
CONCELLO DE
SANTIAGO

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A CONSTRUCIÓN DE
VIVENDA PÚBLICA E MOBILIZACIÓN DAVIVENDA BALEIRA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. O proxecto do acordó procura dar

solucións á actual problemática de acceso á vivenda, dereito recoñecido constitucionalmente (artigo 47), na

nosa cidade que, ademáis, está a verse agravada pola constante suba dos alugueiros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos últimos meses os medios de comunicación venen recollendo a crecente preocupación da cidadania por

causa da escaseza de vivenda para alugueiro, asi como do importante aumento dos prezos dos mesmos. A

causa principal desta emerxencia habitacional semella clara, posto que moitas das vivendas que

anteriormente eran destinadas ao alugueiro, fose para familias ou fose para estudantes, agora son destinadas

ao uso turístico.

Segundos os últimos datos do 'Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas' publicados o mes

pasado, das 14.674 prazas turísticas ofertadas en Santiago de Compostela, máis de 3,193 prazas

correspóndense con vivendas ou apartamentos. Este mesmo rexistro contabiliza 612 vivendas de uso

turístico, 20 apartamentos e 3 vivendas turísticas -segundo as categorías da Xunta- na nosa cidade. En todo

caso, unha cifra moito menor que a recollida ñas plataformas de alugueiro de pisos turísticos, os datos

recollidos no portal datahippo.org de outubro de 2018 contabilizaban 933 apartamentos en airbnb, 112

apartamentos en homeaway, 36 apartamentos en onlyapartments e 6 apartamentos en housetrip. Cifras que

seguro serán maiores coa próxima actualización de datos, para o 2019, e que confirman o xa apuntado nos

diferentes estudios realizados nos últimos anos,

Diante desta situación, compre que o Concello de Santiago tome medidas, mais ala das que lie

correspondería ao gobernó estatal,,coa implantación de mecanismos de control ou regulación de prezos para

garantir o dereito básico do acceso a unha vivenda digna tal e como o gobernó local lie reclamou varias veces

nos pasados anos. No anterior mandato iniciáronse dúas liñas de traballo que procuraban canter os prezos e

aumentar a oferta de vivenda en alugueiro. Por unha banda o programa Aviva Compostela de mobilización de

vivenda baleira, que pretende facilitar o acceso a unha vivenda digna a prezos accesibles para aquelas

persoas que o precisan, mais ala das políticas da Xunta. E por outra banda, e como medida máis efectiva,

compre que o Concello promova a construción de vivenda pública que poida ser posta a disposición da

cidadanía en réxime de alugueiro, tal e como sucede nos países que contan con parques públicos de vivenda

superiores ao 10% do construido.
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Nesta liña, o gobernó anterior, iniciou a venda da parcela SUP-1 en Romero Donallo, no 2017, nun

proceso que ficou deserto ao estamos obrigados a vender cuns valores urbanísticos marcados na época da

burbulla inmobiliaria. Unha vez finalizado este proceso, puidemos iniciar novamente a venda da parcela, xa a

uns valores de mercado máis axustados á actualidade, e froito deste traballo é a futura venda da mesma, O

importe obtido pola venda deberá ser dedicado á construción de vivenda pública, unha opción que está

recollida como obxectivo principal na Lei do Solo estatal e tamén na lei galega tal e como recolle o artigo 331

do seu regulamento: "Os bens do patrimonio público do solo constitúen un patrimonio diferenciado dos

restantes bens da Administración titular e deberán ser destinados a algún dos seguintes fins: a) Construción

de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública.,,". Ademáis, esta vivenda pública podería ser

executada nalgunha das parcelas disponibles que actualmente ten o Concello de Santiago como o SUP-7 na

Pontepedrina, o SUNP-11 no Castiñeiriño, o SUNP-12 en Lamas de Abade, o SUNP-5 na Muiña ou o

SUNP-14 en Tras Restollal, ou tamén na parcela de Xoán XXIII propiedade do IGVS diante da inactividade do

gobernó galego.

Así pois, tendo en canta todo o anterior e para procurar dar unha solución, desde o público, ao

crecente problema do acceso á vivenda en Santiago, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á

consideración do Pleno o seguirte:

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Acordar que o importe resultante da venda da parcela SUP-1 Quinteiro 2 sexa destinado á

construción de vivendas públicas en réxime de alugueiro.

2, Dar continuidade ao Plan de Mobilización de Vivenda Baleira de Santiago de Compostela

Aviva Compostela coa dotación dos medios económicos e persoais necesarios,

Santiago de Compostela, 11 de outubro do 2019
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