
2.2.1.b. Seguimento periódico do funcionamento da quenda de ofi-
cio de estranxeiría para analizar as súas necesidades.

2.2.1.c. Especialización das/as avogadas/os da quenda de oficio en
materia de inmigración, estranxeiría e diversidade.

2.2.1.d. Accións formativas dirixidas ao persoal xurídico que traballa
directamente coas persoas inmigrantes, creando plans de
formación específicos que garantan que a información coa
que traballan é a máis actualizada.

2.2.1.e. Garantir a atención xurídica aos menores non acompañados.

LIÑA 2.2.2. Mellorar a asistencia xurídica a persoas inmigrantes
en situación de detención.

ACCIÓNS

2.2.2.a. Facilitarlles o exercicio efectivo do dereito de asistencia
letrada ás persoas estranxeiras en situación de detención.

2.2.2.b. Atención ás persoas estranxeiras nas penitenciarías de Galicia.

LIÑA 2.2.3. Servizo de interpretación no ámbito administrativo e
xudicial.

ACCIÓNS

2.2.3.a. Servizo de interpretación e tradución a persoas estranxeiras
incursas en procesos xudiciais ou en situación de detención.

2.2.3.b. Prestación de servizos de mediación intercultural no sistema
xudicial nos casos en que resulte necesario.

OBXECTIVO 2.3. Promover accións de capacitación específica sobre
dereitos humanos, dereitos civís e normativa sobre estranxeiría.

LIÑA 2.3.1. Formación para membros dos corpos e forzas de
seguridade e profesionais da defensa xurídica.

ACCIÓNS

2.3.1.a. Desenvolver accións de información, formación continua e
sensibilización en colaboración coas entidades sen ánimo de
lucro que traballan no ámbito da inmigración, dirixidas aos
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profesionais que exercen a defensa e representación xurídi-
ca das persoas inmigrantes.

2.3.1.b. Desenvolvemento de accións formativas sobre actuacións
administrativas e policiais coas persoas inmigrantes (norma-
tiva sobre estranxeiría e demais normativa de aplicación
neste ámbito) dirixidas aos membros dos corpos e forzas de
seguridade.

2.3.1.c. Formación en interculturaliade en colaboración coas entida-
des sen ánimo de lucro que traballan no ámbito da inmigra-
ción dirixida aos corpos e forzas de seguridade a través do
Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia.
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3. SERVIZOS SOCIAIS

Os servizos sociais preséntanse como unha estrutura básica de aten-
ción ao cidadán. Pódense definir como o conxunto de recursos, actuacións
e prestacións que teñen como obxectivo a prevención, o tratamento e a
eliminación das causas que xeran situacións de marxinación, de exclusión
ou desigualdade social, así como garantir o pleno desenvolvemento da per-
soa no seo da sociedade fomentando a solidariedade e a participación de
toda a poboación.

O sistema público de servizos sociais de Galicia estrutúrase en niveis
de atención e áreas de actuación. Os niveis de atención están conforma-
dos por, un primeiro nivel máis próximo ao usuario/a, conformado polos
servizos sociais de atención primaria, que establecen programas e obxec-
tivos en función dos criterios da poboación e extensión desta, e un segun-
do nivel no que se sitúan os servizos sociais de atención especializada aos
que se derivan os casos, cando así o require a complexidade ou especifici-
dade da situación. Os servizos sociais de atención primaria constitúen para
calquera persoa a porta de entrada ao sistema de servizos sociais e, en
moitos casos, a outros servizos públicos.

A Administración autonómica galega e as entidades locais, son os
organismos competentes en materia de servizos sociais, e integran progra-
mas considerados como básicos para a poboación en xeral, tales como,
información, orientación e asesoramento, axuda no fogar, prevención e
inserción social, promoción e cooperación social, e tamén actuacións máis
específicas con colectivos en risco de exclusión social.

En relación co acceso ao sistema de servizos sociais das persoas inmi-
grantes, considérase preciso promover as medidas necesarias que garantan
o seu acceso en igualdade de condicións.

Neste sentido, a Lei 41993 do 14 de abril, de servizos sociais da Admi-
nistración autonómica galega, aposta pola universalidade e a igualdade de
acceso de toda a cidadanía aos servizos sociais. Segundo o artigo 3, “os ser-
vizos sociais rexeranse polos principios de globalidade, normalización e inte-
gración, participación, prevención, solidariedade e universalidade”.

No que se refire ás persoas estranxeiras, esta mesma lei, no seu arti-
go 1.3 establece que “os estranxeiros, exiliados, refuxiados e apátridas
que se encontren no territorio da comunidade de Galicia, poderán ser
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igualmente beneficiarios de tales servizos conforme ao disposto na lei e
nos tratados, acordos e convenios internacionais. En todo caso, todos os
estranxeiros en situación de residencia legal, terán dereito aos servizos
recoñecidos na lei aos efectos de garantir as condicións básicas de vida”.

Así mesmo, a Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos
e liberdades dos/as estranxeiros/as en España e a súa integración social,
e as súas modificacións, establece que “os estranxeiros residentes terán
dereito a acceder aos servizos e as prestacións sociais, tanto aos xerais e
básicos como aos específicos, nas mesmas condicións que os españois.” Así
mesmo, engade que “os estranxeiros teñen dereito aos servizos e as pres-
tacións sociais básicas calquera que sexa a súa situación administrativa”.

O Plan galego da cidadanía, convivencia e integración parte da pre-
misa de incluír á poboación estranxeira na mesma atención social que o
resto da poboación, para favorecer o uso normalizado do sistema público
de servizos sociais.

Segundo sinala o sexto dos “Principios Comúns Básicos sobre Integra-
ción”, aprobados polo Consello de Ministros de Xustiza e Asuntos de Inte-
rior en Bruxelas o 19 de novembro de 2004, “o acceso dos inmigrantes ás
institucións e aos bens e servizos tanto públicos como privados, nas mes-
mas condicións que os cidadáns nacionais e sen discriminacións é un requi-
sito esencial para unha mellor integración”.

Así mesmo, é preciso atender de forma axeitada as necesidades que
presentan cando chegan á nosa comunidade autónoma, ofrecendo servizos
de información sobre dereitos e deberes, prestacións, recursos ou entida-
des sociais ás que poden ter acceso, así como tamén ofertar servizos de
atención xurídica. Unha adecuada información contribuirá ao uso normali-
zado de ditos recursos en condicións de igualdade, e favorecerá á utiliza-
ción eficiente destes.

A poboación inmigrante presenta necesidades e características
específicas no que se refire ao acceso aos servizos sociais con respecto ao
resto de usuarios/as, tales como a situación administrativa, o descoñece-
mento da lingua, da cultura ou dos costumes. Pero ademais destas dife-
renzas, hai que ter en conta as necesidades e características que teñen
en común co resto, como poden ser a precariedade económica, social ou
laboral. Todos estes factores poderían dar lugar a procesos de exclusión
ou marxinación social.
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Algúns dos indicadores de vulnerabilidade específicos que presenta a
poboación inmigrante son: a nacionalidade, a irregularidade, as cargas
familiares, o nivel de estudos, a condición da vivenda e a variable de sexo,
xa que as mulleres se encontran nunha situación de dobre discriminación,
pola súa condición de muller e de inmigrante. Estes factores poden condi-
cionar o acceso dos/as inmigrantes aos sistema de servizos sociais, polo
que resulta necesaria a elaboración de programas específicos para a pobo-
ación inmigrante en especial situación de vulnerabilidade.

Resulta necesario mellorar os programas dirixidos a aqueles ámbitos
ou sectores de poboación inmigrante nos que pode existir un maior risco
de exclusión social, como son menores e adolescentes, mulleres ou pobo-
ación inmigrante reclusa.

Os/as menores e adolescentes de orixe estranxeira, en ocasións ató-
panse en risco de exclusión, debido ás dificultades socioeconómicas coas
que se atopan as súas familias, e que dá lugar a que poidan estar desaten-
didos. Noutra situación encóntranse os menores non acompañados, que
chegan á nova sociedade sen a protección dun familiar ou adulto respon-
sable. Polo tanto, é preciso levar a cabo medidas específicas como apoio a
nais e pais no coidado de seus fillos, facilitando así a conciliación da vida
laboral e familiar, acollemento familiar, prazas en centros de menores,
atención e tutela a menores non acompañados etc.

A chegada de inmigrantes de diferentes nacionalidades ao noso país,
ten tamén a súa incidencia nos centros penais da nosa comunidade autó-
noma, que non son alleas a esta realidade, e cada ano se producen incre-
mentos no número de estranxeiros e estranxeiras nestes centros. Deste
xeito, é preciso levar a cabo programas específicos de convivencia inter-
cultural ou coñecemento de linguas, para a poboación inmigrante en risco
de exclusión social que se atopa nas penitenciarías da Administración auto-
nómica galega.

En definitiva, a rede pública de servizos sociais de Galicia, precisa
dunha adaptación á realidade, ao contexto social, ás novas demandas e aos
diversos perfís que presenta a poboación. Obsérvanse certas carencias de
medios humanos e materiais, de recursos, de servizos, de equipamentos
que, en ocasións, non son suficientes para cubrir as necesidades que pre-
senta a poboación no seu conxunto.
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Deste xeito, é preciso incrementar e reforzar os recursos humanos e
materiais; traballadores/as sociais, educadores/as sociais, introducir a
figura dos/as mediadores/as interculturais, contías das prestacións para as
persoas que presenten maior risco de exclusión, entres outros. Tamén é
necesario dotar da formación adecuada e de xeito continuado os profesio-
nais que traballan no eido dos servizos sociais en coñecemento de linguas e
culturas, en resolución de conflitos, en mediación intercultural etc.

Por último, para mellorar a calidade na atención social á toda a
poboación, cómpre promover a coordinación entre as entidades locais e a
Administración autonómica e fomentar a complementariedade coas enti-
dades de iniciativa social; o intercambio e transferencia de experiencias,
coñecementos e boas prácticas en materia de servizos sociais; a realiza-
ción de estudos comparativos e de investigacións sobre os factores socio-
culturais que caracterizan as persoas inmigrantes etc.

OBXECTIVO 3.1. Garantir o acceso das persoas inmigrantes ao sistema
de servizos sociais en igualdade de condicións.

LIÑA 3.1.1. Achegar os servizos sociais á poboación inmigrante.

ACCIÓNS

3.1.1.a. Programas de información e orientación individualizada para
facilitar a igualdade de oportunidades e o tratamento axeita-
do no exercicio dos dereitos sociais das persoas inmigrantes.

3.1.1.b. Accións de difusión que faciliten a incorporación normaliza-
da ao conxunto das prestacións públicas.

3.1.1.c. Realización de campañas de difusión a través de material
divulgativo (folletos en diversas linguas sobre dereitos e
deberes, o sistema de servizos sociais…).

3.1.1.d. Acceso normalizado aos servizos sociais ordinarios das Admi-
nistracións públicas e da iniciativa privada.

3.1.1.e. Campañas de información para o acceso normalizado á rede
de servizos sociais.

3.1.1.f. Fomentar a colaboración entre os servizos sociais públicos e
as entidades de iniciativa social que traballan con persoas
inmigrantes.
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LIÑA 3.1.2. Programas dirixidos a persoas en risco de exclusión social.

ACCIÓNS

3.1.2.a. Promoción de programas dirixidos a menores estranxeiros e,
en especial, aos non acompañados.

3.1.2.b. Desenvolvemento de programas coa poboación reclusa inmi-
grante.

3.1.2.c. Fomento de programas específicos para mulleres inmigrantes.

OBXECTIVO 3.2. Proporcionar unha atención integral ao conxunto de
necesidades básicas na acollida inicial.

LIÑA 3.2.1. Programa de acollida de persoas inmigrantes.

3.2.1.a. Atención ás necesidades específicas das persoas inmigrantes
dende a rede ordinaria de servizos sociais.

3.2.1.b. Servizos de intérpretes, en colaboración coas asociacións de
inmigrantes ou escolas oficiais de idiomas, nos casos que
resulte necesario.

OBXECTIVO 3.3. Adecuar os servizos existentes ás necesidades da rea-
lidade  social diversa.

LIÑA 3.3.1. Promover a cualificación dos/as profesionais que
atenden as persoas inmigrantes e definición de pautas de bo fun-
cionamento dos servizos.

3.3.1.a. Elaboración dun manual de atención a persoas inmigrantes
dirixida a profesionais.

3.3.1.b. Identificación e transferencia de boas prácticas de integra-
ción social.

3.3.1.c. Formación en interculturalidade a profesionais que traballan
con persoas inmigrantes (traballadores sociais, educadores sociais, perso-
al de atención ao cidadán etc.).

3.3.1.d. Introdución de módulos sobre inmigración e estranxeiría,
nos programas de formación continua dirixidos aos profesio-
nais dos servizos sociais, a través da EGAP.
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3.3.1.e. Investigacións e estudos comparativos sobre o fenómeno da
inmigración para incorporar as claves socioculturais das per-
soas inmigrantes nos programas sociais.

OBXECTIVO 3.4. Promover a mediación intercultural no ámbito dos
servizos sociais.

LIÑA 3.4.1. Establecer un sistema de mediación intercultural.

ACCIÓNS

3.4.1.a. Promover a incorporación de mediadores interculturais na
rede ordinaria de servizos sociais.

3.4.1.b. Establecer un sistema de formación continua para aquelas
persoas que realizan funcións de mediación.

3.4.1.c. Promover un sistema de intercambio e de transferencias de
experiencias e boas prácticas.

3.4.1.d. Realización de congresos e xornadas sobre a adecuación dos
servizos públicos á atención a diversidade.
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4. SAÚDE

A Organización Mundial para a Saúde (OMS) define a saúde como o
“Estado de benestar físico, mental e social”, engade ademais que “o
melloramento da saúde é esencial para que se adiante cara ao logro dos
demais obxectivos do desenvolvemento do milenio”.

A protección da saúde ademais de ser un dereito universal inherente
á persoa, dende a Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, é
unha condición indispensable para o desenvolvemento económico e social
de calquera pobo.

No que se refire ao dereito á protección da saúde, a Lei xeral de sani-
dade non fai distinción entre os/as españois/las e os/as estranxeiros/as
que residen no territorio español. Segundo esta lei “son titulares do derei-
to á protección da saúde e á atención sanitaria todos os españois e os cida-
dáns estranxeiros que teñan establecida a súa residencia en territorio
nacional”.

Ademais desta disposición xeral, a Lei orgánica 4/2000, do 11 de
xaneiro, sobre os dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa
integración social, coas súas sucesivas modificacións, recoñécelles aos/ás
estranxeiros/as, calquera que sexa a súa situación administrativa, o derei-
to aos servizos e prestacións sociais básicas. Así mesmo establece que
aos/as estranxeiros/as que se encontren en España inscritos no padrón do
municipio no que residan habitualmente, teñen dereito á asistencia sani-
taria nas mesmas condicións que os/as españois/las.

Esta mesma lei, universaliza o dereito á asistencia sanitaria pública
de urxencia ante a contracción de enfermidades graves ou accidentes, cal-
quera que sexa a súa causa, e a continuidade da dita atención ata a situa-
ción de alta médica a todas as persoas inmigrantes que se atopan en Espa-
ña. Así mesmo, recoñece a asistencia sanitaria ás mulleres estranxeiras
embarazadas, durante o embarazo, parto e posparto, e aos/ás estranxei-
ros/as menores de 18 anos debido á especial vulnerabilidade que presen-
tan no eido da saúde. Por outra banda, aquelas persoas que non se encon-
tran nalgunha das situacións anteriores (urxencia, empadroamento,
minoría de idade e embarazadas) e precisan de asistencia sanitaria o Sis-
tema Sanitario Público de Galicia presta a dita asistencia de acordo a unha
tarxeta provisional dunha duración de seis meses, mentres non se proceda
ao empadroamento.
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É innegable que o acceso ao sistema sanitario galego e á asistencia
sanitaria en condicións de igualdade, condicionan a integración das persoas
inmigrantes e a súa participación na sociedade receptora. Actualmente, a
diversidade cultural e os cambios sociais que dela se derivan, están orixinan-
do un incremento do número de usuarios/as potenciais e reais no contexto
sanitario galego, polo que é necesario adecualo á nova realidade social.

Unha cobertura axeitada das necesidades específicas das persoas
inmigrantes, sobre todo tra a chegada e nas primeiras etapas de inserción,
é un dos aspectos que vai favorecer a súa plena integración e acomodación
na sociedade galega.

É preciso, ademais, ter en conta os aspectos diferenciais da poboación
inmigrante no ámbito da atención sanitaria debido a que, nalgúns casos,
teñen un concepto de saúde diferente. Para proporcionarlles unha atención
axeitada, deben coñecerse previamente as características culturais que os
definen: os seu riscos de saúde específicos, as súas actitudes ante as doen-
zas, a medida en que aceptan ou rexeitan os servizos de saúde etc.

Así, nalgúns casos, cando a poboación inmigrante utiliza os servizos
sanitarios públicos poden producirse choques culturais, derivados tanto do
descoñecemento da cultura sanitaria galega por parte dalgunhas persoas
inmigrantes, como da cultura sanitaria destas por parte do persoal sanita-
rio; a isto hai que engadir que, en ocasións, as dificultades de comunica-
ción condicionan o acceso ao sistema de saúde. Neste contexto, a media-
ción intercultural pode facilitar o entendemento.

Doutra banda, para unha parte da poboación inmigrante, o sistema
sanitario galego supón un cambio radical na concepción da súa propia
saúde, polo paso dun sistema de supervivencia a un sistema de prevención
ao que deben adaptarse. Inda así, as súas prácticas socio-sanitarias non son
homoxéneas. É por iso, polo que é necesario adoptar pautas para a actua-
ción con grupos heteroxéneos e descartar criterios uniformes.

En canto ás mulleres, presentan problemáticas de saúde específicas,
derivadas unhas de procesos biolóxicos, como o embarazo, parto e pospar-
to; e outras de aspectos socioculturais. O interese polas necesidades pro-
pias das mulleres inmigrantes, dada, en ocasións, a súa especial vulnera-
bilidade, provoca a necesidade de mellorar o acceso á planificación
familiar, atención ao embarazo, parto e posparto, educación materno-
infantil, atención a problemas derivados de malos tratos á infancia e á
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muller conseguindo deste xeito potenciar o papel da muller como axente
de promoción da saúde.

Por outra parte, faise preciso prestarlles unha atención especial ás
enfermidades que se derivan de factores psicosociais: dó migratorio (pola
separación do contorno), estrés (situacións de irregularidade administrati-
va, dificultades de inserción laboral…) xa que estes factores poden derivar
en depresións, ansiedade, confusión, perda de memoria, fatiga…

Neste sentido, na Mesa Redonda sobre medicina e inmigración que
tivo lugar no XXV Congreso da Sociedade Española de Medicina Familiar e
Comunitaria que tivo lugar en Santiago de Compostela en 2005, salientou-
se que “quen corre máis riscos para a súa saúde é o propio inmigrante, que
ten que aclimatarse a novos estilos de vida e a enfermidades pouco enten-
didas no seus países de orixe. Os principais problemas de saúde que afec-
tan os que chegan son, principalmente, os mentais. É debido aos efectos
psicolóxicos da separación familiar, dos amigos, da súa contorna, as duras
condicións de viaxe, as difíciles condicións laborais, a discriminación social
e a xenofobia…”.

En definitiva, existen varios factores que poden dificultar o acceso
das persoas inmigrantes aos recursos sanitarios e aos programas de saúde,
tales como as diferenzas lingüísticas e culturais, descoñecemento e/ou
falta de información sobre o dereito á saúde e o sistema sanitario, necesi-
dade de formación e información sobre patoloxías dos países de orixe, xa
que logo, considérase necesario o desenvolvemento de medidas que per-
mitan facer efectivo o dereito á saúde de todas as persoas inmigrantes da
nosa comunidade autónoma, a través da adecuación dos recursos existen-
tes e dunha maior coordinación e integración dos servizos sanitarios.

Non obstante o anterior, ademais da concepción individual da saúde,
non debe esquecerse a concepción xeral e colectiva desta, isto é, o índice
de saúde da sociedade no seu conxunto.

É neste eido, onde a integración das persoas inmigrantes na socieda-
de receptora se pon de manifesto dun xeito máis evidente, xa que o con-
cepto e índice de saúde da sociedade galega non pode establecer distin-
cións en función dos colectivos, polo que todas as accións tendentes a unha
integración dende o punto de vista da saúde individual das persoas inmi-
grantes, redundará nuns maiores índices na saúde colectiva da comunida-
de galega, que beneficia a toda a sociedade.
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OBXECTIVO 4.1. Garantir o acceso ao sistema sanitario público de Galicia.

LIÑA 4.1.1. Información ás persoas inmigrantes sobre o sistema
galego de saúde.

ACCIÓNS

4.1.1.a. Elaboración de documentación nas principais linguas e
accións de difusión dirixidas a persoas inmigrantes sobre:

• Dereitos e deberes en materia de sanidade.

• Organización do sistema sanitario, estruturación, caracte-
rísticas e funcionamento.

• Trámites para a obtención da tarxeta sanitaria.

• Prestacións e servizos, acceso aos medicamentos e aten-
ción especializada.

4.1.1.b. Desenvolvemento de accións formativas e informativas diri-
xidas ás persoas inmigrantes sobre o dereito á saúde, ao sis-
tema sanitario e á educación para a saúde.

LIÑA 4.1.2. Facilitar o acceso aos servizos públicos de saúde.

ACCIÓNS

4.1.2.a. Realización de accións que lles faciliten o acceso ao sistema
público de saúde ás persoas inmigrantes, en especial as que
se encontran en situación de vulnerabilidade.

4.1.2.b. Captación activa e difusión dos circuítos de entrada ao sis-
tema sanitario.

4.1.2.c. Formación adecuada e homoxénea aos profesionais que
desde calquera ámbito xestionan a diversidade, sobre o
acceso ao sistema sanitario de Galicia.

4.1.2.d. Seguimento do acceso ao sistema sanitario, aos programas e
accións da saúde, e detección de necesidades específicas.
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OBXECTIVO 4.2. Adecuar a atención sanitaria ás necesidades da socie-
dade diversa.

LIÑA 4.2.1. Adecuación do sistema sanitario galego ás necesida-
des actuais.

4.2.1.a. Adaptación dos servizos e prestacións do sistema sanitario
ás necesidades dos/as usuarios/as, co obxecto de garantir
unha atención en condicións de igualdade.

4.2.1.b. Identificación e transferencia de boas prácticas no eido da
atención sociosanitaria ás persoas inmigrantes.

4.2.1.c. Ampliación da temporalidade da tarxeta sanitaria provisio-
nal para acceder ás prestacións sanitarias e programas de
saúde.

LIÑA 4.2.2. Formación do persoal do Servizo Galego de Saúde.

ACCIÓNS

4.2.2.a. Programas de formación dirixidos aos profesionais do ámbi-
to sanitario acerca dos dereitos e condicións de acceso ao
sistema de saúde galego.

4.2.2.b. Accións formativas dirixidas aos profesionais sanitarios
sobre os distintos factores de risco para a saúde e as dife-
rentes concepcións da saúde e a enfermidade.

4.2.2.c. Introdución nas accións de formación continua de módulos
sobre:

• coñecemento das características da poboación inmigrante
no seu contorno de traballo.

• pautas de risco para a saúde.

• formación intercultural de cara á mellora da comunicación
cos/as usuarios/as.

• coñecemento das enfermidades que poidan ter maior pre-
valencia nos países de orixe da inmigración.

• coñecemento das enfermidades e trastornos específicos
resultantes da chegada á sociedade de acollida, con
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especial atención á saúde mental (dó migratorio, estres,
etcétera…)

4.2.2.d. Formación do persoal sanitario sobre problemas de saúde
predominantes na poboación inmigrante e aspectos culturais
que inflúen na relación profesional-paciente e nos procesos
de curación.

4.2.2.e. Elaboración de protocolos e guías de actuación que permi-
tan a mellora da calidade, asistencia e a optimización dos
recursos de cara á atención ás persoas inmigrantes.

LIÑA 4.2.3. Promoción da mediación intercultural no eido da
saúde.

ACCIÓNS

4.2.3.a. Recoñecemento de servizos de intermediación que favore-
zan a adecuada atención no sistema sanitario acorde coa
cultura das persoas inmigrantes.

LIÑA 4.2.4. Estudos sobre as necesidades específicas das persoas
inmigrantes no eido sanitario.

ACCIÓNS

4.2.4.a. Realización de estudos coa colaboración dos concellos sobre
factores que condicionan o acceso e uso do sistema público
de saúde e das principais necesidades dos/as usuarios/as.

4.2.4.b. Estudos sobre a incidencia e prevaleza de determinadas
enfermidades nas principais áreas xeográficas de proce-
dencia.

OBXECTIVO 4.3. Desenvolvemento de programas de educación para
saúde.

LIÑA 4.3.1. Campañas de prevención e promoción da saúde.

ACCIÓNS

4.3.1.a. Promover a participación das persoas inmigrantes nos pro-
gramas de saúde e prevención de enfermidades.
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4.3.1.b. Programas de educación para a saúde orientados a fomen-
tar estilos de vida saudables que inclúan a perspectiva
intercultural.

4.3.1.c. Colaboración interinstitucional e coas organizacións sociais
no desenvolvemento de programas específicos de promoción
e protección da saúde.

4.3.1.d. Establecemento do calendario de vacinas e mecanismos de
supervisión do seu correcto cumprimento, tanto de poboa-
ción adulta como infantil.

4.3.1.e. Potenciación do papel da muller como axente de promoción
sanitaria.

4.3.1.f. Accións formativas e informativas, sobre coidados médicos,
planificación familiar e sexualidade, e asistencia maternal,
en diferentes linguas.

135

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011



5. VIVENDA

O acceso a unha vivenda digna constitúe unha das necesidades bási-
cas máis importantes para as persoas. Unha das dificultades coas que se
atopan as persoas inmigrantes cando chegan ao noso país é o acceso a unha
vivenda digna e de calidade.

O éxito da incorporación social das persoas inmigrantes na socieda-
de depende, entre outros factores, do acceso a unha vivenda digna, che-
gando incluso a condicionar a inserción no resto de ámbitos, tales como o
acceso ao mercado de traballo, á educación, á participación etc.

Coa adopción da Declaración universal de dereitos humanos de
1948, o dereito a unha vivenda digna engadiuse ao corpo lexislativo
internacional sobre dereitos humanos. Esta declaración establece, no seu
artigo 25.1, que “toda persoa ten dereito a un nivel de vida axeitado que
lle asegure, así como á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a
alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos
sociais precisos”.

O dereito a unha vivenda digna tamén está recollido na Constitución
española, dentro dos principios reitores da política social e económica. Así
o artigo 47 establece que “todos os españois teñen dereito a gozar dunha
vivenda digna e axeitada. Os poderes públicos promoverán as condicións
necesarias e establecerán as normas pertinentes para faceren efectivo
este dereito”.

Así mesmo, no que se refire aos estranxeiros/as, a Lei orgánica
4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos/as estranxei-
ros/as en España e a súa integración social, modificada pola Lei orgánica
8/2000 do 22 de decembro, pola Lei orgánica 11/2003 do 29 de setembro,
e pola Lei orgánica 14/2003 do 20 de novembro, concreta no seu artigo 13
que “os estranxeiros residentes en territorio español, teñen dereito a
acceder ao sistema público de axudas en materia de vivenda nas mesmas
condicións cos españois”.

A situación actual do mercado de vivenda en España presenta diver-
sos problemas, que tamén afectan a Galicia: a elevada proporción de
vivendas en réxime de propiedade e de vivendas baleiras, a escasa propor-
ción en réxime de aluguer e de promoción pública, e unha gran subida nos
prezos, entre outros.
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As dificultades de acceso á vivenda, aféctanlle á poboación no seu
conxunto, aínda que no caso das persoas inmigrantes, obsérvase unha
accesibilidade máis restrinxida a este mercado, tanto no acceso ao réxime
de propiedade como de alugamento; debido fundamentalmente á relativa
capacidade de endebedamento dos/as inmigrantes, ao escaseo de oferta
residencial, á desconfianza étnica que padecen nalgunhas ocasións, ou ao
descoñecemento do marco legal no que se insire o mercado de vivenda en
España.

Aínda que na actualidade dende a Xunta de Galicia estanse poñendo
en marcha medidas en materia de vivenda como a promoción da vivenda
pública ou as axudas á vivenda en alugamento, é preciso continuar facen-
do esforzos neste eido para atender axeitadamente a demanda dos colecti-
vos con maiores dificultades (xente nova, desempregados/as ou con empre-
gos inestables, persoas inmigrantes, fogares con escasos recursos etc.).

En relación á compra da vivenda, obsérvase que en ocasións ás per-
soas inmigrantes resúltalles complicado acceder a préstamos e ao resto de
servizos bancarios, debido aos prezos elevados da vivenda, aos ingresos
baixos e a que o nivel de esixencia de garantías adoita ser superior ao que
se lle require á poboación receptora. Todas estas condicións dificultan o
acceso das persoas inmigrantes a vivendas en réxime de propiedade.

Segundo a investigación “Situación da poboación inmigrante na
comunidade autónoma de Galicia”, da Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección, só un 13.5% de poboación inmigrante compra unha vivenda, men-
tres que o 78.98% da poboación galega ten unha vivenda en propiedade.
Outro dato significativo é que do 13.5% de persoas inmigrantes que adqui-
ren unha vivenda, só un 9.3% accede a ela a través dun creto hipotecario,
polo que é preciso arbitrar mecanismos que faciliten ás persoas o acceso
a cretos hipotecarios, así como tamén, ofertar máis vivendas de promo-
ción pública.

Nalgúns casos estas dificultades vense agravadas pola discriminación
que padecen as persoas inmigrantes no acceso a vivendas de alugamento,
debido aos estereotipos instaurados nos propios arrendatarios/as e propie-
tarios/as, en función da nacionalidade, idade, cor da pel, relixión, ou ben
na composición da unidade de convivencia que demanda a vivenda. Esta
discriminación prodúcese de forma cualitativa e cuantitativa, debido a que
se ofrecen vivendas de peor calidade e incluso concentradas en determi-
nados barrios e nalgúns casos se lles esixen máis requisitos que ao resto.
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Así, os/as alxerinos/as e marroquís con frecuencia se enfrontan ao rexei-
tamento a alugar por parte de propietarios/as e arrendatarios/as.

Con respecto a isto, segundo a investigación “Actitudes da sociedade
galega ante a inmigración” un 31.6% dos/as galegos/as opina que a poboa-
ción inmigrante está bastante discriminada no acceso a vivendas de aluga-
mento. Por esta razón é necesario levar a cabo actuacións específicas, como
información e orientación sobre o mercado de vivenda, axudas para o aluga-
mento, medidas de sensibilización para a poboación no seu conxunto e incor-
poración da figura do mediador para evitar situacións de discriminación.

Como consecuencia do antedito, a poboación inmigrada pode ocupar
nalgúns casos, vivendas en malas condicións e insuficientemente habilita-
das. Un dos aspectos relacionados coa habitabilidade ten que ver coas con-
dicións físicas da vivenda, o Estado do edificio e as instalacións. En Gali-
cia, tal e como reflicte o último Censo de Poboación e Vivenda de 2001, un
88.17% da poboación inmigrante considera que o Estado do edificio no que
habita é bo, e un 9.55% cre que as condicións son deficientes. En xeral, na
nosa comunidade autónoma non se observan problemas importantes rela-
cionados coas condicións de habitabilidade, aínda que dende a Administra-
ción sexa necesario levar a cabo medidas para evitar que se produzan este
tipo de situacións.

O segundo aspecto relacionado coa habitabilidade ten que ver con
factores de carácter social. Unha alta densidade de ocupación na vivenda
ou a convivencia de distintos núcleos familiares na mesma vivenda pode
dar lugar a problemas de amontoamento. Esta sobreocupación de persoas
en vivendas de poucos metros cadrados pode producirse debido aos prezos
abusivos do mercado de vivenda, ás precarias condicións económicas e a
solidariedade que prevalece dentro do grupo.

Outro dos aspectos relevantes á hora de analizar o acceso á vivenda
da poboación inmigrante é a segregación espacial. Este compoñente está
máis relacionado con outros elementos da dinámica urbana, como a ten-
dencia dos cidadáns que proveñen do mesmo país ou rexión a agruparse nas
mesmas zonas residenciais. Esta excesiva concentración espacial pode
constituír un elemento positivo para facilitar a integración, aínda que
cando o fenómeno se produce en zonas ou barrios periféricos ou degrada-
dos pode dar lugar á segregación residencial e á posible formación de “gue-
tos”. Para dar resposta á segregación residencial, que puidera producirse
nun futuro, resulta necesario levar a cabo políticas de caracter preventivo.
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Por todo o dito anteriormente, é preciso articular medidas que lles
faciliten ás persoas inmigrantes o acceso á vivenda en condicións de igual-
dade, tendo en conta as súas dificultades particulares.

OBXECTIVO 5.1. Favorecer o acceso á poboación inmigrante á vivenda,
en especial aos colectivos de maior vulnerabilidade.

LIÑA 5.1.1. Atender as necesidades de vivenda da primeira aco-
llida e situacións vulnerables.

ACCIÓNS

5.1.1.a. Programas de información e orientación sobre a situación do
mercado galego de vivenda, sobre todo na fase inicial de
acollida.

5.1.1.b. Información e asesoramento para acadar a incorporación
normalizada das persoas inmigrantes á vivenda.

5.1.1.c. Apoio aos pisos tutelados por organizacións sociais ou corpo-
racións locais para situacións de urxencia; e deseño de pro-
tocolos de actuación e difusión de boas prácticas para estes.

5.1.1.d. Promover estudos e investigacións relacionados coa detec-
ción de necesidades da poboación con respecto ao mercado
de vivenda.

OBXECTIVO 5.2. Aloxamento normalizado en vivenda de alugamento.

LIÑA 5.2.1. Facilitar o acceso a vivendas de alugamento e evitar
situacións de discriminación.

ACCIÓNS

5.2.1.a. Promover dende a Administración pública a coordinación de
alugamentos de vivenda en condicións protexidas. Ofrecer
garantías e incentivos aos propietarios de xeito que consin-
tan en fixar unha regulación dos prezos e mediación da
Administración entre os propietarios e arrendatarios, garan-
tíndolles o dereito de alugamento ás persoas que o necesi-
ten, sen discriminación ningunha.

5.2.1.b. Desenvolvemento de accións de mediación en colaboración
coas organizacións sociais para o alugamento social.
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5.2.1.c. Realización de accións de sensibilización co obxecto de
garantir o acceso ao alugamento en condicións de igualdade.

5.2.1.d. Establecemento de bolsas de alugamento a inquilinos/as con
recursos económicos limitados, co fin de evitar situacións de
discriminación e infravivenda.

5.2.1.e. Promover, dende a Consellería de Vivenda e Solo e os seus
organismos dependentes, a posta en marcha de actuacións e
programas que teñan como obxectivo a loita contra a discri-
minación no acceso ao mercado de vivenda en alugamento,
en colaboración co resto de administracións públicas e das
organizacións sociais.

OBXECTIVO 5.3. Fomento do acceso á vivenda en propiedade.

LIÑA 5.3.1. Favorecer o acceso ás distintas tipoloxías de vivenda
protexida.

ACCIÓNS

5.3.1.a. Promover unha información eficaz sobre as ofertas de pro-
moción pública de vivendas, vivendas de protección autonómica e acceso
á vivenda usada.

5.3.1.b. Dedicar os recursos públicos necesarios para acadar unha
oferta de vivenda suficiente.

5.3.1.c. Arbitrar mecanismos de colaboración entre entidades finan-
ceiras e corporacións locais para lles facilitar ás persoas inmigrantes o
acceso a créditos hipotecarios.

OBXECTIVO 5.4. Evitar a segregación espacial.

LIÑA 5.4.1. Incorporar medidas que eviten a segregación espacial
no medio urbano.

ACCIÓNS

5.4.1.a. Fomentar a rehabilitación das zonas históricas para evitar
unha degradación que as converta en “guetos” de “infravi-
vendas”, que sexan ocupados exclusivamente pola poboa-
ción con menores recursos económicos e sociais, no marco
do Plan de vivenda 2005-2008.
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