser allea á esta situación dentro
do fondo respecto á autonomía do goberno local.

2. Recibido o informe do IGVS de data 29 de abril, nel se sinalan diversas medidas implantadas
para evitar ou paliar os desafiuzamentos e no caso que nos ocupa, nomeadamente o programa
Bono de Alugueiro Social, que nesa data supoñían unha contía de 150 € mensuais por un
período de 12 meses prorrogable por un período igual ao da concesión inicial, máis unha
axuda adicional de 450 € para cubrir os gastos de formalización dun novo contrato de
alugueiro ou, no caso de permanecer na mesma vivenda, para atender cantidades pendentes.

Sinálase, que tras a tramitación procedimental oportuna e recabado o informe municipal
correspondente, solicitado o bono en data 30 de marzo, en data 14 de abril se lle concede a
subvención do bono alugueiro social e axuda complementaria á Sra. ..., en data 1 de abril
presentouse solicitude polo Sr. ... que é concedida en data 19 de abril; e con data 27 de abril
solicita o bono a Sra. ..., de modo que á data da información que nos foi remitida agardaban
o informe social do concello de Vigo.

Por outra banda, o Concello de Vigo indica esencialmente no informe emitido o seguinte :

- “Que o pleno do concello de Vigo rexeitou á adhesión ao Programa de Vivendas
baleiras da Xunta de Galicia o 25.04.16

- As cifras que a Concellería de Política Social concedeu no exercicio 2015 en concepto
de axudas para facer fronte a gastos relacionados coa vivenda para persoas en risco
de exclusión social con cargo a diferentes programas.

- Que nos primeiros meses do presente ano conseguiron solucionar 25 casos de persoas
afectadas por procesos de desafiuzamentos tramitando o bono de alugueiro social que
concede a Xunta de Galicia.

- Que están a procurar solucións para as tres familias, que dúas delas xa teñen concedido
o bono do alugueiro social da Xunta de Galicia e que os servizos sociais municipais en
coordinación con Xulgados e Xunta de Galicia están a traballar par acadar unha
alternativa satisfactoria para estas tres familias.”

En data 30 de maio (Rexistro entrada 3388/16), recibiuse informe complementario do IGVS
no que se sinala :
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- Que as tres familias foran concesionarias do denominado Bono de Alugueiro Social.
(200 € mensuais por un período de ata 12 meses, prorrogable. Que a maiores o
programa contén unha axuda adicional de ata 600 € para cubrir datos de formalización
dun novo contrato de alugueiro ou de permanecer na mesma vivenda, atender
cantidades pendentes.

- Que ante a dificultade manifestada polas persoas afectadas para atopar un alugueiro
foron postas a disposición vivendas que o IGVS ten cedidas en usufruto por entidades
financeiras.

- Que ante a carencia de vivendas no Concello de Vigo acordes á composición das
familias, propuxéronse vivendas dispoñibles en concellos próximos, de modo que en
data 16 de maio o Sr. ... asina contrato de alugueiro de vivenda sita en Salvaterra de
Miño, o 26 de maio a Sra. ... asina contrato de vivenda sita en Moaña, e con data 30
de xuño está prevista a firma pola Sra. ... en Vigo.

3. En data 3 de maio, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Federación Galega de Municipios
e Provincias asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento do Programa de
Vivendas Baleiras no ámbito do Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora do acceso á
vivenda 2015-2020. A ese efecto, os concellos que desexen implantar o citado Programa
deben asinar o Acordo de adhesión que inclúen como anexo, cumprindo os compromisos e as
obrigas que comporta.

A vixente Lei de vivenda de Galicia, Lei 8/2012 de 29 de xuño, establece como unha das súas
liñas de actuación, dentro das políticas públicas en materia de vivenda, a implantación de
plans e programas orientados a favorecer o acceso á vivenda en réxime de aluguer.

En concreto, a lei indica que as administracións públicas poderán adoptar medidas dirixidas a
impulsar a posta no mercado de vivendas en aluguer, cos obxectivos prioritarios de mobilizar
as vivendas baleiras e favorecer o acceso á vivenda a colectivos singulares o socialmente
desfavorecidos, vulnerables, vítimas de violencia de xénero, persoas maiores e persoas novas
que pretendan acceder á vivenda por primeira vez.

Esta Institución considera que a existencia de vivendas desocupadas en concellos non é
compatible coas esixencias dun axeitado principio de uso racional do parque de vivendas, non
contribúe á consecución da efectiva materialización do dereito á vivenda segundo o previsto
na Constitución Española e non se axusta ás demandas actuais da sociedade. A colaboración
entre os diferentes niveis de administración devén irrenunciable. Cómpre seguir procurando
solucións aos desafíos para garantir a eficacia práctica e o respecto dos dereitos, sobre todo
cando os titulares dos mesmos se atopan en situación de vulnerabilidade.
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En consecuencia se formulan as seguintes

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considérase necesario no exercicio da facultade atribuída
a esta institución en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo,
facerlle chegar ao Concello de Vigo a seguinte recomendación :

Que valore a conveniencia de que para optimizar o uso dos inmobles desocupados o Concello
de Vigo formalice a adhesión ao convenio asinado entre o IGVS e a FEGAMP a fin de
incorporarse ao Programa de Vivendas Baleiras.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade.

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.

Agradecéndolle a súa colaboración o saúdo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


