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INTRODUCCIÓN
Todas as persoas teñen por lei dereito a disfrutar dunha  vivenda digna e axeitada.  A vivenda
axeitada foi recoñecida como parte do dereito na Declaración Universal de Dereitos Humanos de
1948  e  no  Pacto   Internacional  de  Dereitos  Económicos,  Sociais  e  Culturales  de  1966.  Unha
vivenda  adecuada  debe  ser  algo  máis  que  un  teito  e  catro  paredes,  e  deberá  acadar  varios
criterios mínimos para que podan ser considerada como tal:

• A seguridad da tenencia: a vivenda non é axeitada si os seus ocupantes non contan con certa
seguridade que os protexa contra os desaloxos e desafiuzamentos. 

• Disponibilidade de servizos,  materiais,  instalacións  e  infraestructura:  deberá  proveer  de
auga potable, instalacións sanitarias, enerxía, calefacción e alumbrado. 

• Asequibilidade: o seu costo non pode poñer en perigo o disfrute de outros dereitos humanos
dos ocupantes.  

• Habitabilidade: deberá garantir a seguridade física, proporcionando  espacio suficiente, así
como protección contra as inclemencias do tempo e perigos estructurais. 

• Accesibilidade: a vivienda debe cubrir as necesidades específicas dos grupos desfavorecidos e
fráxiles. 

• Ubicación: a vivenda deberá ofrecer acceso a oportunidades de emplego, centros de saúde,
escolas, garderías e outros servizos e instalacións sociais.  

• Adecuación cultural: a vivienda deberá respetar a expresión da identidade cultural. 

A procura de vivenda digna para persoas  maiores  con poucos recursos  na cidade da Coruña,
convertiuse  neste  ano  nunha  constante  dentro  das  demandas  máis  recorrentes   nos  nosos
programas  de  maiores  de  Cáritas.  A vivenda representa o  espazo básico  de seguridade para
calquera familia e convértese nun factor clave nas dinámicas de exclusión social.  En Galicia,  a
vivenda pasou a ocupar o primeiro posto como causa xeradora de exclusión social. Atopámonos
ante unha posible  emerxencia  habitacional  xa  que unha de cada catro familias podería  verse
obrigada a abandoar a súa vivenda. 

Os  altos prezos  da vivenda que veñen incrementándose dende o principio da pandemia, xunto
cunha  oferta  moi  limitada de  inmobles,  a  especulación  inmobiliaria e  as  condicións  de
infravivenda que seguimos atopando, dificultan en demasiadas ocasións que as persoas maiores
con  rendas  baixas  poidan  acceder  a  un  aloxamento   digno  que  cubra  as  súas  necesidades.
Enfrontámonos tamén o problema dos  desafiuzamentos,   feito moi grave en calquera etapa da
vida e que cobra unha dimensión especialmente crítica na vellez.
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Ademáis, compre ter en conta o factor da soidade como unha forma de exclusión social que sofre
un número moi importante de persoas maiores na nosa cidade, debido moitas veces á ruptura de
lazos  familiares,  ao  abandono  da  descendencia  do  fogar  ou  ao  falecemento  das  amizades,
facilitando o illamento de esta parte da poboación. 

OBXETIVO DA NOSA VIVENDA

O obxetivo xeral da Vivenda “Sagrada Familia” é traballar nesta realidade, creando un sistema de
APOIO  TEMPORAL  en  diferentes  áreas   (sanitaria,  social  e  lúdica)  para  PERSOAS MAIORES
INDEPENDENTES ou con dependecia leve (Grado I máximo), con escasos recursos económicos e
pouco ou nulo apoio social que se atopen en situación de vulnerabilidade ou risco.

Buscamos así: 
 Proporcionar un recurso de aloxamento, manutención e convivencia  normalizado e digno

que favoreza o desenvolvemento da persoa.
 Promover a rehabilitación psicosocial e integración social e comunitaria.
 Manter e mellorar hábitos de autonomía persoal e actividades da vida diaria.
 Asesorar e apoiar na xestión do recurso público mais axeitado para cada usuario.  
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LOCALIZACIÓN

A Vivenda “Sagrada Familia”  atópase entre a  rúa Belén e a  Ronda de Outeiro,  no barrio dos
Mallos, na cidade da Coruña. Trátase dunha zona moi ben comunicada por transporte público,
caracterizada por un gran número de tendas de barrio e servizos, parques e espazos verdes así
como pola proximidade ós centros de saúde dos Mallos e do Ventorrillo.

DESCRIPCIÓN DA VIVENDA
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A vivenda ocupa unha primeira planta con unha superficie total duns 560m2   distribuidos en 10
habitacións (2 delas dobles),  salón, comedor, cocina,  2 terrazas,  3 baños adaptados,  1 aseo e
ascensor. Todas as habitacións son amplias, moi ben iluminadas e con saída directa a unha das
terrazas. 

Equipamento básico das habitacións:
- Cama con cabeceiro, 2 mesas de noite e luces de lectura.
- Escritorio.
- Cadeira.
- Armario.
- Sofá individual.
- Cortina dobre.

ENTRADA Á VIVENDA

HABITACIÓNS INDIVIDUAIS
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HABITACIÓNS DOBLES
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SALÓN
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COCIÑA

COMEDOR
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BAÑOS
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TERRAZAS
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SERVIZOS OFERTADOS

A vivenda converterase  no  fogar  dos  seus  beneficiarios  polo  que  estes  terán  dereito  a  unha
habitación, uso baño compartido, manutención, menaxe, limpeza xeral e lavandería e poderán
ademáis facer uso de todos os espazos comúns das instalacións.. 

O Equipo Técnico encargarase de facilitar información, apoio e asesoramento na realización de
xestións administrativas, atendendo as necesidades individuais, así como de tramitar e facer o
seguemento de axudas e recursos públicos no caso de perda de autonomía que non lles permita
continuar residindo na vivenda.

¿CÓMO SOLICITAR PLAZA NA VIVENDA?

Solicitude
A persoa interesada en optar a unha habitación na vivenda, deberá cumprimentar o modelo de
solicitude (adxuntado) onde se recollen os datos máis relevantes sobre a súa situación persoal,
familiar e social, e achegar a documentación solicitada. A solicitude debidamente cumprimentada
entregarase nas nosas oficinas situadas nas mesmas vivendas ou por e-mail á seguinte dirección:
antenas@caritascoruna.org

Valoración do caso
Unha vez recibida a solicitude, o Equipo Técnico citará ó interesado para realizar unha valoración e
un informe que determinará o acceso ó recurso.  No caso de resolución favorable, a persoa terá
que firmar o contrato de adhesión ó servizo e deberá incorporarse á vivenda nun prazo máximo de
15 días. 
Aquelas persoas que tendo un informe técnico favorable non poidan acceder á praza por non
existir vacantes, pasarán a formar parte da lista de espera, priorizando o ingreso según criterios de
urxencia ou necesidade. 

Tempo de proba
Existe un período de adaptación cuxa duración máxima será de 3 meses. Transcorrido este prazo,
valorarase a continuidade da persoa na vivenda e si dita valoración fose favorable a persoa poderá
permanecer de forma temporal revisable a criterio do Equipo Técnico.
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No caso de renuncia á praza concedida, perderanse todos os dereitos recoñecidos e se procederá
ó arquivo do expediente.  Para solicitar  de novo a incorporación á vivenda,  deberá iniciarse o
proceso de novo. 

Perda da condición de beneficiario
A condición de beneficiario perderase por algunha das seguintes causas:

 Desaparición dos requisitos básicos que motivaron a incorporación ó centro.
 Por renuncia (por escrito) da persoa interesada.
 Por non cumprir as normas establecidas no Regulamento de Réxime Interno. 
 Por acumulación de 3 faltas leves ou por 1 falta grave (establecidas no RRI).
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SOLICITUD DE INGRESO 

Vivienda Comunitaria Sagrada Familia 

 
Persona que solicita: 

 
Nombre y Apellidos:  DNI: 

 

Fecha de nacimiento : 
 

Estado civil: 

Lugar de nacimiento: 
 

Provincia: 

Domicilio actual: 
 

Teléfono: 
 

Profesión que ejerció: 
 

Derivación de: 
 
 

Fecha derivación: 

 
Persona de referencia: 
 

Nombre y Apellidos: 
 

Teléfono: 
 

DNI: 

Domicilio actual: 
 

Parentesco: 
 

 
Otras personas de referencia: 

 
Nombre y apellidos Parentesco Teléfono Dirección 

 
                         

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 
Datos relativos a la vivienda actual del solicitante: 
 
Régimen: (Propiedad, alquilada, cedida): 
 
         

Importe mensual: (alquiler, hipoteca) 

Otras propiedades: 
 
 

Observaciones: (accesibilidad vivienda, estado…) 
 
 

 
Datos médicos 

 
Centro de salud actual: 
 

 
Motivo de solicitud de plaza en la vivienda: 
 

 
 

 
 
 

En A Coruña, a……….. de………………………. De 2022 

 
 
 
 
 

Firma del solicitante 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
1. Certificado médico. Modelo dependencia. 
2. Certificado de pensión o pensiones del año en curso 
3. Movimientos bancarios de últimos 6 meses 
4. Fotocopia DNI y cartilla sanitaria 
5. Fotocopia DNI (persona de referencia) 
6. Certificado de datos bancarios 
7. Declaración de la renta o certificado negativo de hacienda 
8. Certificado catastral 
9. Certificado de empadronamiento 
10. Seguro de decesos (si lo tuviera) 
11. Copia de solicitud de dependencia (Si la tuviera) 
12. Justificante (de ser el caso) de cualquier deuda o alquiler. 


