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1TORNA
A L’INDEXQUATRE CAMINS

Els habitatges per a gent Gran Quatre Ca-
mins s’emmarquen dins dels equipaments 
d’habitatges amb serveis per a la gent 
gran promoguts per l’Ajuntament de Bar-
celona. Es tracta d’habitatges dotacionals 
(actualment allotjaments dotacionals), de 
lloguer protegit i establert en règim d’ús 
i habitació que responen a la necessitat 
d’oferir habitatges amb bones condicions 
d’accessibilitat i serveis de suport per per-
metre l’autonomia de la gent gran.

S’escull el projecte de Quatre Camins per ser 
d’unes dimensions semblants als altres projectes 
cooperatius.

Els habitatges amb serveis per a la gent gran cal 
diferenciar-los dels Habitatges Tutelats per a 
Persones Grans vinculats a la cartera de serveis 
socials, que ofereixen més serveis assistencials.

UBICACIÓ

Carrer Vista Bella 7-9 (Sarrià-Sant Gervasi) 
Barcelona

ESTAT

Actualment es troba en ús

CRONOLOGIA

2008
Aprovació definitiva modificació PGM per la 
incorporació al sistema d’habitatges dotacionals 
dels sòls situats als carrers Infanta Isabel 9-11, 
Còrsega 363, pg de Valldaura 271-289, Industria 
344-346, Pare Manyanet 12-40, Lluís Borrassà 
23-25, Josep Pla 180, i Puigcerdà 100-102. 

2018
Finalització d eles obres i posada en ús.

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge Dotacional (Clau HD/7)

Número d'habitatges 44 Innovació en habitatge assequible. Barcelona. 2015-2018, Ajuntament de Barcelona.

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística Habitatge Dotacional

Sostre  edificable 4.833 m2 Innovació en habitatge assequible. Barcelona. 2015-2018, Ajuntament de Barcelona.
1.891 m2 superfície útil segons web Ajuntament (només pisos)

Altura màxima PB+3

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Ajuntament de Barcelona (IMHAB) / Propietat pública

Nom i tipus de titular Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)

Mecanisme de cessió No s’ha cedit. La gestió la realitza l’Ajuntament de Barcelona

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d’ús i habitació

Durada del contracte Vitalici Contractes d’ús i habitació (Codi Civil Català, Llibre V)

Rescabalament –

Transmissió de l'habitatge –

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)
Els serveis els gestiona l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Gestió de  la promoció Adjudicació mitjançant comissió tècnica i acord del Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Cost del sòl 0 € 

Cost de construcció 3.249.361 € (Pressupost) Innovació en habitatge assequible. Barcelona. 2015-2018, Ajuntament de Barcelona.

Aportació de capital social NA

Aportació mensual Renda igual o inferior a HPO Article setè Acord Consorci - Àrea Drets Socials.Paral·lelament les persones residents  en 
aquests habitatge reben un ajut municipal del Fons de lloguer social per fer front al cost.

Finançament 95 % IMHAB i 5% finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i Banc del Consell d’Europa (BEC)

Gestió del  funcionament IMHAB fa la gestió immobiliària (cobrament rebuts mensuals, manteniment dels habitatges i repercussió despeses comunitàries)  
mentre que l’Àrea de Drets Socials es fa responsable de la gestió dels serveis: neteja diària de zones comunes i mensual dels apartaments,  
control de l’estat d’ocupació, servei de consergeria i servei de teleassistència

Cost de la gestió de l'edifici Part de la renda mensual va destinada a la gestió

Previsió de fons  
de solidaritat 

NA

ANÀLISI

Quatre Camins

NOTES

aquest exemple ha servit 
de referència per la càpsula 1

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula1-facilitem-acces-al-sol.pdf


2TORNA
A L’INDEX

PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats  
de convivència

44 unitats de convivència

Característiques residents Gent gran (65 anys o més), unitat de convivènciad de màxim 2 persones

Condicionants   
per ser resident

Gaudir d’autonomia suficient per a ser independent
Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

També es tindran en compte les necessitats d’habitatge, les circumstàncies  
familiars i personals, i les dificultats d’accessibilitat de l’habitatge on es resideix; 

així com altres consideracions de la comissió tècnica per a l’adjudicació.

límit màxim d'ingressos 2,5 IPREM

Patrimoni No ser titular d’un habitatge en propietat Criteris HPO

Lloc de residència o treball Empadronament a Barcelona (mín 2 anys) Criteris HPO

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges 4 tipologies, totes elles de 40 m2

Eficiència energètica Certificació energètica A (aïllament tèrmic sistema SATE, que pretén acostar-se a l’objectiu NZEB)

Aparcament 14 places de cotxe i 4 de moto

Serveis / espais compartits

interior Sales comunitàries d’esbarjo | Zona de bugaderia i d’autoservei | Consergeria

exterior Terrasses

obert al barri

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Comunitat Projecte residencial que combina l’autonomia de les persones residents amb serveis de suport

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Disseny Disseny pensats per a fomentar un sentiment i dinàmica comunitaris

Espais exteriors privatius i comunitaris

Limitacions Depèn d’accés a sòl públic i en alguns casos subsidi de serveis socials per pagar el lloguer

Zona eminentment residencial (pocs serveis) i de difícil mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda (malgrat tenir el metro a 800 m)

DIAGNOSI

Quatre Camins

Bibliografia
Ajuntament de Barcelona | Portal d’Habitatge Ajun-
tament de Barcelona: habitatge.barcelona/ca/acces-a-ha-
bitatge/parc-public-habitatges

II Acord d'actuació entre l'Àrea de Drets Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l'Habitatge 
de Barcelona i el Patronat Municipal de l'Habitatge de 
Barcelona, relatiu a la promoció de nous Equipaments 
d'habitatges amb serveis per a la gent gran a la Ciutat de 
Barcelona, 27/11/2015

Ravetllat arquitectura | Projecte arquitectònic: 
ravetllatarquitectura.com/Habitatges-a-Quatre-Camins

Ajuntament de Barcelona | Innovación en vivienda 
asequible Barcelona 2015—2018: ajuntament.barcelona.
cat/barcelonallibres/sites/default/files/publicacions_fitxers/
pdf_indexat_innovacion_vivienda_asequible_cast.pdf

Ajuntament de Barcelona | Nota de premsa:  
ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/09/14/lajun-
tament-lliura-la-promocio-dhabitatges-amb-ser-
veis-per-a-persones-grans-de-quatre-camins-al-ba-
rri-de-sant-gervasi-la-bonanova

Ajuntament de Barcelona | Programa habitatge + 65 
anys: bcn.cat/consorcihabitatge/files/Diphab65.pdf

Consorci de l’habitatge de Barcelona | Programa 
habitatge + 65 anys: bcn.cat/consorcihabitatge/ca/hab65.
html

https://habitatge.barcelona/ca/acces-a-habitatge/parc-public-habitatges
https://habitatge.barcelona/ca/acces-a-habitatge/parc-public-habitatges
https://habitatge.barcelona/ca/acces-a-habitatge/parc-public-habitatges
https://ravetllatarquitectura.com/Habitatges-a-Quatre-Camins
https://ravetllatarquitectura.com/Habitatges-a-Quatre-Camins
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/publicacions_fitxers/pdf_indexat_innovacion_vivienda_asequible_cast.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/publicacions_fitxers/pdf_indexat_innovacion_vivienda_asequible_cast.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/publicacions_fitxers/pdf_indexat_innovacion_vivienda_asequible_cast.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/09/14/lajuntament-lliura-la-promocio-dhabitatges-amb-serveis-per-a-persones-grans-de-quatre-camins-al-barri-de-sant-gervasi-la-bonanova/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/09/14/lajuntament-lliura-la-promocio-dhabitatges-amb-serveis-per-a-persones-grans-de-quatre-camins-al-barri-de-sant-gervasi-la-bonanova/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/09/14/lajuntament-lliura-la-promocio-dhabitatges-amb-serveis-per-a-persones-grans-de-quatre-camins-al-barri-de-sant-gervasi-la-bonanova/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/09/14/lajuntament-lliura-la-promocio-dhabitatges-amb-serveis-per-a-persones-grans-de-quatre-camins-al-barri-de-sant-gervasi-la-bonanova/
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/Diphab65.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/Diphab65.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/hab65.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/hab65.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/hab65.html


3TORNA
A L’INDEXCAN 70

Can 70 és una “fase” o projecte d’habitat-
ge cooperatiu dins la cooperativa Sostre 
Cívic SCCL orientat a afavorir un envelli-
ment actiu i amb autonomia. El grup motor 
el formen persones en edat de jubilació 
que volen formar part d’un projecte d’en-
velliment actiu que els permeti donar res-
posta  a les seves necessitats residencials 
així com tenir accés a serveis d’atenció 
personal i sanitària.

Possibilitat d’incloure allotjaments amb serveis 
per a gent gran en situació d’emergència gestio-
nats directament per l’Administració.

UBICACIÓ

Per definir, preferentment a Barcelona

ESTAT

En procés de definició

CRONOLOGIA

2015
Inici, trobada inicial

2017
Inici de l’assessorament per part de Sostre Cívic

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Equipaments comunitaris o equipaments públics Art. 212 PGM

Número d'habitatges 19-25 unitats de convivència Innovació en habitatge assequible. Barcelona. 2015-2018, Ajuntament de Barcelona

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística 7-a, 7-b, 7-c b. Equipaments sanitaris-assistencials. 
Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o 
privats, d’interès públic, social o comunitari (…).

Donades les característiques del grup i el projecte, es volia emplaçar  
en un sòl d’equipament però els serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona  

van emetre un informe negatiu a aquesta possibilitat.

Sostre  edificable 1.500 - 2.000 m2 Es preveu una superfície d’uns 35 m2 d’ús privatiu pels habitatges  
i una superfície d’espais col·lectius de 23 m2 per habitatge.

Altura màxima NA

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Es preveu el manteniment de la Propietat pública  
municipal (Ajuntament de Barcelona)

Art. 55 Reglament de patrimoni dels ens locals  
(Decret 336/1988) permet un ús privatiu en terrenys demanials.

Nom i tipus de titular Can 70 / Sostre Cívic SCCL

Mecanisme de cessió Concessió Administrativa Es preveia la concessió administrativa al tractar-se   
d’un sòl d’equipament, però no s’ha consolidat la cessió.

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d’ús de les persones sòcies mitjançant un contracte 
privat entre la persona sòcia i la cooperativa

Es tractaria d’allotjaments i no d’habitatges, si bé això  
no impediria la cessió del dret d’ús a les persones sòcies.

Durada del contracte Màxim 40 anys Durada màxima d’una concessió administrativa en el cas que se’n prevegi un destí vincu-
lat als serveis sanitaris. En altre tipus d’usos la durada màxima s’estableix en els 25 anys.

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria i voluntària de capital i valor de les obres de millora efectuades

Transmissió de l'habitatge En principi no

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora Sostre Cívic SCCL

Gestió de la promoció La cooperativa ha gestionat la promoció a través  
de l'equip propi, i el suport d'equips externs

Perviure: procés de cohesió. Es va treballar sobre la visió, i encaix arquitectònic. 
Escola d'Arquitectura: projecte de residència, basat en els criteris fixats pel grup 

i van poder veure exemples de l'edifici resultant. CareNet (grup de recerca UOC). 
Treball de  tota la vessant de model de cures.

Cost del sòl Cànon anual de 1.500 € + IVA

Cost de construcció 3.830.560,40 € 4.002.507,6 € amb urbanització i legalització

Aportació de capital social 37.918 € (per a 19 UC) 720.443 € en total, 18% total a finançar

Aportació mensual 214 € (2019-2021); 887 € (2021-2049);  
338 € (2049-2094)

Inclou manteniment, finançament i ús.

Finançament Títols participatius: 380.000 € (9,5%) 
Préstecs hipotecari: 2.902.065 € (72,5%)

Es va establir com a prioritat el finançament de Triodos, Fiare Banca ètica i Coop57

Gestió del funcionament Persones residents, amb el suport de Sostre Cívic i altres cooperatives especialitzades

ANÀLISI

Can 70

NOTES

aquest exemple ha servit 
de referència per la càpsula 1

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula1-facilitem-acces-al-sol.pdf
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A L’INDEX

PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats  
de convivència 25 unitats de convivència

Característiques residents Grup homogeni pel que fa a edat (50-70 anys), 75% dones i 25% homes

Condicionants  
per ser resident Ser soci o sòcia de la cooperativa adjudicatària

límit màxim d'ingressos No Al tractar-se d'un projecte d'envelliment actiu, per evitar la necessitat de recórrer a una 
residència o a habitatges amb serveis per a gent gran municipals, es preveia que hi acce-
dissin tot tipus de persones, tal i com ja es preveu es aquest projectes. Aquest fet evitaria 

els límits vinculats als ingressos i la propietat, en el cas que se cedís l'ús de l'habitatge.

Patrimoni Es preveia poder ser titular d'un habitatge, sempre que 
durant el període en que es residís a la cooperativa es 
cedís per a l'ús com a habitatge assequible

Lloc de residència o treball Les persones del grup impulsor són veïnes i veïns jubilats de Barcelona vinculats al món cooperatiu i del voluntariat

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges 40-60 m2 Cadascuna disposarà de cuina, bany adaptat, totalment accessible per cadira de rodes i d’un espai diàfan 
on encabir l’habitació de dormir, una saleta, zona de treball, etc. organitzat i moblat segons cada usuari/a.

Eficiència energètica Màxim possible

Aparcament 14 places de cotxe i 4 de moto

Serveis / espais compartits

interior Vestíbul | Cuina | Menjador comunitari | Sala polivalent cultural | Espai multimèdia | Sala polivalent d’oci | Bugaderia/espai de costura
Taller de manteniment / Bricolatge | Zones d’emmagatzematge | Habitacions de convidats | Espai farmaciola per a petites cures

exterior Jardí, solàrium, gimnàs, bany terapèutic Es plantejava estudiar con fer-ho possible d’una manera eficaç

obert al barri Espai Obert a la Gent Gran del barri. Es plantejava que fos gestionat per l'Administració

Cost de la gestió de l'edifici 4.460 €/any (gestoria + acompanyament Sostre Cívic, SCCL)

Previsió de fons  
de solidaritat 3% dels ingressos Fons d'impagament: 5% dels ingressos

* Aquestes dades s’han calculat a partir d’un estudi de viabilitat d’un solar de l’Ajuntament de Barcelona que finalment aquest no va cedir a la cooperativa.

Can 70

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Col·lectiu Generació d’un model cooperatiu d’envelliment actiu i adaptat a les necessitats de les persones sòcies

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Comunitat Possibilitat de desenvolupar un projecte residencial amb serveis assistencials tant  
privatius com oberts al públic en sòl públic destinat a equipaments comunitaris

Serveis Serveis sanitaris-assistencials a disposició de les persones sòcies. Possibilitat de 
disposar d'ajudes públiques per a la zona destinada a centre de dia d'accés públic

Arts 252 i 265 Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

Limitacions Termini relativament curt de la concessió (40 anys)

La necessitat de plantejar el projecte com a equipament sanitari-assistencial requereix la inclusió de serveis sanitaris-assistencials  
complementari als allotjaments (sobre cost) i pot limitar consideracions de disseny i espais/serveis comuns

DIAGNOSI

Bibliografia

Sostre Cívic | Can 70: sostrecivic.coop/grups_llavors/
can-70

Sostre Cívic |  Guia “Cures en la convivència de perso-
nes grans”: sostrecivic.coop/guia-cures-gent-gran

Ajuntament de Barcelona | Pack habitatge gent gran: 
ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/
pack-habitatge-gent-gran

http://sostrecivic.coop/grups_llavors/can-70/
http://sostrecivic.coop/grups_llavors/can-70/
http://sostrecivic.coop/guia-cures-gent-gran/
http://sostrecivic.coop/guia-cures-gent-gran/
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/pack-habitatge-gent-gran
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/pack-habitatge-gent-gran
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/pack-habitatge-gent-gran
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A L’INDEXWALDEN XXI

Walden XXI és un projecte de cohabitatge 
cooperatiu per a gent gran en règim de 
cessió d’ús al municipi de Sant Feliu de 
Guíxols, i forma part de la cooperativa 
d’habitatges i usuàries Sostre Cívic.

Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatge i per-
sones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim 
de lucre, d’iniciativa social i declarada promotora 
social per l’AHC.

UBICACIÓ

Carretera de Girona 15, Sant Feliu de Guíxols

ESTAT

En cerca de finançament

CRONOLOGIA

2017
Inici

2020
Adquisició de la propietat

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Allotjament comunitari

Número d'habitatges 31 habitatges

Sostre edificable 2.685 m2

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística 3b - Eixample. Habitatge plurifamiliar

Altura màxima PB+5 El volum de l’edifici existent era disconforme d’acord amb el planejament original.

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Sostre Cívic, SCCL / Propietat privada cooperativa

Nom i tipus de titular Sostre Cívic, SCCL – Fase Walden XXI

Mecanisme adquisició Compra a propietat privada S'ha realitzat una compra diferida en dues fases.

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d'ús de les persones sòcies mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària

Durada del contracte Indefinit

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital revaloritzada amb l'IPC

Transmissió de l'habitatge Sí Segons Estatuts cooperativa i Reglament de Règim intern de la fase.

Sistema adjudicació A través de la llista de persones sòcies expectants del projecte Procés intern establert pel grup a través d'una entrevista d'afinitat.

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora Sostre Cívic SCCL, amb el suport actiu de les futures residents

Gestió de la promoció Cogestió entre el projecte i la cooperativa Sostre Cívic 
a través de l'equip propi i suport extern en els àmbits 
legal, d'arquitectura (SomHabitat) i participació.

Autogestió a través de les comissions d'economia, governança, social, arquitectura i salut.

Cost del sòl 2.100.000 € (impostos no inclosos) Edifici existent: antic Hotel al centre del municipi.

Cost de la construcció 4.000.000 €

Aportació de  
capital  social 45.000 €

Aportació mensual 870€ - 1.300 € (+ 600€/persona quota de cures) Segons habitatge i nombre de persones.

Finançament Capital social sòcies 
Préstecs a la inversió - finançament ètic

Part de l'adquisició de l'edifici en desús ha estat finançada  
amb les aportacions de capital de les persones sòcies.

Cost de la gestió  
de la promoció 7% del PEM

Gestió del funcionament Fase Walden XXI, amb el suport de Sostre Cívic

Cost de la gestió de l'edifici 10 € / mes / UC

Previsió fons de solidaritat 5-15 € / mes / UC S'apliquen a tots els habitatges gestionats per Sostre Cívic SCCL, d'acord amb els seus estatuts. 

ANÀLISI

Walden XXI

NOTES

aquest exemple ha servit 
de referència per la càpsula 1

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula1-facilitem-acces-al-sol.pdf
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PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats  
de convivència 31 unitats de convivència (43 persones) Algunes UC es plantegen la possibilitat de compartir habitatge  

en un model de cohabitatge dins de la cooperativa.

Característiques residents Grup d'unitats de convivència d'1 i 2 persones

Edat 55 - 70 anys Es valora l'edat per a noves incorporacions per garantir diver-
sitat de generacions.

Origen Provenen de diferents municipis, tant de la pròpia comarca (Baix Empordà) com de la demarcació de Barcelona

Condicionants  
per ser resident Ser soci o sòcia de la cooperativa Sostre Cívic, SCCL Només cal que un membre UC sigui soci de la cooperativa.

Límit màxim d'ingressos No es preveu

Propietat No ser titular en règim de propietat d’altres immobles  
en desús o amb una finalitat especulativa Segons article 11.e dels Estatuts de Sostre Cívic, SCCL.

Lloc de residència o treball No es valora

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges 40 - 56 m2 (1 i 2 habitacions i adaptat)

Eficiència energètica Certificació energètica A Rehabilitació integral bioclimàtica.

Aparcament Aparcament compartit Ubicació propera a la xarxa de transport públic.

Serveis / espais compartits 800 m2 (20%) Ubicació propera als serveis locals com el CAP, poliesportiu, etc.

interior
Cuina | Menjador | Sala polivalent i de treball | Biblioteca | Bugaderia | 
Emmagatzematge privat | Taller | Habitacions convidats

Es preveuen serveis de cuina, cures, assistencials,  
etc. Quan siguin necessaris i fruit de la decisió  

de l’Assemblea del projecte cooperatiu.

exterior Terrasses | Jardí interior

obert a la comunitat Planta baixa
La planta baixa del projecte es planteja com un espai  

comunitari, obert també al municipi i a les veïnes.El grup vol participar al barri, al poble i l’entorn  
per formar part del teixit associatiu local

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup El projecte sènior estar orientat al grup d’edat d’entre 55 i 70 anys. S’ha constatat la necessitat de diversificar les franges d’edat  
entre aquest segment i diferents generacions per garantir l’envelliment progressiu i la sostenibilitat de les cures

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Mecanisme  
d'adquisició

Es valora l'oportunitat de comprar un edifici existent al nucli de Sant Feliu de Guíxols,  
que havia sigut un hotel, i es planteja la seva rehabilitació funcional i energètica

Serveis / espais compartits Es prioritzen els serveis i espais compartits al projecte que representen el 20% (800m2) de la superfície total de l'edifici 
Els habitatges són tots similars d'entre 1 i 2 habitacions

Cost  del  
funcionament

El pla econòmic contempla els costos de les cures i serveis del projecte sènior,  
presents i futurs, i preveu que tindrà un cost d'uns 600€/persona quan siguin necessaris

DIAGNOSI

Bibliografia

Sostre Cívic | Walden XXI: sostrecivic.coop/walden-xxi

Documental |  Walden XXI: Una vellesa alternativa
youtu.be/0J1N8AbrGjA

Walden XXI

https://sostrecivic.coop/projectes/walden-xxi/
youtu.be/0J1N8AbrGjA
youtu.be/0J1N8AbrGjA
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Impuls a l’Habitatge Cooperatiu Popular 
en règim d’ús és un programa impulsat per 
la fundació La Dinamo per afavorir l’accés 
a l’habitatge cooperatiu en règim d’ús a la 
població amb rendes reduïdes. 

La Dinamo Fundació és una entitat sense 
ànim de lucre nascuda a mitjans de 2016 amb 
l’objectiu de contribuir a l’impuls i consolidació 
del model d’habitatge cooperatiu en règim d’ús 
a Catalunya. Ofereix suport econòmic, suport a 
la mobilització de patrimoni públic i desenvolu-
pament de polítiques públiques i mobilització de 
patrimoni de titularitat privada.

UBICACIÓ

Carrer Pla dels Cirerers, 1, Barcelona

CRONOLOGIA

2019
Convocatòria concurs
Adjudicació concurs

2020
Desenvolupament projecte arquitectònic

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatges amb protecció oficial S’ha qualificat com a habitatge amb protecció un sòl lliure d’acord amb el planejament.

Número d'habitatges 12 habitatges

Sostre edificable 1.190 m2 

Altura de l'edificació PB+4

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística 13bR

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars Cerca al mercat per a la compra d'un solar  per impulsar  
habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Barcelona

En el marc del Programa d’Impuls a l’habitatge cooperatiu La Dinamo  
destina les donacions dineràries a l’adquisició d’edificis i solars.

Estudis de demanda

Altres

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Dret de superfície a favor de l'entitat adjudicatària.

Termini 50 anys Prorrogable amb 2 pròrrogues de 10 anys i una de 5.

Deures de l'entitat  
adjudicatària

Constituir-se com a cooperativa d'habitatges  
en règim d'ús. Haurà de ser una entitat sense ànim 
de lucre i d'iniciativa social.

Termini per a la constitució de la cooperativa d'habitatges en règim d'ús: 6 mesos.

Fer front a part dels costos de la convocatòria, 
valorats en 9.000 €

Característiques del model Manteniment de la divisió vertical de l'immoble i  
la propietat col·lectiva dels habitatges al llarg del temps

La Dinamo promou un model d'habitatge cooperatiu  
en règim d'ús en tres eixos: No tenir afany de lucre, conservar  

la propietat col·lectiva i generar patrimoni cooperatiu.

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones sòcies obligatori

promoció Tirar endavant el procés de promoció i construcció 
de l’edifici, i la posterior gestió dels habitatges

Termini per sol·licitar la llicència d'obra nova: 15 mesos  

pagaments Despeses, càrregues i tributs a càrrec de la cooperativa

Abonar una bestreta mensual de 500€ a la Dinamo  
durant el període de promoció i fins l'entrada a viure

Els imports dipositats seran considerats com una fiança per part de 
l’entitat adjudicatària i seran descomptats de les despeses d’acompanyament.  

Per tant, serviran per cobrir part dels costos de promoció, de manera  
que no suposin una sobrecàrrega econòmica pel grup.

garantia econòmica Contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil,  
amb una cobertura mínima per sinistre de 150.000,00 R.C. € 
Explotació + 3.200,00 € Reclamació de danys

obligatori

memòria Presentar quinquennalment una memòria sobre la cooperativa,  
la seva activitat i la situació de les sòcies com a mecanisme de 
revisió i seguiment del contracte

Transmissió del dret de 
superfície

No és possible transmetre el dret de superfície. La cooperativa podrà encarregar i transferir la gestió d'algunes activitats  
a altres persones o entitats, sense que això comporti la transmissió total o parcial de la condició de titular del dret

La Dinamo

NOTES

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 2 i 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula2-facilitem-acces-al-sol.pdf
https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf


8TORNA
A L’INDEX

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

mecanisme d'adjudicació Concurs públic

número de fases 1 fase

termini de presentació 60 dies

prima de participació No

Documentació aportada 
per l’entitat impulsora

Estudi previ de viabilitat
Fitxa urbanística del solar

Documentació a presentar

documentació Qüestionari relatiu als paràmetres quantitatius: composició del grup, arrelament al districte i les característiques econòmiques obligatori

Qüestionari relatiu als criteris qualitatius: projecte cooperatiu i comunitari, recorregut del grup,  
implicació dels membres a l’ESS i mesures d’estabilitat i suport mutu de les UC

obligatori

Documentació administrativa Acreditació de la renda de totes les persones adultes del grup; 
Acreditació de la no titularitat de totes les persones adultes del grup; 

Acreditació d'arrelament al Districte amb una antiguitat de mínim 2 anys;

entrevista Es realitzarà als grups finalistes

Composició del jurat Intern i extern 3 integrants del Patronat de la Fundació, 1 de l'equip tècnic i 1 persona externa amb gran vinculació al territori.

Resultat de procés

nombre d'entitats  
que s'han presentat

1

incidències en el  
procés d'adjudicació

ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte 
privat entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària Dret d'ús d'acord amb l'article 562-6 del Codi Civil de Catalunya.

Durada 50 anys Igual o inferior al del dret de superfície a favor de la cooperativa.

Aportació obligatòria  
de capital 23.742,61 - 28.521,38 € per UC, segons estudi de viabilitat inicial

Aportació mensual
606,75 - 721,95 € per UC, segons estudi de viabilitat inicial La quota mensual d'ús no pot ser superior al límit  

que estableix l'HPO general en règim de lloguer.

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital revaloritzada segons l'IPC

Transmissió de l'habitatge No s'estableix

Sistema d'adjudicació No s'estableix Límit màxim de 12 UC, corresponent al nombre màxim d'habitatges a promoure.

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible Si. Previsió d’un Fons Col·lectiu d'Accés a l'Habitatge que 

permeti la rèplica del projecte al final dels 50 anys

Fons voluntari i irrepartible entre les sòcies que es constitueix  
amb la pròpia cooperativa, la qual facilita a les UC el seu  

desemborsament al llarg de 49 anys (aproximadament).

ANÀLISI

La Dinamo
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COL·LECTIU DESTINATARI

Requisits econòmics  
i patrimonials

Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb 
Protecció Oficial de Barcelona

obligatoriLímit màxim ingressos 5,3 IPREM (UC)

Patrimoni No disposar de cap habitatge en propietat

Lloc de residencia o treball

Es valora les persones que resideixen o treballen al Districte de Nou Barris

Més del 50% de les persones del grup.

Entre el 30-49% de les persones del grup.

Entre el 20-29% de les persones del grup.

Característiques residents

Edat Es valora si màxim 50% membres d'una franja d'edat, o si el grup té més del 80% de joves (<35 anys) o sèniors (+60anys)

Gènere Es valora la diversitat de gènere i si hi ha més de 65% de dones

Origen Es valora la diversitat d'origen Es valora que més del 20% dels membres siguin d'origen països renda baixa.

Es valora que entre el 10 - 20% dels membres siguin d'origen països renda baixa.

Dependència Es valora si hi ha 20% o més de persones dependents

 Composició de les unitats 
de convivència Es valora si hi ha mínim 40% de llars monomarentals, monoparentals o habitatge compartit no familiar

Nombre UC Es valora que el grup estigui format per més de 10 UC Mínim 8 i màxim 12 UC.

Nombre persones Es valora que hi hagi més de 2 persones per habitatge

Trajectòria del grup Es valora el recorregut col·lectiu del grup en el desenvolupament del projecte d'habitatge,  
o en d'altres àmbits que tinguin un impacte social i transformador

Pertinença ESS Es valora la implicació de les persones del grup en projectes d'autoorganització col·lectiva  
per a la transformació social o en projectes de l'ESS fora del Districte

Trajectòria del grup Es valora el recorregut col·lectiu del grup en el desenvolupament del projecte d'habitatge,  
o en d'altres àmbits que tinguin un impacte social i transformador.

Pertinença ESS Es valora la implicació de les persones del grup en projectes d'autoorganització col·lectiva  
per a la transformació social o en projectes de l'ESS fora del Districte.

MODEL DE CONVIVÈNCIA

Model de vida  
comunitària Es valora el projecte comunitari Segons justificació.

Gestió i governança  
de la cooperativa Es valora el projecte cooperatiu

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat Es valoren les mesures que possibilitin l'estabilitat i el suport mutu de les unitats de convivència

La Dinamo
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PROJECTE SOCIAL

Arrelament  
al territori

Sí. Es valora la implicació de les persones del grup en projectes d'autoorganització col·lectiva 
per a la transformació social o en projectes de l'ESS al Districte

Es valora les persones que resideixen o treballen al Districte de Nou Barris

Iniciatives de retorn social No es valora

Espais oberts  
a agents externs No es valora

Mercat social No es valora

EDIFICI

Projecte arquitectònic No es valora

Eficiència energètica Certificació energètica A obligatori

Aparcament No es preveu

ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Equip tècnic No es valora Es fixa la necessitat d’acompanyament tècnic per part de l’equip de la Dinamo en els àmbits 
econòmic, jurídic, arquitectònic i societari (cost aproximat 22.600 €).

CONTRAPRESTACIÓ

Cànon Entre 10.500 - 13.000€ (segons estudi inicial de viabilitat) 
Es començarà a abonar a partir de l'entrada als habitatges

S'actualitzarà anualment amb l'IPC. Es revisarà cada 5 anys i s'incre-
mentarà d'acord amb l’augment de renda mitja de la cooperativa.

Contraprestació  
no dinerària La planta baixa no pot tenir ús d'habitatge, i s'haurà de destinar a espais comunitaris, local comercial, o altres

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Renda del grup Renda mitjana mínima de la cooperativa superior o igual a 12.394,25€. La renda 
mitjana de la cooperativa resultarà de la suma de totes les rendes unitàries, dividida 
entre el nombre de UC

Renda mitjana entre 12.394,25 i 14.164,85 € 

Entre 14.164,85 i 17.706,07 €

Entre 17.706,07 i 21.247,28 €

Entre 21.247,28 i 24.788,49 €

Entre 24.788,49 i 28.329,71 €

Entre 28.329,71 i 35.412,13€

Si més de 35.412,13€

Percentatge d’UC que estiguin per sota d’una determinada renta anual bruta:
37.182,74€ (1 membre)
38.332,73€ (2 membres)
39.981,44€ (3 membres)  
 41.314,15€ (4 o més membres)

si més de 60% de les UC

entre 50-60% de les UC

entre 30-50% de les UC

entre 20-30% de les UC

Solvència financera No es preveu

Cost estimat 
de construcció

La Dinamo
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DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup Es valora principalment la composició del grup, tant de les persones com de les UC que el conformen, tant pel que fa a l’edat, el gènere o l’origen, 
com a l’arrelament al territori, la  trajectòria del grup i el vincle amb l’ESS. També es valoren les característiques econòmiques a través dels ingres-
sos del grup ja que el concurs vol afavorir l’accés a l’habitatge cooperatiu a persones amb menys recursos, amb una renta mínima de 12.400€. El 
concurs defineix específicament el col·lectiu destinatari del projecte cooperatiu.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Règim de tinença La Dinamo promou un model d'habitatge cooperatiu en ús amb el manteniment de la propietat col·lectiva i vertical dels habitatges, sense afany 
de lucre i d'iniciativa social. Malgrat la definició del model, no es valora ni s'estableix un sistema d'adjudicació ni de transmissió dels habitatges, 
que es definirà en els Estatuts posteriorment.

Finançament El nombre d'habitatges d'un projecte cooperatiu influeix en la viabilitat econòmica del projecte i la sostenibilitat al llarg del temps, Per aquest 
motiu es valora que el projecte tingui un mínim de 10 habitatges, fins a un màxim dels 12 que defineix el planejament, i que tinguin una ocupació 
de 2 persones per habitatge.

Equip tècnic La qualificació del sòl lliure com habitatge amb protecció oficial pot permetre 
garantir l'assequibilitat del projecte i l'accés a finançament públic a través del 
Pla Estatal o l'ICF ja que les quotes d'ús queden limitades pels mòduls d'HPO 
amb una renta mensual d'entre 600 - 700€.

Cal tenir en compte que actualment no existeix cap regulació ni 
preu màxim respecte a les aportacions de capital social en projectes 

d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en règim de protecció oficial.

El concurs no preveu la valoració de l'equip tècnic ni el projecte arquitectònic que es desenvoluparà en la fase posterior a l'adjudicació del sòl. 
Aquest fet pot afavorir la presentació de propostes de grups de persones organitzades sense haver d'assumir un cost en la fase de concurs. Poste-
riorment l'equip propi de la Dinamo Fundació acompanyarà la cooperativa en el procés de consolidació, promoció i construcció del projecte.

DIAGNOSI

La Dinamo

Bibliografia
La Dinamo | Web: ladinamofundacio.org

https://ladinamofundacio.org/
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Cohabita és un programa desenvolu-
pat per l’Institut Balear de l’Habitatge 
(IBAVI) en el qual se cedeixen, en dret de 
superfície, sòls públics que disposen de 
projecte arquitectònic a cooperatives per 
a l’autopromoció d’habitatge protegit en 
cessió d’ús. 

UBICACIÓ

Diferents municipis: Son Servera; Santa Maria 
del Camí; Manacor; Vilafranca de Bonany; 
Llucmajor.

CRONOLOGIA

2019
Convocatòria concurs

2020
Adjudicació dels sòls (prevista)

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatges amb protecció oficial

Número d'habitatges Son Servera (42 habitatges) 
Santa Maria del Camí (20 habitatges) 
Manacor (11 habitatges) 
Vilafranca de Bonany (21 habitatges) 
Llucmajor (23 habitatges)

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística Son Servera: I-B, edificació continua. 
Santa Maria del Camí: Casc urbà General 
Manacor: Zona general antiga 
Vilafranca de Bonany: Intensiva 
Llucmajor: Intensiva  mitja 3

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars S’han escollit solars de protecció oficial pendents de promoure amb projectes arquitectònics ja definits

Estudis de demanda –

Altres –

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Dret de superfície a favor de la cooperativa adjudicatària

Termini 75 anys Prorrogable fins a un màxim de 99 anys.

Deures de l'entitat  
adjudicatària Constitució d'una cooperativa d'habitatges en règim de cessió d'ús S'establia un termini de 30 dies per fer-ho.

Característiques  
del model

Cooperativa d'habitatges en cessió d'ús sense afany de lucre o 
cooperatives integrals d'habitatges i usuàries, inscrites al registre 
de cooperatives de les Illes Balears. (per formalitzar adjudicació)

Article 115.3 de la Llei 1/2003. Les cooperatives d'habitatge també poden tenir 
com a objecte promoure la construcció d'edificis per als socis en règim d'ús i 

gaudi.

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones físiques sòcies

execució de les obres Assumir la promoció i construcció Termini certificat final d’obra: 4 anys des de la concessió de la llicència.

pagaments L'adjudicatària ha de satisfer les despeses de la formalització del contracte: 1.500 €

garantia  
econòmica

Contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 900.000,00 €

Constituir i mantenir durant tot el termini del préstec hipotecari un dipòsit destinat a satisfer possibles impagaments.  
Dotació equivalent a 5 vegades la quota de tots els habitatges

Transmissió del dret  
de superfície Serà possible si es compta amb la manifestació prèvia i expressa del consentiment de l'IBAVI

IBAVI

NOTES

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

mecanisme d'adjudicació Concurs públic Les entitats podran licitar per accedir a un màxim de tres solars.

número de fases 1 fase

termini de presentació 90 dies

prima de participació No es preveuaquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 2 i 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula2-facilitem-acces-al-sol.pdf
https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf
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ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA Puntuació qualitativa

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària

Durada 75 anys Prorrogable fins a un màxim de 99 anys.

Aportació obligatòria  
de capital

15.000 - 20.000 € per UC Segons estudi de viabilitat orientatiu, promoció i habitatge.

Aportació mensual 400 - 600 € per UC

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital revaloritzada segons l'IPC Els Estatuts de la cooperativa han de preveure en tots els casos,  
aquest preu màxim de rescabalament.

Transmissió de l'habitatge Sí. Sempre que compleixin els requisits d'accés, es preveuen entre vius i per causa de mort, a favor d'ascendents,  
descendents i les decretades per separació, divorci o dissolució de la parella de fet.

Sistema d'adjudicació Ordre d'antiguitat de la llista de sol·licitants d'admissió La cooperativa ha de mantenir la llista de sol·licitants d'admissió  
sempre actualitzada, ha de comunicar a la Direcció general  

qualsevol alta o baixa en un termini de 30 dies.

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible

Sí. Previsió d’un fons social voluntari no repartible destinat a 
perpetuar i reproduir el model de cessió d’ús de la cooperati-
va en acabar el termini del dret de superfície

Els estatuts han d’especificar la configuració del fons i el pla econòmic  
i financer ha d’indicar la viabilitat d’aquest per complir el seu fi,  

amb determinació de la periodicitat i dels imports estimats de dotació.

ANÀLISI

IBAVI

Documentació aportada 
per l’ajuntament

Model d’estatuts de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús sense ànim de lucre
Projecte arquitectònic  i plànols de cada solar. Estudis orientatius de viabilitat econòmica - financera de cada solar

Documentació a presentar

Memòria explicativa de les línies bàsiques, els objectius i el funcionament de la cooperativa obligatori

Pla col·laboratiu per usar les instal·lacions comunes existents, que ha de concordar amb el que preveuen els seus estatuts obligatori

Memòria explicativa de la proposta d’implementació de millores tècniques a l’edificació per seguir criteris mediambientals

Memòria explicativa de la proposta de modificació del projecte arquitectònic  
per crear espais comunitaris i/o serveis i instal·lacions de caràcter col·laboratiu

Document acreditatiu del personal tècnic i l’equip multidisciplinari que assessorarà  
sobre la promoció, la construcció i la gestió dels habitatges obligatori

Estudi econòmic i financer corresponent a la promoció i la construcció dels habitatges en règim de cessió d’ús,  
així com als serveis i les instal·lacions de caràcter col·laboratiu obligatori

Documentació administrativa obligatori

Composició del jurat Intern i extern Mesa de contractació (intern) i el comitè d’experts (extern)

Resultat de procés

nombre d'entitats  
que s'han presentat

incidències en el  
procés d'adjudicació Allargament termini presentació de propostes, i no materialització dels projectes adjudicats per falta d'accés a finançament
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COL·LECTIU DESTINATARI Puntuació quantitativa

Requisits econòmics  
i patrimonials

Inscripció en el RPDHP de les Illes Balears com a demandant d’habitatge en règim de lloguer o, en règim de cessió d’ús obligatori

Límit màxim ingressos 6 IPREM (6,5 IPREM famílies nombroses o persones amb alguna diversitat funcional) obligatori

Patrimoni No ser titular d’un domini ple, d’un usdefruit o d’un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge
Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el termini d’ús i gaudi de l’habitatge cooperatiu

obligatori

Lloc de residencia o treball Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya obligatori

Certificat històric d’empadronament obligatori

Persona sòcia integrant d'una cooperativa d'habitatges en règim de cessió d'ús sense afany de lucre obligatori

 Composició de les unitats de convivència

Composició del grup Es valora la cooperativa configurada per UC els ingressos de les quals  
representin conjuntament la menor proporció de l'IPREM

En cas que no hi hagi concurrència i es presenti una única 
proposta per a la promoció aquesta obtindrà 2,5p.

Nombre UC Es valora que el grup l'integrin el nombre màxim d'unitats de convivència que poden residir a l'edifici

Trajectòria del grup No es valora

MODEL DE CONVIVÈNCIA Puntuació qualitativa

Model de vida  
comunitària

Sí. La proposta s'ha de basar en el sistema proposat per aconseguir  
els valors que el grup social vol impulsar (respecte, empatia, suport,  
solidaritat, comprensió, diversitat, etc.)

Es valoren les metodologies per fer possibles aquests objectius: 
Adjudicació dels habitatges, gestió d’impagaments, mecanismes 
de solidaritat econòmica, pla de cotxes compartits, compromís 
de gestió de residus, creació d’horts urbans, visibilització de les 

tasques domèstiques, bugaderia compartida, espais per a infants, 
tallers amb recursos comunitaris, activitats grupals.

Gestió i governança de la 
cooperativa

Sí. Es valoren els mecanismes de regulació interna de la cooperativa  
proposats per afavorir el bon funcionament de la vida en comunitat

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat

Sí. Es valora l'establiment de mecanismes per gestionar  
els impagaments i de solidaritat econòmica

PROJECTE SOCIAL Puntuació qualitativa i quantitativa

Arrelament al territori Sí. Es valora la capacitat de la proposta per fer barri i/o obrir-se a la participació en altres moviments socials

Iniciatives de retorn social Sí. Es valora el foment de la interacció de les persones sòcies amb el seu entorn mitjançant l'oferta de serveis

Espais oberts a  
agents externs Sí. Es valora la implementació d'equipaments comunitaris oberts

Mercat social Sí. Es valora la previsió de finançament ètic Les licitadores que presentin una proposta de finançament  
aliè amb criteris tradicionals obtindran 0 punts.

IBAVI
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EDIFICI Puntuació qualitativa i quantitativa

Projecte arquitectònic Es valora la proposta d’espais comunitaris a l’edifici Equipar els espais lliures per a la realització d'activitats col·laboratives: 
horts urbans, mobiliari, tallers, compostadors, etc.

Modificar el projecte arquitectònic per augmentar o  
redistribuir els espais col·laboratius. La superfície modificada  

no pot superar el 10% de les superfícies útils d'habitatge.

Eficiència energètica Certificació energètica A obligatori

Millora del control de la qualitat, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic 
dels tancaments de la promoció amb la realització d’una termografia

Realització d’una termografia com a mínim cada 500 m² d’envolupant.

Realització d’una termografia com a mínim cada 300 m² d’envolupant.

Instal·lació d’un sensor tèrmic ambiental PCE-HT 71N a cada habitatge.

materials Reducció de l'impacte energètic dels materials emprats en  
la construcció: arrebossats i guarnits, paviments, finestres  
i proteccions de fusta, aïllaments

Substitució de materials de construcció convencionals  
per materials de km 0, saludables i ecològics,  

que no suposi un increment del cost superior al 5%.

Realització de 10 assajos de materials de construcció ecològics i/o locals no estandarditzats

aigua Implementació de sistemes de reducció del consum d'aigua Instal·lació descalcificadors als escalfadors d'aigua.

Proposta recollida aigües pluvials per cisternes, reg i inodor.

Instal·lació descalcificadors als escalfadors d'aigua.

consum energètic Compromís de reducció de la previsió de consum energètic  
de la promoció mitjançant un estudi energètic de l’edifici

4,9 i 0kW/m2

9,9 i 5 kw/m2

15 i 10 kW/m2

Instal·lació d’un nombre superior de plaques fotovoltaiques respecte a la previsió mínima

Mobilitat Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Inclusió d'aparcament per a bicicletes i altres vehicles no motoritzats

ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Equip tècnic Persones especialitzades en l’àmbit jurídic, econòmic, tècnic (arquitectònic,  
mediambiental, etc.), social i de dinamització i participació de grups. obligatori

Ampliació de l'equip Múltiples disciplines professionals 
Experiència en tots els camps relacionats amb la promoció, la construcció i la gestió d'habitatges cooperatiu 
Experiència en el procés de participació ciutadana i l’apoderament de les futures persones usuàries dels habitatges

Contracte de serveis
Formalització d'un precontracte amb una entitat competent  
per conservar i mantenir el conjunt de l'edifici

El precontracte ha d'assegurar el compliment de la proposta de rutines 
de manteniment preventiu periodificat i de les mesures de manteniment 

correctiu descrites al manual d'ús i manteniment de l'edifici.

Formalització d'un contracte de prestació de serveis amb una 
gestora de cooperatives o professionals independents amb expe-
riència i solvència acreditada més enllà del precontracte exigit.

Els honoraris de l'acompanyament tècnic en cap cas poden superar  
el 5% dels costs totals de la promoció o el 10% en el cas que aquesta  

gestió també inclogui l’assistència financera entesa com a avançament  
de circulant en forma de préstec, prestació d’aval financer.

IBAVI
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CONTRAPRESTACIÓ

Cànon Durant el termini d'amortització del préstec hipotecari: 1,00€/any obligatori

Més enllà de l'amortització del préstec: Entre 12.746,20€ i 25.536,33€/any (segons característiques del solar) obligatori

Es valora la millora del cànon mínim amb l'aplicació d'un mòdul corrector anual de +0,5%

Contraprestació no 
dinerària No es preveu

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Documentació a presentar Estudi econòmic i financer corresponent a la promoció i la construcció dels habitatges  
en règim de cessió d’ús, així com als serveis i les instal·lacions de caràcter col·laboratiu. 

Cal presentar l’estudi però no aporta puntuació.

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup La manca d'organització de les possibles persones interessades i entitats d'habitatge cooperatiu al territori ha dificultat la presentació  
de propostes, fet que ha comportat la necessitat d'allargar el període de presentació previst que inicialment era de 90 dies.

Es valora la diversitat de les UC i s'afavoreix l'accés a aquells grups amb uns ingressos menors respecte l'IPREM màxim (6IPREM). El plante-
jament del concurs persegueix l'assequibilitat de les aportacions de capital social (15.000-20.000€) i mensuals (400-600€) per UC a partir dels 
estudis econòmics presentats i l'aportació de finançament públic (20%).

Ubicació Totes les ubicacions del concurs estaven situades en municipis mitjans a l'illa de Mallorca, on no hi ha experiències prèvies de cooperatives d'ha-
bitatge. A Eivissa, en canvi, sí que hi podem trobar persones organitzades i alguna experiència cooperativa de referència.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Finançament L’IBAVI, en qualitat de titular del sòl, assumirà el cost i la tramitació del pro-
jecte arquitectònic executiu i la seva modificació, la corresponent llicència 
d’obres i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; garantint l’ob-
tenció de la certificació energètica A, i l’adaptació del projecte a la normativa 
vigent en el moment de sol·licitar la llicència. Juntament al suport econòmic, 
també es planteja el suport tècnic i es garanteix l'accessibilitat dels projectes.

Aquest concurs és un cas singular perquè els solars cedits havien de 
ser promoguts directament des de l'administració pública, en aquest 
cas l'IBAVI, però davant la manca de pressupost i la crisi es veu com 

una oportunitat explorar la col·laboració públic-cooperativa per 
promoure els projectes d'habitatge amb protecció oficial, en aquest 

cas en règim de cessió d'ús i així impulsar el model al territori 
insular.

El cànon de la cessió del sòl representa un valor elevat tot i la bonificació 
dels primers anys durant el termini del préstec. En algun cas representa el 
valor taxat del sòl.

El cànon, contraprestació dinerària de l'adjudicatària, acostuma a 
ser un factor clau en els concursos i adjudicacions i tot i tenir una 

puntuació (objectiva) pot determinar la viabilitat del projecte.

Edifici El fet que els projectes arquitectònics (s'aporta la documentació executi-
va des de l'IBAVI) ja estiguin prèviament definits, limita les possibilitats 
d'encaix i de participació del grup de persones que impulsen el projecte 
cooperatiu, tot i que es valora en el concurs la modificació d'aquest projecte 
arquitectònic per incorporar espais i serveis comuns que inicialment no 
estaven previstos com podrien ser horts urbans, bugaderies, espais per als 
infants, tallers o espais comunitaris oberts al barri i a l'entorn.

Per altra banda aquest fet afavoreix l'assequibilitat del projecte 
ja que el grup impulsor només haurà d'assumir la promoció i 

construcció de l'edifici en el termini de 4 anys i no els costos i temps 
associats a la definició del projecte.

S'aposta per l'eficiència energètica de l'edifici i la millora dels condicionants de partida del projecte existent  
en relació als materials utilitzats, el consum energètic i l'energia generada a l'edifici a partir de valoracions quantitatives.

Replicabilitat i solidaritat S'aposta per la replicabilitat del model a través de la previsió d'un fons social voluntari no repartible destinat  
a la continuïtat dels projectes cooperatius més enllà de la cessió del sòl. 

S'aposta per la transparència en l'adjudicació dels habitatges, les llistes d'espera, la gestió dels impagaments  
i la solidaritat econòmica entre les persones sòcies.

DIAGNOSI

IBAVI

Bibliografia
IBAVI | Web: ibavi.com

www.ibavi.com
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UBICACIÓ

Sants | carrer Constitució, 43
Sant Andreu |  carrer sense nom 9
Trinitat Nova | carrer Aiguablava 74 - 76

CRONOLOGIA

2019
Convocatòria concurs

2020
Adjudicació solars

2021
En procés d’adjudicació

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatges protegit

Número d'habitatges Sants (45 habitatges) 
Sant Andreu (35 habitatges) 
Trinitat Nova (30 habitatges)

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística Sants: 18 HS
Sant Andreu: 18 
Trinitat Nova: 18ths/3_F

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars Estudi previ dels solars de titularitat municipal per avaluar i programació del tipus d'operadora adequada per al desenvolupament de cadascun

Estudis de demanda No s'han realitzat estudis específics Pressió de les entitats socials enxarxades que promouen  
habitatge cooperatiu en cessió d'ús al municipi.

Altres Creació de la Taula d'Habitatge Cooperatiu, integrada al Consell de l'Habi-
tatge Social de Barcelona (òrgan de participació en habitatge de la ciutat)

A la Taula s'han explicat  i debatut els criteris per a les licitacions 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Transmissió onerosa  d'un dret de superfície a favor de la cooperativa Constituït mitjançant escriptura pública i amb la  
corresponent inscripció en el Registre de la Propietat.

Termini 75 anys Es podrà prorrogar per un màxim de 15 anys.

Deures de l'entitat  
adjudicatària Constitució d'una cooperativa d'habitatges en règim de cessió d'ús S'establia un termini de 3 mesos per fer-ho.

Característiques  
del model

La cooperativa cedirà els habitatges als socis i sòcies en règim d'ús o per qualsevol altre títol de cessió de la possessió i l'ús.

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones sòcies

execució de les obres La redacció dels projectes, la promoció i construcció de l'edifici Termini certificat final d’obra: 4 anys des de la concessió de la llicència.

Termini per sol·licitar la llicència d'obres des de la constitució del dret de superfície:  9 mesos

Termini per iniciar les obres: 12 mesos des de la concessió de la llicència

Termini per finalitzar les obres i l'obtenció de la qualificació definitiva d'HPO:  6 anys

pagaments Despeses, càrregues i tributs a càrrec de la cooperativa.

Autorització de la propietat per a la constitució d'una hipoteca. L’impagament de 5 mensualitats és causa d’extinció del dret de superfície.

garantia  
econòmica

Declaracions apropiades d'entitats financeres o en el seu cas, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. 

Contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil actualitzada amb una cobertura mínima de 900.000 €.

Transmissió del  
dret de superfície El traspàs, arrendament i cessió del dret de superfície constituït a tercers requerirà d’autorització expressa

IMHAB

NOTES
L’Ajuntament de Barcelona a través de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Reha-
bilitació (IMHAB) impulsa la creació d’ha-
bitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús 
a través de la cessió en dret de superfície 
de 3 solars de titularitat municipal. 

Es tracta del segon concurs amb aquest objectiu 
després d’un primer concurs on es van posar a 
disposició 7 solars, dels quals se’n va adjudicar 5 i 
2 van quedar deserts.

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 2 i 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula2-facilitem-acces-al-sol.pdf
https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf
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Documentació aportada 
per l’ajuntament Quadre de característiques urbanístiques de cada solar

Documentació a presentar

Fase 1 Mínim de 30 punts per passar a la fase 2.

documentació
Documentació administrativa Relatiu a acreditació de la personalitat de l'entitat, la  

solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Memòria del projecte cooperatiu i social Puntuació qualitativa

Fase 2 Mínim 50 punts totals per poder ser adjudicatària.

documentació

Pla econòmic i financer corresponent a la promoció i construcció dels habitatges en règim de cessió d'ús. 
Puntuació qualitativa

Proposta tècnica de les obres de construcció de l'edifici. 

Oferta de cànon
Puntuació qualitativa

Acreditació de la proposta de qualificació energètica.

Composició del jurat Intern i extern Mesa de contractació (intern) i el comitè d’experts (intern i extern)

Resultat de procés

nombre d'entitats que 
s'han presentat 15 entitats en total Les entitats podran licitar exclusivament un màxim de dos solars dels tres solars.

incidències en el procés 
d'adjudicació Allargament termini segona fase per causa major (emergència sanitària COV-19)

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

mecanisme d'adjudicació Concurs públic Les entitats podran licitar per accedir a un màxim de tres solars.

número de fases 2 fase Concurs en 2 fases. A la segona fase passen els 3 primers de la primera fase.

termini de presentació 1a fase: 60 dies 
2a fase: 60 dies

prima de participació 3.000 € pels finalistes no guanyadors del concurs.

ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte privat 
entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària.

Cessió de la possessió i dret d’utilització d’acord amb l’article 562-6 del Codi  
Civil de Catalunya o per qualsevol altre títol de cessió de la possessió i l’ús.

Durada 75 anys

Aportació obligatòria  
de capital Sí. Segons estudi de viabilitat

Aportació mensual Sí. Segons estudi de viabilitat. La quota d'ús no pot ser supe-
rior a la quota màxima de lloguer d'HPO.

Rescabalament Sí

Transmissió de l'habitatge No s'estableix Segons estatuts de la cooperativa adjudicatària.

Sistema d'adjudicació No s'estableix Segons estatuts de la cooperativa adjudicatària.

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible No es valora

ANÀLISI

IMHAB
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COL·LECTIU DESTINATARI Puntuació qualitativa

Requisits econòmics  
i patrimonials Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Barcelona. obligatori

Límit màxim ingressos 5,3 IPREM (UC) obligatori

Patrimoni No poden disposar de cap habitatge en propietat. obligatori

Lloc de residencia o treball Barcelona obligatori

Característiques residents No s'estableixen

Composició de les unitats 
de convivència Sí. Es valora la composició i estructura de les llars

Es puntuarà la composició del grup de persones 
que fa la proposta de conformitat a les pautes, 

paràmetres i factors que es detallen.

Composició del grup Sí. Es valora la relació entre els seus integrants i la vinculació territorial dels membres.

Nombre UC Sí. Es valora les unitats de convivència que composen el grup.

Nombre persones Sí. S'indicarà la composició del grup de persones.

Trajectòria del grup Sí. Es valora l'origen del grup, la seva trajectòria i evolució. També l'apoderament  
i formació de les persones que hi participen.

Pertinença ESS Sí. Es valora la pertinença i/o relació a altres grups vinculats d'habitatge cooperatiu o l'economia 
solidària. També es valora la presència de grups d'acompanyament i/o mediació.

MODEL DE CONVIVÈNCIA Puntuació qualitativa

Model de vida  
comunitària

Es valora el model de vida comunitària proposat en relació amb el model  
de gestió d'espais i serveis compartits, per tal que es fomenti una major  
sostenibilitat, solidaritat i col·laboració entre els membres.

Es valora el pla col·laboratiu dels elements d’ús compartit.

Gestió i governança de la 
cooperativa

Es valora el model de propietat col·lectiva proposat segons els factors d'autogestió, quotes d'accés i ús, model de recuperació  
de quotes, gestió d'altes i baixes, mecanismes de transmissió de l'ús, transparència, proposta de replicabilitat del model,  
i model de gestió de llistes d'espera, entre d'altres.

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat

Es valora els mecanismes de finançament col·lectiu i de solidaritat interna entre membres. 
Es valora la previsió de mecanismes de suport mutu i cures i el model de gestió dels mateixos.

PROJECTE SOCIAL Puntuació qualitativa

Arrelament  
al territori

Es valora la interacció social i territorial. 

Es valora la implicació en la vida social i associativa del barri.

Iniciatives de 
 retorn social

Es valora l'impuls d'activitats i projectes en col·laboració amb l'administració o les entitats socials de l'entorn.

Es valoren els compromisos de sostenibilitat mediambiental i altres iniciatives de retorn social i territorial.

Espais oberts  
a agents externs Es valora l'obertura i/o cessió d'espais a la comunitat o a l'administració. 

Mercat social Es valoren els mecanismes d'intercooperació i de foment del mercat social. 

EDIFICI Puntuació qualitativa i quantitativa

Projecte arquitectònic Es valora la capacitat del projecte de relacionar-se amb el seu entorn, la seva qualitat arquitectònica i la capacitat dels elements compositius de fer 
ciutat

Es valora la racionalitat de la proposta, plantejaments constructius, estructurals i de les instal·lacions

habitatge Es valora la qualitat espacial de la proposta tipus d'habitatge, 
especialment la flexibilitat.

Els habitatges hauran de complir els requisits 
previstos a la normativa HPO.

IMHAB
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ACOMPANYAMENT TÈCNIC Puntuació qualitativa

Equip tècnic No s'estableix un equip mínim 
Justificació de la solvència tècnica segons l'article 90 de la LCSP, en base a l'experiència, titulacions, etc obligatori

Ampliació de l'equip Es valora la qualitat del conjunt de l'equip responsable de la promoció, construcció i gestió dels habitatges

Es valora l'acreditació de coneixements i experiències en les següents disciplines: gestió i suport de cooperatives, promoció, construcció i gestió 
d'habitatges, autogestió d'espais, nous models de convivència, desenvolupament sostenible, implantació Agenda 21 Local, ús energies renovables, 
sostenibilitat de la construcció, processos de participació ciutadana, treballs col·laboratius, ESS i moviments associatius

COSTOS I CONTRAPRESTACIÓ Puntuació quantitativa

Cànon Sants: 3.300€ 
Sant Andreu: 3.250€ 
Trinitat Nova: 3.000€

obligatori

Oferta econòmica Es valora la millora del cànon mínim establert L’import del cànon s’ajustarà anualment de conformitat amb l’IPC.
Contraprestació no dinerària No es preveu

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA Puntuació qualitativa

Solvència econòmica Pla econòmic i financer on es determina les fonts de finançament que s’utilitzaran per finançar l’execució 
de l’edifici d’habitatges i la seva gestió en règim de cessió d’ús diferenciant entre recursos propis i aliens.

Exhaustiu i coherent 
Correcte i coherent

Bàsic i coherent.
Bàsic però poc rellevant.

No aporta o amb informació no rellevant

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup L’experiència i expectativa generades pel primer concurs van permetre que es consolidessin grups motor prèviament al llançament del concurs.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Finançament El model en dues fases i la compensació econòmica als 3 equips preseleccionats ha facilitat la participació en el concurs.

DIAGNOSI

Bibliografia
IMHAB | Web: habitatge.barcelona/ca/qui-som/insti-
tut-municipal-habitatge-rehabilitacio

diversitat funcional Es valora les estratègies de disseny per garantir l’ús de l’edifici i els habitatges a persones amb diversitat funcional

Eficiència energètica
Es valora la millora de l'eficiència energètica. 
Certificació energètica B com a mínim

Qualificació A en l'indicador de consum d'energia primària no renovable.

Qualificació B per demanda de refrigeració.

Qualificació B per demanda de calefacció.

Es valora el plantejament mediambiental i els criteris generalistes d’eficiència energètica

Millora acústica Es valora la millora acústica de l’edifici

Increment de 2dB de l'aïllament acústic de façana.

Increment de 5dB de l'aïllament acústic a soroll aeri en elements separació entre habitatges. 

Increment de 10dB de l'aïllament a soroll d'impacte en elements separació entre habitatges i altres usos. 

IMHAB

https://habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-rehabilitacio
https://habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-rehabilitacio
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UBICACIÓ

Plaça de l’Hospital 10, Manresa

CRONOLOGIA

2018
Convocatòria concurs

2019
Adjudicació solar

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge lliure 70% - habitatge amb protecció oficial 30%

Número d'habitatges 18 habitatges

Sostre edificable 1.642 m2

 Classificació urbanística Sòl urbà no consolidat - PMU 001 Hospital (lliure de càrregues i gravàmens)

Qualificació urbanística E-1.5

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars

Estudis de demanda

Altres

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Dret de superfície sobre la finca de titularitat pública

Termini 75 anys Prorrogable per un màxim de 15 anys més.

Deures de l'entitat  
adjudicatària Termini de constitució d'una cooperativa d'habitatges en règim d'ús: 4 mesos

Característiques  
del model

Cooperativa d'habitatges en règim de cessió d'ús o qualsevol altre 
règim de cessió de la possessió i l'ús

Els estatuts hauran de preveure que els habitatges es cediran  
necessàriament als socis cooperativistes mitjançant la constitució  
d'un dret d'ús o qualsevol altre dret de cessió de l'ús i la possessió.

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones sòcies

promoció Redacció del PMU, del projecte d'urbanització i de la construcció, 
conservació, gestió i explotació de l'edifici d'habitatges durant tota la 
vigència del dret de superfície

El projecte d'urbanització ja ha estat aprovat.

garantia econòmica Contractar una assegurança d’indemnització per riscos professionals

pagaments Despeses, càrregues i tributs a càrrec de la cooperativa

Transmissió del  
dret de superfície

L’alienació, cessió o transmissió  del dret de superfície  
haurà de ser autoritzada per l'Ajuntament

En formalitzar-se el dret de superfície aquest constituirà a favor de l'Ajun-
tament un dret de tanteig per temps indefinit i caràcter gratuït. 

Ajuntament de Manresa

NOTES
L’Ajuntament de Manresa en el marc del 
desenvolupament del Pla Local d’Habitat-
ge 2017 - 2022 impulsa la creació d’una 
promoció d’habitatge cooperatiu en règim 
d’ús al centre històric de Manresa. 

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

mecanisme d'adjudicació Concurs públic

número de fases 1 fase

termini de presentació 60 dies

prima de participació No es preveu

Documentació aportada 
per l’ajuntament Plànol de situació de la finca

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 2 i 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula2-facilitem-acces-al-sol.pdf
https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf


22TORNA
A L’INDEX

Documentació a presentar

documentació
Documentació administrativa Documentació relativa a la personalitat de l’entitat, la justificació  

de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional.

Avantprojecte arquitectònic i característiques dels espais lliures i la relació amb l'entorn. 

Puntuació 
qualitativa

Memòria explicativa de la solució proposada relativa l'ecoeficiència, manteniment, el local, etc.

Memòria explicativa del model de convivència i proposta de programa de difusió del model. 

Anàlisi completa de la viabilitat de l'operació prevista, incorporant la totalitat d'hipòtesis i previsions efectuades,  
així com les fórmules de finançament previstes. 

Annex dels criteris quantificables relatius a la millora dels terminis,  
l'increment d'habitatges HPO, el % de superfície construïda, etc. Puntuació  

quantitativaOferta de cànon

Certificació energètica de l'edifici

Composició del jurat Intern i extern Mesa de contractació (intern) i el comitè d’experts (intern i extern)

Resultat de procés

nombre d'entitats  
que s'han presentat 1 entitat Cap licitador podrà presentar més d'una proposició.

incidències en el  
procés d'adjudicació No

ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària.

Durada 75 anys

Aportació obligatòria  
de capital Sí. Segons estudi de viabilitat

Aportació mensual Sí. Segons estudi de viabilitat

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital inicial

Transmissió de l'habitatge No s'estableix Es determinarà en els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de la cooperativa.

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible No es valora

ANÀLISI

COL·LECTIU DESTINATARI

Requisits econòmics  
i patrimonials Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

obligatori per a les persones que resideixin als 
habitatges amb protecció oficial.

Límit màxim ingressos 5,00 IRSC (UC)

Patrimoni No poden disposar de cap habitatge en propietat

Lloc de residencia o treball Acreditar estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

Característiques residents No s'estableix

Composició de les unitats 
de convivència No s'estableix

Trajectòria del grup No es valora

Ajuntament de Manresa
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MODEL DE CONVIVÈNCIA Puntuació qualitativa

Model de vida  
comunitària Es valora la proposta d'un model de convivència innovador. Es valora el pla col·laboratiu dels elements d’ús compartit.

Gestió i governança  
de la cooperativa No s'estableixen

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat No s'estableixen

PROJECTE SOCIAL Puntuació qualitativa

Arrelament al territori No s'estableix

Es valora la inclusió d'un programa de difusió i foment del model d'habitatge cooperatiu

Espais oberts a agents 
externs

Local en planta baixa obert al barri i passatge públic entre la plaça de l'Hospital i l'edifici de l'Anònima

No es preveu

Espais oberts  
a agents externs Es valora l'obertura i/o cessió d'espais a la comunitat o a l'administració obligatori

Mercat social Es valoren els mecanismes d'intercooperació i de foment del mercat social

EDIFICI Puntuació qualitativa i quantitativa

Projecte  
arquitectònic

Avantprojecte arquitectònic i característiques dels espais lliures i la relació amb l'entorn Inclou la valoració de la solució adoptada  
en relació a l'aparcament.

Es valora l'ampliació de la superfície del local a cedir a l'Ajuntament 1p per cada increment del 5%.

Es valora la proposta de nombre d'habitatges de protecció oficial 2p per cada nou habitatge HPO (més enllà del 30% del sostre previst).

Es valora el major % de sostre edificable construït de l'edifici

Projecte urbà
Es valora la proposta d'ordenació general de l'àmbit del PMU a nivell d'avantprojecte

Redactar i executar el PMU, projecte d'urbanització i 
projecte de reparcel·lació en subrogació de les obligacions 

de l'Ajuntament i d'acord amb les NNUU del POUM.

Es valora l'ampliació del sòl d'ús públic en l'àmbit del PMU 1p per cada increment del 2% del sòl. 

Es valora la solució adoptada en relació a la urbanització dels espais exteriors (es valora a l'avantprojecte arquitectònic)

Terminis de projecte  
i execució

Termini per a la presentació del PMU: 3 mesos.

Es valora la proposta de reducció  
dels terminis. 1 punt per setmana.

Termini per a la presentació del projecte d'urbanització:  
3 mesos a partir de l'aprovació inicial del PMU

Termini per a la presentació del projecte de reparcel·lació:  
1 mes a partir de l'aprovació inicial del projecte d'urbanització

Termini per sol·licitar la llicència d'obres: 6 mesos des de l'aprovació  
definitiva del projecte de reparcel·lació

Es valora la proposta de reducció dels terminis. 1 punt per 
mes. Es valora la proposta de reducció dels terminis.  

1 punt per setmana.Termini per iniciar les obres:  3 mesos des de l'obtenció de la llicència

Eficiència  
energètica Qualificació energètica

Qualificació A

Qualificació B+

Es valoren els aspectes ambientals i d'ecoeficiència i aquells aspectes socials de la proposta

Manteniment Es valora la proposta tècnica relativa a la conservació i manteniment de l'edifici a nivell programació i periodicitat de les actuacions

Aparcament Solució adoptada en relació a l'aparcament  
(es valora a l'avantprojecte arquitectònic)

D'acord amb l'article 402, es podran justificar reserves diferents 
d'aparcament amb un estudi de la mobilitat generada.

Ajuntament de Manresa
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ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Equip tècnic Personal tècnic i equip multidisciplinari, que integrat o no en l’entitat, participarà  
en la promoció, construcció i gestió dels habitatges. Integrat per especialistes en:  
en l’àmbit jurídic, econòmic, tècnic (arquitectònic, mediambiental, …) i social.

 Justificació de la solvència tècnica i professional.

COSTOS I CONTRAPRESTACIÓ Puntuació quantitativa

Cànon Cànon mínim de 500€ / anuals

Oferta econòmica Millora del cànon S’actualitzarà anualment segons la variació de l’IPC 

Contraprestació  
no dinerària

Urbanització del sistema viari i espais lliures (24.523,13 €)

Cessió d'un local en planta baixa de l'edifici que serà destinat a una  
activitat de caràcter social (cost estimat 85.000 € i 20% de la planta baixa)

El local serà cedit amb un termini de 3 mesos des de la llicència de 
primera ocupació i gestionat per l’Ajuntament o per un col·lectiu o 

entitat sense ànim de lucre.

Cessió del passatge entre plaça de l'Hospital i l'edifici l'Anònima

Cessió d'un accés a l'equipament del carrer Jussà

Cost estimat  
de construcció 1.800.000 €

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

(no es preveu) Justificació de la solvència econòmica i financera.

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup El concurs no defineix un perfil de col·lectiu destinatari més enllà de que el 30% dels habitatges són qualificats d'HPO i tenen uns requisits asso-
ciats referents als ingressos i no propietat de les UC. Malgrat la indefinició, sí  que s'ha valorat l'ampliació del % d'habitatges amb protecció oficial 
i per tant l'assequibilitat del projecte per un col·lectiu més ampli.

Cal tenir en compte que prèviament ja existia un moviment cooperatiu al municipi organitzat en la cooperativa La Raval que finalment és l'única 
entitat que es va presentar al concurs amb el suport de La Dinamo Fundació.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Costos El sòl cedit no té prèviament la condició de solar, així que el projecte presenta càrregues urbanístiques amb la necessitat de redacció del PMU, i  el 
projecte d'urbanització amb uns terminis màxims establerts que es valora que es podrien reduir. També es contempla la cessió de part del sòl pel 
passatge públic que ha de donar accés a l'equipament l'Anònima.

El concurs planteja en el marc de la col·laboració públic-cooperativa la cessió d'un local en planta baixa de l'edifici per la gestió pública o comu-
nitària, obert al barri i a l'entorn com a contraprestació no dinerària i més enllà del cànon anual econòmic de 500€ i la seva millora (15% de la 
puntuació).

Projecte  
arquitectònic

El 70% de la valoració es correspon al projecte arquitectònic i qualitat urbana del mateix, i la urbanització del passatge,  
juntament a la millora dels terminis d'execució de les diferents fases del projecte.

DIAGNOSI

Bibliografia
Ajuntament de manresa | Notícia: manresa.cat/web/
noticies/6071-l’ajuntament-de-manresa-impulsa-una-pro-
mocio-de-fins-a-18-habitatges-en-regim-coopera-
tiu-al-centre-historic

Ajuntament de Manresa

http://www.manresa.cat/web/noticies/6071-l%e2%80%99ajuntament-de-manresa-impulsa-una-promocio-de-fins-a-18-habitatges-en-regim-cooperatiu-al-centre-historic
http://www.manresa.cat/web/noticies/6071-l%e2%80%99ajuntament-de-manresa-impulsa-una-promocio-de-fins-a-18-habitatges-en-regim-cooperatiu-al-centre-historic
http://www.manresa.cat/web/noticies/6071-l%e2%80%99ajuntament-de-manresa-impulsa-una-promocio-de-fins-a-18-habitatges-en-regim-cooperatiu-al-centre-historic
http://www.manresa.cat/web/noticies/6071-l%e2%80%99ajuntament-de-manresa-impulsa-una-promocio-de-fins-a-18-habitatges-en-regim-cooperatiu-al-centre-historic
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UBICACIÓ

Carrer Princesa, 49, Barcelona

CRONOLOGIA

2014
Inici i firma del conveni

2016
Constitució del dret de superfície

2017
Obres de rehabilitació

2018
Inici convivència

Prèviament a la signatura del dret de superfície, es 
va establir un conveni de les condicions regulado-
res de la constitució d’un dret de superfície a favor 
de la cooperativa.

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatges amb protecció oficial 

Número d'habitatges 5 habitatges

Sostre edificable 510 m2

Altura de l’edificació PB+5

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística 12c-hs

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars Estudi de solars i edificis buits de propietat municipal 
Informe de viabilitat jurídica del dret de superfície a favor de Sostre Cívic

La finca de Princesa 49 és titularitat de  
l’Ajuntament de Barcelona fruit d’expropiació forçosa.

Estudis de demanda Demanda ciutadana des de les persones organitzades de Sostre Cívic, SCCL

Altres

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Dret de superfície a favor de la cooperativa Sostre Cívic, SCCL

Termini 75 anys Prorrogable amb un màxim de 24 anys més.

Deures de l'entitat  
adjudicatària Habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu en cessió d'ús

Característiques  
del model

Mantenir indivisible la propietat superficiària de manera que no 
podrà en cap cas dividir-se en propietat horitzontal ni practicar-hi 
segregacions

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones sòcies.

promoció Tirar endavant el procés de rehabilitació integral de l'edifici i la gestió dels habitatges.

Termini per sol·licitar la llicència d'obra nova: 6 mesos a partir de la constitució del dret de superfície.            

Termini finalització de les obres i qualificació definitiva: 24 mesos

pagaments Despeses, càrregues i tributs a càrrec de la cooperativa. Bonificació del 90%  de l’ICIO (aproximadament 9.000€)

garantia econòmica Autorització de la propietat per a constituir una hipoteca.

Pòlissa d'assegurances contra incendis, explosió, aigua i altres riscos de danys materials.

memòria Presentar periòdicament una memòria sobre la promoció a la comissió de seguiment com a mecanisme de revisió.

Transmissió del  
dret de superfície El dret de superfície és intransmissible, llevat d'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament 

Princesa 49

NOTES
Princesa 49 és el primer projecte d’habi-
tatge cooperatiu en cessió d’ús impulsat 
en col·laboració publico-cooperativa per 
l’Ajuntament de Barcelona en el marc 
del Pla Local d’Habitatge 2008 - 2016. 
Princesa 49 forma part de la cooperativa 
d’habitatges i usuàries Sostre Cívic SCCL.

Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatges i 
persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense 
ànim de lucre, d’iniciativa social i declarada 
promotora social per l’AHC que s’estructura com 
a cooperativa per fases o projectes.

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

mecanisme d'adjudicació Adjudicació directe Prova pilot d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

número de fases NA

termini de presentació NA

prima de participació NA

Documentació aportada 
per l’ajuntament NA

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf
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ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte privat  
entre la persona sòcia i la cooperativa Dret d'ús d'acord amb l'article 562-6 del Codi Civil de Catalunya. 

Durada 75 anys Igual o inferior al del dret de superfície a favor de la cooperativa.

Aportació obligatòria  
de capital 9.000 €

Aportació mensual 450 € - 650€ La quota mensual d'ús no pot ser superior al límit que estableix l'HPO en règim de lloguer.

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital amb la revalorització del IPC

Transmissió de l'habitatge No s'estableixen
Condicions establertes als Estatuts de Sostre Cívic, sccl: Subrogació del dret d'ús en casa de baixa 

voluntària entre vius ascendents i descendents que hagin conviscut des de fa 1 any.  
En cas de baixa obligatori, separació, divorci o defunció es regula al RRI.

Sistema d'adjudicació Dret de tanteig de les persones sòcies usuàries d'aquell projecte, d'altres 
projectes o per ordre d'antiguitat a la llista de persones sòcies expectants El projecte ha establert un període de prova de convivència de 6 mesos.

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible Fons de solidaritat compartit a tota la cooperativa i destinat a les noves promocions en fase de consolidació

ANÀLISI

COL·LECTIU DESTINATARI

Requisits econòmics  
i patrimonials Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona obligatori.

Límit màxim ingressos 5,3 IPREM (UC)

Patrimoni No poden disposar de cap habitatge en propietat

Lloc de residencia o treball Mínim de dos anys d'empadronament a Barcelona

Característiques residents Ser soci o sòcia expectat de la cooperativa Sostre Cívic, SCCL

Edat El grup de persones residents és divers

Gènere El grup de sòcies residents està format per un 60% de dones

Composició de les unitats 
de convivència

Nombre UC 6 UC (un habitatge compartit entre dues UC)

Nombre persones 9 adults i 1 infant

Trajectòria del grup El grup es va formar entre les persones sòcies de la cooperativa, amb vincles al barri i a l’ESS

Pertinença ESS Sostre Cívic pertany a la XES (Sectorial d'habitatge cooperatiu i transformador), al grup Ecos,  
a la Federació de cooperatives d'habitatge i a la Federació de les cooperatives de consum

Princesa 49

Documentació a presentar NA

documentació Documentació administrativa Acreditació de la inscripció al RSHPO de Barcelona de les persones sòcies del grup.

Composició del jurat NA

Resultat de procés NA

nombre d'entitats  
que s'han presentat NA

incidències en el  
procés d'adjudicació NA
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MODEL DE CONVIVÈNCIA

Model de vida  
comunitària Habitatges cooperatius amb espais i serveis compartits El model de convivència es regula a través del Reglament de Règim Intern i les nor-

mes de convivència establertes per aquesta fase de la cooperativa Sostre Cívic, SCCL..

Gestió i governança  
de la cooperativa Reglament de Règim Intern del projecte El RRI es regula a través dels Estatuts de Sostre Cívic.

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat 5 - 15€/mes/UC Quota de solidaritat prevista als Estatuts de la cooperativa  

destinat a l'impuls de nous projectes d'habitatge cooperatiu.

PROJECTE SOCIAL

Arrelament al territori Es valora les persones amb una vinculació al Districte de Ciutat Vella

Iniciatives de retorn social El projecte està vinculat a una entitat d'atenció a la violència de gènere a través d'una de les seves sòcies

Espais oberts  
a agents externs L'espai comunitari de la tercera planta es pot servir per fer activitats i reunions del barri

Mercat social Les obres de rehabilitació es van dur a terme a través d'una entitat constructora d'inserció social, Aprise

EDIFICI

Projecte arquitectònic Projecte de rehabilitació integral per garantir l’accessibilitat i l’habitabilitat de l’edifici i els habitatges existents

Habitatges 45 - 65 m2

Eficiència  
energètica

Certificació energètica A obligatori

Centralització del generador d'ACS i calefacció amb una caldera de pellets; Millora de l'aïllament de totes les fusteries originals 
Millora de l'aïllament i impermeabilitat de la coberta 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Mobilitat L'entrada de la planta baixa es destina a aparcament de bicicletes

Princesa 49

ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Equip tècnic El projecte ha estat gestionat internament per la cooperativa amb l'equip tècnic propi,  
excepte el projecte arquitectònic que ha estat desenvolupat per un arquitecte, soci de l'entitat.  Justificació de la solvència tècnica i professional.

Cost gestió 10 € /mes/ UC Corresponent a la quota mensual de gestió de les usuàries.

CONTRAPRESTACIÓ

Cànon 600€ / any. S'estableix una carència de 2 anys durant les obres de rehabilitació obligatori. S'actualitzarà anualment amb l'IPC.

Contraprestació  
no dinerària

L'import del lloguer del local comercial de la planta baixa va destinat a l'Ajuntament Es preveu que quan aquest arrendament finalitzi (2035) 
es pugui recuperar aquest espai per al projecte cooperatiu 

i pugui ser obert al barri.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Solvència financera No es preveu

Cost estimat  
de construcció

250.000 €

Finançament Coop 57, SCCL Termini d'hipoteca de 17 anys.
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DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup Les característiques del projecte han determinat l'assequibilitat de les aportacions de capital social  
i aportacions mensuals i la possibilitat d'accés a persones amb baixos ingressos

Model La signatura d'un conveni amb les condicions reguladores de la constitució del dret de superfície ha estat el mecanisme entre el grup / entitat im-
pulsora i l'administració pública per explorar i determinar els requisits de l'adjudicació directa del sòl. Aquest conveni estableix condicions com 
la indivisibilitat de la propietat per garantir la propietat col·lectiva durant el període de la cessió i el pagament d'un cànon de 600 €.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Projecte  
arquitectònic

La cessió d'edificis existents és una oportunitat per rehabilitar el parc públic existent, la transformació d'edificis o equipaments en desús i la pro-
moció d'habitatge cooperatiu més assequible a través de la rehabilitació integral i energètica. Permet reduir els costos de construcció i els tempos 
del projecte, que en aquest cas tenia un termini màxim de finalització de les obres de 24 mesos. També s'ha incorporat i promogut l'economia 
social i solidària en el marc del projecte de rehabilitació.

DIAGNOSI

Bibliografia
Princesa 49 | Web: sostrecivic.coop/princesa49

Premi Barcelona+sostenible 2019 | Notícia:
barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/
activitats/visita-bs-al-c-princesa-49-un-projecte-dhabitat-
ges-cooperatius-de

Princesa 49

https://sostrecivic.coop/projectes/princesa49/
barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats/visita-bs-al-c-princesa-49-un-projecte-dhabitatges-cooperatius-de
barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats/visita-bs-al-c-princesa-49-un-projecte-dhabitatges-cooperatius-de
barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats/visita-bs-al-c-princesa-49-un-projecte-dhabitatges-cooperatius-de
barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats/visita-bs-al-c-princesa-49-un-projecte-dhabitatges-cooperatius-de
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UBICACIÓ

Carrer de la Constitució 85 - 89, Barcelona

CRONOLOGIA

2014
Inici 

2015
Adjudicació dret de superfície  
(Ajuntament de Barcelona)
 
2019
Finalització construcció i posada en ús.

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge amb protecció oficial

Número d'habitatges 28 habitatges

Sostre edificable Sòl urbà consolidat

Altura de l’edificació 18HS. Habitatge plurifamiliar amb protecció oficial

 Classificació urbanística 2.935 m2

Qualificació urbanística PB + 4 (18,30 m) / PB + 6 (24,70 m)

TREBALLS PREVIS DESENVOLUPATS

Estudi dels solars El grup motor havia analitzat diferents solars i edificis en l'àmbit de Can Batlló

Estudis de demanda Demanda ciutadana entorn de la recuperació de Can Batlló

Altres

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus contractual Dret de superfície a favor de la cooperativa La Borda, SCCL

Termini 75 anys Prorrogable amb un màxim de 24 anys més.

Deures de l'entitat  
adjudicatària Habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu en cessió d'ús

Característiques  
del model

Mantenir indivisible la propietat superficiària de manera que no podrà en cap cas dividir-se en propietat horitzontal ni practicar-hi segregacions

destí dels habitatges Domicili habitual i permanent de les persones sòcies

promoció Tirar endavant la construcció de l'edifici i la gestió dels habitatges

Termini per sol·licitar la llicència d'obra nova: 6 mesos a partir de la constitució del dret de superfície        

Termini finalització de les obres: 24 mesos

pagaments Despeses, càrregues i tributs a càrrec de la cooperativa

garantia econòmica Autorització de la propietat per a constituir una hipoteca

Pòlissa d'assegurances contra incendis, explosió, aigua i altres riscos de danys materials

Transmissió del  
dret de superfície El dret de superfície és intransmissible, llevat d'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament

La Borda

NOTES
La Borda és una cooperativa d’habitatges 
i usuàries ubicada al conjunt de Can Batlló 
al barri de Sants de Barcelona.

Habitatges la Borda, SCCL és una cooperativa 
d’habitatges i usuàries en ús, sense ànim de lucre 
i d’interès social.

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

Procediment

Mecanisme d'adjudicació Adjudicació directe Prova pilot d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

Número de fases -

Termini de presentació -

Prima de participació -

Documentació aportada 
per l'ajuntament -

Documentació a presentar -

Documentació Documentació administrativa Acreditació de la inscripció al RSHPO de Barcelona de les persones sòcies del grup.
aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 3

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula3-facilitem-acces-al-sol.pdf
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ANÀLISI
RÈGIM DE TINENÇA

Regim de tinença Dret d'ús de la persona sòcia mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa

Durada 75 anys

Aportació obligatòria  
de capital 18.500 € Igual per a tots els tipus d'habitatges i de llars.

Aportació mensual 485,39 € Proporcional a la mida de l'habitatge. Per a un habitatge mitjà de 62,29m2 
(els habitatges oscil·len entre els 40m2 i els 70m2)

Rescabalament Sí

Transmissió de l'habitatge No

Sistema d'adjudicació -

Previsió de fons social de 
solidaritat no repartible Fons Col·lectiu d'Accés a l'Habitatge (fons de reserva voluntari) 

Ha de permetre consolidar els fons propis de la cooperativa, per garantir la 
consecució de l'objecte social i cobrir possibles pèrdues en el desenvolupa-

ment de l'activitat. 

ANÀLISI

COL·LECTIU DESTINATARI

Requisits econòmics  
i patrimonials Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

obligatori.Límit màxim ingressos 5,3 IPREM (UC)

Patrimoni No poden disposar de cap habitatge en propietat

Lloc de residencia o treball Mínim de dos anys d'empadronament a Barcelona

Característiques residents Ser soci o sòcia la cooperativa

 Composició de les unitats 
de convivència

Nombre UC 28 UC

Trajectòria del grup El grup es va formar en el marc del procés de recuperació de Can Batlló

La Borda

Composició del jurat -

Resultat de procés -

nombre d'entitats que 
s'han presentat -

incidències en el procés 
d'adjudicació -

MODEL DE CONVIVÈNCIA

Model de vida  
comunitària Habitatges cooperatius amb espais i serveis compartits El model de convivència es regula a través del Reglament  

de Règim Intern i les normes de convivència.

Gestió i governança  
de la cooperativa Reglament de Règim Intern del projecte

Mecanismes de suport 
mutu i solidaritat

Fons Col·lectiu d'Accés a l'Habitatge  
(fons de reserva voluntari) 

Ha de permetre consolidar els fons propis de la cooperativa, per garantir la consecu-
ció de l'objecte social i cobrir possibles pèrdues en el desenvolupament de l'activitat. 

Fons mutual  (fons de reserva voluntari) Ha de permetre desenvolupar l'acció mutual i de suport mutu  
en el conjunt de la Cooperativa i de la seva activitat. 
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PROJECTE SOCIAL

Arrelament al territori Es valora les persones amb una vinculació al barri i el moviment veïnal

Iniciatives de retorn social El projecte està vinculat als moviments socials i populars de l'entorn, així com al sector de l'economia social i solidària

Espais oberts  
a agents externs El local de la planta baixa està llogat a una entitat de l'economia social i solidària

Mercat social Les obres de construcció es van fer fonamentalment amb professionals del sector de l'economia social i solidària

EDIFICI

Projecte arquitectònic Projecte d'obra nova

Habitatges Habitatge de 3 dimensions: S - 40 m2; M - 58 m2; L -75 m2

Eficiència  
energètica

Certificació energètica A

Primer edifici plurifamiliar amb estructura de fusta de l'Estat

Mobilitat L'entrada de la planta baixa disposa d'aparcament de bicicletes

La Borda

ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Equip tècnic La cooperativa adjudicatària ha gestionat la promoció a través de l'equip propi, i el suport d'equips externs

Cost gestió 8,6% de l'aportació mensual  (56,42 € per un habitatge mitjà de 62,29 m2)

CONTRAPRESTACIÓ

Cànon Cànon anual de 3.600 € + IVA Document Condicions Dret Superfície

Contraprestació  
no dinerària

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Cost estimat  
de construcció

2.400.000 €

Finançament Títols participatius: 865.000 € 
Capital social sòcies residents: 590.109 € 
Aportacions col·laboradores: 194.500 € 
Préstecs a la inversió - finançament ètic (coop57): 500.000 € 
Préstecs participatius: 450.000 € 
Subvencions: 661.500 € 
Altres: 13.950 €
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Bibliografia
La borda | Web: laborda.coop

La Borda

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup Prèviament a l'adjudicació directa via conveni, el grup ja estava consolidat i organitzat en l'àmbit del projecte comunitari i veïnal de Can Batlló.  
Aquest fet ha permès que el projecte compti amb el suport del barri en la seva fase inicial i de construcció.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Aparcament La MPGM i l'eficiència energètica de l'edifici va permetre la supressió de l'aparcament obligatori, 
el que permet reduir costos de construcció i contribueix a promoure un canvi de model de mobilitat.

Gestió del  
funcionament

El projecte es caracteritza per l'autogestió i autoorganització en comissions de les persones sòcies.  
La gestió dels serveis compartits, com per exemple la bugaderia, es fa a través d'aplicacions digitals.

Finançament Diversificació del finançament a través de títols participatius, préstecs, finançament públic a través  
de subvencions i aportacions obligatòries i voluntàries de les persones sòcies de la cooperativa.

Fons de solidaritat Establiment de dos fons de reserva col·lectius no repartibles per garantir la continuïtat, l'estabilitat i el suport mutu  
del projecte durant els 75 anys i posteriorment al dret de superfície amb l'objectiu de facilitar la replicabilitat del projecte.

Model L'experiència de La Borda ha estat clau pel desenvolupament del model cooperatiu en cessió d'ús  
i sobretot per a la col·laboració públic-cooperativa en l'impuls del model a Catalunya.

DIAGNOSI
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Aquest projecte de la cooperativa Sostre 
Cívic, que en cara no disposa de grup 
motor o “fase” dins la cooperativa, sorgeix 
de la col·laboració entre Sostre Cívic i 
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per 
promoure habitatge cooperatiu destinat a 
les persones joves.

Sostre Cívic té per objectiu generar projectes en 
cessió d’ús, no especulatiu i de base democrà-
tica. En el cas de l’obra nova s’està treballant 
amb estàndards de qualitat molt alts (sistema 
constructiu, sostenibilitat, espais comuns...), però 
consideren que l’escalabilitat del model passa per 
combinar diferents tipus d’edificis i fer una aposta 
per l’assequibilitat. En aquest cas es preveuen 
aportacions de capital baixes, d’entre 1.000 euros 
i uns 8.000 les altes.

UBICACIÓ

Carrer de la Sana, 24 Calonge

ESTAT

Edifici comprat, en procés d’iniciar reformes

CRONOLOGIA

Després de negociacions amb dos consistoris 
diferents (abans i després de les eleccions de 
2019) Sostre Cívic i l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni signen un Conveni amb data 23 de 
juny de 2020 per a concedir una subvenció per 
a la compra i rehabilitació de l’immoble, per 
destinar-lo a Habitatge social per a joves.

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge lliure

Número d'habitatges 14

Sostre edificable 1.275 m2 construïts Sostre construït segons Cadastre

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística R2 Residencial, Urbà tradicional 

Altura màxima

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Sostre Cívic, SCCL / Propietat privada cooperativa

Nom i tipus de titular Sostre Cívic, SCCL / Fase per constituir

Mecanisme d'adquisició Suport a la compra (subvenció pública)

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d'ús de les persones sòcies mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa

Entitat propietària original Inmocriteria Caixa SA Constava al Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya

Entitat que col·labora en 
l'adquisició

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Condicionants  
suport públic

Qualificació com a HPO HPO general (zona B) Joves màx. 35 anys

Permuta/reserva d'habi-
tatges per a ús extern a la 

cooperativa

L’adjudicació dels 4 habitatges HPO general estarà sotmesa a control directe per part de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que haurà d’apro-
var les bases que regularan dita adjudicació. 
Correspon una reserva mínima del 15% per a casos derivats de la mesa d'emergències (ICF) però que en aquest cas Sostre Cívic no té previst que 
es materialitzi en aquesta promoció.

Intervenció pública  
per accés al sòl

Subvenció de 300.000 € de l'Ajuntament de 
Calonge per a donar suport en la compra i reha-
bilitació dels habitatges; i finançament ICF.

Aquesta subvenció suposa el 16,12% del total del preu d’adquisició de l’immoble (1.805.529,69 
euros) i el 32,23% del total de despeses previstes elegibles i justificables (930.294,93 euros, que 

inclou el preu d’adquisició de l’immoble, impostos i despeses de formalització).

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora NA

Gestió de la promoció NA

Cost del sòl 1.805.529,69 € Preu d'adquisició de l'immoble, al que caldria afegir  
unes despeses d'impostos, formalització (…) previstes de 930.294,93 €.

Cost de la construcció Propietat ja construïda

Aportació de capital social Entre 1.000 i 8.000€ Segons els ingressos de les llars.

Aportació mensual Quotes per definir (HPO general zona B) Quota d'ús: 10 habitatges règim general a 7,27€/m2; i 4 habitatges règim general a 5,53 €/m2.

Finançament ICF i Subvenció Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Cost de la gestió  
de la promoció

NA

ANÀLISI

Calonge

NOTES

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 4

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula4-facilitem-acces-al-sol.pdf


34TORNA
A L’INDEX

PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats de 
convivència NA Encara no s'ha constituït el grup motor.

Característiques residents

Edat Màxim de 35 anys a la data d'adjudicació

Origen Preferència per a les sol·licitants que estiguin empadronades a Calonge i Sant Antoni amb anterioritat a l'1  gener de 2018

Condicionants  
per ser resident

Límit màxim d'ingressos Els corresponents a HPO general en el moment de l'adjudicació Seguint criteris HPO

Propietat No es permet ser propietari d'un altre habitatge

Lloc de residència o treball Preferència per a les sol·licitants que estiguin empadronades a Calonge i Sant Antoni amb anterioritat a l'1 gener de 2018

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges Entre 82 i 102 m2 construïts

Eficiència energètica NA

Aparcament 7 places

Serveis / espais compartits No

Interior Es tracta d'un edifici convencional sense espais comuns. En cas que els números de l'operació  
quadrin es podrà transformar un habitatge en espais comuns, però és poc probable.

Exterior Pati compartit

Oberts a la comunitat

Gestió del funcionament Fase del projecte, amb el suport de Sostre Cívic

Cost de la gestió de l'edifici 10€/mes/UC

Previsió fons de solidaritat 5-10 €/mes/UC

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Mixtura social Procés d'assignació mixt Cooperativa-Ajuntament

Col·lectiu Promoció orientada a la població jove

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Mobilització  
parc vacant

Es tracta d'un edifici que constava al registre d'habitatges buits de la Generalitat, i que s'ha mobilitzat per intermediació entre cooperativa i 
ajuntament

Viabilitat  
econòmica La subvenció municipal contribueix a la viabilitat econòmica del projecte

Espais compartits Al tractar-se d'un edifici ja construït a partir d'un disseny convencional, no  disposa inicialment d'espais compartits

DIAGNOSI

Bibliografia

Expedient: 2020/2905 | Conveni subvencional entre 
l´Ajuntament i Sostre Cívic per a la generació d´habitat-
ge assequible per a gent jove.

Calonge
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Aquest projecte de la cooperativa Sostre 
Cívic sorgeix de la primera adquisició 
d’edificis ja construïts acordada per l’As-
semblea General de l’entitat el 2019.

UBICACIÓ

Carrer Sant Antoni 4, Mur 39 i Lloselles 42 i 44, 
Martorell.

ESTAT

Adquirit per part de Sostre Cívic, procés d’adju-
dicació finalitzat.

CRONOLOGIA

L’immoble era propietat del BBVA fruit d’un 
procés d’execució hipotecària del 2012, i ja s’ha-
via acordat la seva venda amb un fons d’inversió 
estatunidenc, però Sostre Cívic en va efectuar la 
compra prèviament mitjançant el dret de tanteig 
(DL 1/2015).

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge lliure

Número d'habitatges 14

Sostre edificable 987 m2 construïts Sostre construït segons Cadastre (922 ús residencial i 65 ús comercial no adquirit per la cooperativa)

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística R1 Residencial, Nucli antic

Altura màxima

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Sostre Cívic, SCCL / Propietat privada cooperativa

Nom i tipus de titular Sostre Cívic, SCCL / Fase per constituir

Mecanisme d'adquisició Tanteig i retracte  (DL 1/2015)

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d'ús de les persones sòcies mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia i la cooperativa;  
i propietat temporal del sòl (art. 547 CCC) per 75 anys.

Entitat propietària original BBVA

Entitat que col·labora en 
l'adquisició

AHC-ICF (préstec bonificat per la Generalitat + línia de subvencions per al pagament  
de les quotes de cessió d'ús per a unitats de convivència amb renda baixa) i Fiare Banca Ètica.

Condicionants  
suport públic

Qualificació com a HPO 12 dels 14 habitatges hauran de qualificar-se 
com a HPO (ingressos no superiors a 3,5 IRSC)

2 dels habitatges no cal que compleixin perquè no es van finançar amb l'ICF. Allò que fa que  
compleixin amb aquests criteris no és el tanteig si no el finançament de l'ICF. Aquests 2 els  

van finançar amb Fiare, i no entren en l'acord marc, no es qualifiquen d'HPO, etc.  
No es van finançar amb ICF perquè les característiques no complien requisits de l'acord marc.

Permuta/reserva  
d'habitatges per a ús 

extern a la cooperativa

Correspon una reserva mínima del 15% per a casos derivats de la mesa d'emergències però que en aquest cas  
Sostre Cívic no té previst que es materialitzi a la promoció de Martorell sinó a d'altres de la pròpia cooperativa.

Intervenció pública  
per accés al sòl Finançament ICF

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora NA

Gestió de la promoció NA

Cost del sòl 1.096.000 € Cost compra edifici construït

Cost de la construcció Propietat ja construïda

Aportació de capital social Equivalent a 12 quotes; Mín. 3.200 € Màx. 6.500 €

Aportació mensual 400-650 € Quota d'ús entre 300 i 550 €

Finançament ICF i Fiare

ANÀLISI

Martorell

NOTES

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 4

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula4-facilitem-acces-al-sol.pdf
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PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats  
de convivència 14

Característiques residents

Edat NA

Origen NA Divers

Condicionants  
per ser resident

Límit màxim d'ingressos 3,5 vegades l’IRSC (Zona B) 

Propietat No es permet ser propietari d'un altre habitatge Seguint criteris HPO

Lloc de residència o treball

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges

Eficiència energètica Entre 44 i 114 m2, la majoria (10/14) entre 44 i 63 m2

Aparcament No

Serveis / espais compartits

Interior 5 trasters per a ús comunitari

Exterior

Oberts a la comunitat L’edifici disposa de 65 m2 construïts d’ús comercial que de moment no s’han adquirit

Cost de la gestió  
de la promoció

NA

Gestió del funcionament Fase del projecte, amb el suport de Sostre Cívic

Cost de la gestió de l'edifici 10€/mes/UC

Previsió fons de solidaritat 10 €/mes/UC

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Consolidació progressiva 
del grup motor La cohesió i apoderament del grup es produeix de forma progressiva a mesura que la comunitat es coneix i conviu

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Finançament públic-privat La combinació de finançament públic (ICF) i privat (Fiare) contribueix a la viabilitat econòmica del projecte

Dret de tanteig i retracte Permet mobilitzar habitatge privat cap a habitatge assequible

DIAGNOSI

Bibliografia

Institut Català de Finances (IFC) | Acord marc 
adquisició habitatge social: icf.cat/web/.content/
pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adqui-
sicio.pdf

Institut Català de Finances (IFC) | Sol·licitud 
préstec habitatge social: icf.cat/ca/productes-financers/
prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio

Sostre cívic | Notícia 20/03/2019: sostrecivic.coop/com-
prem-un-edifici-a-martorell-per-impulsar-un-nou-projecte

Sostre cívic | Notícia 13/12/2019: sostrecivic.coop/
impulsem-habitatge-cooperatiu-martorell

Sostre cívic | Document informatiu projecte: sostreci-
vic.coop/biblio/biblio_152.pdf

Martorell

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
sostrecivic.coop/comprem-un-edifici-a-martorell-per-impulsar-un-nou-projecte/
sostrecivic.coop/comprem-un-edifici-a-martorell-per-impulsar-un-nou-projecte/
http://sostrecivic.coop/impulsem-habitatge-cooperatiu-martorell
http://sostrecivic.coop/impulsem-habitatge-cooperatiu-martorell
sostrecivic.coop/biblio/biblio_152.pdf
sostrecivic.coop/biblio/biblio_152.pdf
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UBICACIÓ

Carrer Ponent 18, Palafrugell

ESTAT

Adquirit per part de Sostre Cívic, en procés 
d’adjudicació.

CRONOLOGIA

L’immoble era propietat del BBVA fruit d’un 
procés d’execució hipotecària del 2012, i ja s’ha-
via acordat la seva venda amb un fons d’inversió 
estatunidenc, però Sostre Cívic en va efectuar la 
compra prèviament mitjançant el dret de tanteig 
(DL 1/2015)

Inicialment dirigit a grups de 4 unitats de convi-
vència; finalment s’oferirà a unitats de convivèn-
cia per separat.

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge lliure

Número d'habitatges 6

Sostre edificable 426 m2 Superfície construïda cadastre.

 Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística R3 Residencial, ordenació tancada

Altura màxima

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Sostre Cívic, SCCL / Propietat privada cooperativa

Nom i tipus de titular Sostre Cívic, SCCL / Fase per constituir

Mecanisme d'adquisició Tanteig i retracte (DL 1/2015)

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d'ús de les persones sòcies mitjançant un contracte privat entre la persona sòcia  
i la cooperativa; i propietat temporal del sòl (art. 547 CCC) per 75 anys.

Entitat propietària original Entitat bancària

Entitat que col·labora  
en l'adquisició

AHC-ICF (préstec bonificat per la Generalitat + línia de subvencions per al pagament  
de les quotes de cessió d'ús per a unitats de convivència amb renda baixa). 
Subvenció de 40.000€ de l'Ajuntament de Palafrugell (20.000 el 2019, i 20.000 el 2020).

Condicionants  
suport públic

Qualificació com a HPO Sí (ingressos no superiors a 3,5 IRSC)

Permuta/reserva  
d'habitatges per a ús 

extern a la cooperativa

2 habitatges per a casos derivats de la mesa d'emergències de la Generali-
tat i serveis socials de l'Ajuntament com a contrapartida de la subvenció 
municipal i per fer efectiva l'obligació d'una reserva mínima del 15% per a 
casos derivats de la mesa d'emergències d'altres projectes de Sostre Cívic.

El 15% de reserva mínima que correspon a les promocions de més de 7 
habitatges (Acord ICF) Sostre Cívic l'aplica prioritàriament en aque-
lles promocions on la pot fer coincidir amb una subvenció municipal.

Intervenció pública  
per accés al sòl

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora NA

Gestió de la promoció NA

Cost del sòl 345.200 € Cost compra edifici construït

Cost de la construcció Propietat ja construïda

Aportació de capital social Equivalent a 12 quotes; inferior a 10.000 €

Aportació mensual 290-470€

Finançament ICF i Subvenció Ajuntament de Palafrugell

Cost de la gestió  
de la promoció

NA

ANÀLISI

Palafrugell

NOTESAquest projecte de la cooperativa Sostre 
Cívic, que en cara no disposa de grup 
motor o “fase” dins la cooperativa, sorgeix 
de la segona adquisició d’edificis ja cons-
truïts acordada per l’Assemblea General de 
l’entitat el 2019.

Parcialment ocupat

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 4

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula4-facilitem-acces-al-sol.pdf
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PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats de 
convivència 6 Encara no s'ha constituït el grup motor.

Característiques residents

2 llars provinents de la mesa d'emergències

Edat

Origen Divers

Condicionants  
per ser resident

Límit màxim d'ingressos 3,5 vegades l’IRSC (ZONA B)

Propietat No es permet ser propietari d'un altre habitatge Seguint criteris HPO

Lloc de residència o treball

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges Entre 40 i 65 m2

Eficiència energètica

Aparcament 6 places No adquirides

Serveis / espais compartits

Interior 1 traster No adquirit

Vestíbul de 17 m2

Exterior

Oberts a la comunitat

Gestió del funcionament Fase del projecte, amb el suport de Sostre Cívic

Cost de la gestió de l'edifici 10 €/mes/UC

Previsió fons de solidaritat 8 €/mes/UC

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Mixtura social La reserva de 2 habitatges per a llars derivades de la mesa d'emergència pot contribuir a la diversitat socioeconòmica del projecte

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Col·laboració  
público-privada La subvenció municipal contribueix a la viabilitat econòmica del projecte

Dret de tanteig i retracte Permet mobilitzar habitatge privat cap a habitatge assequible

Espais compartits Al tractar-se d'un edifici ja construït a partir d'un disseny convencional, no disposa pràcticament d'espais compartits

DIAGNOSI
Bibliografia

Institut Català de Finances (IFC) | Acord marc 
adquisició habitatge social: icf.cat/web/.content/
pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adqui-
sicio.pdf

Institut Català de Finances (IFC) | Sol·licitud 
préstec habitatge social: icf.cat/ca/productes-financers/
prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio

Sostre cívic | Notícia 21/11/2019: sostrecivic.coop/
adquirim-un-edifici-a-palafrugell-per-un-nou-projec-
te-dhabitatge-cooperatiu

Sostre cívic | Notícia 20/02/2020: sostrecivic.coop/
impulsem-lhabitatge-cooperatiu-a-palafrugell

Sostre cívic | Document informatiu projecte: sostreci-
vic.coop/biblio/biblio_154.pdf

Palafrugell

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/20180614_Acord-marc-ICF-Habitatge-social-adquisicio.pdf
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-adquisicio
sostrecivic.coop/adquirim-un-edifici-a-palafrugell-per-un-nou-projecte-dhabitatge-cooperatiu/
sostrecivic.coop/adquirim-un-edifici-a-palafrugell-per-un-nou-projecte-dhabitatge-cooperatiu/
sostrecivic.coop/adquirim-un-edifici-a-palafrugell-per-un-nou-projecte-dhabitatge-cooperatiu/
sostrecivic.coop/impulsem-lhabitatge-cooperatiu-a-palafrugell/
sostrecivic.coop/impulsem-lhabitatge-cooperatiu-a-palafrugell/
sostrecivic.coop/biblio/biblio_154.pdf
sostrecivic.coop/biblio/biblio_154.pdf
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UBICACIÓ

Carrer de la Serreta, 1-11, Cardedeu 
(inclou diferents finques urbanes i una finca 
rústica destinada a hort)

ESTAT

En procés de cerca de finançament

ANÀLISI
CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Tipus de sòl Habitatge lliure + 30% HPO Es preveu ampliar fins al 50%.

Número d'habitatges 39 habitatges

 Classificació urbanística Sòl urbà no consolidat (PAU 102 La Serreta) S'ha adquirit per part de la cooperativa amb càrregues vinculades.

Qualificació urbanística 3b - Eixample. Habitatge plurifamiliar

Sostre edificable 3.360 m2

Altura màxima PB+2 El projecte arquitectònic aprofita el desnivell existent en el terreny per incorporar més espais comuns a la planta semisoterrada.

PROPIETAT I TITULARITAT

Nom i tipus de propietat Sostre Cívic, SCCL / Propietat privada cooperativa

Nom i tipus de titular Sostre Cívic, SCCL - Fase Cal Paler

Mecanisme adquisició Compra a propietat privada

RÈGIM DE TINENÇA

Règim de tinença Dret d'ús de les persones sòcies mitjançant un contracte privat  
entre la persona sòcia i la cooperativa adjudicatària

Caldrà registrar a l’AHC  
els contractes dels HPO.

Durada del contracte Indefinit

Rescabalament Sí. Aportació obligatòria de capital revaloritzada amb l'IPC

Transmissió de l'habitatge Sí. Segons els Estatuts de la cooperativa, es permesa la subrogació del dret d'ús en cas de baixa voluntària entre vius ascendents i descendents 
que hagin conviscut des de fa 1 any. En cas de baixa obligatori, separació, divorci o defunció. S'ha de regular al Reglament de Règim Intern.

Sistema adjudicació A través de la llista de persones sòcies expectants del projecte (durant fase de 
promoció), o antiguitat de la cooperativa (durant la fase de convivència)

S'estableix als Estatuts de la cooperativa i s'ha de regular  
al RRI de cadascuna de les fases (o promocions). 

GESTIÓ I COSTOS

Nom i tipus de gestora Sostre Cívic, SCCL

Gestió de la promoció La cooperativa propietària ha gestionat la promoció a través de l'equip propi i de suport extern en els àmbits legal, d'arquitectura i participació

Cost del sòl 475.000€ (impostos no inclosos) + càrregues vinculades

altres càrregues  
vinculades al sòl

Cessió 10% aprofitament Encara s'ha de concretar la forma en que es materialitzarà.

Cost urbanització (PEM 150.000 €)

Reallotjament antigues llogateres Se'n preveu el reallotjament en el projecte on pagarien la quota d'ús  
(aportació mensual), però no l'aportació inicial de capital social.

Cost de la construcció 4.745.000 €

Aportació de capital social 23.000€ - 30.000 € Segons tipologia d’habitatges.

Aportació mensual 470 - 800 €

Finançament Títols participatius 
Capital social sòcies 
Préstecs a la inversió - finançament ètic 
Subvencions: Pla Estatal

Títols participatius: 450.000 € per a la compra del sòl.

Cost de la gestió  
de la promoció 7% del PEM

ANÀLISI

Cal Paler Nou

NOTESCal Paler Nou és un projecte d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús al municipi de 
Cardedeu. Forma part de la cooperativa 
d’habitatges i usuàries Sostre Cívic.

Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatge i per-
sones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim 
de lucre, d’iniciativa social i declarada promotora 
social per l’AHC.

CRONOLOGIA

2017
Inici 

2019
Enderroc edificacions existents al solar

aquest exemple ha servit de 
referència per la càpsula 4

https://celobert.coop/wp-content/uploads/2021/03/capsula4-facilitem-acces-al-sol.pdf
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PERSONES RESIDENTS

Número d'unitats de 
convivència 39 unitats de convivència, com a mínim Algunes unitats de convivència es plantegen la possibilitat de compartir habitatge, 

 i establir un model de cohabitatge dins de la cooperativa.

Característiques residents Grup heterogeni pel que fa a edat, sexe i número de persones per unitat de convivència

Condicionants  
per ser resident

Ser soci o sòcia de la cooperativa Sostre Cívic, SCCL Només cal que un membre de la UC sigui soci de la cooperativa.

límit màxim d'ingressos 5,5 IPREM (per  a les persones que residiran als HPO) Criteris habitatges HPO.

propietat No ser titular, durant tot el termini d'ús, d’un domini ple, d’un usdefruit  
o d’un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un altre habitatge. 

lloc de residència o treball El procés de formació del grup valorava ser resident o tenir un vincle laboral al municipi

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

Tipologia dels habitatges Habitatges de diferents dimensions: 40 - 55 - 75 m2

Eficiència energètica Certificació energètica A (NZEB)

Aparcament 39 places d'aparcament semisoterrat Possibilitat llogar a persones externes a 50€/mes.

Serveis / espais compartits

Interior Cuina - menjador | Sala polivalent | Sala bruta (Sala d’eines per realitzar manualitats, bricolatge, etc…) | Bugaderia

Exterior Horts (Sòl rústic de la cooperativa en el límit de la parcel·la) | Aparcament bicicletes | Terrat

Oberts a la comunitat Local comercial (Es preveu l’establiment d’un acord amb una cooperativa de consum) |  Espai de treball

Gestió del funcionament Fase Cal Paler, amb el suport de Sostre Cívic

Cost de la gestió de l'edifici 10€/mes/UC

Previsió fons de solidaritat 5-10 €/mes/UC S'apliquen a tots els habitatges gestionats per Sostre Cívic, sccl, d'acord amb els seus estatuts. 

DIAGNOSI
APRENENTATGES EN RELACIÓ A LES PERSONES

Grup Grup inicial format per 30 UC que han treballat en la primera fase des de l'adquisició  
amb la incorporació posterior de 9 UC quan el projecte ja estava més consolidat

El grup està format principalment per UC amb infants i s'ha volgut implicar aquests en el procés de disseny i presa de decisions

Característiques residents L'existència prèvia d'un moviment local i d'interès per l'habitatge cooperatiu ha facilitat la 
consolidació del grup i la vinculació al municipi i a la xarxa local d'associacions i entitats.

El projecte ha estat declarat "projecte d'interès  
municipal" per part de l'Ajuntament.

APRENENTATGES EN RELACIÓ AL PROJECTE

Mecanisme  
adquisició 

Patrimonialització del projecte cooperatiu a través de l'adquisició i col·lectivització del sòl que facilitarà el finançament posterior de la construc-
ció del projecte.

La campanya Tornassol de títols participatius va permetre la compra del solar i la consolidació del finançament col·lectiu (450.000€) i partici-
patiu generant un model que altres cooperatives com Can Carner també han utilitzat en aquesta fase de compra difícil d'abordar només amb el 
finançament propi.

Finançament L'ampliació del % d'habitatges HPO (de 30 a 50%) ha permès l'accés a finançament públic a través de les subvencions  
del Plan Estatal de Vivienda per a la promoció d'habitatge assequible.

Gestió de la promoció La gran dimensió del projecte i persones implicades requereix equips de suport. Per una banda, la gestió i la coordinació del projecte per part de 
l'equip intern de la cooperativa i, per l'altra, de l'equip extern format per les arquitectes, facilitadores i el suport jurídic i econòmic.

DIAGNOSI

Bibliografia

Sostre cívic | Cal Paler Nou: sostrecivic.coop/cal-paler-
nou

Cal Paler Nou

https://sostrecivic.coop/projectes/cal-paler-nou/
https://sostrecivic.coop/projectes/cal-paler-nou/
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Guia impulsada per:

Promou: Amb el finançament de:

Amb la col·laboració de:

www.celobert.coop
info@celobert.coop


