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1. INTRODUCIÓN 
Dende o ano 2016 o Programa “A Flote”, xurdido da colaboración entre a Fundación 

Emalcsa e o Concello da Coruña, traballa para dar unha resposta inmediata ás persoas e/ou 

familias do termo municipal da Coruña por medio de axudas e prestacións sociais 

orientadas á prevención da exclusión social.  

Co obxecto de paliar o aumento da vulnerabilidade social vencellada á crisis económica e 

ante o incremento da demanda de asistencia nos servizos sociais municipais, este Convenio 

de colaboración quere dar resposta a esta situación mediante un programa de axudas que 

poida resolver as dificultades económicas puntuais, urxentes e transitorias das persoas en 

risco de exclusión. Por medio deste obxectivo, ademais, procúrase aliviar de forma indirecta 

a demanda de asistencia municipal, procurando favorecer, polo tanto, o seu alcance e 

eficiencia. 

Dende os seus inicios, este Programa ten xestionado 1152 axudas, cun importe de 

578.148,98€, destinados á prevención destas situacións de urxencia social. A experiencia 

acumulada e o comprobado impacto positivo que o Programa “A Flote” vén demostrando 

no seu percorrido destes anos, xustifican a necesidade de continuar coa súa 

implementación, renovando este Convenio de colaboración, asinado o 29 de marzo de 

2017. A firma deste Convenio mantén o dobre carácter do Programa “A Flote”: 

• Brindar unha prestación ou axuda social naquelas situacións de emerxencia social 

nas que non existan outras opcións de intervención dende o sistema público de 

servizos sociais, procurando evitar as situacións de desprotección. 

• Ser un programa piloto que permita coñecer, avaliar e presentar respostas ás 

posibles lagoas do sistema, cunha vocación de mellora constante da eficacia da 

intervención e na optimización dos recursos dispoñibles. 

Durante o ano 2019 concedéronse 460 axudas cun importe total de 207.813,90€, que 

contribuíron a solventar dificultades urxentes de 327 unidades familiares. O total de 

persoas que se beneficiaron do programa nesta anualidade é de 689, das cales 244 son 

menores de idade.   

O obxecto deste Informe de Avaliación é presentar dun xeito detallado os principais 

resultados do Programa durante o 2019, coa intención de coñecer o seu impacto concreto 

nas diversas situacións ás que deu resposta “A Flote” durante o último ano. Esta avaliación 

mantén, ademais, a súa vocación de salientar os logros máis importantes do Programa, pero 

tamén aqueles posibles aspectos que requiran algún tipo de reforzo ou reorientación.  

Para a elaboración do informe utilizáronse os datos propios derivados da aplicación do 

Programa, mais tamén se acudiu a datos oficiais para complementar e comparar a 

información. Naqueles casos onde se empreguen ditos datos externos, sinalarase 

especificamente a súa fonte. 

Por último, resulta imprescindible agradecer o compromiso social das empresas que nestes 

anos incorporáronse a esta labor. Ademais da empresa pública municipal EMALCSA, 

sumáronse outras empresas como Inditex, cun carácter de co-patrocinio, e cun aporte 

económico moi importante, e tamén colaborou en 2019 a Fundación “La Caixa” para axudar 
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a facer fronte ás novas necesidades incluíndo as derivadas de axudas para comedor escolar. 

Todo elo fortalece a confianza depositada no Programa “A Flote” na súa vocación de previr 

a vulnerabilidade económica por medio da intervención social1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 A modo de aclaración metodolóxica, sinálase que debido a que unha mesma persoa pode percibir 
máis dunha axuda, nalgúns dos datos presentados os sumatorios poden ofrecer datos diferentes en 
distintos apartados do informe.  
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2. DATOS DE XESTIÓN 

2.1. AXUDAS TRAMITADAS 

A. Evolución do programa 

O Programa A Flote leva dende 2016 prestando apoio a persoas e familias na cidade da 

Coruña en situación de emerxencia social. O programa ten incrementado ano a ano o 

importe global das axudas, chegando en 2019 ata un total de case 208.000 € concedidos, 

practicamente o dobre que en 2017. 

De xeito semellante, o número de axudas tense incrementado tamén ao longo destes anos, 

cun total de 460 axudas concedidas na anualidade de 2019, o cal supón un 133% máis que 

en 2017. Se ben o importe medio por axuda diminuíu, a cantidade recibida por cada 

unidade familiar beneficiaria medrou ata situarse nos 635,52€ do ano pasado. 

 

Táboa 1: Evolución do Programa A Flote 

EVOLUCIÓN DO PROGRAMA A FLOTE (2016-2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
AXUDAS  

CONCEDIDAS 
IMPORTE 

 MEDIO POR AXUDA 
UNIDADES 

 FAMILIARES 
IMPORTE POR UNIDADE  

BENEFICIARIA 

2016 59.111,62 € 66 895,63 € 66 895,63 € 

2017 105.596,87 € 197 536,02 € 179 589,93 € 

2018 205.626,59 € 429 479,31 € 335 613,81 € 

2019 207.813,90 € 460 451,77 € 327 635,52 € 

TOTAL 578.148,98 € 1152 590,68 € 907 683,72 € 

 

 

Gráfico 1: Evolución do importe total do Programa A Flote 
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Gráfico 2: Evolución do número de axudas concedidas anualmente  

 

 

B. Contía das axudas 

As 460 axudas foron destinadas a 327 unidades familiares sendo estas, polo xeral, 

receptoras dunha única axuda en cada caso. As axudas de repetición supoñen, pois, algo 

menos do 28% do total. De xeito máis específico, 90 unidades familiares recibiron máis 

dunha axuda e só 9 recibiron 4 ou máis. É dicir, compróbase que na maioría dos casos as 

axudas son puntuais e transitorias, tal e como se establece nos obxectivos do propio 

programa. 

 
Gráfico 3: Persoas segundo cantidade de axudas recibidas 

 

Do total de axudas concedidas en 2019, 294 foron por cantidades inferiores aos 400€ 

(63,9%) e tan só 32 superan os 1000€. De feito, unha de cada catro axudas tramitadas 

implicaron un desembolso máximo de 200€.  

En cambio, se contabilizamos o gasto por unidade familiar obsérvase que só o 44% recibiu 

menos de 400€ e que ata 54 unidades recibiron máis de 1000€. Isto implica que aquelas 

persoas que recibiron máis dunha axuda requiriron unhas cantidades sensiblemente máis 

elevadas. Naqueles casos onde as axudas superaron os 1.500€ estas estiveron vencellas, 

polo xeral, ao pago de diferentes aloxamentos temporais (hostais, pensións, etc.). 
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Gráfico 4: Cantidades por axuda e por unidade familiar (%) 

 

Axuda mínima concedida 55,24 € 

Axuda máxima concedida 6.007,52 € 

Axuda máis habitual 400,00 € 

Cantidade mínima recibida por UF 55,24 € 

Cantidade máxima recibida por UF 7.543,78 € 

 

 

C. Distribución mensual do gasto 

A continuación, preséntase a distribución mensual do gasto no último ano. O mes de maior 

gasto foi xuño, con algo máis de 28.000€, cantidade moi superior ao importe medio 

mensual (17.317,80 €), se ben non é a mensualidade na que o número de axudas tramitadas 

foi maior (en concreto, hai 5 meses nos cales foron concedidas máis axudas). 

 
Táboa 2: Temporalización do gasto das axudas 

TEMPORALIZACIÓN DO GASTO DAS AXUDAS (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
AXUDAS  

CONCEDIDAS 
IMPORTE 

 MEDIO POR AXUDA 

Xaneiro 22.462,31 € 45 499,16 € 

Febreiro 20.395,84 € 50 407,92 € 

Marzo 9.933,23 € 26 382,05 € 

Abril 18.071,40 € 42 430,27 € 

Maio 22.130,77 € 50 442,62 € 

Xuño 28.268,04 € 42 673,05 € 

Xullo 18.021,66 € 43 419,11 € 

Agosto 11.472,31 € 24 478,01 € 

Setembro 14.423,51 € 36 400,65 € 

Outubro 12.513,49 € 30 417,12 € 

Novembro 19.102,30 € 43 444,24 € 

Decembro 11.019,04 € 29 379,97 € 

TOTAL 207.813,90 € 460 - 

PROMEDIO 17.317,80 € 38,3 451,77 € 
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Gráfico 5: Importe e número de axudas concedidas mensualmente 

 

Con respecto á evolución do número de axudas concedidas mensualmente dende a 

implantación do Programa, en termos xerais mantívose durante o último ano (aínda que 

con certas oscilacións). En anualidades previas, o incremento foi case constante ata maio 

de 2018, mentres que no último semestre dese mesmo ano o número de axudas tramitadas 

situouse en cifras moi inferiores (por debaixo tamén do promedio mensual de 2019).  

 
Gráfico 6: Evolución do número de axudas mensuais 

 

D. Distribución por zonas 

Finalmente, con respecto á distribución zonal das axudas, o código postal onde se rexistra 

o maior volume de concesións é o 15007, que coincide aproximadamente cos barrios dos 

Mallos e Sagrada Familia. Non obstante, é unha das zonas onde o importe medio por axuda 

é menor. Isto é debido a que dita zona é unha das que maior volume de aluguer concentran 

na cidade e a que rexistra o segundo aluguer medio mensual máis baixo. No extremo 

oposto, a zona centro (código postal 15001) recibe só o 2,8% das axudas, pero o 6,4% do 

importe total, xa que a cantidade media concedida supera os 1.000€. Os datos oficiais 

indican que é a zona da cidade con menos alugueres rexistrados e a terceira máis cara2.  

 

2 Datos do Observatorio de Vivenda de Galicia (xaneiro de 2020).  
No Código Postal 15007 o valor medio dos alugueres é de 461,60€ mentres que no 15001 é de 614,70€.  
Estes son datos oficiais, polo que quedarían excluidos moitos dos alugueres sen contrato ou irregulares que 
existen en cada unha das zonas.  
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Táboa 3: Distribución do gasto por zonas 

DISTRIBUCIÓN ZONAL DO GASTO DAS AXUDAS (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
% IMPORTE 
CONCEDIDO 

AXUDAS  
CONCEDIDAS 

% AXUDAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 
 MEDIO POR AXUDA 

15001 13.396,49€ 6,4% 13 2,8% 1.030,50€ 

15002 13.304,92€ 6,4% 34 7,4% 391,32€ 

15003 10.186,54€ 4,9% 18 3,9% 565,92€ 

15004 2.554,46€ 1,2% 8 1,7% 319,31€ 

15005 7.307,43€ 3,5% 14 3,0% 521,96€ 

15006 13.510,90€ 6,5% 26 5,7% 519,65€ 

15007 45.990,70€ 22,1% 137 29,8% 335,70€ 

15008 7.706,36€ 3,7% 16 3,5% 481,65€ 

15009 24.548,25€ 11,8% 38 8,3% 646,01€ 

15010 39.597,58€ 19,1% 93 20,2% 425,78€ 

15011 26.702,80€ 12,8% 56 12,2% 476,84€ 

15190 2.077,45€ 1,0% 4 0,9% 519,36€ 

Non consta 930,02€ 0,4% 3 0,7% 310,01€ 

TOTAL 207.813,90 € 100% 460 100% 451,77 € 

 
 
 
 

Ilustración 1:  
                  Distribución do gasto por zonas     Importe medio das axudas por zonas 
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2.2. CONCEPTOS DAS AXUDAS 

O Programa A Flote ten como obxectivo paliar as necesidades de emerxencia relacionadas 

co acceso á vivenda e, como tal, a inmensa maioría das axudas van dirixidas a cubrir gastos 

habitacionais. Non obstante, os conceptos para os que se concederon ditas axudas en 2019 

son diversos e cobren diferentes aspectos das problemáticas de aloxamento e vivenda. 

O maior importe foi dirixido ao alugueiro de vivendas, xa que case o 45% do total de axudas 

se empregaron para este concepto (case 93.000 €). Non obstante, non é este concepto o 

que maior número de axudas concentra, xa que foi o alugueiro de habitacións o que as 

precisou en maior medida. Unha das razóns principais deste feito é que neste tipo de 

aloxamento as persoas non contan cun documento acreditativo de dito aluguer, cuestión 

que lles impide acceder a outro tipo de axudas para a vivenda, polo que o Programa A Flote 

é unha das súas únicas alternativas. Obviamente, as contías por habitación son moito máis 

limitadas que por vivenda completa (o importe medio das axudas é máis do dobre no 

aluguer por vivenda). 

Os outros conceptos aos que se destinou máis importe en axudas foron os outros tipos de 

aloxamento, fundamentalmente hostais e pensións dirixidas a persoas sen outros recursos 

habitacionais, e que rexistra coa contía media máis elevada (820,99€) e as fianzas de 

aluguer, que supoñen en torno ao 8% das axudas concedidas e do importe total.  

No caso do pago de subministros, rexistráronse ata 40 axudas por este concepto, mais o 

seu valor económico é moito máis limitado, xa que tan só se consumiron pouco máis de 

9.200€ (unha media de 231,70€ por cada axuda).  

 

Táboa 4: Distribución do gasto por concepto 

DISTRIBUCIÓN DO GASTO DAS AXUDAS SEGUNDO CONCEPTO (2019) 

  
IMPORTE 

 TOTAL 
% IMPORTE 
CONCEDIDO 

AXUDAS  
CONCEDIDAS 

% AXUDAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 
 MEDIO POR AXUDA 

FIANZA 15.990,00 € 7,7% 45 8,8% 355,33 € 

VIVENDA 92.875,21 € 44,7% 158 31,0% 587,82 € 

HABITACIÓN 58.763,11 € 28,3% 221 43,3% 265,90 € 

ALOXAMENTO 26.271,67 € 12,6% 32 6,3% 820,99 € 

SUBMINISTROS 9.267,81 € 4,5% 40 7,8% 231,70 € 

OUTROS 4.646,10 € 2,2% 14 2,7% 331,86 € 

TOTAL 207.813,90 € 100% 5103 100% 407,48 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Este total non é coincidente co total de axudas, debido a que nalgún caso dentro dunha mesma axuda 
incluíronse varios conceptos (por exemplo, é relativamente habitual que unha mesma axuda pode incluir fianza 
e aluguer). Para ofrecer unha visión máis completa preséntase o desglose en función de cada concepto. 
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Gráfico 7: Porcentaxe de axudas e importe concedido segundo concepto 

 

 

En canto á distribución por zonas, xa se viu con anterioridade que o código postal 15007 

é o que máis axudas concentra. Non obstante, isto non é así sempre se tomamos en 

consideración cada un dos conceptos de ditas axudas. En concreto, no código 15010 hai 

maior volume de tramitacións de axudas por aluguer de vivenda (e tamén, moito maior 

importe destinado) e, no caso dos aloxamentos excepcionais a contía destinada foi 

sensiblemente menor que noutras zonas da cidade (principalmente, na zona centro, que 

coincide cos códigos 15001 e 15003). 

En todo caso, as axudas en relación aos principais conceptos habitacionais (aluguer de 

vivenda ou de habitacións) concéntranse en maior medida en barrios tradicionalmente máis 

humildes (Os Mallos e Sagrada Familia -15007-, Agra do Orzán e Ventorrillo -15010 e 

15011-). 

 
Táboa 5: Distribución zonal das axudas e do gasto segundo concepto 

DISTRIBUCIÓN ZONAL DE AXUDAS POR CONCEPTO 

  FIANZA VIVENDA HABITACIÓN ALOXAMENTO SUBMINISTROS OUTROS 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

15001 0 0,0% 7 4,4% 2 0,9% 3 9,4% 1 2,5% 0 0,0% 

15002 0 0,0% 12 7,6% 10 4,5% 2 6,3% 5 12,5% 5 35,7% 

15003 1 2,3% 3 1,9% 7 3,2% 8 25,0% 1 2,5% 0 0,0% 

15004 0 0,0% 0 0,0% 6 2,7% 2 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 

15005 0 0,0% 6 3,8% 6 2,7% 1 3,1% 1 2,5% 0 0,0% 

15006 3 6,8% 17 10,8% 7 3,2% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 

15007 11 25,0% 32 20,3% 91 41,2% 4 12,5% 12 30,0% 2 14,3% 

15008 5 11,4% 7 4,4% 2 0,9% 1 3,1% 4 10,0% 2 14,3% 

15009 10 22,7% 18 11,4% 9 4,1% 3 9,4% 4 10,0% 1 7,1% 

15010 5 11,4% 37 23,4% 50 22,6% 2 6,3% 6 15,0% 2 14,3% 

15011 9 20,5% 17 10,8% 30 13,6% 4 12,5% 3 7,5% 2 14,3% 

15190 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 0 0,0% 2 5,0% 0 0,0% 

Non consta 0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% 2 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 44 100,0% 158 100,0% 221 100,0% 32 100,0% 40 100,0% 14 100,0% 
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DISTRIBUCIÓN ZONAL DO IMPORTE TOTAL DE AXUDAS POR CONCEPTO 

 FIANZA VIVENDA HABITACIÓN ALOXAMENTO SUBMINISTROS OUTROS 

15001 - 5.210,42€ 511,00€ 7.543,78€ 131,29€ - 

15002 - 7.340,31€ 2.720,00€ 359,98€ 722,35€ 2.162,28€ 

15003 730,00€ 1.427,60€ 1.268,11€ 6.724,94€ 35,89€ - 

15004 - - 1.540,00€ 1.014,46€ - - 

15005 - 4.420,00€ 2.000,00€ 150,00€ 737,43€ - 

15006 1.680,00€ 9.692,90€ 2.000,00€ - 138,00€ - 

15007 3.325,00€ 14.913,96€ 24.184,00€ 1.460,00€ 2.066,74€ 41,00€ 

15008 1.640,00€ 3.210,00€ 390,00€ 98,00€ 1.805,47€ 562,89€ 

15009 3.810,00€ 12.735,00€ 2.630,00€ 3.539,99€ 721,26€ 1.112,00€ 

15010 2.070,00€ 21.785,02€ 13.160,00€ 1.380,05€ 911,01€ 291,50€ 

15011 2.735,00€ 11.070,00€ 7.970,00€ 3.450,45€ 1.000,92€ 476,43€ 

15190 - 690,00€ 390,00€ - 997,45€ - 

Non consta  - 380,00€ -  550,02€  - - 

TOTAL 15.990,00€ 92.875,21€ 58.763,11€ 26.271,67€ 9.267,81€ 4.646,10€ 

 

 

A. Fianzas 

Houbo, ao longo de 2019, un total de 44 axudas destinadas a sufragar os gastos de fianza 

dos diferentes aloxamentos (tanto de vivendas como de habitacións). Deste total de 

axudas, en 20 casos o pago combinouse tamén co importe da primeira ou primeiras 

mensualidades do alugueiro. Igualmente, en 4 ocasións combináronse con outros 

conceptos derivados do propio aluguer, tales como o seguro por impago. As axudas 

permitiron, pois, acceder a aloxamento normalizado e facer fronte aos gastos iniciais do 

mesmo. 

En canto á contía, o máis habitual é que o importe concedido fora de 400€, se ben 

establécese un rango entre un mínimo de 120€ e un máximo de 1.000€. O importe medio 

foi, pois, de 357,73€ e o total destinado a este concepto, de algo menos de 16.000€, cifra 

algo inferior á rexistrada en 2018 (nese ano concedéronse un total de 50 axudas por fianzas 

por un valor total de 18.478€).  

A distribución das axudas por fianza é case equilibrada e cada un dos estratos calculados 

supón en torno ao 25% do total. 

 
Gráfico 8: Distribución das axudas por fianza segundo o seu importe (%) 
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B. Vivenda 

As axudas para o aluguer das vivendas son as que maior contía concederon, cun total de 

92.875,21€. Este dato dá conta do valor que tiveron estas axudas no ano 2019 para 

garantir o acceso a unha vivenda digna e normalizada. Tanto en número como en contía 

estes datos supoñen un descenso con respecto a 2018. Porén, en 2019 houbo un 

incremento do gasto en aloxamentos hostaleiros, circunstancia de carácter máis eventual 

e que pode explicar parcialmente o descenso no número de axudas por aluguer.  

A realidade máis común é que a axuda vaia dirixida a pagar un único mes de aluguer por 

un importe de 400€. Non obstante os valores mínimos e máximos presentan un rango moi 

elevado. Por exemplo, o importe mínimo foi de 150€ mentres que o importe total máximo 

foi de 1.800€ (neste caso, pagáronse ata 6 meses de cota de aluguer). O aluguer mensual 

máis elevado foi de 612,60 €. 

 

Axuda mínima concedida 150,00 € (1 mes) 

Axuda máxima concedida 1.800,00 € (6 meses) 

Prezos de aluguer mensual 150,00 € – 612,60 € 

Axuda máis habitual 400,00 € 

 

 

Máis da metade dos alugueres pagados a través destas axudas teñen un importe de entre 

300€ e 400€. Non obstante, en máis do 43% dos casos (en 67 ocasións) o pago incluíu 

máis dunha mensualidade, polo que a distribución do importe total das axudas é algo 

diferente.  

 
Gráfico 9: Distribución das axudas por vivenda segundo o seu importe (%) 
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Gráfico 10: Meses de aluguer de vivenda pagados coa axuda (%) 

 

 

Debido ao pago de varias mensualidades, 6 de cada 10 axudas á vivenda tiveron un importe 

superior aos 400€. Máis en concreto, unha cuarta parte das axudas superaron os 700€ 

chegándose ata un máximo de 1.800€ de axuda. 

Aínda que non se poden considerar axudas de repetición, o pago de varios meses de 

aluguer implica unha situación de emerxencia non necesariamente puntual, posto que se 

mantén no tempo, especialmente pola demora na concesión de determinadas axudas como 

por exemplo a RISGA. 

 
Gráfico 11: Distribución do importe total por vivenda (nº de axudas) 

 

 

Finalmente, preséntase a distribución das axudas destinadas ao alugueiro de vivendas e a 

distribución dos importes totais. Neste caso, é relativamente coincidente, xa que o maior 

volume de axudas coincide co maior volume económico (CP 15010). A principal diferenza 

dáse na zona 15007, que concentra proporcionalmente máis axudas que importe total. Isto 

quere dicir que o gasto medio é inferior ao que se dá, por exemplo, na zona 15010. 
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Ilustración 2:  
   Número de axudas para vivenda     Importe total das axudas para vivenda 

 

 

 

C. Habitación 

O aluguer por habitación é o concepto que maior número de axudas concentra, xa que se 

concederon 221 axudas para esta cuestión. Non obstante, a contía total é sensiblemente 

inferior á concedida para vivenda, xa que para habitación destináronse case 59.000€. Estas 

cifras (tanto número como importe total) son superiores ás que se rexistraron en 2018, 

onde se recolleron 173 axudas por un total de 53.956€. 

Ao igual que no caso das vivendas, o máis común é que a axuda se destine a pagar unha 

única mensualidade, situándose os importas pagados entre os 60€ e os 800€ 

(correspondentes estes últimos a 4 mensualidades).  

 

Axuda mínima concedida 60,00 € (1 mes) 

Axuda máxima concedida 800,00 € (4 meses) 

Prezos de aluguer mensual 60,00 € – 380,00 € 

Axuda máis habitual 200,00 € 

 

Máis da metade dos alugueres de habitacións teñen un importe mensual de entre 150€ e 

200€. En 2 de cada 3 casos a axuda só implicou unha mensualidade, os importes totais 

presentan unha distribución diferente, xa que o 24% (53 casos) sitúanse entre 200€ e 300€ 

e case o 30% (64 axudas) superou os 300€. 
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Gráfico 12: Distribución das axudas e do importe total por habitación (%)  

 

 
 

Gráfico 13: Distribución das axudas e do importe total por habitación  (%) 

 

 

Con respecto á distribución zonal das axudas por habitación, é a zona 15007 onde se 

concentra tanto o maior volume (91 casos) como o maior importe concedido (24.184,00€), 

cifras que superan amplamente ás rexistradas no código 15010 (50 e 13.160,00€, 

respectivamente). Este tipo de aloxamento está, pois, moi concentrado xeograficamente e 

pode supor de xeito indirecto un indicador das bolsas de precariedade habitacional dentro 

da cidade. 
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Ilustración 3:  
           Número de axudas para habitación   Importe total das axudas para habitación 

 

 

 

D. Subministros e outros conceptos 

Neste apartado preséntanse as principais magnitudes relativas ás axudas que non se 

concederon directamente para garantir un acceso á vivenda. É dicir, son aquelas relativas 

ás estancias en aloxamentos temporais (establecementos hostaleiros), ao pago de 

subministros e a outros conceptos máis variados. 

En 2019 concedéronse un total de 86 axudas relacionadas con estas tipoloxías, das cales 

40 foron para o pago de subministros, 32 para aloxamentos e 14 para outras cuestións. 

En primeiro lugar, os gastos de subministros sumaron un total de algo máis de 9.200€, 

cunhas axudas individuais que van dende os 9€ ata os 771€, cunha media de 231,70€. As 

contías máis baixas débense polo xeral ás partes proporcionais de gastos en pisos 

compartidos, mentres que as máis altas concentran o pago de débedas de varios ata 6 

meses.  

Os pagos por estancias en aloxamentos temporais son os máis elevados, posto que suman 

un total de 26.271,67€, cun promedio de 821€. O rango das axudas é moi diverso e vai 

dende os 98€ (de estancias puntuais) ata algo máis de 6.000€, pagados por estancias e 

manutencións de máis de dous meses.  

Finalmente, destináronse 14 axudas a outros conceptos, por un importe total de 

4.646,10€, o cal supón unha media de 331,90€. O importe mínimo foi de 11€, mais o 

máximo chegou ata os 1.112€. Os conceptos que se subvencionaron nestas axudas foron: 
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▪ Gastos fixos de aluguer e seguro por impago. 

▪ Mudanza. 

▪ Pago de cotas da hipoteca. 

▪ Comedor escolar. 

▪ Escola infantil. 

En conxunto, as 86 axudas integradas baixo o epígrafe “outros conceptos” tiveron un 

importe medio de 467,30€. Case un terzo das axudas (64%) concederon menos de 300€, 

polo que se ve que en xeral son axudas de contía limitada. Non obstante, en algo máis do 

9% superaron os 1.000€, dato que indica a importancia do Programa A Flote para dar 

solución a circunstancias eventuais de gravidade. 

 

Gráfico 14: Distribución da número de axudas por “outros conceptos” segundo o seu importe (%) 

 

 

 

2.3. DERIVACIÓNS AO PROGRAMA 

A. Unidades de derivación 

As demandas e necesidades das persoas beneficiarias do Programa A Flote son avaliadas 

dende os Servizos Sociais municipais e derivadas naqueles casos onde as circunstancias así 

o aconsellan. As axudas, pois, son propostas polas diferentes profesionais e tramitáronse 

dende os diferentes centros e unidades da cidade.  

As axudas derivadas polos Equipos de Atención Social (EAS) son as máis numerosas, xa que 

334 expedientes (un 73% do total) foron tramitados por este servizo, a través do Servizo 

de Información e Orientación (SIVO). Isto é debido a que son, por norma xeral, os puntos 

de entrada das persoas aos Servizos Sociais municipais. En concreto, os centros que máis 

axudas tramitaron foron: Os Mallos (74), Monte Alto (53) e Labañou (51). 

A segunda orixe das derivacións máis numerosa é o equipo encargado da Renda Social 

Municipal, que tramitou o 17% das axudas (77), mentres que, en terceiro lugar, o Equipo 

de Inclusión Social (EMIS) derivou 34. Finalmente, hai un limitado número de casos onde 

as axudas foron tramitadas por outros servizos, nomeadamente o CIM e a Casa de acollida 
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(2 axudas) e o equipo de Hábitat Digno, adscrito á Concellería de Urbanismo, con outras 6 

axudas. 

 
Gráfico 15: Unidades de derivación dos expedientes (%) 

 

 

B. Motivos da derivación 

Dende os Servizos Sociais do Concello da Coruña regúlanse unha serie de prestacións de 

emerxencia destinadas a sufragar gastos eventuais ou extraordinarios que resultan 

imprescindibles para axudar a combater, ou polo menos a suavizar, situacións marxinais ou 

de extrema precariedade. Para acceder a estas prestacións é preciso cumprir unha serie de 

requisitos de acceso, recollidos na normativa local. Non obstante, a situación das persoas 

ou familias que precisan destas axudas non sempre implica o cumprimento de ditos 

requisitos (por exemplo, carecen de contrato de aluguer, teñen débedas tributarias, etc.). 

Nestes casos é onde o Programa A Flote actúa, mais para a tramitación das axudas os 

Servizos Sociais deben recoller cales son motivos tidos en conta á hora de propor a súa 

derivación. 

Durante o ano 2019 estes motivos foron moi variados e, en moitos casos, múltiples, xa que 

para unha mesma unidade familiar recolléronse diferentes circunstancias. En concreto, o 

15% das axudas foron tramitadas para unidades familiares onde operaban varios motivos 

de derivación de xeito simultáneo. 

 
Táboa 6: Motivos de derivación 

MOTIVOS DE DERIVACIÓN 

  Nº DE AXUDAS % AXUDAS 

Acadar o máximo importe anual permitido 3 0,7% 
Débedas coa Administración 65 14,5% 

O arrendador non facilita documentación 10 2,2% 

Contrato que non reúne requisitos formais 4 0,9% 

Incompatibilidade con RSM 5 1,1% 

Sen contrato de aluguer 122 27,2% 

Situación irregular ou outros motivos 142 31,7% 

Urxencia inaprazable 30 6,7% 

Varios motivos 67 15,0% 

Non consta 12 2,6% 

TOTAL 460 100% 

73%
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Tomando os motivos de derivación de maneira independente4 vese que en 4 de cada 10 

axudas existía unha situación irregular ou outros motivos e que nun terzo delas a principal 

dificultade para acceder a outras axudas é que non existe contrato de aluguer. En case o 

11% das axudas, a situación é de urxencia inaprazable e por iso a súa derivación ao 

Programa. 

 
Gráfico 16: Porcentaxe de axudas segundo motivo de derivación  

 
NOTA: O sumatorio é superior ao 100% xa que nas axudas onde hai varios motivos de derivación contabilízanse por 

separado 

 

 

O maior número de axudas teñen asociadas, como motivo de derivación, unha situación 

irregular ou outros motivos e, en consecuencia, son as axudas máis cuantiosas. A falta de 

contrato de aluguer actúa nun terzo dos casos, mais o seu importe medio é dos máis baixos 

xa que se relaciona en grande medida con alugueiros de habitacións, cun coste moito máis 

limitado. 

As axudas nas que un dos seus motivos é que existe unha urxencia inaprazable presentan 

unha contía media non moi elevada (434,73€), o cal implica que son situacións de 

emerxencia concretas que se poden solventar cun investimento limitado. Porén, cando 

existen débedas coas administracións as contías medias son superiores (561,02€), o cal 

parece indicar unha situación de maior precariedade e máis mantida ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

4 Hai axudas que se solicitaron por varios motivos simultáneamente, pero neste caso optouse por presentar os 
resultados para cada tipo de derivación. Por exemplo, no 40,9% das axudas tramitadas dáse unha situación 
irregular e no 34,3% non hai contrato de aluguer, pero unha mesma axuda poderiase derivar por ambos 

motivos. Nese caso, esa axuda estaría contabilizada dúas veces para esta parte do epígrafe. 
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Táboa 7: Axudas segundo motivos de derivación 

DATOS DAS AXUDAS SEGUNDO O MOTIVO DE DERIVACIÓN 

 AXUDAS % AXUDAS 
TOTAL 

IMPORTE 
CONTÍA 
MÍNIMA 

CONTÍA 
MÁXIMA 

CONTÍA  
MEDIA 

Situación irregular ou outros 
motivos 188 40,9% 88.177,94€ 55,24€ 6.007,52€ 469,03€ 

Sen contrato de aluguer 158 34,3% 56.127,97€ 60,00€ 1.350,00€ 355,24€ 
Débedas coa Administración 80 17,4% 44.881,63€ 92,73€ 1.500,00€ 561,02€ 

Urxencia inaprazable 50 10,9% 21.736,57€ 150,00€ 1.350,00€ 434,73€ 
O arrendador non facilita 

documentación 17 3,7% 8.522,90€ 125,00€ 1.260,00€ 501,35€ 

Incompatibilidade con RSM 11 2,4% 3.695,08€ 100,08€ 670,00€ 335,92€ 
Contrato que non reúne 

requisitos formais 7 1,5% 4.390,00€ 280,00€ 1.420,00€ 627,14€ 

Acadar o máximo importe anual 
permitido 5 1,1% 4.050,00€ 400,00€ 1.800,00€ 810,00€ 

Titular sen habilidades para 
xestionar documentación 2 0,4% 1.320,00€ 440,00€ 880,00€ 660,00€ 

Non consta 12 2,6% 8.051,78€ 195,00€ 2.408,00€ 670,98€ 

TOTAL 460 100 207.813,90€ 55,24€ 6.007,52€ 451,77€ 

NOTA: O sumatorio é superior ao 100% xa que  nas axudas onde hai varios motivos de derivación contabilízanse 

por separado 

 

 

2.4. PRAZOS E MODALIDADES DE PAGO 

A. Prazos 

Unha das principais razóns de ser do Programa A Flote é o de solventar situacións de 

urxencia extrema debido tanto a situacións límite como á demora que se dá en 

determinados casos á hora de acudir aos Servizos Sociais municipais. Debido a isto, é 

imprescindible unha xestión áxil e eficiente, así coma un pago o máis inmediato posible, co 

obxecto de ofrecer unha solución útil e para evitar unha situación de emerxencia maior. 

Neste apartado dáse conta dos prazos de pago que se están a cumprir no Programa (dito 

prazo cóntase dende a data de entrada da solicitude municipal na Fundación ata a data de 

orde de pago da axuda). 

No ano 2019 algo máis da metade das axudas (en concreto, 234) foron pagadas nun prazo 

máximo de 24 horas, o cal dá unha idea da eficiencia na execución das mesmas. Só 56 

axudas tardaron máis de 96 horas en ser ingresadas. 

Axudas tramitadas en menos de 24 horas 234 

Axudas tramitadas en menos de 48 horas 312 

Axudas tramitadas en menos de 72 horas 346 

Axudas tramitadas en menos de 96 horas 401 

 

A demora media no pago das axudas sitúase nos 2,5 días, establecéndose a demora máxima 

nos 42 días (1 único caso). Un 11% das axudas (51) foron pagadas no mesmo día da súa 

solicitude.   
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Esta rapidez nos pagos permite que o Programa axude a persoas que por diversas 

circunstancias están en situacións de especial vulnerabilidade ou emerxencia e que non 

poden agardar por outras axudas municipais ou que non poden acceder a elas. 

 
Gráfico 17: Prazos de pago das axudas (%) 

 

 

 

B. Modalidades de pago 

Nas axudas do Programa A Flote hai dous tipos de pagamento: pago delegado ou pago á 

persoa beneficiaria. O pago delegado faise directamente ao provedor ou á persoa acredora 

do servizo. É dicir, sería o pago directo á persoa propietaria da vivenda ou ás empresas de 

subministros, por exemplo.  

O pago directo á persoa beneficiaria é moito máis minoritario, xa que sería necesario un 

seguimento do mesmo para comprobar que finalmente esa cantidade se emprega para o 

fin para o que se solicitou. 

A modalidade preferente para facer efectivas as axudas do Programa é o pago delegado. 

Así, o 96% das axudas tramitadas tiveron este destinatario final. 

 A forma de pago principal é a transferencia bancaria, xa que é a vía máis inmediata, directa 

e fiable para comprobar que dita axuda se vai destinar ao fin para o que se solicita. Esta é 

a modalidade que se empregou en todas as axudas por pago delegado. Só naqueles casos 

onde a persoa beneficiaria foi a receptora inicial dos cartos levouse a cabo algún medio de 

pago alternativo.  

Tal e como apuntamos, as 439 axudas realizadas por pago delegado foron feitas a través 

de transferencia bancaria, mentres que das 17 axudas pagadas directamente ao 

beneficiario/a, só 8 foron feitas por este método. O resto foron feitas mediante ingreso 

directo en conta, cheque nominativo ou pago por caixa, debido a circunstancias concretas 

de cada un dos casos. Por exemplo, os pagos por caixa foron realizados porque o 

propietario non quixo firmar o pago delegado e esixiu un pago en metálico. 
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Gráfico 18: Tipos de pago e modalidade de pago (%) 
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3. PERSOAS BENEFICIARIAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Das 460 axudas tramitadas en 2019, rexistráronse un total de 327 de unidades familiares 

que accederon ás mesmas. As persoas titulares de ditas axudas presentan unha distribución 

por xénero semellante á do total poboacional da cidade. En concreto, o 55% da veciñanza 

da Coruña maior de 18 anos son mulleres5, cifra que se incrementa lixeiramente no caso 

das persoas beneficiarias do Programa A Flote (56,3%). Especificamente, recibiron as 

axudas 184 mulleres e 143 homes. 

 
Gráfico 19: Persoas beneficiarias segundo xénero 

 

Con respecto á idade, as persoas beneficiarias caracterízanse por situarse, en 8 de cada 10 

casos, entre os 30 e o 64 anos. É dicir, é moi pouco habitual que xente nova ou xente maior 

recorran a estas axudas. A media de idade, pois, sitúase nos 44 anos. En concreto, tan só 

17 persoas maiores de 65 anos accederon ao programa (só 4 persoas superan os 70 anos).  

 
Gráfico 20: Persoas beneficiarias segundo grupos de idade 

 

 

5 Padrón Municipal de Habitantes (2019). INE. 
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A comparativa cos datos municipais por idade indica que no Programa A Flote hai unha 

maior proporción de persoas entre os 30 e os 44 anos (de feito, é o colectivo máis 

numeroso). A case nula presenza de persoas de 65 anos ou máis pode ter unha explicación 

multicausal, xa que este colectivo pode estar accedendo a outras axudas, soe contar con 

algún tipo de ingreso en forma de pensión, conta con certas redes de apoio e non soe 

acceder ao Servizos Sociais de xeito tan habitual coma outros colectivos (inmigrantes 

irregulares, poboación en risco de exclusión, etc.). 

 
Táboa 8: Distribución por idades das persoas beneficiarias 

COMPARATIVA PERSOAS BENEFICIARIAS – POBOACIÓN MUNICIPAL 

 
PERSOAS  

BENEFICIARIAS 
% PERSOAS 

BENEFICIARIAS 

POB. MAIOR  
18 ANOS 

(A CORUÑA) 

% POB. MAIOR 
18 ANOS 

(A CORUÑA) 

Menos de 30 anos 37 12,5% 25.075 13,6% 
Entre 30 e 44 anos 132 44,7% 53.518 28,9% 
Entre 45 e 64 anos 109 36,9% 71.035 38,4% 

65 anos ou máis 17 5,8% 60.340 32,6% 

TOTAL 295 100% 184.893 100% 

Fonte: Elaboración propia e Padrón Municipal de Habitantes (2019) 

 

Contabilizando a distribución por xénero en cada grupo de idade, ofrécese unha radiografía 

máis completa da realidade das persoas beneficiarias do Programa. En termos xerais, os 

aspectos máis destacados acerca desta cuestión son: 

▪ Masculinización dos beneficiarios/as menores de 30 anos. A distribución entre o 

conxunto da poboación municipal nos menores de 30 anos sitúase en torno ao 50% 

de homes e de mulleres. Non obstante, no caso do Programa, hai unha maior 

proporción de homes novos (56%-43%). Esta cuestión pode ser debida, entre 

outras razóns, ás características de determinadas poboacións inmigrantes, de 

menor idade e perfil masculino como por exemplo, os colectivos africanos. 

▪ Marcada feminización entre os 30 e 44 anos. Neste tramo de idade (o máis 

numeroso do todos), dúas de cada tres persoas beneficiarias son mulleres, dato que 

dá conta da maior vulnerabilidade das mulleres fronte a situacións próximas á 

exclusión ou de emerxencia social. 

▪ Importante masculinización do perfil entre as persoas maiores. Finalmente, 9 das 

17 persoas beneficiarias maiores de 64 anos son homes (53%), mentres que na 

distribución poboacional municipal os homes supoñen o 40%. A principal diferenza 

nos beneficiarios/as do programa é que os homes sitúanse nunha situación de 

maior precariedade e emerxencia social: ningún conta con familia próxima e operan 

circunstancias de exclusión (alcoholismo, senfogarismo, etc.). As mulleres maiores, 

en cambio, contan cunhas circunstancias máis diversas nas que non se recollen 

situacións tan extremas.  
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Gráfico 21: Distribución por xénero e idade das persoas beneficiarias (%) 

 

 

 

3.2. ORIXE E NACIONALIDADE 

A. Datos xerais 

Unha das principais características das persoas beneficiarias do Programa A Flote é que 

son maioritariamente orixinarias doutros países. É dicir, a situación de emerxencia social é 

moito máis habitual entre persoas inmigrantes que entre nacionais. En concreto, o 57% das 

persoas beneficiarias son dunha nacionalidade diferente á española, mentres que no total 

da poboación municipal as persoas estranxeiras supoñen só o 5,3%6. A súa situación de 

migración suponlles un maior risco de exclusión social e, polo tanto, de necesidade de optar 

por estas axudas. 

A proporción segundo continentes de orixe tamén presenta algunhas diferenzas con 

respecto á poboación residente no concello: entre as persoas receptoras das axudas hai 

unha maior proporción de orixinarias de América e África. Por exemplo, dúas de cada tres 

persoas estranxeiras que recibiron axuda do Programa son americanas, mestres que no 

conxunto da poboación inmigrante da cidades, supoñen só o 53%. Esta circunstancia dáse 

tamén coas orixinarias de África (22% no Programa e 14% no conxunto da poboación). A 

escasa presenza de persoas de Europa ou de Asia pode deberse a que estes colectivos 

soen contar cunha rede de apoios maior. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

6 Padrón Municipal de Habitantes (2019). INE. 
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Gráfico 22: Persoas beneficiarias segundo orixe 

 

 

En canto ao país específico de orixe, son ampla maioría as persoas que proveñen de 

Venezuela, froito en moitos casos do retorno de descendentes de emigrantes españois no 

país (40 casos, 21,3% do total de inmigrantes receptores de axudas). En menor medida, as 

persoas orixinarias de Colombia supoñen tamén un importante colectivo receptor das 

axudas (12,2%). 

 
Gráfico 23: Nº de persoas beneficiarias segundo país de orixe 
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Estes dous países son tamén os que máis individuos proporcionan ao colectivo inmigrante 

na cidade (11,8% e 7,5%). Non obstante, Brasil, Senegal e Marrocos son tamén colectivos 

numerosos na Coruña, en proporcións semellantes ás que se dan entre as persoas 

estranxeiras beneficiarias do Programa. 

 

B. Xénero e idade 

Cada un dos colectivos estranxeiros que recibiron axudas durante 2019 conta cunhas 

características particulares. Así, máis de tres cuartas partes das persoas que proveñen de 

África e recibiron axudas do Programa son homes. Este colectivo, xa de por si 

masculinizado, presenta unha proporción de homes aínda maior que no conxunto da cidade 

(77% e 70%), especialmente no caso dos marroquís. 

O efecto contrario ocorre entre as persoas suramericanas: o 70% das persoas con esta 

orixe que recibiron axudas (28) son mulleres (no cómputo total do colectivo no concello, 

as mulleres supoñen o 57%). É dicir, as situacións de emerxencia social son máis habituais 

entre as mulleres, moi especialmente entre as mulleres venezolanas.   

 
Gráfico 24: Persoas beneficiarias segundo país de orixe e xénero (%) 

 

 

As circunstancias migratorias son diferentes en cada colectivo e unha das características 

máis habituais na migración africana é que se trata en maior medida de homes novos que 

veñen sos para aforrar ou para traer posteriormente ao resto da familia. A migración 

suramericana é, en termos xerais, algo diferente, posto que é principalmente feminina e ten 

presente en maior medida unha compoñente familiar.  

Así, estas características reflíctense nos beneficiarios/as do Programa, xa que as persoas 

receptoras de orixe africana son as que presentan unha estrutura máis xuvenil (o 35% 

contan con menos de 30 anos). En concreto, a idade media dos receptores/as que 

proveñen de África é de 35 anos, moi por debaixo dos 48 que rexistran os beneficiarios/as 

españois, colectivo máis envellecido de todos os analizados.  
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Gráfico 25: Media de idade das persoas beneficiarias segundo orixe 

 

 
Gráfico 26: Distribución por idades das persoas beneficiarias segundo orixe (%) 

 

 

C. Distribución por zonas 

En canto á distribución da poboación estranxeira por zonas, os maiores volumes rexístranse 

nos códigos postais 15007, 15010 e 15011 (50, 43 e 23 casos, respectivamente).  

En cambio, a proporción españois-estranxeiros ofrece uns datos algo diferentes. En 

concreto, a zona onde a proporción de receptores/as estranxeiros de axudas é maior é no 

15004 e no 15005, cun 80% e un 71%. Na zona dos Mallos e Sagrada Familia (15007) hai 

un 61% de beneficiarias de orixe foráneo, o cal implica que é unha zona onde o colectivo 

de persoas con nacionalidade española en situacións de emerxencia é tamén moi 

numeroso.  

É dicir, en determinados barrios da cidade (tradicionalmente máis acomodados) hai poucas 

persoas beneficiarias do Programa A Flote pero estas soen ser, na maioría dos casos, 

estranxeiras. Noutros barrios tradicionalmente máis modestos ou populares, a situación de 

emerxencia non está tan concentrada no colectivo inmigrante e afecta en maior medida á 

poboación española. Por exemplo, en Monte Alto o número de beneficiarios/as españois 

duplica ao de estranxeiros/as. 

Nas zonas con maior volume de beneficiarios/a proporción de inmigrantes sitúase por riba 

do 55%, chegando ata o 67% no caso do código postal 15010.      
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Ilustración 4:  
   Número de receptores estranxeiros/as    % de receptores estranxeiros/as 

 

 

 

D. Situación administrativa 

Finalmente, é importante incidir en que só unha de cada tres persoas que recibiron axudas 

en 2019 residen legalmente na cidade (61). A situación irregular é, obviamente, un 

importante factor de exclusión social e, polo tanto, contribúe a xerar ou empeorar 

situacións de emerxencia. Ademais das 100 persoas en situación irregular, rexístranse 

tamén 27 persoas que teñen presentada unha solicitude de protección internacional. 

Segundo a súa orixe, os colectivos con maior proporción de persoas en situación irregular 

son os de orixe africana (case 2 de cada 3) e, en menor medida, procedentes de América 

(algo más da metade están en dita situación). A proporción de solicitantes de protección 

internacional invértese e son moito máis numerosas entre as persoas suramericanas, moi 

especialmente no caso da poboación venezolana. Así, das 27 solicitantes de protección 

internacional, 19 proveñen de Venezuela (70%).  
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Gráfico 27: Distribución das persoas estranxeiras segundo situación administrativa 

 

 
Táboa 9: Situación administrativa segundo orixe 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA SEGUNDO ORIXE 

 
RESIDENCIA 

LEGAL 

% 
RESIDENCIA 

LEGAL 

SITUACIÓN 
IRREGULAR 

% SITUACIÓN 
IRREGULAR 

SOLICITUDE 
PROTECCIÓN 

 INTERNACIONAL 

% SOLICITUDE 
PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 

Europa 12 60,0% 8 40,0% 0 0,0% 

América 34 28,8% 60 50,8% 24 20,3% 

África 11 28,2% 25 64,1% 3 7,7% 

Asia 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Sen datos de orixe 4 40,0% 6 60,0% 0 0,0% 

TOTAL 61 32,4% 100 53,2% 27 14,4% 

NOTA: O sumatorio das porcentaxes faise en horizontal 

 

 

3.3. COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR 

A. Tipoloxía dos fogares 

A tipoloxía dos fogares mudou nas últimas décadas de maneira clara en toda a sociedade, 

mais non do mesmo xeito en cada un dos estratos sociais nin en cada país do mesmo xeito. 

Nas cidades galegas, por exemplo, a porcentaxe de fogares unipersoais incrementouse de 

xeito significativo na última década, baixando de maneira paralela a proporción de parellas 

con fillos ou de familias extensas7. 

As persoas en risco de exclusión contan cunhas características propias que difiren en 

termos xerais do conxunto da poboación. Así, entre as persoas que recibiron algunha axuda 

do Programa A Flote, case a metade viven sos e conforman un fogar unipersoal (157 

persoas), cuestión que pode complicar a existencia de redes de apoio.  

Outro factor clave para entender as situacións de emerxencia rexistradas é comprobar que 

en 62 casos o fogar está conformado por unha muller soa e as súas fillas e fillos. En cambio, 

 

7 Entre 2007 e 2018 a porcentaxe de fogares unipersoais pasou do 18,7% ao 24,4% nos municipios 
galegos de máis de 50.000 persoas. Datos da Enquisa estrutural a fogares (IGE). 
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só hai 4 casos de fogares monoparentais. Ademais da evidente desigualdade por xénero, 

hai que ter en conta que ser muller ao cargo dun fogar monomarental é un factor de risco 

á hora de poder obter recursos para facer fronte ás circunstancias eventuais de urxencia. 

 

Gráfico 28: Tipoloxía dos fogares 

 

 

Segundo o xénero da persoa solicitante da axuda, compróbase que case o 70% dos homes 

conforman un fogar unipersoal, mentres que no caso das mulleres esta porcentaxe é só do 

32%. Estes datos implican dúas cuestións: por un lado, o elevado volume de mulleres con 

persoas ao cargo, feito que pode dificultar a súa inserción, pero por outro, unha importante 

bolsa de vulnerabilidade entre a poboación masculina que pode estar indicando situacións 

de marxinalidade extrema, especialmente entre persoas de máis idade.  

De feito, o 82% das persoas de máis de 65 anos conforman un fogar unipersoal e unha de 

cada catro persoas de entre 30 e 44 anos, son as persoas de referencia en fogares 

monomarentais. 

 
Gráfico 29: Tipoloxía dos fogares segundo idade (%) 

 

Observando a tipoloxía dos fogares segundo orixe, as persoas que proveñen de África son 

as que viven, en maior proporción, soas (74%). Tal e como se apuntou anteriormente, esta 

é unha das principais características migratorias do colectivo. As persoas suramericanas 
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presentan unha tipoloxía algo diferente, xa que o seu proxecto migratorio é familiar (hai 

elevada presenza, por exemplo, de familias venezolanas completas). 

 
Gráfico 30: Tipoloxía dos fogares segundo orixe (%) 

 

 

B. Tamaño da unidade familiar e número de menores 

En concordancia co anterior, o tamaño do fogar é de 2,1 persoas, xa que dúas terceiras 

partes das persoas beneficiarias (223) viven en fogares de menos de 3 individuos. O 

tamaño máximo dos fogares rexistrados é de 7 persoas, mais só 21 das persoas 

beneficiarias conviven en fogares de 5 membros ou máis.  

En consecuencia, o numero total de persoas que se beneficiaron directa ou indirectamente 

do Programa A Flote é de 689. 

 
Gráfico 31: Tamaño dos fogares 

 

 

O tamaño medio dos fogares no conxunto das persoas beneficiarias é de 2,1 mais hai 

grandes diferenzas en función das principais características sociodemográficas. Por 

exemplo, en xeral as mulleres conviven cunha maior cantidade de persoas que os homes. 

O número de membros promedio do fogar decrece significativamente ao incrementarse a 

idade da persoa titular da axuda (só 1,3 membros a partir dos 65 anos). No caso das 

distintas nacionalidades, as persoas africanas presentan un tamaño medio do fogar moi 
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inferior ao do resto de persoas. En concreto, as persoas orixinarias de Perú e Venezuela 

presentan os maiores tamaños medios do fogar (3,1 e 2,6 persoas, respectivamente), 

mentres que Marrocos ou Senegal presentan os máis pequenos (1,6 e 1,4). 

 
Gráfico 32: Tamaño medio dos fogares (nº de persoas) 

 

 

Para finalizar o presente apartado, é preciso mencionar que en 144 fogares hai presenza 

de menores, sendo o máis habitual a presenza dunha única persoa menor de idade (74 

casos). O conxunto total de menores beneficiarios/as foi de 244.  

Máis en concreto, nos fogares monomarentais residen un total de 84 menores (6 no caso 

de fogares monoparentais), o cal implica un terzo do total de menores beneficiarios/as, 

mentres que nas familias nucleares conviven ata un total de 134 menores.  

 
Gráfico 33: Número de menores nas unidades de convivencia 

 

 

C. Redes de apoio 

En circunstancias habituais, as dificultades económicas puntuais ás que pode facer fronte 

unha persoa poden ser solventadas por unha rede de apoio informal composta por 

familiares, amizades, etc. No caso das persoas en risco de exclusión que acceden ao 

Programa A Flote non poden contar con este apoio informal por diversas circunstancias, 
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mais a inmensa maioría é porque non conta con ningunha rede de apoio que lles poidan 

axudar nestes casos extremos ou urxentes.  

Así, 260 persoas (85%) non teñen unha rede de apoio máis ou menos habitual, mentres 

que só o 9% (27) contan cun apoio habitual pero que pode non ser suficiente  para 

solucionar determinados problemas económicos urxentes (de aí a necesidade de acceder 

ao Programa). 

 
Gráfico 34: Redes de apoio 

 

 

As persoas de menor idade son as que presentan unha situación onde a presenza de redes 

de apoio é menos, xa que case 34 das 35 persoas menores de 30 anos afirman non poder 

contar con ese apoio. Esta situación é moi semellante á das persoas orixinarias de países 

africanos, moito máis expostos a buscar solucións de xeito individual. 

 
Gráfico 35: Redes de apoio segundo idade e orixe (%) 
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D. Familias con menores 

Brevemente, farase unha descrición das principais características sociodemográficas 

daqueles fogares nos que hai menores, xa que é esta unha das poboacións que precisa de 

maior protección.  

En primeiro lugar, os fogares nos que conviven menores están claramente feminizados, 

posto que tres cuartas partes teñen como persoa solicitante da axuda a mulleres (75%), 

mentres que nos fogares sen menores os homes solicitantes son maioría (58%). Máis en 

concreto, o 42% das unidades familiares onde hai menores son fogares monomarentais, 

dato que pode suxerir unha situación de maior vulnerabilidade. En cambio, aqueles fogares 

onde non se rexistra ningunha persoa menor de idade son maioritariamente fogares 

unipersoais (85%). 

 

Gráfico 36: Fogares segundo xénero da persoa solicitante (%) 

 

 

Con respecto á idade, hai claras diferenzas xa que nos fogares con menores a idade media 

da persoa solicitante é case 7 anos inferior á das persoas que non conviven con menores 

(40 e 47 anos, respectivamente).  

A composición dos fogares segundo nacionalidade de orixe da persoa solicitante tamén 

ofrece resultados claramente diferenciados: a metade dos fogares con menores están 

compostos por persoas orixinarias de América mentres que nos fogares sen menores o 

perfil maioritario é español. Por outro lado, a porcentaxe de fogares de orixe africana con 

menores é apenas do 6,6%, mentres que esta porcentaxe sube ata o 17% no caso de 

unidades familiares sen menores, dato que confirma novamente a tipoloxía migratoria de 

ámbolos dous colectivos. 
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Gráfico 37: Fogares segundo orixe da persoa solicitante (%) 

 

 

3.4. VIVENDA 

Durante o 2019, 286 persoas solicitaron axudas para facer fronte aos pagos para o seu 

aloxamento, das cales 260 foron solicitantes de axudas para a súa vivenda habitual, tanto 

para a vivenda completa (140) coma para unha parte da mesma (120). Os fogares con 

menores residen, maioritariamente, en vivendas de aluguer (58%) mentres que os fogares 

onde non hai menores rexistran unha maior presenza de aluguer de habitacións (67%) 

debido ao seu carácter principalmente unipersoal. 

 
Gráfico 38: Tipo de aloxamento 

 

 

Só 3 beneficiarios/as do Programa residen nunha vivenda da súa propiedade. Do resto de 

individuos dos que se teñen información, máis da metade (164) non teñen documento de 

aluguer que o acredite. Nestes casos, a evidencia da ocupación da vivenda en réxime de 

aluguer é contrastada polo persoal de Servizos Sociais que realiza a proposta de axuda.  
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Gráfico 39: Persoas con contrato nas vivendas de aluguer 

 

Os homes contan cunha menor proporción de contratos de aluguer que as mulleres (60% 

e 47%, respectivamente), ao igual que as persoas de menos de 30 anos, colectivo que 

presenta o maior volume de aloxamento irregular (máis do 60%). Con respecto á 

nacionalidade, as persoas inmigrantes son as que teñen en menor medida contratos de 

aluguer nas súas vivendas, especialmente no caso das orixinarias de África, que residen nun 

71% dos casos en aloxamentos sen contrato.  

Estes datos son, en grande medida, coincidentes coas persoas que residen en habitacións 

ou pisos compartidos. Isto presenta unha situación na que se pode observar certo perfil de 

aloxamento que permite identificar situacións de risco: maioritariamente os homes 

inmigrantes africanos de curta idade son os que residen en maior medida en vivendas 

compartidas sen contrato de aluguer. A vulnerabilidade deste colectivo pode ser, pois, 

extrema en certas circunstancias, posto que, como se viu anteriormente, non contan co 

respaldo dunha rede de apoio familiar. 

 
Gráfico 40: Contrato nas vivendas de aluguer segundo orixe (%) 

 

 

En todo caso, de maneira habitual o importe máis repetido que paga unha persoa 

beneficiaria do Programa polo aluguer da súa vivenda é de 400€, no caso de pisos 

completos, e de 200€ no caso de habitacións (a media é de 358,3€ e 189,5€, 

respectivamente). 
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3.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

A. Tipos de ingresos 

A situación de emerxencia na que se atopan as persoas receptoras das axudas do Programa 

A Flote teñen como elemento en común a falta de recursos económicos ou a limitación 

dos mesmos. Non obstante, a casuística é variada e non só se trata de persoas sen emprego 

ou sen ingresos habituais, se ben é certo que a gran maioría (190 individuos ou 58% dos 

casos) atópanse precisamente neste situación.    

Hai tamén un 19% (61 casos) que reciben algún tipo de axuda ou prestación. En canto aos 

ingresos por emprego, o máis habitual é que estes sexan irregulares, inestables ou 

precarios. Así, 36 persoas reciben os seus ingresos do emprego, se ben só 13 persoas teñen 

un emprego relativamente estable (incluídos empregos a media xornada). Os outros 23 

teñen empregos precarios ou esporádicos.  

O 12% das persoas receptoras de axudas do Programa sitúanse na economía mergullada 

(26 persoas) ou en actividades marxinais ou irregulares (6 e 4, respectivamente). 

 
Gráfico 41: Persoas segundo orixe dos seus ingresos 

 

Aprécianse, a este respecto, certas diferenzas por xénero, xa que a porcentaxe de homes 

sen ingresos nin axudas actuais é claramente superior ao que se dá entre as mulleres (74% 

e 46%). A distribución por idades indica que a situación é moito peor nos grupos máis 

extremos, posto que o 75% dos menores de 30 anos e o 88% dos maiores de 65 non teñen 

ningún tipo de ingreso (no resto de grupos de idade sitúase entre o 50% e o 57%). A 

poboación africana é a que conta cunha situación máis precaria, mentres que a 

suramericana é a que presenta unha maior proporción de actividades de economía 

mergullada. 

 

 

 

 

13
4%

23
7%

4
1%

26
8%

6
2%

4
1%

61
19%

190
58%

Emprego

Empregos esporádicos /
inestables / precarios
Desemprego / baixa laboral

Economía mergullada

Actividades marxinais

Ingresos irregulares

Axudas

Sen axudas nin ingresos



 

 

42 

Táboa 10: Tipo de ingresos segundo xénero 

ORIXE DOS INGRESOS 

 HOMES % HOMES MULLERES % MULLERES TOTAL % TOTAL 

Actividades marxinais 2 1,4% 4 2,2% 6 1,8% 

Axudas 18 12,6% 43 23,4% 61 18,7% 

Desemprego /  
baixa laboral 

1 0,7% 3 1,6% 4 1,2% 

Economía mergullada 5 3,5% 21 11,4% 26 8,0% 

Emprego 2 1,4% 11 6,0% 13 4,0% 

Empregos esporádicos / 
inestables / precarios 

7 4,9% 16 8,7% 23 7,0% 

Ingresos irregulares 2 1,4% 2 1,1% 4 1,2% 

Sen axudas nin ingresos 106 74,1% 84 45,7% 190 58,1% 

TOTAL 143 100% 184 100% 327 100% 

 
Táboa 11: Tipo de ingresos segundo orixe 

ORIXE DOS INGRESOS 

 ESPAÑA % ESPAÑA AMÉRICA % AMÉRICA ÁFRICA % ÁFRICA 

Actividades marxinais 2 1,4% 2 1,7% 1 2,6% 

Axudas 38 27,3% 15 12,7% 2 5,1% 

Desemprego /  
baixa laboral 

3 2,2% 1 0,8% 0 0,0% 

Economía mergullada 4 2,9% 18 15,3% 2 5,1% 

Emprego 6 4,3% 4 3,4% 2 5,1% 

Empregos esporádicos / 
inestables / precarios 

12 8,6% 7 5,9% 1 2,6% 

Ingresos irregulares 1 0,7% 2 1,7% 1 2,6% 

Sen axudas nin ingresos 73 52,5% 69 58,5% 30 76,9% 

TOTAL 139 100,0% 118 100,0% 39 100,0% 

 

 

 

B. Ingresos mensuais 

Para presentar os datos dos ingresos mensuais, empregaremos o Indicador Público de 

Renda de Efectos Múltiples (IPREM), xa que é o índice de referencia en España para 

asignación de axudas e subsidios en función dos ingresos. Para o ano 2019, a contía 

mantense sen trocos respecto de anos anteriores, polo que a cantidade mensual de 

referencia é de 537,94€.  

Tal e como apuntamos anteriormente, hai 190 persoas sen ingresos mensuais e 66 dos que 

non se recolleron datos, polo que o máis probable é que tampouco teñan ingresos 

habituais.  

Por outro lado, case 8 de cada 10 persoas con ingresos, contan con menos de 537,94€ ao 

mes e tan só 2 persoas superan os 800€ mensuais. Estes datos ilustran a precaria situación 

económica na que se atopan as persoas beneficiarias do Programa. 
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Gráfico 42: Persoas beneficiarias segundo ingresos mensuais 

 

 
Gráfico 43: Distribución dos ingresos mensuais  

 

 

Os ingresos mensuais medios dos beneficiarios/as foron durante 2019 de 390,48€, cifra 

moi afastada do IPREM e, en moita maior medida, do SMI. A contía mínima percibida foi de 

60€ e a máxima de 834€.  

Segundo o xénero, os homes presentan uns ingresos promedio algo inferiores ao das 

mulleres (361 e 396, respectivamente). Tendo en conta a orixe, a poboación inmigrante 

presenta ingresos inferiores á poboación española (432€), especialmente no caso da 

persoas orixinarias de América (350€). As persoas que conviven con menores de idade 

obteñen uns ingresos mensuais polo seu traballo sensiblemente inferiores que as que 

conforman fogares sen menores (293€ e 361€, respectivamente), mais son receptores en 

maior medida doutros ingresos por prestacións de tal xeito que os ingresos mensuais totais 

son case iguais en ámbolos dous grupos (393€ e 388€). 

Finalmente, confírmase que os ingresos que proveñen de actividades non reguladas ou de 

economía mergullada son significativamente máis escasos que os que teñen a súa orixe 

nun emprego ou en axudas e prestacións públicas. En concreto, as actividades irregulares 

supoñen uns ingresos medios de 236€ ao mes, mentres que as axudas, por exemplo, 

chegan case ata os 420€ mensuais. 
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Gráfico 44: Ingresos medios mensuais segundo orixe dos mesmos (€) 

 

 

C. Axudas e prestacións  

No momento de derivación ao Programa A Flote a inmensa maioría non contaba con 

axudas ou prestacións públicas. O grupo máis numeroso é o dos individuos que estaban, 

nese momento, en proceso de tramitación dalgunha prestación e que supoñen dous de 

cada tres casos (203 persoas). 

 
Gráfico 45: Situación respecto das axudas públicas  

 

Non hai grandes diferenzas segundo xénero ou idade, agás que no caso dos homes hai 

maior proporción de axudas en trámite (68% polo 57% do caso das mulleres) e que a maior 

idade, maior cantidade de axudas pendentes se rexistran (pasan do 56% entre os menores 

de 30 anos ata o 76% entre o grupo de máis idade). 

En relación ás persoas que si estaban a recibir algunha axuda económica, estas poden ser 

de diferentes tipos, sendo as máis comúns as seguintes: 

▪ Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) 

▪ Renda Activa de Inserción ou outro subsidio do Servizo Público de Emprego (RAI) 

▪ Renda Social Municipal (RSM) 

▪ Pensión non contributiva (PNC) 

▪ Prestación por vítima de violencia de xénero (VVX) 
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De xeito máis específico, só 44 persoas recibían algunha axuda económica durante o 2019 

(15%), sendo a máis habitual a RISGA (27)8. 

 
Gráfico 46: Persoas segundo axudas e prestacións actuais  

 

Por último, presentamos a continuación a distribución do número de prestacións e axudas 

pendentes. Así, a máis numerosa é a RISGA, solicitada en 128 dos casos, seguida pola 

Renda Social Municipal (RSM), con 74.  

As principais diferenzas segundo os colectivos implicados é que a poboación española ten 

solicitada, en maior medida, a RISGA fronte ao colectivo inmigrante. En cambio, a Renda 

Social Municipal ten maior peso entre a poboación estranxeira. En concreto, só o 10% das 

RSM solicitadas teñen como destinataria unha persoa de orixe española, mentres que o 

53% serán, no caso de ser concedidas, para individuos de nacionalidade suramericana. 

 
Gráfico 47: Persoas segundo axudas e prestacións pendentes  

 

 

8 O sumatorio dos datos do gráfico non teñen por que coincidir co total de persoas que reciben 
axudas, xa que una mesma persoa pode concentrar varias axudas. 
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3.6. FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Neste apartado presentaranse os principais datos sobre aqueles factores de exclusión que 

afectan ás persoas beneficiarias e que están clasificados segundo a Lei 10/2013 do 27 de 

novembro, de inclusión social de Galicia.  

A principal dificultade é que polo xeral, as persoas que acceden aos Servizos Sociais e, en 

concreto a un programa como A Flote, presentan varios factores de exclusión social 

simultaneamente, o cal dificulta aínda máis a súa posible inserción.  

Así, os tres principais factores que se rexistran son: as cargas familiares non compartidas, a 

inmigración e o senfogarismo. Non obstante, hai aspectos de grande relevancia e que 

poden ser un factor de exclusión máis “oculto”. Por exemplo, situacións de violencia de 

xénero ou de adiccións non identificados. En todo caso, a distribución é semellante a 

doutros anos previos, excepto o maior peso que en 2019 teñen os colectivos inmigrantes. 

 
Gráfico 48: Factores de exclusión social  

 

 

A. Cargas familiares non compartidas 

As cargas familiares comprenden unha gran cantidade de necesidades que van dende o 

coidado físico ata os gastos de alimentación, educación, gastos cotiás do fogar, etc. No 

caso das cargas familiares non compartidas, estas están presentes en moita maior medida 

nas mulleres que nos homes, froito, en grande medida, da presión do sistema para que 

sexan elas as que leven a responsabilidade do coidados familiar. Esta cuestión, xunto con 

outras (segregación laboral por xénero, contratación da muller en sectores máis precarios, 

etc.), supón que o feito de ser muller constitúa, por si mesmo, un factor de risco. 

De maneira específica, entre as persoas receptoras de axudas, hai 62 mulleres que 

constitúen fogares monomarentais, mentres que só 4 homes teñen cargas familiares non 

compartidas. Isto supón que o 94% das persoas que contan con este factor de exclusión 

son mulleres.   
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B. Procesos de rehabilitación social 

Rexístranse 18 persoas con algunha conduta aditiva (especialmente alcohol pero tamén 

outras substancias) ou con patoloxías psiquiátricas graves. O perfil habitual está claramente 

masculinizado (no 78% dos casos son varóns) e soe aparecer tamén outras circunstancias 

paralelamente: soen ser persoas sen fogar e sen redes de apoio, cuestión que agrava aínda 

máis a súa situación. 

Dita situación é mesmo marxinal dentro das propias circunstancias de emerxencia social ás 

que se enfrontan os beneficiarios do Programa, polo que se fai máis necesario aínda facer 

esforzos en facilitar o acceso a atención sociosanitaria tendo en conta as súas 

circunstancias particulares.  

 

C.  Violencia sobre a muller 

A violencia de xénero é a manifestación máis evidente da situación de subordinación que 

aínda hoxe en día as mulleres teñen que sufrir. A violencia de xénero é definida pola Lei 

Orgánica 1/2004 do 28 de decembro como “todo acto de violencia física e psicolóxica, 

incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria 

de liberdade que se exerce sobre as mulleres por parte dos seus cónxuxes ou ex-cónxuxes 

ou daqueles que estean ou estiveran ligados a elas por relacións similares de afectividade, 

aínda sen convivencia”.  

Volve, pois, a incidirse no feito de que ser muller supón unha circunstancia agravante en 

situacións de precariedade ou de exclusión social.  

De maneira específica, hai rexistrados 12 casos de mulleres vítimas de violencia de xénero, 

o cal non implica que non haxa moitos máis posto que é unha cuestión amplamente 

invisibilizada, mesmo por parte das vítimas. En todo caso, das 12 mulleres das que se ten 

información, sete son estranxeiras (5 suramericanas e dúas africanas).  

 

D. Diversidade funcional 

Segundo os datos recollidos, hai 3 mulleres beneficiarias de axudas que teñen como factor 

de dificultade engadida, algún tipo de discapacidade. Para considerala como tal, dita 

discapacidade debe estar valorada por riba do 33%, mais hai casos onde poden existir 

outras cuestións de saúde que, sen contar cun recoñecemento legal, estean dificultando o 

acceso a un posto de traballo ou a outros recursos económicos.  

 

E. Migración 

Tal e como se indicou en apartados previos, o colectivo inmigrante é moi numeroso entre 

as persoas beneficiarias, xa que supón en torno ao 56% do total. Especificamente, hai 79 

homes inmigrantes e 109 mulleres. 

A poboación inmigrante ten que facer fronte a moitos prexuízos que dificultan a súa 

inserción sociolaboral. Ditas dificultades de inserción son maiores en determinados 

colectivos (fundamentalmente homes novos procedentes de África), mais a situación 
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administrativa ou a orixe non determinan per se unhas condicións máis favorables. Por 

exemplo, a poboación venezolana (a máis numerosa no Programa despois da española) en 

moitos casos contan con permiso de residencia ou mesmo coa nacionalidade ao ser 

descendentes de emigrantes galegos. Porén, as súas redes de apoio son igualmente 

inexistentes e, aínda que o idioma é unha vantaxe, rexístranse tamén circunstancias de 

extrema necesidade.  

Con respecto aos anos previos, o número de inmigrantes receptores de axudas do 

Programa incrementouse de maneira destacada. 

 

F. Maiores de idade procedentes do sistema de tutela de menores 

Hai un único caso de persoas procedentes de institucións de protección e/ou reeducación 

de menores. Unha vez chegan á maioría de idade, estes menores abandona os centros para 

comezar unha vida autónoma, dándose de xeito non habitual situacións de desamparo e 

exclusión. Non obstante, a existencia doutros programas de acompañamento fai que o 

número de menores ex-tutelados que acceder ao Programa A Flote sexa mínimo cada ano.  

 

G. Institucións penais 

O número de persoas que proceden de institucións penais é, ao igual que no caso dos 

menores ex-tutelados, moi escaso cada ano. En 2019 rexistráronse só 4 casos, todos de 

nacionalidade española e todos varóns. Sobre estas persoas tamén operan outros factores, 

como por exemplo, a carencia de redes de apoio, as adiccións ou a falta de recursos 

económicos de ningún tipo (están todos pendentes de resolución da solicitude de axudas).  

 

H. Sen fogar: exclusión residencial 

A exclusión residencial non implica unicamente a ausencia continuada dunha vivenda, 

senón que reflicte unha multitude de situacións e circunstancias multifactoriais que van 

dende o acceso a vivendas pouco axeitadas ata a longos itinerarios de exclusión ou á 

alternancia de distintos aloxamentos. Do mesmo xeito, a causa única non se limita só á 

privación de recursos económicos e residenciais, posto que as persoas que se atopan nesta 

situación presentan unhas casuísticas moi variadas.  

En todo caso, 34 persoas nesta situación tiveron acceso a algunha axuda do Programa A 

Flote durante o ano 2019: 19 homes e 15 mulleres de idades moi variadas, posto que van 

dende os 20 ata o 83 anos. Neste colectivo rexístrase unha maior presenza de poboación 

estranxeira, carente de recursos propios e de redes de apoio familiares. 

 

I. Minorías étnicas 

A principal minoría étnica que reciben os Servizos Sociais municipais é a etnia xitana e, no 

caso concreto do Programa A Flote, concedéronselle axudas a 8 unidades familiares 

pertencentes a dita etnia. Entre os diversos conceptos para os que se concederon as 

axudas predominan as destinadas ao aluguer da vivenda, mais tamén hai para o pago de 
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subministros ou mudanzas, tanto de familias procedentes do asentamento da Pasaxe como 

de familias que xa foron realoxadas procedentes de Penamoa e que seguen a necesitar 

axudas puntuais.  

Con respecto ao concepto de minoría étnica hai que precisar que o seu estudo resulta 

complexo e certamente controvertido9. En todo caso, resulta de interese obter datos 

comparados entre diferentes colectivos para poder identificar, se é o caso, minorías con 

maiores situacións de desamparo. É común que no caso dos inmigrantes sufran unha dobre 

discriminación debido ao seu país de nacemento, pero tamén á súa cor de pel. No ano 

2019 é probable que haxa máis persoas receptoras de axudas que pertencen a algunha 

destas minorías pero este dato non foi recollido no seu correspondente informe.  

Para futuras memorias de actividade sería de interese incorporar algunha outra categoría á 

variable “minoría étnica”, por suposto con fins exclusivamente estatísticos. Unha primeira 

aproximación poderíase facer agregando as diferentes nacionalidades en categorías máis 

amplas, se ben deste xeito seguiría habendo matices dificilmente medibles10. 

 

J. Prostitución / Procesos de reasignación sexual 

Por último, hai 2 persoas receptoras de axudas que exercen a prostitución como medio 

habitual para obter ingresos.  

 

 

3.7. PERSOAS PERCEPTORAS DE VARIAS AXUDAS 

A. Características demográficas 

Do total de persoas receptoras da axudas durante 2019, o 28% do total (91 individuos) 

foron beneficiarias de dúas ou máis axudas. Neste apartado recollemos unha análise a 

modo de “radiografía” desta tipoloxía para coñecer con maior detalle as súas características, 

para favorecer a mellor comprensión das súas necesidades e optimizar a eficiencia da 

intervención nestes casos. 

En primeiro lugar, segundo o xénero, dáse unha distribución algo diferente no caso de 

persoas cunha única axuda ou con máis. En concreto, hai un maior equilibrio entre mulleres 

e homes nas persoas con axudas de repetición. Parece, pois, que hai unha maior proporción 

 

9 Unha minoría étnica implica, segundo a súa definición clásica, un colectivo de individuos que se 
perciben a si mesmos como un grupo culturalmente distinto e que, á súa vez, son percibidos polos 
demais de igual maneira, diferenciándose pola súa lingua, costumes, relixión, color de pel, etc.  

A pesar do interese potencial do seu estudo, existe tamén a opinión de que obter estatísticas étnicas 
pode resultar discriminatorio. 

10 No caso das persoas de orixe africana poderíanse contabilizar dúas grandes categorías: magrebís 
e subsaharianos, tendo que en conta exclusivamente o país de nacemento. O caso suramericano 
pode resultar algo máis complexo debido aos diferentes grupos étnicos que hai en moitos dos seus 
países. Por exemplo, a categoría centroamericano pode implicar poboación indíxena, poboación 
negra ou poboación caucásica.  
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de homes con situacións de emerxencia que se manteñen no tempo e que, polo tanto, 

requiren de varias intervencións. 

 
Gráfico 49: Persoas beneficiarias segundo xénero e cantidade de axudas recibidas 

 

 

Segundo a idade, obsérvase que, se ben a proporción é moi semellante entre ambos grupos, 

hai maior concentración de persoas de entre 30 e 44 anos no caso dos receptores/as de 

axudas múltiples (50% e 43%). Esta diferenza prodúcese en detrimento do grupo de menor 

idade (30 anos ou menos) que no caso das axudas múltiples representa só o 7%, mentres 

que nas axudas unipersoais acada o 15% do total. É dicir, parece que as situacións de 

emerxencia resultan máis puntuais no caso da poboación máis nova e requiren dun menos 

número de prestacións. 

 
Gráfico 50: Persoas beneficiarias segundo grupos de idade e cantidade de axudas recibidas 

 

 

B. Orixe e nacionalidade 

A nacionalidade, como se xa se viu ao analizar as características do conxunto das persoas 

beneficiarias é un factor a ter en conta, xa que pode incidir negativamente incrementando 

o seu risco de exclusión. 
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Se ben as distribucións son moi semellantes entre si, o colectivo de persoas procedentes 

de América é lixeiramente maior no caso das persoas beneficiarias de varias axudas (5% 

máis), mentres que o de persoas procedentes doutros países de Europa redúcese en apenas 

un 3%. Estas diferenzas non permiten afirmar que a nacionalidade sexa un factor de 

explicación na recorrencia ou repetición nas axudas. 

 

Gráfico 51: Persoas beneficiarias segundo orixe e cantidade de axudas recibidas 

 

 

Respecto á distribución por países, o colectivo máis numeroso corresponde as persoas 

beneficiarias orixinarias de Venezuela, que representan o 12% do total tanto no caso das 

axudas únicas como nas múltiples. Das persoas procedentes de África a porcentaxe 

maioritaria das persoas con dúas ou máis axudas represéntana as persoas procedentes de 

Marrocos, que supoñen o 6,5% desta tipoloxía; mentres que no caso das axudas únicas a 

nacionalidade maioritaria é a senegalesa, con 3,4%.  

 
Gráfico 52: Persoas beneficiarias de varias axudas segundo país de orixe (%) 
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Afondando nas diferenzas que poden atoparse ao considerar o lugar de orixe, o xénero é 

permite caracterizar con maior precisión ás persoas beneficiarias. Aínda que en termos 

globais as proporcións amósanse moi semellantes, obsérvase que, no caso das axudas 

múltiples, é moita maior a proporción de varóns entre o colectivo africano. O mesmo ocorre 

tamén no caso das persoas suramericanas, especialmente, nas españolas . Isto implica, tal 

e como se viu previamente, que hai unha masculinización do perfil das persoas receptoras 

de máis dunha axuda. 

 
Gráfico 53: Persoas beneficiarias segundo orixe e xénero  e cantidade de axudas recibidas (%) 

   

 

 

C. Familia e redes de apoio 

Aínda que a tipoloxía maioritaria do fogar é a mesma independentemente da cantidade de 

axudas percibidas, no caso das persoas que perciben dúas ou máis prestacións, hai unha 

maior proporción de fogares unipersoais (56% polo 44% no caso de persoas cunha única 

axuda). Esta diferenza vén dada polo menor volume de fogares monomarentais no caso 

das axudas de repetición. É dicir, a pesar de ser un factor potencial de exclusión o feito de 

ter cargas familiares non compartidas non está a implicar necesariamente un maior número 

de prestacións solicitadas. 

 
Gráfico 54: Tipoloxía familiar segunda a cantidade de axudas recibidas  
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Finalmente, a existencia dunha rede de apoio familiar non é un factor diferencial, posto que 

tanto as persoas receptoras dunha única axuda como as que recibiron máis ofrecen uns 

datos case idénticos (o 85% non ten ningún apoio). 

 

D. Vivenda 

Con respecto á vivenda, hai un dato que indica unha maior marxinalidade ou, polo menos, 

unha situación economicamente peor entre as persoas receptoras de varias axudas. En 

concreto, a porcentaxe de persoas que, recibido varias axudas, teñen como vivenda unha 

única habitación supera en case o dobre ao mesmo dato das persoas cunha única axuda 

(61% e 35%, respectivamente).  

 

Gráfico 55: Tipo de vivenda segundo a cantidade de axudas recibidas (%) 
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 Especificamente, os ingresos medios mensuais entre ámbolos dous grupos difiren entre si 

de xeito claro: os receptores/as dunha axuda teñen uns ingresos medios de case 410€ ao 

mes, mentres que os receptores/as de axudas de repetición superan escasamente os 296€ 

mensuais. 

En cambio, o importe medio recibido compórtase de maneira inversa: as persoas cunha 

única axuda cobraron un promedio de 514,38€ mentres que a media no caso dos 

receptores/as de varias axudas foi de 380,93€ (promedio do sumatorio de todas as axudas 

recibidas). Esta diferenza vén dada fundamentalmente polo diferente tipo de aloxamento 

ao que acceden un e outro grupo.  
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Táboa 12: Tipo de ingresos segundo a cantidade de axudas recibidas 

ORIXE DOS INGRESOS 

 
RECEPTORES 

 1 AXUDA 
% RECEPTORES 

 1 AXUDA 

RECEPTORES 
 VARIAS 
AXUDAS 

% RECEPTORES 
 VARIAS 
AXUDAS 

TOTAL % TOTAL 

Actividades marxinais 4 1,7% 2 2,2% 6 1,8% 

Axudas 50 21,3% 11 12,1% 61 18,7% 

Desemprego /  
baixa laboral 

4 1,7% 0 0,0% 4 1,2% 

Economía mergullada 23 9,8% 3 3,3% 26 8,0% 

Emprego 10 4,3% 3 3,3% 13 4,0% 

Empregos esporádicos / 
inestables / precarios 

19 8,1% 4 4,4% 23 7,1% 

Ingresos irregulares 3 1,3% 1 1,1% 4 1,2% 

Sen axudas nin ingresos 122 51,9% 67 73,6% 189 58,0% 

TOTAL 235 100,0% 91 100,0% 326 100% 

 

 

F. Factores de exclusión social 

Por último, faise mención a algún dos factores de exclusión social que operan nestes 

colectivos. Debido ao limitado número de casos non se pode establecer unha comparativa 

fiable, mais hai algúns datos que poden ofrecer unha visión de interese. 

Por exemplo, o número de persoas con adiccións ou enfermidade mentais é superior (tanto 

en volume como en porcentaxe) no caso dos receptores/as de varias axudas. Este feito 

tamén se repite en relación ás vítimas de violencia de xénero, aínda que nunha proporción 

menor. Finalmente, e contra o que puidera parecer, a maior proporción de persoas sen 

fogar dáse nas receptoras dunha única axuda.  

En todo caso, para establecer unha caracterización máis polo miúdo destes colectivos 

cómpre facer un seguimento anual de cara a identificar tendencias e perfís máis fiables. 

  



 

 

55 

4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE INSERCIÓN 
O convenio polo que se creou o Programa A Flote estableceu que todas as propostas de 

prestacións que leve a cabo o Concello teñen que contemplar outras medidas 

complementarias de inserción social co obxectivo de previr a cronificación dos factores que 

ocasionaron a situación de emerxencia social. 

A necesidade, e a urxencia, destas medidas complementarias compréndese se temos en 

conta que 175 persoas beneficiarias destas prestacións (un 53,5% do total) non dispoñían 

de ningún tipo de ingreso no momento da súa solicitude. Estes tempos de carencia de 

ingresos poden estenderse no tempo en moitas ocasións, afondando a súa vulnerabilidade 

debido á maior dificultade para afrontar os gastos básicos de manutención, subministros, 

pagos dos alugueiros, etc.  

A partires da análise das medidas propostas ata a actualidade, pódense extraer as seguintes 

conclusións: 

▪ Como xa se ven comprobando dende o inicio do Programa, a maior parte das 

axudas teñen o claro obxectivo de paliar a situación de emerxencia que supón 

depender dunha axuda social e ter que esperar o a miúdo longo prazo ata a súa 

aprobación. 128 persoas, case un 39% do total, estaban pendentes da resolución 

dunha RISGA; e 74 (23%) dependían da resolución da Renda Social Municipal. A 

medida complementaria en casos coma estes é a propia tramitación dunha 

prestación periódica (RISGA, RSM ou outras), co obxectivo preciso de garantir un 

ingreso continuado que evite a situación de desprotección. Ademais, esta axuda 

non é meramente económica, senón que trae aparellado un itinerario de inserción 

á medida da persoa solicitante que tentará reducir ao máximo os factores que sitúan 

á persoa nesa complexa situación.  

▪ As situacións puntuais de urxencia social non sempre están vencelladas á carencia 

total de algún tipo de ingreso, senón que poden supoñer gastos imprevistos ou 

execucións de débedas que, malia o aforro ou a previsión desa persoa, poden 

chegar a supoñer unha situación de desprotección que, ao sumarse a outros 

factores de risco, poden terminar derivando nun empeoramento da situación. Así, 

ata 27 persoas beneficiarias estaban a percibir unha RISGA,  5 estaba cobrando o 

subsidio de desemprego, 2 a RSM e outras 2 persoas estaban a percibir unha 

pensión non contributiva. En situacións coma estas é onde as axudas do Programa 

representan o seu obxectivo fundamental, xa que trátase de cubrir aquelas 

necesidades extraordinarias ou imprevistas que, a pesar de estar a recibir outro tipo 

de axuda ou mesmo de ter algún tipo de ingreso, poden chegar a supoñer un 

itinerario de precarización ou mesmo de risco para a persoa. 

▪ Se ben moitas veces as persoas chegan ao Programa A Flote como parte do seu 

itinerario de inserción, noutras ocasións o acceso a este Programa funciona como 

primeira porta de entrada ao ecosistema dos servizos sociais municipais. Neste 

senso, unha das medidas complementarias máis importantes é a derivación a os 

diversos servizos sociais especializados cos que xa conta o Concello, precisamente 

para que a persoa poida recibir unha atención integral e que se lle poida deseñar 
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un itinerario de inserción axeitado. No ámbito municipal é moi importante a 

derivación ao Centro de Información á Muller (CIM), á Unidade de Atención ás 

Migracións (UAMI), e os Equipos de Familia, entre outros. No ámbito autonómico, 

é importante a atención psicolóxica que ofrece a Xunta de Galicia, así como outras 

axudas vencelladas á vivenda, como o bono aluguer e outras. No que refire á 

atención sanitaria é fundamental a coordinación co SERGAS, especialmente con 

atención primaria e urxencias, pero tamén para o seguimento e supervisión de 

outros aspectos de risco. Neste último senso é importante a coordinación con 

entidades como a Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga (ACLAD), a Unidade 

de Tratamento do Alcohol e Condutas Aditivas (UTACA), e outras entidades que 

traballan a diario coa urxencia social, como os albergues e comedores sociais, nos 

que a Cociña Económica, a Cruz Vermella, Padre Rubinos e Cáritas, seguen a ser as 

institucións máis presentes e que ofrecen unha protección que resulta crucial para 

evitar o empeoramento destas situacións. 

▪ Aínda que a situación conxuntural do emprego ten difícil solución, tamén se 

traballou, a través destas medidas complementarias, para favorecer a inclusión e 

mellorar a situación de base cara ao mercado de traballo mediante itinerarios de 

formación laboral específicos. 

▪ Finalmente, algunhas das medidas propoñen o obxectivo básico de evitar as 

situacións de indefensión das familias, mediante o asesoramento na regularización 

da súa situación de aloxamento, especialmente na regularización dos alugueiros ou 

da forma de pago co arrendatario, para fornecer os seus dereitos como inquilinos.  
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5. PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS 

5.1. PROGRAMA CONSOLIDADO 

Despois de algo máis de 3 anos de execución, o Programa A Flote supón xa un recurso 

consolidado dentro da rede de Servizos Sociais municipais debido, entre outras razóns, ás 

seguintes cuestións: 

▪ Amplo coñecemento e utilización do mesmo por parte do persoal técnico municipal 

é a principal proba da súa consolidación, en especial debido a que as propostas de 

derivación se axustan plenamente aos obxectivos e procedementos previstos no 

convenio regulador do Programa. 

▪ Tanto o número de axudas concedidas como o importe total concedido 

increméntase ano a ano, posto que o Programa xa é unha ferramenta clave para 

paliar situacións de emerxencia social e residencial. Como dato, o número de axudas 

concedidas multiplicouse por sete dende 2016, pasando de 66 a 460. 

 

5.2. FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN 

A sinatura do convenio do Programa A Flote supuxo a posta en marcha dunha ferramenta 

de intervención de primeiro nivel. As axudas integradas no Programa poden ser 

empregadas en situacións e circunstancias de emerxencia nos que outros programas 

municipais ou autonómicos non serven. É dicir, cubre unha necesidade real e complementa 

a outras axudas e programas da administración.  

A súa actuación favorece, por exemplo, o acceso ou o mantemento dunha vivenda 

normalizada, o pagamento de subministros que doutro xeito non poderían manterse ou o 

aloxamento eventual en establecementos hostaleiros cando non hai outra alternativa. Estas 

intervencións supoñen unha axuda vital para as persoas receptoras e dota de maior 

versatilidade ao equipo de servizos sociais municipais, que poden solventar problemáticas 

que, doutro xeito, terían moi difícil arranxar. 

 

5.3. FLEXIBILIDADE E AXILIDADE 

A flexibilidade e a axilidade son dúas das características principais do Programa, xa que 

estas son, precisamente, parte da súa razón de ser. Se o obxectivo do Programa é 

solucionar situacións que polas canles máis regulamentarias quedarían sen resposta, a 

flexibilidade debe estar presente en todo o seu proceso. Así, as dúas principais bondades 

do programa son: 

▪ Flexibilidade. O obxecto principal de A Flote é cubrir gastos derivados da vivenda 

(principalmente alugueiros) para garantir o acceso á mesma en circunstancias de 

emerxencia puntuais. Non obstante, a súa flexibilidade permitiu arranxar outras 

cuestións non directamente relacionadas coa vivenda como por exemplo, gardería, 

comedor escolar ou mudanzas. Esta cuestión permite complementar, non só aos 
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itinerarios dos servizos sociais, senón tamén ás intervencións que levan a cabo 

outras entidades sociais. 

▪ Axilidade. Debido á súa natureza, é imprescindible que o Programa sexa áxil e que 

a concesión das axudas se tramite no menor tempo posible. Así, máis da metade 

das axudas foi pagada en menos de 24 horas. Esta rapidez nos pagos, sen que se 

comprometan os controles que necesariamente teñen que existir, é unha parte 

fundamental do éxito do Programa A Flote. 

Cómpre, pois, manter o espírito do Programa e non convertelo nun itinerario burocrático 

máis, xa que o seu éxito derívase, precisamente, da súa flexibilidade e axilidade. 

 

5.4. A FLOTE COMO SOLUCIÓN TEMPORAL 

Pola súa natureza, o Programa A Flote cubre necesidades asistencias e residencias urxentes 

e puntuais, polo que non debe ser considerada unha ferramenta de continuidade no tempo. 

Máis ben ao contrario, debe ser un parche temporal mentres se están a tramitar outras 

axudas de carácter máis permanente, tales como a RISGA ou a Renda Social Municipal . 

Case tres cuartas partes das persoas receptoras dalgunha axuda do Programa recibiron 

unha única intervención, do cal se conclúe que a situación de emerxencia foi arranxada á 

espera doutras actuacións máis permanentes (dúas de cada tres persoas tiñan algunha 

outra axuda tramitada no momento de ser derivadas ao Programa). 

 

5.5. XERACIÓN DE COÑECEMENTO 

Máis alá do seu carácter asistencial do Programa, a súa execución e xestión permite ofrecer 

unha serie de datos e informacións de grande importancia para a posterior planificación de 

procesos e novos programas municipais. Fundamentalmente, os datos que se están a obter 

son de tres tipos: 

▪ Información sobre as solicitudes de axuda de emerxencia social. Non só se identifica 

a casuística variada das mesmas, senón tamén as causas polas que non se poden 

tramitar polas canles ordinarias. En definitiva, permite coñecer as circunstancias que 

requiren doutras vías administrativas distintas das ordinarias para evitar situacións 

de desprotección. 

▪ Datos sobre os procesos e accións que se están a levar a cabo para evitar a 

cronificación de situacións de vulnerabilidade que tiveron como consecuencia 

última unha emerxencia asistencial e, polo tanto, a derivación ao Programa. 

▪ Información sociodemográfica e económica sobre as persoas e unidades de 

convivencia receptoras das axudas, así como información dos itinerarios de 

exclusión e factores que inciden sobre os mesmos. 

Coñecer e empregar esta información permitirá contar cunha ferramenta de calidade a 

empregar na avaliación dos diferentes programas existentes, así coma no deseño e 

planificación de novos sistemas de intervención social municipal.  
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5.6. PROBLEMÁTICAS E PRINCIPAIS PERFÍS IDENTIFICADOS 

A. Circunstancias contextuais e problemática xeral 

En termos xerais, a poboación que accedeu ás axudas do Programa contan cunha serie de 

características comúns, se ben hai moitas particularidades en cada caso ou mesmo en cada 

perfil identificado. Porén, algunha das circunstancias que operan en case todos os casos é 

a falta duns ingresos constantes e suficientes. A dificultade de atopar un emprego non se 

limita xa a grupos marxinais da sociedade, senón tamén a grandes bolsas de persoas 

“normalizadas” que, durante a crise ou posteriormente, foron expulsadas do mercado 

laboral. Está a xurdir tamén, nos últimos anos, a figura do traballador empobrecido, que é 

aquel que contando cun emprego estable, conta cun salario moi escaso e non é quen de 

facer fronte aos gastos cotiás. En 2019 non se percibe aínda este perfil de xeito claro, mais 

é posible que nos vindeiros anos se poidan dar casos semellantes. 

O conxunto de receptores/as das axudas teñen unha serie de circunstancias persoais que 

dificultan en grande medida o acceso a unha vivenda digna: falta de ingresos, falta de redes 

de apoio, dificultades de inserción profesional, cargas familiares, etc. Son, pois, persoas en 

risco elevado de exclusión social e en risco de pobreza (os ingresos medios mensuais 

rexistrados non chegan a 400€). 

Todo isto xúntase con dous aspectos claves na economía actual: o incremento continuado 

do prezo dos alugueres e o elevado prezo de subministros básicos como é a electricidade. 

Na cidade da Coruña o prezo medio do aluguer incrementouse en case 100€ dende 2014, 

pasando dos 403,40€ aos 502,30€. A combinación dunha situación familiar pauperizada 

co incremento de prezos ten como consecuencia unha maior dificultade á hora de pagar e, 

se existe tamén algún tipo de imprevisto, as probabilidades de impago son elevadas.   

Finalmente, case a metade das persoas beneficiarias non tiñan contrato de aluguer da súa 

vivenda, feito que provoca unha maior indefensión e urxencia ante unha situación puntual 

de impago. No caso de contar cun contrato, a lei establece uns prazos antes de proceder 

ao desafiuzamento, mentres que se non existe dito contrato, o inquilino queda a expensas 

do propietario, xeran unha situación de emerxencia maior ou, polo menos, de maior 

premura.   

 

B. Perfil das mulleres beneficiarias 

Se ben non se debería simplificar a elevada diversidade de perfís que teñen recibido 

algunha axuda do Programa, é interesante ver que hai circunstancias ou factores máis 

habituais dentro de cada colectivo. 

Así, hai que indicar que as mulleres son maioría dentro do Programa, especialmente no 

tramo de idade comprendido entre os 30 e os 44 anos. As mulleres contan con un factor 

de risco superior ao dos homes, tal e como se indicou previamente, feito que se agrava ao 

converxer diferentes características persoais. Así, máis da metade das mulleres 

beneficiarias son de orixe estranxeiro e un terzo teñen cargas familiares non compartidas 

(pertencen a fogares monomarentais). É dicir, hai un grupo relativamente numeroso no que 

se concentran varios factores: ser muller, inmigrante e con fillos/as ao cargo. 
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Hai, tamén, unha elevada proporción de economía mergullada entre as mulleres (coidado, 

servizo doméstico...), mais tamén maior proporción de empregos normalizados con 

respecto dos varóns. Igualmente, contan, en maior medida, con algún tipo de subsidio ou 

de prestación.  

É dicir, as mulleres que acceden ás axudas do Programa concentran diferentes factores que 

dificultan en grande medida o seu acceso a unha vivenda normalizada e a unha situación 

de estabilidade económica, mais non se trata de mulleres situadas na máis estrita 

marxinalidade (agás algunha excepción). Diríase, pois, que se sitúan en risco de exclusión, 

pero que a súa situación non é, en xeral, extrema. 

 

C. Perfil dos homes beneficiarios 

O perfil dos varóns beneficiarios das axudas é sensiblemente diferente ao das mulleres, 

tanto na súa orixe como nas características habitacionais. En primeiro lugar, hai unha 

proporción moi superior de homes procedentes de África, así como unha clara prevalencia 

dos fogares unipersoais (ata o 68% dos homes non conviven con ninguén, mentres que só 

o 31% das mulleres rexistran este tipo de fogar). En consecuencia, tamén hai unha 

proporción maior de homes que viven en habitacións (61% entre os varóns e 28% entre as 

mulleres).  

A situación económica dos receptores varóns é tamén peor que a das mulleres, xa que 

contan en moita menor medida con ingresos habituais (o 74% dos homes non ten ningún 

ingreso nin ningunha prestación). Incluso entre aqueles que si teñen ingresos a súa contía 

é máis limitada (361€). 

Finalmente, hai tamén maior proporción de determinados factores de exclusión: falta de 

redes de apoio, adiccións ou enfermidades mentais. Tamén se dan moitos máis casos de 

persoas sen fogar.  

Con todo isto non se quere indicar que os varóns responden ao prototipo tradicional de 

persoa sen fogar, senón que, en termos xerais, a súa situación parece situarse nos límites 

da marxinalidade social en maior medida que a das mulleres, que se sitúan nunha posición 

de emerxencia mais non tanto nunha situación de exclusión propiamente dita. 

Hai tamén, non obstante, novos perfís sobre os que haberá que prestar especial atención 

no futuro e que están/estarán compostos por inmigrantes, persoas maiores ou homes con 

algún tipo de adicción (o incremento da adicción ao xogo pode ter como consecuencia 

unha maior presenza deste tipo de problemática). 

 

D. O colectivo inmigrante 

É imprescindible facer, nestas conclusións, referencia ao colectivo inmigrante, posto que 

supón máis da metade dos receptores/as das prestacións tramitadas (57%). Tendo en conta 

que en toda a cidade da Coruña a poboación estranxeira supón só o 5,3%, os datos 

recollidos dan conta dunha realidade clarificadora: o elevado risco de pobreza e exclusión 

que se dá entre este colectivos.  
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As diferenzas entre as distintas nacionalidades son tamén manifestas. A migración africana 

caracterízase por estar composta por varóns novos que viven sos. Hai moito aluguer de 

habitacións e, en consecuencia, moi poucos contratos ao respecto. 

A migración suramericana, en cambio, é moito máis numerosa, pero tamén máis familiar e 

está máis feminizada (mulleres que, no caso de atopar traballo, soe ser sen contrato en 

actividades domésticas e de coidado). 

Tamén na relación coa actividade económica as características son distintas, posto que máis 

de tres cuartas partes da migración africana carece de recursos económicos propios, 

mentres que as persoas procedentes de América teñen en maior proporción axudas 

tramitadas ou actividades laborais, sexan esporádicas ou habituais. 

Como conclusión, mencionar que os colectivos de inmigrantes son unha das principais 

bolsas de exclusión que se está a dar na cidade e que polo tanto cómpre actuar sobre eles 

de xeito integral de cara a evitar situacións de marxinalidade mantidas no tempo. 

 

5.7.  CONCLUSIÓNS FINAIS 

Sirva este último apartado unicamente para incidir de novo sobre a validez do Programa A 

Flote e sobre a súa efectividade. Pódese considerar, dende un punto de vista instrumental, 

un éxito, posto que está a cumprir cos obxectivos marcados no convenio. Non obstante, 

non fai falla dicir que o ideal sería que ano a ano o volume de axudas fora diminuíndo 

debido ao decrecemento das situacións de emerxencia. Non obstante, mentres isto non 

sucede, cremos que resulta necesario contar cun programa coas características de A Flote, 

do cal a Fundación Emalcsa séntese especialmente orgullosa.  

Por último, cómpre expresar o agradecemento da Fundación Emalcsa a todas as persoas e 

profesionais que traballaron de xeito conxunto connosco para facer posible esta importante 

intervención social, e aos nosos patrocinadores sen cuxo apoio e confianza non teriamos 

os recursos necesarios. 

 

 


