


� La Fundació SER.GI treballa per a una societat inclusiva.
Especialment volem millorar la qualitat de vida dels
grups o minories que es troben amb dificultats en el seu
desenvolupament personal, familiar o social.

� Considerem les causes de l’exclusió unes dinàmiques
socials que cal canviar. Per aconseguir-ho prioritzem la
realització de projectes socioeducatius, la sensibilització
de l’opinió pública, la formació de professionals i l’impuls
i col·laboració amb altres entitats i amb l’administració.
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� Les nostres actuacions incideixen en l’autonomia de les
persones, millorant les seves competències i habilitats
socials.
També treballem per reduir les discriminacions i
desigualtats socials i educatives.

� Els nostres valors d’acció:
- la rigorositat, duent a terme actuacions que s’ajusten a
una programació i a uns principis d’intervenció
planificats.
- l’honestedat i transparència, com a valors que
focalitzen l’acció en l’interès de les persones i els grups.
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� Formació: pretén oferir una formació de qualitat als
professionals del camp social i educatiu per assegurar el seu
reciclatge i millorar-ne les seves intervencions.

� Educació: vol incidir tant en els processos de reflexió i
intervenció sociopedagògica de les comunitats educatives com
en les causes del fracàs escolar i els seus efectes.

� Ciutadania i desenvolupament comunitari: persegueix abordar
la incorporació de persones de diferents origens participant en
les polítiques d’acollida, acomodació i d’igualtat d’oportunitats.

� Habitatge social: pretén oferir opcions vàlides que permetin tant
facilitar l’accés a l’habitatge a persones en risc d’exclusió
residencial, com mantenir l’habitatge d’aquelles famílies que es
troben en risc de perdre’l degut a un desnonament/llançament.
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� Suport i acompanyament a persones i famílies en l’accés i
el manteniment de l’habitatge de lloguer:

• Gestió de Borses de mediació pel lloguer social
municipals.

• Gestió d’una Borsa pròpia d’habitatge social.

• Atenció de persones i famílies en risc de perdre

l’habitatge per impagaments lloguer/hipoteca.
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� Orientació, acompanyament i mediació: suport a les
persones i famílies que es troben amb dificultats pel
pagament de la quota hipotecària i del lloguer.

� Intermediació en habitatge: suport a les persones i
famílies en situació de dificultat i/o discriminació en el
procés d’accés i manteniment de l’habitatge de lloguer.

� Accions formatives: realització de sessions informatives
sobre temes relacionats amb l’habitatge
(sobreendeutament hipotecari, nova legislació
arrendaments, estalvi economia domèstica, etc.).
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� Regulació art. 39 de la llei 1/2008 de 20 de febrer de
contractes de conreu.

� Cal que el masover visqui al mas.

� No pagarà cap contraprestació i a canvi explotarà i
conrearà la finca i tindrà cura del mas.

� Gratuïta des del punt de vista econòmic però “onerosa” ja
que existeix un prestació recíproca entre les parts.
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� Històricament la figura de la masoveria ha estat
relacionada amb moments complicats i s’ha presentat
com a possible solució.

� Trobem articles on es menciona la masoveria o d’altres de
les seves variants com la parceria en textos de finals dels
anys 20, la postguerra o en el moment actual.
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� “Contracte en virtut del qual els propietaris cedeixen l’ús,
pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris
n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment”.

� El nom s’utilitza per analogia amb la masoveria i la
parceria.

� Alternativa als models clàssics de tinença: compra i
lloguer.

� Proposa un intercanvi entre propietari i masover.
� Suposa canvi de mentalitat dels propietaris.
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� L’única regulació que existeix la trobem a la Llei 18/2007
de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge:

- Article 3 ap. k): dóna la definició.

- Article 42 ap. 3: mandat als podes públics per donar
suport a la masoveria urbana.

- Article 74: defineix els habitatges destinats a polítiques
socials entre els quals inclou la masoveria urbana.
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� Dret espanyol no existeix la figura de la masoveria
urbana.

� Llei 4/2013 de 4 de juny de flexibilització i foment del
mercat de lloguer d’habitatges trobem una possibilitat
que comparteix objectius.

� La cessió d’un immoble amb la contraprestació de
realitzar-hi reformes.

� Apartat 5 article 17 estableix que podran acordar les
parts, durant un termini determinat, que l'obligació del
pagament de renda pugui substituir-se, total o
parcialment, a canvi de reformar l’immoble.
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Conclusions:

� Hi ha mancances en la regulació: la llei només la cita en 3
articles però no regula les disposicions a aplicar.

� Això pot generar inseguretat jurídica a les parts.

� No ajuda al seu reconeixement i difusió.
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Com resolem la indefinició jurídica:

� Barreja entre la masoveria i l’arrendament que es regeix
per la LAU.

Com generem confiança:

� Exercint d’intermediaris entre les parts (hi ha una cessió a
la Fundació SER.GI).
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Què pretenem:

� Impulsar nous model d’accés a l’habitatge que el facilitin
a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

� Difondre la modalitat de la masoveria urbana per a
donar-la a conèixer i popularitzar-la.

� Pressionar les administracions per tal que regulin la
masoveria i li donin suport.

� Crear una xarxa relacional de recursos que potenciï la
cooperació entre les administracions, les empreses
privades, els propietaris i els ciutadans.
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Objectius generals:

1) Reduir el nombre d’habitatges del parc desocupat i en desús.
2) Recuperar la funció social de l’habitatge.
3) Donar resposta a les necessitats d’habitatge de les famílies

en situació de vulnerabilitat.
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Justificació:

� Dades habitatges buits: 450.000 dels quals 80.000 són
nous. TOTAL: 370.000 masoveries potencials

(font: IDESCAT 2013).

� Dades atur : 95.417 persones del sector de la construcció.
(font: Observatori d’empresa i ocupació de la

Generalitat Catalunya, maig de 2013)
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A qui va dirigida:

� Unitats de convivència en situació d’exclusió social.

� Famílies derivades pels serveis socials municipals dels
territoris on treballem: Lloret de Mar, Girona i Figueres.

� Reunir les competències exigides per realitzar les millores
pactades amb la propietat (ells o la seva xarxa).
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Funcionament:

Es basa en la creació des dues borses interdepenents:

� Borsa de sol·licitants (potencials masovers).
� Borsa d’habitatges (cessions de propietaris).

El paper de la Fundació consistirà en posar en contacte
les dues parts.
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Tasques:

� Inspecció dels habitatges a incorporar a la Borsa
� Pactar amb els propietaris les millores a realitzar.
� Entrevista i selecció dels masovers.
� Assessorament i tramitació de tota la part documental

(contractes, fiances, certificats, etc.).
� Provisió de materials.
� Seguiment de l’acompliment del contracte.
� Coordinació amb els serveis socials.
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Què cal especificar de forma clara i concisa en el contracte:

� Les millores o reformes a realitzar.

� La temporalització en què s’efectuaran:

• 1r any

• 2n any

• 3r any
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� Col·lectiu de joves de Mataró “Dret a Sostre”.
� Oficina d’habitatge d’Olot.
� Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
� “MULA”: masoveria urbana com a llar alternativa .
� Experiències vinculades a la CIC (Cooperativa Integral

Catalana).
� Ajuntament Caldes de Malavella (masoveria comercial).
� Altres iniciatives a València i Múrcia.
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MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
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