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MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROXECTO “ITINERARIOS HABITACIONAIS” 

1. Informe relativo ao cumprimento dos resultados obtidos 

A continuación expoñemos a valoración dos resultados obtidos en relación á formulación inicial do proxecto: 

OBXECTIVO 1                                                                                                                                                                                                                   
OE1 – Contar coa implicación de poboación dende a fase de identificación das intervencións a realizar  en relación á 
mellora das súas condicións de habitabilidade.  

INDICADOR 
I1 (do OE1)- Alo menos o 30% das unidades convivenciais dos asentamentos de A Pasaxe e de As Rañas participan na 
recollida de información de datos no asentamento mediante conversas, entrevistas e reunións.  

RESULTADO 1                                                                                                                                                                                                                       
R1 (do OE1)- Implicada a poboación dos asentamentos de A Pasaxe e de As Rañas recoñecendo o seu papel primordial 
e activo en relación á mellora das súas condicións de habitabilidade dende a fase inicial de recollida de información.  

DESCRICIÓN 
Recopilación de datos realizada conxuntamente coa poboación a través de conversas e reunións participativas e 
sistematizada nunhas fichas tipo que inclúen datos de identificación e de historia familiar, datos do estado de saúde, 
datos da situación socioeconómica e da situación sociolaboral e nomeadamente datos relativos á  situación 
habitacional/ vivenda.   
 
INDICADOR 
I1 (do R1)- Alo menos o 30% das fichas identificativas de cada unidade convivencial dos asentamentos de A Pasaxe e 
de As Rañas foron cubertas coa participación activa e directa da poboación.  

FONTES DE VERIFICACIÓN 
FV1 (do I1)- Fichas completas das unidades convivenciais elaboradas coa poboación no asentamento.  
 

As distintas actividades desenvolvidas con énfase no traballo de campo permitiron crear unha complicidade entre os 
voluntarios de ASF-Galicia e a poboación dos asentamentos de A Pasaxe e Rañas, polo que valoramos moi 
positivamente o balance do proxecto en xeral. 

Segundo os censos elaborados, na Pasaxe viven 47 familias e nas Rañas 22 familias, das cales houbo unha 
participación activa do 70% (48 Unidades Convivenciais), entre ambos asentamentos, para a recopilación de datos. 
Ésta realizouse conxuntamente coa poboación a través de conversas e reunións participativas e sistematizada nunhas 
fichas tipo que inclúen datos de identificación e de historia familiar, datos do estado de saúde, datos da situación 
socioeconómica e da situación sociolaboral e nomeadamente datos relativos á  situación habitacional/vivenda. 

As 48 Unidades Convivenciais que participaron activamente na recollida de información son as seguintes:  

- A Pasaxe: 

Portugueses: P-01, P-02, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-11, P-12, P-12B, P-14, P-15, P-17, P-17B, P-18, P-20, P-22, P-24, 
P-25, P-26, P-28, P-30, P-31, P-32, P-33, P-36, P-37, P-38;  

Xitanos: G-01, G-02, G-03, G-05, G-07, G-08, G-09, G-11, G-12;  

- As Rañas:  

R-01PB, R-03, R-06PB, R-07, R-11, R-12, R-14, R-15.  
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Pódese dicir que de todas as fichas elaboradas coa poboación no asentamento, alo menos o 30% (21 fichas) están 
completas. O resto de fichas iranse completando ao longo dos próximos meses. 

En resume, pódese dicir que o obxectivo 1 (OE1) foi amplamente acadado coa implicación da poboación dos 
asentamentos de A Pasaxe e de As Rañas, recoñecendo o seu papel primordial e activo en relación á mellora das súas 
condicións de habitabilidade dende a fase inicial de recollida de información.  

ANEXO 1: Plano de localización da Unidades de Convivencia sobre fotografía aérea 

ANEXO 2: Listado - Censo das Unidades de Convivencia 

ANEXO 3: Modelo de Ficha de datos tipo 

 

OBXECTIVO 2 

OE2 – Acompañar á poboación dos asentamentos nun proceso de tránsito encamiñado a acadar un modelo 
habitacional axeitado ás súas necesidades e aspiracións.  

INDICADOR 
I1 (do OE2)- Alo menos o 20% das unidades convivenciais dos asentamentos de A Pasaxe e de As Rañas participan na 
elaboración dos itinerarios habitacionais.  

RESULTADO 2                                                                                                                                                                                                  
Elaborado conxuntamente entre usuarios, técnicos e políticos un itinerario habitacional axeitado para cada unidade 
convivencial, tendo en conta as súas necesidades e aspiracións, os recursos disponibles e contando coa súa motivación 
e implicación.  

DESCRICIÓN                                                                                                                                                                                             
Elaboración conxunta entre usuarios, técnicos e políticos dun itinerario habitacional axeitado para cada unidade 
convivencial, partindo dos datos recabados nas fichas de identificación e na información complementaria relativa á 
situación habitacional así coma na análise documental e de recursos realizada e contando coa súa motivación e 
implicación no proceso.  

I1 (do R2)- Alo menos o 20% dos itinerarios habitacionais foron realizados coa participación directa da poboación, 
responden á súa realidade e son viables económica e legalmente.  

FV2. Formulación de 14 Itinerarios Habitacionais. 

A partir do Informe de Habitabilidade elaborado cos datos recollidos nas Fichas de Identificación das Unidades de 
Convivencia (UC), se redacta un Diagnóstico de Habitabilidade que reflicte tanto os recursos dispoñibles coma as 
necesidades identificadas de cada UC o que nos aporta as pautas de partida para esbozar o Itinerario Habitacional de 
cada unha das UC.  

Deste xeito se esbozan conxuntamente  entre usuarios, técnicos e políticos os seguintes Itinerarios Habitacionais 
propostos para cada unidade convivencial, partindo do Diagnóstico de Habitabilidade:  

- A Pasaxe: 

P-02, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-11, P-12, P-12B, P-14, P-15, P-24, P-25, P-28, P-29, P-30, P-33, G-03, G-07, G-08. 

- As Rañas: 

R-01PB, R-14, R-18.  
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De todos os Itinerarios Habitacionais esbozados, dáselles prioridade a 14 deles posto que contan cunha maior 
implicación activa da unidade de convivencia ou ben se consideran de emerxencia humanitaria.  

Polo tanto, considérase que o Obxectivo 2 (OE2) foi tamén superado ao ter acompañado á poboación dos 
asentamentos nun proceso de tránsito encamiñado a acadar un modelo habitacional deseñado para ás súas 
necesidades e aspiracións coa elaboración conxunta entre usuarios, técnicos e políticos dun itinerario habitacional 
axeitado, para máis de 14 unidades convivenciais, tendo en conta os recursos disponibles e contando coa súa 
motivación e implicación no proceso. 

ANEXO 4: Modelo de itinerario Habitacional tipo 

 

OBXECTIVO 3 

OE3 – Procurar novas alternativas habitacionais a medio- longo prazo para a poboación dos asentamentos precarios e 
activar propostas para a súa implementación contando coa compoñente de inclusión sociolaboral e, con carácter 
urxente, promover medidas comunitarias relacionadas coa salubridade nos asentamentos.  

DESCRICIÓN 
Desenvolvemento de traballo técnico para artellar novos mecanismos que resulten máis eficaces e eficientes no labor 
de loita contra o chabolismo e a exclusión social, incentivando procesos baseados na implicación directa da poboación 
e na coordinación e suma de sinerxias entre distintas entidades e recursos. 

INDICADOR 
I1 (do OE3)- Propostas elaboradas de alo menos 1 alternativa viable para ampliar o abano de solucións habitacionais a 
disposición da poboación dos asentamentos precarios e/ou chabolistas. 

Estanse a desenvolver as propostas de 2 alternativas habitacionais para os casos P-24 e P-06. Ambalas dúas pola súa 
necesidade de emerxencia humanitaria están sendo avaliadas polos técnicos dos servizos sociais comunitarios, 
traballando de forma coordinada para acadar un Itinerario Habitacional viable e sostible para estes 2 casos do 
asentamento de A Pasaxe.  

RESULTADO 3 

Aumentado o abano de alternativas habitacionais dispoñibles para a poboación dos asentamentos precarios e/ou 
chabolistas, formuladas tendo en conta a participación dos usuarios ao longo de todo o proceso de xestión da 
alternativa e a introdución de compoñentes de inclusión sociolaboral.  

Actualmente, estanse a desenvolver as propostas de 2 alternativas habitacionais para os casos P-24 e P-06. Ambalas 
dúas, pola súa necesidade de emerxencia humanitaria están sendo avaliadas polos técnicos dos servizos sociais 
comunitarios, traballando de forma coordinada para acadar unha alternativa habitacional viable e sostible para estes 
2 casos do asentamento de A Pasaxe.  Paralelamente estase a traballar de xeito coordinado co equipo da Area de 
Insercion SocioLaboral do Programa de Inclusión Social en asentamentos chabolistas de ASF- Galicia.  

ANEXO 5: Fotografías da actividade comunitaria de mellora da salubridade 
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2. Informe relativo ás actividades realizadas según cronograma:  

A metodoloxía utilizada por ASF-Galicia con 3 fases diferenciadas: Diagnóstico- Itinerario- Intervención ten o seu 
reflexo neste Proceso participativo de Elaboración de “Itinerarios Habitacionais” enmarcado no “Programa de 
inclusión social en asentamentos chabolistas” o cal recolle as dúas primeiras fases de Diagnóstico- Itinerario e 1 
Intervención Comunitaria vinculada á Salubridade.  

A fase de Diagnóstico inclúe tanto un Diagnóstico Comunitario coma un Diagnóstico Individualizado. Para o caso da 
Área de Habitabilidade, o diagnóstico individualizado correspóndese co diagnóstico das Unidades 
Convivenciais. 

 

MARZO:  

Para a realización deste Diagnóstico a doble escala, o proxecto deu comezo cun traballo de identificación e análise da 
realidade existente que inicia no mes de Marzo 2012 coa estructuración dos puntos clave para a recollida de 
información a través dunha ficha de datos.  

Coa ficha de datos preténdese recabar información xeral relativa á unidade convivencial e datos básicos necesarios 
para elaborar un diagnóstico comunitario e individualizado en cada unha das áreas de traballo e intervención.   

Para elo a ficha, ademáis dos datos de identificación persoal da unidade de convivencia, estructúranse en apartados 
relativos a cada unha das áreas de traballo contempladas no Programa de inclusión social en asentamentos 
chabolistas: saúde, traballo, habitabilidade- salubridade e educación.   

O desenvolvemento desta actividade A1.1 se prolongou entre os meses de Marzo a Setembro e contou coas accións 
que se indican a continuación:  

A1.1 (do OE1): Recopilación de datos da unidade convivencial que inclúa: datos de identificación e de historia 
familiar, datos do estado de saúde, datos da situación socioeconómica e da situación sociolaboral e nomeadamente 
datos relativos á  situación habitacional/ vivenda.   
 
A1.1.1- Xornadas de traballo de campo para toma de contacto, coñecemento da realidade e fomento do grao de 
confianza coa poboación, a desenvolver no asentamento de A Pasaxe.  Con estas xornadas de traballo tratouse de 
contar coa implicación da poboación dende a fase de identificación das intervencións a realizar en relación á mellora 
das súas condicións de habitabilidade.  

Realízaronse diversas visitas de campo que permitiron ir facendo un censo baseado na realidade existente, e a 
elaboración  de documentación gráfica a través dunha planimetría sobre fotografía aérea e fotografías parciais 
localizando cada unidade convivencial  na totalidade da área do asentamento. (Documento de Traballo 1 (DT1): 
Fotografía aérea con localización de cada chabola con número de referencia; DT2: Listado de Unidades de Convivencia 
con número de referencia e datos de identificación) 1 

A1.1.2- Reunións de planificación e organización dos equipos de traballo para o desenvolvemento da actividade.  

Organizáronse varias reunións no local social da entidade (ASF) e fomentouse a captación de novos voluntari@s para 
participar no proxecto. Nestas reunións ademáis de informar aos interesad@s, traballouse tanto na coordinación coas 
demais áreas do Programa como na información sobre as incidencias e seguemento do traballo de campo, 
planificando a loxística e as actividades a levar a cabo. (DT3: Listado de asistencia a reunións de traballo en local de 
ASF, asinadas polos asistentes)  

                                                             
1 DT: Documento de Traballo 
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A1.1.3- Traballo de deseño da ficha de toma de datos e maquetación da mesma. 

Traballo personalizado por parte de vari@s voluntari@s no deseño de distintas propostas tipo para o modelo de ficha 
de recollida de datos ata acadar o formulario utilizado. (DT4: Formulario tipo de recollida de datos)  

 

ABRIL:  

A1.1.4- Xornadas de recollida de información no asentamento de A Pasaxe. 

Realizáronse varias xornadas de traballo de campo no asentamento a partir dunha distribución de equipos de traballo 
de 3 persoas cada un, nos que contaban alo menos con dous voluntari@s veteranos. (DT5: Fichas de datos das 
Unidades de Convivencia) 

A1.1.5- Reunións de seguemento da recollida de información entre os equipos de voluntari@s. (DT3: Listado de 
asistencia a reunións de traballo en local de ASF, asinadas pol@s asistentes)  

 

MAIO:  

A1.1.6- Xornadas de recollida de información no asentamento de A Pasaxe.  

Realizáronse varias xornadas de traballo de campo no asentamento a partir dunha distribución de equipos de traballo 
de 3 persoas cada un, nos que contaban alo menos con dous voluntari@s veteranos. (DT5: Fichas de datos das 
Unidades de Convivencia) 

A1.1.7- Reunións de seguemento de recollida de información e coordinación coas demais áreas do Programa de 
Inclusión Social nos asentamentos chabolistas. (DT3: Listado de asistencia a reunións de traballo en local de ASF, 
asinadas polos asistentes)  

A1.1.8- Entrevistas personalizadas con personaxes clave do poboado chabolista para afondar no diagnóstico da 
intervención e complementar os datos de identificación recollidos nas fichas.  

Realizáronse varias entrevistas orais que foron gravadas como documento complementario de información. Para elo 
contouse coa colaboración de Valentina Lindi, investigadora sobre o impacto das axudas dos Fondos Europeos na 
mellora das condicións dos ciganos en Galicia. (DT6: archivo de audición das entrevistas)  

 

XUÑO 

A1.1.9- Reunións de seguemento de recollida de información e coordinación coas demais áreas do Programa de 
Inserción Social nos asentamentos chabolistas (DT3: Listado de asistencia a reunións de traballo en local de ASF, 
asinadas polos asistentes)  

Para a realización deste Diagnóstico de doble escala (Comunitaria e Individualizada por Unidade de Convivencia), 
asemade da ficha de recollida de información, o proxecto inclúe a actividade A1.2 e que aínda que estaba previsto o 
seu inicio no mes de Xuño, realizouse de xeito extendido e paralelamente á recollida da información nas fichas de 
datos, dende o mes de Marzo:  

 A1.2 (do OE1): Análise documental da lexislación relativa ao ámbito da intervención, dos recursos materiais 
potenciais e dispoñibles e análise de actores, dos recursos humanos potenciais e dispoñibles.  
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Esta actividade materializouse nas seguintes accións:  

A1.2.1- Asistencia a xornadas informativas da lexislación relativa ao ámbito de habitabilidad para a erradicación do 
chabolismo e a inclusión social e dos recursos materiais dispoñibles.  

Asistiuse ao Seminario: “Políticas de Realojo con población gitana. Mecanismos y oportunidades de financiación” no 
Marco das Políticas da Unión Europea, organizado polo Concello de A Coruña e a Fundación Secretariado Gitano. (DT7: 
Documentación facilitada no Seminario) 

A1.2.2- Reunións informativas de recoñecemento dos recursos públicos existentes (humanos e materiais) na loita 
contra a exclusión social.  

Convócanse e celébranse reunións co Concelleiro e co Director de Servizos Sociais do Concello de A Coruña, coa 
Concelleira de Servizos Sociais e co Concelleiro de Urbanismo do Concello de Culleredo, co Concelleiro de Servizos 
Sociais do Concello de Oleiros, co Presidente e co Directos da Area de Servizos Sociais do Consorcio das Mariñas. (DT8: 
Actas das reunións celebradas)  

A1.2.3- Reunións informativas de recoñecemento dos recursos privados existentes (humanos e materiais) na loita 
contra a exclusión social e vinculados á area de habitabilidade- salubridade.  

Convócanse e celébranse reunións coa entidade Médicos do Mundo e coa investigadora Máster en Políticas Públicas, 
Carmen Gago Cortés.  

A1.2.4- Recopilación de información no contexto da Unión Europea: lexislación e recursos potenciais e dispoñibles. 
(DT9: Recopilación da Documentación) 

 

XULLO:  

Séguese co desenvolvemento da actividade A1.1 e a actividade A1.2 e dase comezo á actividade A2.1, aínda que xa 
foran realizadas actividades previas nalgúns casos. 

A2.1 (do OE2): Formulación dos “Itinerarios Habitacionais” consensuados entre os usuarios, os técnicos e a 
administración.  

Esta actividade materialízase nas seguintes accións:  

A2.1.1- Recopilación da documentación relativa á Habitabilidade nas fichas das unidades de convivencia e elaboración 
de Informe de Identificación Comunitario. 

Traballo de varias sesións de xeito personalizado e compartido entre os integrantes da Area de Habitabilidade do 
Programa de Inserción Social nos asentamentos chabolistas en coordinación co resto das áreas de traballo. (DT10: 
Informe de Identificación Comunitario; DT11: Informe de Identificación por Unidade de Convivencia na área de 
Habitabilidade) 

A2.1.2- Elaboración de Diagnóstico Comunitario de Habitabilidade a partir da información recopilada 

Traballo de varias sesións de xeito personalizado e compartido entre os integrantes da Area de Habitabilidade do 
Programa de Inserción Social nos asentamentos chabolistas en coordinación co resto das áreas de traballo.  

A2.1.3- Trazado das líneas base dos Itinerarios Habitacionais das distintas Unidades de Convivencia, en distinto nivel 
de desenvolvemento. Priorización dos mesmos por nivel de avance e grao de participación da unidade de convivencia 
na fase de identificación. (DT12: Diagnóstico de Habitabilidade Comunitario e por Unidade de Convivencia)  
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A2.1.4- Acompañamentos e visitas a posibles bens vinculados aos Itinerarios Habitacionais (DT13: Documentación 
gráfica recollida nos acompañamentos)  

A2.1.5- Reunións de recollida de información urbanística de posibles bens vinculados aos Itinerarios Habitacionais. 
(DT8: Actas das reunións celebradas cos arquitect@s municipais)  

A2.1.6- Formulación de Itinerarios Habitacionais de xeito participativo coa unidade de convivencia (DT14: 
Plantexamento dos Itinerarios Habitacionais avanzados) 

 

AGOSTO:  

Continúase coas actividades anteriores, nomeadamente:   

A1.1.10- Continuación da toma de datos nas fichas das Unidades de Convivencia  

A2.1.7- Formulación tipo dos Itinerarios Habitacionais: estúdiase un esquema tipo de abordaxe dos Itinerarios 
Habitacionais. (DT15: Esquema-tipo dos Itinerarios Habitacionais) 

A2.1.8- Formulación dos Itinerarios Habitacionais coas persoas de referencia de cada unidade de convivencia. (DT16: 
Formulación por UC dos Itinerarios Habitacionais). 

E ademáis se da comezo á actividade 3.1 

A3.1 (do OE3): Desenvolvemento do traballo técnico necesario (formulación de subvencións públicas ou solicitude 
de financiación privada, bases para a redacción de proxectos arquitectónicos, tramitación e propostas de alegacións 
urbanísticas…) para activar as propostas de implementación dos “Itinerarios Habitacionais” trazados.  

No desenvolvemento desta actividade incluimos as seguintes accións:  

A3.1.1- Traballo técnico de toma de datos de posibles bens vinculados a Itinerarios Habitacionais, tales coma a 
medición de fincas ou posibles terreos legalmente urbanizables ou urbanos e estudos previos de alternativa 
habitacional. (DT17: Documentación gráfica de levantamento da parcela e estudios previos de replanteo para unha 
vivenda do caso (P-24)).  

A3.1.2- Formulación de proxectos de búsqueda de financiación 

Traballo personalizado e grupal de formulación de proxecto para financiación pública por Convenio co Consorcio das 
Mariñas e para financiación pública por Convenio co Concello de A Coruña. (DT18: Formulación de Proxecto para o 
Consorcio das Mariñas; DT19: Formulación de Proxecto para o Concello de A Coruña) 

 

SETEMBRO:  

Continúanse as accións iniciadas ampliando o ámbito de traballo coa incorporación do asentamento de As Rañas 

A1.1.11- Seguemento da toma de datos nas fichas das UC (DT5: Fichas de datos das Unidades de Convivencia) 

A1.2.5- Análise dos potenciais recursos existentes no ámbito autonómico: Reunións informativas de recoñecemento 
dos recursos privados e públicos existentes (humanos e materiais) na loita contra a exclusión social e vinculados á area 
de habitabilidade- salubridade.  
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Convócanse e celébranse reunións tanto con entidades sociales coma coas Concellarías de  Servizos Sociais e de 
Urbanismo en Concellos da comarca.  (DT20: Análise do Mapa de Actores e de Recursos) 

A2.1.9- Formulación dos Itinerarios Habitacionais máis avanzados coas persoas de referencia de cada unidade de 
convivencia. (DT16: Formulación por UC dos Itinerarios Habitacionais) 

A2.1.10- Traballo propio na estratexia dos ItHab, estudo de casos, posta en común e coordinación coas demais áreas.  

 

OUTUBRO:  

Continúase coas actividades anteriores, principalmente  

A1.1.12- Seguemento da toma de datos nas fichas das UC, nomeadamente nas Rañas (DT5: Fichas de datos das 
Unidades de Convivencia) 

A1.2.6- Contacto con otras entidades, búsqueda de recursos, ampliación do abano de posibilidades de financiación e 
de alternativas habitacionais. Búsqueda de propostas conxuntas coa administración de cara a solucións habitacionais 
axeitadas ao caso de necesidade. (DT20: Análise do Mapa de Actores e de Recursos) 

A2.1.11- Formulación dos Itinerarios Habitacionais coas persoas de referencia de cada unidade de convivencia. (DT16: 
Formulación por UC dos Itinerarios Habitacionais) 

A2.1.12- Reunións de coordinación e seguemento. Traballo propio na estratexia dos Itinerarios Habitacionais, estudo 
de casos, posta en común e coordinación coas demais áreas.  

A2.1.13- Fortalécese o traballo coordinado entre os usuarios, os técnicos e a administración (DT8: Actas das reunións 
celebradas)  

A3.1.3- Traballo técnico de información urbanística de posibles bens vinculados aos Itinerarios Habitacionais. (DT21: 
Recopilación da Información Urbanística vinculada a cada Itinerario Habitacional) 

 

NOVEMBRO:  

Continúanse as accións iniciadas nos meses anteriores, procedese á selección dos Itinerarios Habitacionais a formular, 
e intensificanse as reunións de coordinación tanto coas unidades de convivencia máis participativas ou priorizadas por 
criterios de emerxencia humanitaria, coma cos servizos sociais comunitarios, e se desenvolve a actividade A3.2:  

A3.2 (do OE3): Implementación de medidas comunitarias de mellora das condicións de salubridade nos 
asentamentos.  

A3.2.1- Realización dunha xornada de limpeza da franxa da ría do Burgo colindante co asentamento da Pasaxe. 
Planteouse coma unha medida comunitaria que potenciou o empoderamento e a organización do grupo inicialmente 
bastante desestruturado e dividido. A actividade enfocouse a un ben natural e público, a ría e a contorna 
medioambiental, para afastar de intereses particulares dentro do poboado e amosar á cidadanía a capacidade e o 
interese da comunidade xitana e portuguesa polo coidado do medio ambiente e a participación social na mellora das 
condicións da contorna.  

Como valor engadido da actividade realizouse unha comida comunitaria. Ao longo da xornada o ambiente de traballo 
e vecindade contaxiou a todos os participantes. Isto fíxose patente a través da música e do traballo conxunto que 
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desenvolveron, amosando un profundo interese en ollar cara diante e a súa vontade de mellorar a situación. (DT22: 
Listado de asistencia; DT23: Fotografías das xornada de traballo participativa)  

 

DECEMBRO:  

Continúaranse as accións iniciadas nos meses anteriores procedendo á recopilación das Fontes de Verificación e 
avaliación dos resultados.  

E co obxectivo de dar continuidade ao traballo desenvolto durante os últimos meses, preténdese prolongar a 
actividade de formulación dos itinerarios habitacionais, mantendo o contacto coas familias así como atopar  a 
viabilidade para continuar a desenvolver os  procesos  iniciados, por tratarse de obxectivos a medio  ou longo prazo 
que non finalizan no cronograma do proxecto senón que requiren dun seguemento e actividade por parte de 
Arquitectos Sen Fronteiras que se prolongará no tempo, na búsqueda do obxectivo xeral do proxecto: Contribuir á 
mellora das condicións habitacionais e de salubridade traballando conxuntamente coa poboación e coa 
administración pública para combater a exclusión social que se vive actualmente nos asentamentos chabolistas. 



ANEXO 1. Plano situación unidades convivenciais. A Pasaxe 





ANEXO 3. Ficha modelo de recollida de datos 

GENOGRAMA                                                                                                                                                                            Nº UC 

 

Data da entrevista   

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSOAL  DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 

Composición: 
           
Nº 

 
     Apelidos  e Nome 

 
     Parentesco 
 

Data e lugar de 
nacemento 
 

 
   Nacionalidade 
 

 
    Estado civil 
 

  1      

  2      

  3      

  4      

Persoa  de contacto:   
 
HISTORIA  FAMILIAR 

 
                Orixe familiar 

 Chegada ao poblado 
(anos) 

Localización  
(cambios) 

      Relacións 
(familiar e veciñal) 

 Relacions 
institucionais* 

     

*relación con servizos sociais, concello,con outras entidades (Cáritas, CIM, FSG, ASF…) 
 
Outros datos de interése: 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE SAÚDE DA U.C 

           
    
Nº 

 
           Problemas de saúde 

 
            Diagnóse 
 

 
  Tratamento 
     (si /non) 
 

 
Alta na  
Seguridad 
Social 
 

 
   Certificación * 

      

      

      

      

      

*Ten recoñecida invalidez, incapacitación, discapacidade, situación de dependencia… 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
 

           
    
Nº 

 
      Prestacions / axudas 
    (solicitadas ou en   trámite) 
 

 
Préstamos ou 
créditos 

 
 Importes 

 
Ingresos Totais 
U.C 
(aproximados) 

 
Gastos  U.C 
(luz, auga, gas, tlf, 
gasolina, comida) 
 

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
SITUACIÓN  LABORAL 

           
  Nº 

       
                       Actividade que realiza 
 (Conta propia/allea)     ( Remunerada si/no) 
 

  
Ingresos que lle 
reporta 
(aproximados) 

 
                  Formación / experiencia 
                        ( Historia laboral ) 

    

    

    

Labor administrativa: 

           
  Nº 

 
                Recursos administración 
         (municipal, aut., estatales INEM, CIM) 

 
                    Actividades realizadas 
(formación, búsqueda de emprego, xustificante 
demanda, currículo ou vida laboral…) 

 
Entrevistas 
ou traballos 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



DATOS VIVENDA 

 
Tipo de vivenda 
 
( MATERIAL: choza, 
furgoneta, ladrillo…) 

 
    Dimensións 
 
   (habitacions…) 

 
Equipamentos 
básicos 
 (auga, luz, gas, cociña, 
baño ou letrina) 

 
Réxime  tenencia 
  
(terreo e  vivenda) 
 

 
Nivel 
habitabilidade 
 
(estado vivenda) 

 
Periodo que 
ocupan a 
vivenda 

      

 

 

SITUACIÓN MENORES 

            
    
 Nº 

 
 
    Escolaridade (inicio/ fin) 
 

 
 
       Curso 

 
 
     Centro 

  
     Asistencia 
(regular, escasa, 
ocasional) 
 

 
Plans / outros 
datos 

      

     

      

      

      

      

 



ANEXO 4. Ficha tipo de Itinerario Habitacional                              

     ITINERARIOS HABITACIONAIS_ FICHA E03 

DATOS DA UNIDADE CONVIVENCIAL 

 
Nº 

 
Apelidos  e Nome 

 
Parentesco 
 

Data e lugar de 
nacemento 
 

 
Nacionalidade 
 

1 M01 Nai 25/11/1979 España 

2 M02 Pai 30/06/1978 España 

3 M03 Fillo 20/09/1995 España 

4 M04  Filla 03/10/2001 España 

5 M05   Fillo 21/09/2010 España 

Persoa  de contacto:  nº de teléfono 

 
DATOS VIVENDA 

Tipo de vivenda 
( MATERIAL: choza, 
furgoneta, ladrillo…) 

Dimensións 
 (habitacions…) 
     

Equipamentos 
básicos 
 (auga, luz, gas, 
cociña, baño ou 
letrina) 

Réxime  
tenencia 
(terreo e  
vivenda) 

Nivel habitabilidade 
(estado vivenda) 
 

Período 
que ocupan 
a vivenda 

Vivenda de 
bloque de 
formigón  
 

2 estancias 
+ baño  

El baño está 
incompleto. 
Agua, luz, 
cocina. 

 Terreo  Presenta serias 
deficiencias a nivel 
de habitabilidade e 
salubridade 

 Todo o ano 

 
ANTECEDENTES E PERTINENCIA DA INTERVENCIÓN 

A familia amosa interese en regularizar a súa situación.  Realízanse varias entrevistas durante as que se 
comproba  a situación da familia. En todo momento se mostran dispostos ó traballo conxunto e a 
implicarse en todas as fases do proceso. Ó longo dos últimos meses existe un seguemento continuo 
desta familia e da súa situación. 

Realízase un asesoramiento por parte de Arquitectos Sen Fronteiras de cara á compra dunha vivenda en 
Cambre. Visitas in situ da casa para avaliar o estado actual da construción. 

DESCRIPCIÓN DO CASO 

A familia é propietaria dun terreo. O solo está catalogado como urbanizable, pero a familia por motivos 
de desprazamento e saúden on poden construir alí.  Teñen localizada unha casa que está á venda en 
Cambre . A casa necesitará diversas reformas pero ten posibilidades de adaptación (a baixo custe). 

 

 

 



 

PROCESO 

0. Formulación do Itinerario Habitacional básico correspondente á  fase de posta en marcha deste 
Estudio de Caso.  
Actores:  ASF + UC   
Financiación:  
 

1. Estudio e verificación  da viabilidade do proxecto/ da reforma da vivenda (cumplimento dos 
parámetros exigidos na normativa urbanística, técnica e de  habitabilidade vixentes). 
Actores :  ASF + UC + Administración  
Financiación:  
 

2. Xestión para a adquisición da vivenda por parte da UC. 
Actores :  ASF + UC  
Financiación:   
 

3. Formulación do  Itinerario Habitacional completo correspondente á fase de execución da 
alternativa habitacional selecionada para este Estudio de Caso.  
Actores :  ASF + UC+ Tercer Sector+ Empresas+ Administración  
Financiación 
 

4. Redacción de proyecto básico e de ejecución de acondicionamento da vivenda seguindo as 
pautas marcadas polo Itinerario Habitacional formulado. 
Actores: ASF + UC+ Administración (Concello de Cambre) 
Financiación:  
 

5. Obtención da licencia para a reforma da  vivenda. 
Actores :    UC ( con el acompañamiento de ASF )+ Administración (Concello de Cambre) 
Financiación:  
 

6. Xestión do proceso de execución da reforma da vivenda e dirección da obra seguindo os 
parámetros descritos no Itinerario Habitacional completo correspondente ó presente Estudio de 
Caso.  
Actores :  ASF + UC+ Administración (Concello de Cambre) 
Financiación:   

 

PECHE 

O derradeiro  paso do Itinerario será a escritura da vivienda a nombre da muller de la UC, o cal 
permitirá á familia establecerse nunha situación totalmente regular e legalizada, como paso 
necesario para a completa inserción social e laboral de que é obxecto o Plan de Inclusión Social 
en asentamientos chabolistas.  
 



ANEXO 5. Fotos da actividade de salubridade 17.11.2012 



ANEXO 5. Fotos da activididade de salubridade 17/11/2012    
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