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Context català i europeu post- 2007/8:

◼ Agreujament de les problemàtiques d'habitatge

◼ Gir de la propietat al lloguer

◼ Renovat interès en el sector cooperatiu i comunitari 



l’habitatge cooperatiu en cessió d'ús a 
Catalunya, en xifres
◼ 21 projectes 

○ 6 en fase de convivència 
○ 15 en fase de promoció

○ 11 en sol públic
○ 10 en sol privat

◼ 411 habitatges

◼ 46 grups actius (Informe Llargavista, 2019)



Incipient suport públic al model 
◼ Esment al marc normatiu català

◼ Plans Locals d’Habitatge 

◼ Ajuts a la promoció Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 

◼ Projectes Singulars de la Generalitat de Catalunya

◼ Finançament Institut Català de Finances

◼ Dret de tanteig 

◼ Cessions de sòl municipal



Indefinició normativa 

◼ Esment a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i a la Llei 12/2015 
de cooperatives

◼ Manca una regulació específica per al model 



confusió conceptual

Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús (sense ànim de lucre, 
propietat col·lectiva, dret d’ús indefinit)

≠

Cohabitatge, cohousing, coliving, etc. (espais compartits)



Camí per recórrer en la relació 
publico-cooperativa 

◼ Reconeixement legal i recolzament econòmic (ajuts i accés a 
finançament)

◼ Més enllà de la promoció: accés i gestió del parc d’habitatge 
cooperatiu 

◼ Diversitat d’instruments legals i de política pública per fomentar 
l’assequibilitat i el caràcter obert i desmercantilitzat de les 
cooperatives d’habitatge  
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com definim el model?
◼ Regulació en el marc dels estatuts socials i RRI

◼ Alineament i consens del sector. Els 5 punts del model de la 
Sectorial d’Habitatge Cooperatiu

◼ Estudis sobre l’encaix jurídic actual. Sostre Cívic i La Dinamo

◼ Polítiques públiques. p.e. plecs de licitació de sòl, ajudes i 
subvencions



Definició JURÍDICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
◼ La potencial variabilitat és un factor dissuasiu per a 

implementació de polítiques públiques

◼ La consolidació de la cessió d’ús a països de referència com 
Dinamarca i Uruguai s’ha basat en l’impuls d’una regulació clara 
que reforça l’interès públic del model + el desplegament de 
polítiques de foment 



proposta de regulació 
◼ Proposta de regulació en fase de treball, que planteja com a 

elements principals:
 
○ Subsecció de la Llei 12/2015 de cooperatives 

○ Mantenen la propietat de l'edifici i adjudiquen l'ús dels 
habitatges. S'ocupen de la gestió de l'edifici, i del 
subministrament de béns i la prestació de serveis a les 
sòcies, vinculats a l'habitatge. 

○ Es defineix el dret d’ús, com un dret de naturalesa personal i 
societària, en cap cas un dret real



proposta de regulació 
 
○ Limitacions a la transformació de la societat o del règim d’ús 

dels habitatges. Manteniment de la propietat col·lectiva i 
preservació del patrimoni fora del lliure mercat 

○ Creació d’un fons irrepartible per a la replicabilitat del model 
amb un percentatge de l’import del cost de promoció

○ Limitació de les aportacions inicials i limitació del retorn a les 
sòcies sortints del valor aportat actualitzat per l’IPC

○ Regulació de les possibilitats de transmissió del dret d’ús 
entre persones vives o en relació a les hereves



Polítiques econòmiques per 
afavorir l’assequibilitat

i inclusivitat dels projectes
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FEM ASSEQUIBLE L’HABITATGE COOPERATIU! 
Una prioritat durant els propers mesos que desembocarà en una 
campanya de divulgació i incidència política liderada per la sectorial 
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, amb l’objectiu de:

◼ Garantir el dret a un habitatge assequible a les classes populars

◼ Reforçar aquells models cooperatius més vinculats a l’habitatge 
social i l’aliança públicocooperativa.

◼ Fer més atractives altres polítiques (cessió de sól…) per part 
d’administracions locals per garantir el dret a l’habitatge.

◼ Fomentar la diversitat en el si dels projectes 



AJUTS A Les cooperatives
◼ Adequació Pla Estatal de Vivienda (HPO) a l’habitatge cooperatiu

○ Quota específica per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
○ Inclusió de la superfície d’espais comuns

◼ Ajuts específics a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús Govern 
de la Generalitat. Opció d’addicionar ajuts per part d’altres 
departaments (gent gran, joves, habitatges d’inclusió…). 
Subvencions singulars per part de l’administració local.

◼ Ajuts a cooperativitzar sól i patrimoni privat per fer habitatge 
social



AJUTS A Les peRsones
◼ Ajuts a les persones sòcies habitants per a l’aportació de capital 

inicial
○ Generals
○ Específiques (rendes baixes…)

◼ Inclusió de la cessió d’ús als ajuts al lloguer.

◼ Prèstecs sense interessos o amb interessos bonificats per a les 
aportacions inicials.



fiscalitat

◼ Canvi del tipus d’IVA a un tipus superreduit del 4% que faci més 
asssequible l’autopromoció en cessió d’ús

◼ Consideració d’especialment protegida de les cooperatives que 
retinguin la propietat dels habitatges.

◼ Bonificacions impostos locals (ICIO, IBI…)

◼ Exempció/bonificació altres impostos (ITP/AJD) 



FACILITAR EL FINANÇAMENT
◼ Millora de les condicions actuals de l’ICF

○ Condicions: Termini (+ de 25), sistema d’amortització.
○ Reordenació de les línies existents (adquisició i promoció) i 

condicions més avantatjoses segons característiques 
(durada indefinida, sense lucre, certificació energètica A…)

○ Altres línies de finançament (gent gran, diversitat projectes…)

◼ Bonificació d’interessos per part de l’AHC a finançament privat 
de l’ESS.

◼ Finançament públic ( ICF / Incasól ) complementari a 
finançament bancari principal (5-15%). Altres fòrmules (Incasól).



FACILITAR EL FINANÇAMENT

◼ Garanties al finançament privat de l’ESS per part d’Avalis SGR i 
subvenció comissió anual per la constitució d’avals.

◼ Contragarantia a les Societats de Garantia Recíproca per part de 
CERSA.

◼ Creació d’un fons públicocooperatiu per a l’aval de projectes.



L’accés al sòl, el primer pas 
per consolidar els projectes
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per què és clau facilitar l’accés al sòl?
És la primera barrera per desenvolupar un projecte d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús: 

◼ El sòl representa una part important dels costos de promoció, 
20% (sòls qualificats per a habitatge protegit), 30% (sòl lliure) o 
50% (sòl en zones urbanes de demanda elevada).

◼ Difícil accés a la compra de patrimoni privat en el mercat, per 
part de grups, cooperatives o entitats.



interès públic
El suport públic a l’accés al sòl permet: 

◼ Ampliar el parc d’habitatge assequible, estable i permanent a 
baix cost per part de l’administració.

◼ Possibilitat d’establir criteris des de l’administració per a generar 
habitatge assequible i donar resposta a necessitats del municipi.

◼ Diversificar els agents encarregats de promoure habitatge 
assequible al municipi, enfortint un model que es basa en la no 
especulació.



mecanismes per facilitar l’accÉs al sòl

Les polítiques per facilitar l’accés al sòl són un element clau per a la 
consolidació del model i estan presents en molts programes públics 
de foment en nombrosos països.

L’administració pot facilitar l’accés al sòl mitjançant dos mecanismes:

◼ Cessió de sòls públics

◼ Suport públic per accedir a sòl privat



punts claus de la cessió de sòl
◼ Tipus de sòls: podem ampliar el camp més enllà del sòl per 

habitatge plurifamiliar protegit? 
1. Habitatge protegit
2. Habitatge lliure (plurifamiliar, unifamiliar, masies)
3. Equipaments (allotjament dotacional) 

◼ Criteris de cessió: es poden afavorir projectes que integrin 
aspectes com el suport mutu, la sostenibilitat i la 
coresponsabilitat amb l’entorn, o la inclusió de persones en 
situació de vulnerabilitat, entre d’altres.

◼ Cessió gratuïta o onerosa (cànon i/o cessió d’espais)



mecanismes per facilitar l’adquisició
És clau explorar altres vies, per municipis amb poc sòl públic i per 
captar patrimoni privat amb destí l’habitatge assequible i comunitari. 

◼ Compra conjunta
◼ Suport econòmic a la compra
◼ Accés de les entitats al tanteig i retracte
◼ Accés de les entitats a l’expropiació forçosa
◼ Finançament públic
◼ Avals



pausa - cafÈ
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