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Obxectivos
Formulase o seguinte obxectivo principal :

• Evidenciar a necesidade de fixar patróns e modelos de referencia para
aplicar nos proxectos arquitectónicos de recursos habitacionais, sexan
de nova planta ou de adecuación de edificios xa existentes.
No proceso de estudio xorden unha serie de obxectivos secundarios:

• Comprobar se a normativa vixente establece condicións arquitectónicas
específicas.
• Determinar se os recursos existentes dan resposta á normativa desenvolvida
para a protección integral ante a violencia de xénero.
• Verificar se as condicións arquitectónicas dos recursos existentes se adecuan a
súa finalidade: prover dunha residencia transitoria ás mulleres que, soas ou con
parte do seu núcleo familiar, acuden a estas infraestruturas.
• Valorar a pertinencia da ocultación como enfoque do problema.

Metodoloxía
O proceso:
• Realización de unha procura bibliográfica dos estudos xa feitos.
• Elaboración de un análisis do marco normativo, dos datos estatísticos e dos
recursos habitacionáis na violencia de xénero.
• Incorporación das achegas arquitectónicas do ámbito internacional así como dos
recursos habitacionáis, tanto do pasado como actuáis, no estado español.
• Un estudo de casos, a través de visitas, enquisas e elaboración de planos dos
recursos habitacionáis existentes na Comunidade Autónoma de Galicia
GALICIA
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Resultados/Conclusións
Con relación aos obxectivos pódese afirmar que:
1. Nin a lexislación estatal, unha guía de 2017, nin a normativa autónomica actual
contemplan aspectos arquitectónicos. A única referencia a eles aparece nunha
orden de 1997. Dende entón ate hoxe, no se actualizaron ningunas destas condicións
específicas.
2. A Orde de 1 de abril de 1997 establece cinco requisitos para os recursos
habitacionais: localización céntrica, capacidade máxima de 30 personas, espacios
privados e íntimos, espacios comúns e mobiliario cómodo, funcional e cálido. En

xeral, os recursos existentes en Galicia non responden ou carecen de estas
consideracións.
3. Na CC. AA. de Galicia non se diferencian as tres variantes –emerxencia, acollida e
transición- dos recursos habitacionáis. “Todo sirve para todo”.
4. Os Centros de Acollida que existen agóchanse da mirada e do contorno. Una
concepción obsoleta: conduce a revitimización das vítimas de violencia. Baste
ollar outros países do noso arredor coma Inglaterra, Holanda, Alemania ou Austria.
Non cabe dúbida, que e preciso plantexar patróns e modelos de referencia para

aplicar nos proxectos arquitectónicos dos recursos habitacionais.

