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0. Presentació

Prèvies:

• Presentació.

Premisses de la presentació:

• Necessitat d’implicació de les iniciatives privades en habitatge social.

• Reflexió bàsica: no es poden afrontar els problemes d’habitatge de forma 
aïllada.

Índex Presentació:

1. Les empreses privades enfront l’habitatge i la seva funció social.

2. Presentació de Sogeviso: el que fem.

3. El contracte Social.

4. Reflexions i reptes de futur.
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1. Les Empreses Privades

Les empreses privades enfront l’habitatge i la seva funció social.

• Que és una empresa privada ?

• Quin interès pot tenir en l’habitatge social

• Imatge: valor de marca. Risc reputacional.

• Protecció, acompanyament i suport al client. El client és el veritable 
valor d’una empresa privada.

• Posta en valor de la responsabilitat social: SROI / VSI.

• Posicionament dels grans tenidors enfront la crisis.

• Respostes a curt termini

• Respostes a mig/llarg termini
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2. Presentació Sogeviso

Presentació de Sogeviso: Qui som.

• Sogeviso és una empresa constituïda a novembre del 2015 pel Banc 
Sabadell, formada por un grup de professionals del sector y de la 
mediació, amb l’objectiu de gestionar tota la casuística associada a la 
gestió social de l’habitatge.

• Sogeviso és un “servicer” social e immobiliari que, a diferencia de las 
empreses de gestió immobiliària tradicionals, te el seu focus en la gestió 
de las persones y les seves problemàtiques socioeconòmiques.

• La actuació de SOGEVISO es centra en dos visions: la social i la de 
negoci.

• La base de la seva actuació escau en reconèixer la vulnerabilitat i establir 
un model social de gestió en base a la mateixa. I això requereix una 
intervenció social.
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2. Presentació Sogeviso

Cartera de serveis: Que fem.

• Gestió del parc de lloguer social (clients vulnerables): contractes, 
impagaments, renovacions,...

• Gestió del Contracte Social: programa d’acompanyament social i laboral 
a les famílies.

• Gestió de lo ocupació irregular, diferenciant actuacions segons 
vulnerabilitat.

• Gestió de la possessió pacífica: obtenció d’immobles de forma pacífica i 
amistosa abans d’una resolució judicial.

• Gestió de les relacions institucionals i del conflicte: interlocució amb les 
administracions públiques, amb entitats i amb agents externs.
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3. El Contracte Social

El Contracte Social és un compromís que 
s’incorpora como annex a tots els contractes 
de lloguer social que gestiona Sogeviso.

Es tracta d’un programa d’estimulació i 
acompanyament dels clients per a la millora 
de la seva capacitat econòmica i la seva plena 
inclusió social.

Pilars del Contracte Social

Programa de seguiment social Programa de inserció laboral

Col·laboració amb les AA.PP. i 
les entitats socials

 6

Miembros unidad familiar 3

Unidades familiares con 
menores

53%

Ingresos anuales por U.F. 6.59
2€

U.F- sin ingresos 37%
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3. El Contracte Social

Principis bàsics del Contracte Social.

• Millorar la situació socioeconòmica dels clients i la seva capacitat 
econòmica per fer front a un lloguer o a la compra d’un habitatge. 

• Reduir les incidències pel mal us de l’habitatge o respecte a la 
convivència amb la comunitat de veïns, garantint l'ús adequat dels 
recursos i prevenint, si es requereix, de l’ús fraudulent e inadequat de 
l’habitatge.

• Actuar preventivament front les situacions d’especial vulnerabilitat, 
col·laborant amb la Administració pública i abordant el treball integral de 
la unitat familiar.

• Donar respostes i recorreguts als dèficits i necessitats de les 
famílies: serveis socials, ajuts al lloguer, entitats específiques, economia 
domèstica,...
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4. Reflexions i reptes de futur

Reflexions, on som.

• Efectes de la crisi: canvis substancials i molt més alta consciència social 
del problema.

• No hem corregit les causes que van provocar la crisi.

• Necessitat de reconèixer i diferenciar els diferents actors i les diferents 
respostes davant el problema de l’habitatge.

• Problema legislatiu i competencial. Això afecta especialment al lloguer.

• Hem d’anar molt més enllà dels desnonaments. Actualment el principal 
problema no són les execucions hipotecàries si no els impagaments de 
lloguer.
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4. Reflexions i reptes de futur

Algunes dades del Consejo del Poder judicial.

• Les execucions hipotecàries van caure un 13% el 2015 respecte al 2014 
y un 29% el 2016 respecte el 2015. En termes absoluts el 2016 (48.410) 
és la xifra més baixa des del 2008. (Efecte enganyós per la paràlisi dels 
jutjats).

• D’aquestes execucions, de l’ordre del 60% són de crèdits hipotecaris 
concedits entre 2005 i 2008.

• Respecte a llançaments al 2016 (63.037) representen una disminució del 
6,4% respecte al 2015. D’aquests el 54% ho són derivats de la LAU, el 
42% d’execucions hipotecàries i el resta d’altres causes.

• Els llançaments derivats de la LAU van sofrir una disminució del 4,2 % 
mentre que els deguts a execucions hipotecàries han disminuït en un 
9,7%.

• Catalunya representa el 22,3% d’aquestes dades, y és la principal 
comunitat respecte al desnonament derivat de incompliment de 
contractes de lloguer.
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4. Reflexions i reptes de futur

Reptes de futur.

• Diferenciar el dret a l’allotjament del dret a l’habitatge,

• Reclamar responsabilitat social als grans tenidors i consolidar els parcs 
privats de lloguer social.

• Afrontar el problema de la ocupació il·legal: dimensió, seguretat, drets, 
solidaritat, convivència, equitat, vulnerabilitat.

• Afrontar el problema de la possessió d'immobles en processos judicials.

• Incorporar mecanismes legislatius i reguladors per evitar una nova 
bombolla immobiliària i per consolidar l’alternativa de lloguer.

• Buscar i consolidar marcs de col·laboració entre tots el agents implicats.

• Afrontar la problemàtica amb una visió estructural a mig i llar termini. No 
es tracta d’un problema conjuntural. Necessitat d’una gran acord social.

• Afrontar la problemàtica de l’habitatge des d’un punt de vista social, 
transversal i integral.


