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MIETSHÄUSER SYNDIKAT
Es tracta d’una federació de projectes (syndikat no és sindicat).
El Syndikat és una SL sense ànim de lucre, d’iniciativa social. Neix
el 1993 i actualment compta amb 148 projectes autònoms i 17 en
procés d’incorporació.
Objectius dels projectes:
- propietat col·lectiva
- habitar + compromís social
- habitar ecològicament i amb solidaritat
- lluita contra la gentrificació
Objectius del Syndikat:
- Autogestió. El Syndikat funciona a través de voluntariat, només hi
ha una persona contractada.
- Suport mutu entre projectes (transferència solidària). Reinversió
del capital a través d’un fons solidari que es forma per la quota
social solidària assumida per tots els projectes.
- Manteniment de la propietat col·lectiva. Exclusió d’una possible
mercantilització a través del dret de veto del Syndikat, que així
blinda el model per evitar que es puguin vendre els projectes.

Projectes del Mietshäuser Syndikat a Alemanya

Fons de solidaritat del Syndikat
- Cada projecte aporta 0,10€/m2, i augmenta anualment un 0,5%
sobre el lloguer de l’any anterior.
- Topall màxim quan el lloguer arriba al 80% del preu del mercat.
- Cada 5 anys es fa una revisió del model. Hi ha desigualtats entre projectes, perquè tenen preus molt diferents segons el mercat.
El syndikat ofereix gratuïtament:
- Coneixement: suport tècnic i supervisió del projecte.
- Aportació econòmica de 12.500€ (50% del capital de constitució
de la SL), i préstec de 10.000€.
- Contacte amb altres projectes que poden aportar finançament

Distribució del lloguer dels projectes al llarg del temps: el fons solidari
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Autogestió
Gestió administrativa
Dret de veto sobre la venda de la casa i la modificació dels estatuts i l’ús dels beneficis

Dret de veto sobre la venda de la
casa, la modificació dels estatuts i
l’ús dels beneficis

Relació entre les diveres entitats: Mietshäuser Syndikat, Associació de la casa i SL propietària

Agents d’un projecte
- Els inquilins del projecte constitueixen l’associació de la casa.
- L’edifici és propietat d’una SL que té 2 únics socis: l’associació
de la casa (soci majoritari) i el Syndikat (fa la funció d’entitat de
control i custodia).
- El Syndikat té dret de veto sobre algunes qüestions, com a mecanisme per blindar el model. En la resta d’aspectes, l’associació té
dret de vot exclusiu i màxima autonomia.
- El model de SL de propietat immobiliària és comú per tots els
projectes del Syndikat.
- En el cas que una associació anuli la seva participació a la SL,
pot exigir la devolució de la part del capital social de la SL. En
el contracte de la SL s’estableix que els socis no tenen dret a la
seva part en l’augment del valor experimentat per l’immoble en
el mercat, per evitar l’abandonament del contracte per incentius
econòmics. Tampoc es pot vendre una part de la SL contra la
voluntat de l’altre soci.

- Cada projecte té 1 vot, cada soci individual té 1 vot. Només els
projectes poden vetar la venda d’alguna casa.
- Tenen grups de treball específics, per a desenvolupar temes
d’interès dels projectes. Un d’ells, anomenat «de qui és la ciutat?»
treballa aspectes com són el dret a la ciutat, el desplaçament i la
gentrificació i la privatització.
- El Syndikat té el 100% d’una SL que serveix com a braç econòmic
i empresarial del propi Syndikat. Formalment aquesta SL manté les
participacions de les SL de propietat privada, i gestiona l’oficina de
l’organització.
- L’associació dels projectes i la SL conjunta són entitats sense
ànim de lucre i d’interès públic, pel que tenen bonificacions fiscals.
- Tant el Syndikat com els projectes tenen relació amb els Ajuntaments. Al principi hi havia molta més confrontació per l’origen
d’okupació dels projectes.
- Hi ha una secció internacional del Syndikat. A Àustria hi ha un
model més senzill d’entendre, amb figura jurídica d’associació
(Habitat). A Holanda són SL.
- A alemanya hi ha altres cooperatives d’habitatge, però no aposten
Funcionament i governança del syndikat
- Es realitzen 2-3 assemblees generals l’any, en cap de setmana. per l’autogestió, que és una de les bases del Syndikat. Aquestes
Ofereixen espai per intercanvi, assessorament, tallers, suport mutu cooperatives treballen a nivell local o regional, però els diversos
projectes que incorporen no són autònoms (risc en cadena en cas
i l’oportunitat de conèixer altres projectes.
que un projecte faci fallida).
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Passos per fundar un projecte
1) Crear un grup
2) Buscar un conseller d’un projecte existent
3) Fundar l’associació
4) Planificar la convivència i el pla econòmic del projectes
5) Afiliar-se al Syndikat
6) Constituir la SL per comprar
7) Comprar, rehabilitar i habitar
8) Implicar-se en el projecte, en el Syndikat i en la societat civil
Procés d’entrada de nous projectes al Syndikat:
- Criteris per formar part del syndikat:
- Autogestió
- Compromís de participar al fons solidari
- Manteniment de la propietat col·lectiva
projecte
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han d’acreditar que compleixen els requisits regulats per l’Oficina
d’Habitatge Social. Aquests ocupants tenen els mateixos drets que
la resta d’inquilins
- Els projectes nous es presenten al Syndikat ensenyant l’estudi
de viabilitat i demanen suport financer a la resta de projectes existents.
- Amb els crèdits solidaris s’aconsegueix el capital inicial necessari.
No es fan aportacions de capital per UEC.
- Hi ha projectes que paguen la quota mensual en funció dels
ingressos: defineixen una base mínima, i a partir d’aquí, qui té
més ingressos paga més. Amb aquests extres es crea una bossa
comunitària que decideixen si fer una donació a un altre projecte
social, o incorporar-ho al propi projecte.
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Transferència solidària entre projectes
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Suport mutu entre projectes
A part de la quota social solidària assumida per tots els projectes,
es dónen altres mecanismes de suport mutu entre projectes, a
través de la figura i organització del Syndikat:

Esquema de suport mutu entre projectes

Renovació de persones habitants
- Procés regulat per cada projecte.
- Generalment es tracta d’un procés llarg, en què les possibles persones a incorporar-se han de poder conèixer el projecte, entendre
què significa, etc.
- En el cas presentat, la comunitat «entrevista» tots els candidats
i l’assemblea general escull la persona. Defensen que l’accés no
pot ser a través de «llistes» ja que és molt important que es valori
la implicació indispensable (a nivell social i polític del projecte, i a
nivell de recursos econòmics i d’hores).
- Excedència màxima de mig any.
- No tots els projectes tenen espais oberts al públic o a la resta
del barri.

• Els projectes consolidats assessoren els projectes nous, transferint coneixements.
• També poden donar suport públic si la disputa per immobles
produeix enfrontaments polítics
• Suport econòmic
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S.U.S.I.

- L’any 1993 van signar un acord de cessió d’un dret de superfície
del sòl per 65 anys. En total es van recuperar 4 edificis de tot el
barri. La idea inicial era crear habitatge assequible i llocs de treball,
S.U.S.I. Inicials: Iniciativa Autoorganitzada Independent d’Habitatge i per la rehabilitació inicial van arribar a contractar fins a 60 perProjecte que forma part del Syndikat, ubicat a unes antigues ca- sones. Al principi feien moltes activitats obertes al barri.
sernes militars al barri de Vauban.
- L’any 1995 van guanyar un premi municipal de Medi Ambient, i
- Num habitatges (compartits): 45. A banda hi ha roulottes
l’any 1998 van acabar la rehabilitació i van començar a aïllar tots
- Num persones: 300 (200 adults i 100 criatures). Hi ha moltes els edificis amb treball volunari.
unitats monomarentals/monparentals
-L’any 2000 van obrir l’espai polivalent (cafè, restaurant,...)
- Cost total projecte: 5,6 milions d’euros
- Preu habitatge: 5,5€/m2 (1/3 del preu de mercat), sense comptar Estructura econòmica
subministraments.
- Cost total del projecte: 5,6 milions d’euros, finançat a través de:
- Subvenció per habitatge social tipus HPO (2,1 milions)
Objectius de l’associació de la casa:
- Subvenció per habitatges d’estudiants (1,5 milions)
- Ajudes a estudiants i a la joventut
- Crèdit bancari (1,07 milions)
- Medi-ambient i sostenibilitat, habitatge ecològic
- Crèdits participatius (560.000€)
- Habitatge assequible
- Participació IKEA (360.000€)
- Habitatge desjerarquitzat
- Processos emancipadors i inclussivitat
Governança
- Espais per viure, per treballar i d’oci
- Assemblea general cada 2 mesos. Hi participen els que hi viuen i
hi treballen. Participació voluntària, normalment 20 persones.
Història del projecte
- Assemblea setmanal coordinadora pel dia a dia.
- L’associació de la casa es crea el 1990, quan els francesos aban- - Coordinació de manteniment i construcció. Formada per 4 perdonen el quartel militar. La SL es funda el 1993, i el Syndikat hi sones, cada 15 dies.
entra el 1997. Aquest és el primer projecte del qual forma part.
- Les persones que entren al projecte han de participar en 105
- Les antigues casernes ocupaven tot el barri de Vauban (38Ha). hores durant 3 anys. Si no fas les hores, les has de pagar.
Eren uns terrenys de l’estat. El moviment inicial de reivindicació de - Actualment hi ha 18 persones contractades (màxim 1/2 jornada):
les casernes va ser impulsat per estudiants d’arquitectura de final 4 administració, 1 economia, 1 organització, 6 tallers (metall, fusde carrera i un grup d’universitaris.
teria, serigrafia), 2 consergeria, 3 jardineria.
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Gestió dels habitatges i els costos associats
- Per poder entrar al projecte han de complir un dels 2 requisits:
o ser estudiants, o complir HPO. Els límits d’HPO són molt més
restrictius: 18.000-30.000€ anuals. En projectes d’obra nova els
límits són més alts (al voltant de 50.000€).
- Els pisos tenen unes 6-8 habitacions totes de la mateixa mida.
Cada persona pot tenir una habitació com a màxim. En el cas de
parelles separades, els infants poden tenir una habitació amb cada
un dels adults que viuen separats.
- La quota es paga per superfície (5,5€/m2). A part, els subministraments es paguen 50% per igual, 50% per consum en el pis
(cada pis decideix com s’autogestiona la despesa). Les roulottes
només paguen per superfície, no es compten els subministraments.
- No hi ha llista d’espera per entrar. Els habitants del pis compartit
escullen qui entra quan queda una habitació lliure.
Model comunitari
- Els espais privatius tenen la mateixa mida (estances d’uns 20ms).
Cada unitat de convivència pot ocupar diverses estances. Els pisos compartits són de diverses mides, i estan formats per 6/10
estances + cuina i bany compartits.
- Diversos graus de comunitat: unitat de convivència, pis compartit,
edifici, i projecte cooperatiu.
- Molta autonomia dels habitatges compartits, que acaben generant petites comunitats dins la gran comunitat.
- Espais comunitaris dins de cada habitatge compartit i de tot el
projecte cooperatiu.
Espais comunitaris que incorpora el projecte
Tallers de metall, fusteria i serigrafia
Cafè / biblioteca
Espai de criança
Menjador
Cooperativa d’alimentació
Boulder
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GRETHER
- És amb aquest projecte pioner que comença la trajectòria del
Mietshäuser Syndikat.
- Es tracta d’un projecte format per 3 cases, ubicat en un recinte
que és una antiga fàbrica, que va ser rehabilitada pels habitants.
- Grether Est va començar el 1980, compra el 1987
- Grether Oest va començar el 1991, compra el 1995
- Grether Sud: compra a 2000, projecte d’obra nova.
- Superfície total del terreny: més de 4.000 m²
- Superfície d’habitatges: 2.780 m²
- Superfície per a usos comunitaris i oberts al barri: 2.260 m²
- Persones residents: 98
- Cost total: 6.600.000 €
- Lloguer habitatge: uns 6 €/m² (el preu en aquesta zona cèntrica
arriba als 15 €/m²)
- A les plantes baixes dels habitatges hi ha ubicats els següents
projectes (gestionats pels usuaris dels habitatges):
- cafeteria oberta al públic
- oficina central del Mietshäuser-Syndikat
- sala per xerrades, presentacions de llibres, etc
- ràdio lliure “Ràdio Dreyeckland”
- centre feminista i queer
- sala intercanvi de roba
- sala gimnàstica i ioga
- taller cervesa artesanal
- arxiu “moviments socials”
- oficina d’informació
- impremta i estudi fotogràfic
- col·lectiu “Ajuda Rosa”
- taller de cerámica
- taller d’antiguitats
- 2 llars d’infants
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VAUBANAISE

Projecte inclusiu
- La “inclusió” considera que les persones discapacitades formen
part de la societat i han de poder participar-hi en tots els àmbits.
Projecte impulsat per la Fundació Oekogeno, i que no pertany al A la casa hi conviuen persones amb i sense discapacitat. La parMietshäuser Syndikat. En aquesta fundació hi ha actualment 6 co- ticipació en la governança implica un canvi de rol, les persones
operatives amb l’objectiu de crear projectes de l’economia social discapacitades ja no són “receptores d’ajuda”, “dependents”, sinó
solidària i cases socialment sostenibles.
són veïnes, amigues, habitants.
Grupo
Vaubanaise Plus
La Vaubanaise destaca pel seu concepte d’inclusió. Neix impulsat - Hi ha un contacte esporàdic entre les persones discapacitades i la
Grupo
formado
poramb12discapacitat,
personas
diferentes
edades (la mayoría 30 a 65 años)
per famílies
amb criatures
i que adultas
incorpora underesta
d’habitants. La inclusió al dia a dia és un procés complex però
30% de persones
discapacitat
física o cognitiva.
Superficie
deamb570
m². Estas
personas no tienen
ningun
handicap
cognitivo,
ric. Les persones
discapacitades
no poden
participar tant,pero
degut adebido
- Num enfermedad
habitatges: 45. Hi ha o
2 clusters
seva condició.
Es va fer una proposta
partvida
de
a una
un accidente necesitanla cuido
y asistencia.
Parad’implicació
alguno,persu
- Num persones: 78 (60 adults i 18 infants)
les
famílies,
però
a
la
vegada
és
contradictori
amb
la
voluntat
de
cambió
de un día a otro, por un accidente o un ictus. Para otros, los cambios vinieron
- Cost total projecte (comptant el solar): 8 milions d’euros
màxima autonomia i emancipació.
paulatinamente.
Ya2017)
noformat
pueden
vivir solos
en el día
a día.
- Capital propi (a data de
per participacions
dels por
- És unalas
casadificultades
intergeneracional; actualment
la majoria
té entre 25
habitants i crèdits solidaris: 5,0 M€
i 65 anys, també hi ha criatures. Hi ha famílies, parelles i persones
Contratos
individuales
- Socis amb participació
financera (a data de 2017): 206
soles, estudiants. Tots els que viuen a la casa PODEN (no HAN
/m² tiene un contratoobligatòriament)
- Cost habitante
mensual del lloguer
Cada
de9,80
la €casa
de alquiler
propio
con la
d’ajudar-se
mútuament
en elcooperativa.
dia a dia, cadascú Para
- Superfície del solar 2.885 m²
les seves capacitats.
las personas que necesitan asistencia, ésta segons
se realiza
por una entidad de profesionales
- Superfície habitatges i espai d’ús comercial 3.540 m²
que
un contrato
con
la cooperativa.
- Eshace
crea la cooperativa
el gener de
2011cada
i entren persona,
a l’edifici al junyno- con
El 2012 el projecte és guardonat com a modèlic pel seu concepte
de 2013.
d’inclusió i el seu model de finançament.
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Governança
- Assemblea general mensual, el dia 20 de cada mes (així va canviant de dia). Participació variable (unes 15 persones) segons el
tema. Un dels reptes és com facilitar la participació de les persones
discapacitades.
- Comissions de treball. S’intenta minimitzar les despeses, incorporant 3 grups de treball: neteja, espais comunitaris, espai exterior.
- Fan 4 dies l’any de treball comunitari.
- Actualment 220 socis col·laboradors que no viuen al projecte.
- Contractes individuals: cada habitant de la casa té un contracte
de lloguer propi amb la cooperativa. Per les persones que necessiten assistència, aquesta es realitza per una entitat de professionals que fa un contracte amb cada persona, no amb la cooperativa.

Aquestes persones no tenen discapacitat cognitiva, però a
causa a una malaltia o un accident necessiten assistència.
- Hi ha espais comunitaris i 3 espais comercials

Projecte arquitectònic
Importància del projecte per a què la vida comunitària de persones
amb necessitats diferents pugui funcionar bé. La planta de l’edifici
s’obre en forma de ventall, oberta cap el barri (façana sud). Tots
els habitatges estan ben orientats i gaudeixen d’assoleiament i de
vistes a la muntanya i el barri.
A la façana nord hi ha la via del tren, per la qual cosa s’hi han
ubicat els passadissos exteriors que serveixen també com a espai
addicional cobert per a la trobada informal, i que tenen l’objectiu
de reduir el nivell acústic.
El edificio cumple el estándar de
pasiva (KfW-55) y en
tejado
És un projecte adaptat, sense barreres casa
arquitectòniques.
Lael disEstructura econòmica
tiene una instalación fotovoltáica.
- Aportació inicial: 30.000€. Suport a través de “mecenatge” per tribució dels diferents pisos, pisos compartits i del clúster està
dissenyada per facilitar la convivència de persones diverses. Hi ha
minimitzar el cost.
espais per a la trobada i activitats comunitàries.
- Compten amb crèdits solidaris
- No tenen subvencions, ja que a Alemanya hi ha grans entitats
que gestionen aquest tipus de col·lectius, i no hi ha una aposta per L’edifici compleix l’estàndard de casa passiva. Inclou instal·lació
fotovoltàica a la coberta.
projectes d’autogestió.
Model comunitari
- No és un projecte amb una comunitat cohesionada.
- Desenvolupen activitats obertes al barri, per fer més permeable
el projecte.
- Hi ha 3 formats d’habitatge per persones amb discapacitat:
- pis compartit. 230 m² per a 5 adults joves amb discapacitat i diferents graus d’assistència.
- clúster. 340 m². Hi ha 6 pisos individuals per a 6 adults
joves amb diferents graus de discapacitat cognitiva i diferents necessitats assistencials. Disposen d’un espai comú.
- Grup Vaubanaise Plus. 570 m². Grup format per 12 persones adultes de diferents edats (la majoria 30 a 65 anys).
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3 CASES (Lama, Luftschloss, Schwerelos)
Visitem Lama
- Entre els 3 projectes són 45 pisos per a unes 150 persones.
- Num habitatges: a Lama 13, 2 dels quals és pis compartit.
1050m2 construïts. 1 aparcament per habitatge.
- Num persones: 40 (25 adults i 15 infants)
- Cost total projecte (comptant solar i construcció): 3,5 milions
d’euros (800€/m2 sòl i 2200€/m2 promoció)
- Preu habitatge: 6,5-7€/m2 (30% sota el preu de mercat)
Objectius polítics:
- Lluita per la dificultat d’accés a l’habitatge
- Reivindicació contra la discriminació (racisme, sexisme,...)
- Facilitar l’accés a l’habitatge per col·lectius vulnerables:
- un pis gran per a una família de refugiats.
- un pis tutelat per a malalts psíquics.
- un pis per dones.
- Una guardaria per 3 grups, 580 m², que serà gestionada
per l’entitat Diakonie. Aquesta llar d’infants estava prevista
en les condicions del concurs.

Governança
- Assemblea general cada 2 setmanes, en diumenges. Decisions
per consens. Alta participació
- Autonomia de les comissions (cultural/activitats, jardí, residus,
economia, social/conflictes, manteniment)
- Fan 3 o 4 sessions monogràfiques anuals
Estructura econòmica
- No hi ha aportació inicial per UEC.
- El finançament s’ha buscat conjuntament entre els 3 projectes,
amb l’assessorament del Syndikat:
- Banc públic: finançament a 25 anys al 0% d’interès, corresponent als habitatges protegits.
- Banc tradicional: requereix d’un augment del capital social del projecte a 500.000€
- Crèdit solidari: 1milió d’€. Diverses ofertes d’interès, fins
al 2% i permanència mínima de 6 mesos.

Model comunitari
- 2 habitatges per persones refugiades (finançat per l’Ajuntament).
Les persones que hi viuen les selecciona la cooperativa.
- Possibilitat de mobilitat entre habitatges segons les necessitats
(però no ho han desenvolupat gaire)
Història del projecte
- Els habitatges tenen mides variables.
- Des de l’inici fins entrada a viure han trigat 4 anys (2013-2017) - Estan treballant en un document de règim intern, o codi de bones
- Grup creat fa 5 anys. Al cap de 2 anys surt una licitació de solars pràctiques.
municipals a un barri creat de nou.
- Espai comunitari polivalent en planta baixa obert a grups (inclou
- A les bases es defineix que el 75% de l’habitatge ha de ser social cuina). Activitats mensuals obertes al barri.
(tipus HPO).
- Fan torns de neteja dels espais comunitaris.
- Entre les 3 cases es va treballar amb un mateix equip arquitectònic. També es va buscar el finançament conjuntament.
Gestió dels habitatges
- Durant l’obra es fan reunions setmanals de seguiment. Seguiment - No tenen llista d’espera. Quan queda un habitatge buit ho comude l’obra a través d’una comissió d’arquitectura.
niquen entre persones properes.
- Període de prova de 3 mesos quan entra una nova UEC.

Aquest document recull l’experiència a través d’un viatge a Friburg realitzat el novembre de 2018.
Hi vam anar persones de Sotrac, La Borda i La Dinamo.
A Friburg hi ha 17 dels 148 projectes autogestionats del Syndikat, entre ells els projectes pioners,
l’oficina central i també projectes recents d’obra nova.

Els projectes que es van visitar són:
· Mietshäuser Syndikat (www.syndikat.org/es/)
· S.U.S.I.
· Grether (www.grether.syndikat.org)
· Vaubanaise (www.oekogeno.de/projekte/)
· Projecte 3 cases (www.3haeuserprojekt.org)

