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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE A PROBLEMÁTICA DA VIVENDA EN GALICIA. 
 

O ordenamento xurídico español recoñece o dereito á propiedade privada no seu 

art. 33 da CE, en consecuencia articula un completo mecanismo de protección para este 

dereito tanto na vía penal, como civil ou administrativa. 

 

Nas últimas semanas a dereita deste país está a intensificar unha campaña de medo, 

na que pretende facer crer á opinión pública, que existe un verdadeiro problema de 

ocupación no noso país, tentando xerar alarma social. O Partido Popular magnifica por 

intereses políticos un problema a día de hoxe minoritario. 

 

Se temos en conta os datos obxectivos publicados polo INE en relación ás condenas 

por estes delitos de ocupación, a realidade do noso país é moi distinta. 

 

No ano 2019 se ditaron 238 condenas por delito de violación de morada ( art.202 

código penal: ocupación dunha casa habitada, 1ª ou 2ª residencia); e 4.687 condenas por 

delito de usurpación ben inmoble (art. 245 Código Penal: ocupación dunha vivenda baleira, 

na maioría dos casos vivenda ruinosa ou pertencente aos bancos ou fondos voitres). 

 

Se analizamos este dato con perspectiva no tempo, decatámonos que estes delitos 

sufriron un incremento notable durante os gobernos do PP : 

 

- Delito de violación de morada 2013: 315 ; 2017: 327 condenas ao ano. 

- Delito de usurpación ben inmoble 2013: 1.669; 2017: 6.757 condenas ao ano. 

 

Mentres que esta cifra diminúe dende que o Partido Socialista goberna este país: 

 

- Delito de violación de morada 2018: 285 ; 2019: 238 condenas ao ano. 

- Delito de usurpación ben inmoble 2018: 6.028; 2019: 4.687 condenas ao ano. 

 

En Galicia a incidencia deste delito é aínda menor, no ano 2019 este tipo de delitos 

supuxo unicamente o 0,16% do total das infraccións penais (129 casos). Na Coruña 

rexistráronse 54 ocupacións ilegais, 40 en Pontevedra, e 7 en Ourense e Lugo. 

 

Isto fainos chegar a varias conclusións, a primeira é que non existe un problema 

social coa ocupación de vivenda habitada no noso país, xa sexa 1ª ou 2ª residencia. 

 

Pola contra en relación á ocupación de vivenda baleira, e a pesar da baixada de 

casos no ano 2019, si se aprecia no tempo un incremento na ocupación, sen que chegue por 

suposto a ser preocupante. 

Os motivos obxectivos que xustifican este incremento na ocupación producida 

durante os anos de goberno do PP tanto a nivel nacional como autonómico, son a falta de 
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políticas públicas en materia de vivenda, e o recorte de medidas sociais que axuden a 

familias en risco de exclusión social a facer fronte aos gastos derivados do uso ou 

adquisición dunha vivenda. 

 

Pola contra a baixada destes datos dende que o partido socialista chegou ao 

goberno xustifícase polo incremento de axudas sociais, e de medidas coma o IMV, axudas 

ao aluguer ou para facer fronte a aos consumos. 

 

En Galicia, preto de 230.000 vivendas, segundo datos do IGE, son a día de hoxe 

vivendas baleiras, e delas máis do 25% nas sete principais cidades, xustamente alí onde a 

demanda de vivendas, é máis forte, especialmente para o alugueiro. 

 

Faise pois preciso desenvolver medidas potentes que pasarán polo impulso 

prioritario do parque público de vivenda en aluguer, por acadar unha xestión moito máis 

eficiente do parque público de vivendas protexidas, co fomento do mantemento e 

rehabilitación dos edificios, actuando sobre a cidade, aproveitando o parque xa existente e 

avanzando na innovación en vivenda, implantando modelos que se adecúen as necesidades 

da poboación nova e outros colectivos. 

 

Por todo iso, dende o Grupo Provincial Socialista de propoñemos para a súa 

aprobación polo Pleno as seguintes, PROPOSTAS DE ACORDOS: 

 

1. Instar á Xunta de Galicia a que impulse políticas de vivenda que garantan o acceso da 

cidadanía a unha vivenda digna, combatendo especialmente o uso da vivenda como un ben 

especulativo e non coma un dereito de todas e de todos. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a que desenvolva medidas que pasen polo impulso prioritario 

do parque público de vivenda en aluguer, por acadar unha xestión moito máis eficiente do 

parque público de vivendas protexidas, implantando modelos que se adecúen as 

necesidades da poboación nova e outros colectivos. 

 

3. Instar á Xunta de Galicia á mobilización dun gran parque de vivenda desocupada. 

 

En Ourense, 16 de outubro de 2020. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 
 

 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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