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1. Introducció
Sostre Cívic som una entitat amb més de 1.000 persones sòcies, 18 anys de trajectòria, 14
projectes d’habitatge cooperatiu, i una desena de grups que treballen en l’impuls de nous
projectes en cessió d’ús.
El projecte d’habitatge cooperatiu de Calonge s’emmarca en l’estratègia de la cooperativa de
recuperar patrimoni privat, ja construït i en desús, en un entorn de precarització laboral i un
mercat immobiliari centrat en el turisme, per tornar a l’habitatge la seva funció social des
d’una gestió col·lectiva, de vocació pública i no-especulativa.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament, hem recuperat un edifici en desús per oferir accés a
l’habitatge digne a la localitat, posant a disposició 14 habitatges que es destinaran a joves,
preferentment de Calonge i Sant Antoni, i en segon lloc d’altres poblacions. L’objectiu és
oferir una alternativa assequible i digna d’habitatge per emancipar-se als joves del
municipi, que presenta actualment un dels preus de lloguer més cars de tota la província
fruit de la pressió del model turístic.
Aquest projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús serà el primer a comarques gironines i
també esdevindrà el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a joves al
país, una solució per resoldre la greu problemàtica a l’habitatge actual tot treballant des de
la societat civil i amb el suport de l'administració pública.

Ubicació de la finca al nucli urbà de Calonge

Exterior de l’edifici
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2. Una alternativa
d’accés a l’habitatge
2.1 L’habitatge cooperatiu
El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús està molt estès en països com Dinamarca o
Uruguai i, a Catalunya és impulsat des del 2004 per diferents entitats com Sostre Cívic.
Aquest model alternatiu d’accés i tinença a l’habitatge té dues característiques bàsiques que
el diferencien d’altres tipus d’habitatge cooperatiu: la propietat col·lectiva i el dret d’ús.
Aquestes característiques estan vinculades a l’interès social, ja que les cooperatives en
cessió d’ús es constitueixen, en essència, sense ànim de lucre. Així, són les pròpies
persones residents les qui en són propietàries. A més, integren la iniciativa pública i privada
en un mercat no especulatiu:
01/ Propietat col·lectiva:
La cooperativa sempre és la titular dels habitatges i es crea amb voluntat de durada
indefinida. No és possible, doncs, transformar el model per obtenir habitatges de
propietat privada: la propietat col·lectiva evita l’especulació, ja que impossibilita el
lucre individual a partir del lloguer o la venda de l’habitatge.
A la vegada permet i fomenta la participació de les persones sòcies de la
cooperativa, a diferència d’un model en que la propietat és pública. En una
cooperativa de cessió d’ús totes les persones residents formen part d’una
organització democràtica i participativa.
02/ Dret d’ús:
Els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa
poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Requereix una aportació
inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d’adquisició,
manteniment i funcionament del projecte d’habitatge cooperatiu, i no de la situació
del mercat immobiliari.
Sostre Cívic
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Com la cessió d’ús s’estableix per un període de temps indefinit, les persones sòcies
de la cooperativa hi poden viure al llarg de tota la vida. Això permet disposar d’un
habitatge estable on desenvolupar un projecte de vida propi a llarg termini amb
vincles al territori.
En definitiva, es un model que concep l’habitatge com un bé d’ús i no com un bé d’inversió o
propietat, posant les persones i les seves necessitats al centre.
>> per saber-ne més

2.2 Sostre Cívic
Sostre Cívic som una entitat amb més de 1.000 socis i 18 anys de trajectòria que promou
un model alternatiu d’accés a l’habitatge, a través de la divulgació, l'assessorament, la cerca
de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Som una
cooperativa sense ànim de lucre i som també promotora social d’habitatge.

En l’actualitat tenim 14 projectes en fase de convivència o promoció arreu del territori
català: quatre a Barcelona (Princesa 49, La Balma, Cirerers, Can 70), Sant Cugat del Vallès
(Clau Mestra), Cardedeu (Cal Paler Nou), Sant Feliu de Guíxols (Walden XXI), Martorell (Mur),
Palafrugell (Ponent), Argelaguer (El Turrós), Sant Joan de Vilatorrada, Palamós, Calonge i
Olesa de Montserrat.
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Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatges on cada projecte d’habitatge cooperatiu pot
tenir la seva pròpia forma de funcionament i d’organització interna amb autonomia en tot
allò que afecta les decisions relatives al propi projecte, alhora que comparteixen espais i
àmbits de decisió, així com els valors i principis cooperatius de Sostre Cívic. Aquesta
fórmula permet evitar l’especulació i enforteix els valors i objectius comuns.
>> per saber-ne més

2.3 Elements clau en els projectes a Sostre Cívic
El marc organitzatiu i de governança de Sostre Cívic i del model que proposa es regula per la
Llei de Cooperatives, els Estatuts socials de l’entitat i el Reglament de Règim intern general i
de casdascun del projectes.
/ Model sense ànim de lucre i no-especulatiu
El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús parteix del principi de la no especulació amb
l’habitatge i per tant, és requisit de l’entitat que els habitatges siguin per a ús habitual
permanent (1a residència).
/ Model en construcció
El desenvolupament dels projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es troba en una
fase molt incipient a Catalunya i, en conseqüència, és un procés de construcció
col·lectiva, innovació permanent i de definició progressiva. El projecte i les persones que
en formin part han de contribuir al creixement i consolidació de l’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús i al suport a nous projectes.
/ Autonomia dels projectes
Els projectes d’habitatge cooperatiu tenen autonomia de gestió i comptable així com
patrimoni separats d'acord amb l’art. 126 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de
Catalunya, i els Estatuts de Sostre Cívic.
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3. El projecte de Calonge
3.1 Descripció
CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
Direcció
Codi postal
Municipi
Estat
Referència cadastral (parcel·la)

Carrer Sala, 24
17251
Calonge i Sant Antoni
Obra nova (construït al 2008)
6544808EG0364S

Conjuntament amb l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, impulsem el primer projecte
d’habitatge cooperatiu específic pel jovent al país. El 2021 es van iniciar les obres de
rehabilitació de l’edifici, fins ara en desús i propietat d’una entitat financera, per disposar de
14 habitatges en cessió d’ús per joves menors de 36 anys del municipi.
Per a tots els habitatges, les persones que hi accedeixin hauran de complir requisits de
protecció oficial. A més a més, 4 dels 14 habitatges tenen quotes mensuals i una aportació
inicial més reduïda i s'adrecen a unitats de convivència amb menys ingressos. Aquests 4
habitatges, sense aparcament, ja han estat assignats per part de l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni per sorteig entre les persones interessades que s’hi inscriguin (2 de juliol de
2022).
L'edifici, situat al nucli urbà de Calonge, està format per una planta soterrani (amb
aparcaments), planta baixa i dues plantes pis. L’edifici fa cantonada i compta amb un pati
interior: un gran espai col·lectiu complementari per a ús de les sòcies de la cooperativa que
hi visquin.
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3.2 Projecte de reforma
L’objectiu principal de la reforma ha consistit en rehabilitar els habitatges i espais comuns
per recuperar les condicions d’habitabilitat i d’ús i dotar l’edifici d’instal·lacions i elements
comunitaris, per una major eficiència energètica.
El projecte de reforma ha consistit bàsicament en:
● Construir banys i cuines de nou.
● Substitució de l’ascensor.
● Repassar i refer totes les instal·lacions i els seus conductes.
● Manteniment de tota la finca: repàs de finestres, persianes, parquet, i zones
comunes.
● Afegir totes les portes d’entrada als edificis, així com un sistema de videoporter.
● Incorporació d’un sistema de monitoratge de les instal·lacions.

Un dels habitatges abans de la rehabilitació

Després de la rehabilitació

Les instal·lacions de subministraments s’han fet amb l’objectiu d’afavorir l’autoconsum i
aprofitar tota l’energia produïda, tant per electricitat com per calefacció i aigua calenta:
-

Electricitat: S’han instal·lat 67 plaques fotovoltaiques per cobrir el 30% de la demanda
elèctrica de l’edifici. En cas que la demanda energètica sigui inferior a la producció,
s’aprofitarà l’electricitat per alimentar la caldera de biomassa.

-

Calefacció i aigua calenta: S’ha centralitzat la producció de calefacció i aigua calenta
sanitària mitjançant una caldera de biomassa (pellets). A la mateixa sala de la caldera
hi ha també un dipòsit d’inèrcia com a sistema de suport a la caldera i per
aprofitament de l’electricitat generada amb les plaques fotovoltaiques.

Aquesta combinació d’instal·lacions permetrà a les usuàries fer un ús important d’energia
renovable autoproduïda. A més, es farà un monitoratge que servirà per optimitzar l’ús i
Sostre Cívic
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funcionament de les instal·lacions, i que permetrà la implicació i empoderament de les
veïnes sobre el seu consum energètic.

3.3 Mobilitat sostenible amb Som Mobilitat
A més, amb la finalitat de promoure una mobilitat més ecològica i reduir les nostres
emissions, a l’aparcament del propi edifici hi haurà un cotxe elèctric compartit, de la
cooperativa Som Mobilitat. Les usuàries de l’edifici podran fer ús del cotxe amb una tarifa
més econòmica (al 50% del cost habitual) gràcies a un acord entre les dues entitats. El preu
inicial serà d’uns 2,5€/h

3.4 Dades generals de l’edifici i els habitatges
Tots els habitatges compten amb un rebedor, dues habitacions, un bany, un menjador i una
cuina amb safareig.
ESTANÇA

Sup. útil interior

Nº hab.

Habitatge baixos 1a

47,81 m2

2

Dirigit a UEC* amb rendes inferiors

Habitatge baixos 2a

50,93 m2

2

Dirigit a UEC* amb rendes inferiors

Habitatge baixos 3a

55,39 m2

2

Habitatge baixos 4a

55,24 m2

2

Terrassa de 8,26m2

Habitatge 1r 1a

46,80 m2

2

Dirigit a UEC* amb rendes inferiors

Habitatge 1r 2a

50,93 m2

2

Dirigit a UEC* amb rendes inferiors

Habitatge 1r 3a

55,39 m2

2

Habitatge 1r 4a

55,24 m2

2

Habitatge 1r 5a

52,91 m2

2

Habitatge 2n 1a

46,80 m2

2

Habitatge 2n 2a

50,93 m2

2

Habitatge 2n 3a

55,39 m2

2

Habitatge 2n 4a

55,24 m2

2

Habitatge 2n 5a

50,06 m2

2

S’han marcat en color gris els habitatges disponibles

Observacions

*UEC: Unitats Efectives de Convivència
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Planta soterrani

Planta baixa
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Planta primera

Planta segona
Sostre Cívic
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IMATGES EXTERIORS DE L’EDIFICI

IMATGES INTERIORS DE L’EDIFICI

Per a conèixer les característiques específiques de cada habitatge,
consulta l’Annex disponible a la pàgina del projecte calonge.sostrecivic.cat.
Sostre Cívic
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3.5 Informació econòmica
Les persones sòcies de Sostre Cívic fan dos tipus d’ingressos: una aportació inicial i unes
quotes mensuals:
●

●
●

L’aportació inicial: formada per la quota d’ingrés, que abona tota persona sòcia a qui
se li adjudica un habitatge de la cooperativa, i l’aportació de capital social, que és
retornable en cas de baixa .
La quota d’ús mensual (i si s’escau de l’aparcament).
Altres despeses, que inclouen:
- Impostos: Taxa d’escombraries, IBI i IVA.
- Un fons de manteniment de l’edifici.
- L’aportació a un fons de solidaritat de l’entitat.
- Despeses comunitàries: ascensor, assegurança de tots els habitatges,
subministraments comunitaris…
- Servei d’internet col·lectiu per cable i wifi per a tots els habitatges.
- Manteniment i gestió del cotxe elèctric compartit, d’una instal·lació de
biomassa (pellets) que proveeix d'aigua calenta i calefacció i de les plaques
fotovoltaiques.
Els serveis col·lectius proposats i el fet que l’edifici té certificació energètica A
contribuiran a un menor cost dels consums individuals.

L’aportació inicial i les quotes mensuals previstes són les següents:
4 habitatges
(per rendes inferiors)

10 habitatges
(condicions generals)

APORTACIÓ TOTAL INICIAL

550€

5.500 €

Aportació de capital social
(retornable)

550 €

4.000 €

Quota d'ingrés

-

1.500 €

QUOTA TOTAL MENSUAL

440 - 465 €

580 - 650€

Quota d’ús: habitatge

280 - 305 €

370 - 440 €

Quota d’ús: pàrquing

-

50 €

Altres despeses

160 €

160 €

* Els 4 habitatges destinats a persones amb rendes inferiors ja van ser adjudicats via
sorteig per l'Ajuntament de Calonge el 2 de juliol de 2022.
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L’aportació inicial establerta s’haurà de fer de la següent manera:
➔
➔
➔
➔

JUNY 2022 (després de l’adjudicació): 500€
JULIOL 2022 (abans del contracte de cessió d´ús): 2.500
OCTUBRE 2022: 1.250
GENER 2023: 1.250

Les quotes mensuals es pagaran a partir de la signatura del contracte i es cobraran entre els
dies 1 i 7 de cada mes mitjançant domiciliació bancària.
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4. Noves
incorporacions
4.1 Requisits per accedir al projecte
1. Cal ser soci de Sostre Cívic. Al tractar-se d'un projecte impulsat per una cooperativa, cal
ser-ne membre. En cas de no ser-ho, cal fer-se soci/a (enllaç) per participar.
2. Cal complir els requisits d’Habitatge de Protecció Oficial i estar inscrit/a al registre. Els
requisits d’HPO fixats per la Llei són:
●

Tenir necessitat d’habitatge, és a dir, si no es té habitatge en propietat, amb dret de
superfície o usdefruit. Hi ha alguns supòsits en que es considera que hi ha necessitat
d’habitatge tot i tenir-ne.

●

Residir en un municipi de Catalunya: la residència s’acredita mitjançant
l’empadronament.

●

Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb
protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges. En aquest cas, 3,5
vegades l’IRSC per la Zona B, on es troba el municipi de Calonge:
3,5 IRSC: Límit d’ingressos brut anual de la Unitat Efectiva de Convivència, segons nº de persones

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

34.858,82 €

35.936,93 €

37.482,60 €

38.732,02 €

3. Assumir els imports del projecte. Cal tenir capacitat econòmica per assumir les quotes
mensuals que s’han previst: s’ha de disposar d’uns ingressos regulars superiors al 40% de la
quota mensual de l’habitatge.
4. Participar a les formacions bàsiques previstes sobre el model d’habitatge cooperatiu i
cooperativisme. Les persones que s’incorporin al projecte, s’han de comprometre a
participar a les sessions formatives que es duran a terme..
5. Tenir entre 18 i 35 anys a la data d’adjudicació.
Sostre Cívic
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4.2 Procés d’incorporació i adjudicació dels habitatges
1. Omplir el formulari d’inscripció (per fer la inscripció efectiva, caldrà presentar la
documentació sol·licitada en el procés d’incorporació).
2. L’adjudicació dels habitatges es realitza segons l’ordre d’inscripció. En el cas de
coincidir vàries inscripcions a la vegada, es seguirà l’ordre d’antiguitat de soci.
3. En el termini de 7 dies de la confirmació de l’adjudicació, les persones adjudicatàries
hauran d’efectuar la primera aportació de capital (500€).
4. Abans de la signatura del contracte de cessió d’ús i el lliurament de les claus, s'haurà
d’efectuar el pagament d’una nova aportació. El restant, excepte en el cas dels
habitatges destinats a rendes més baixes, es pagarà durant els següents 6 mesos
després de l’entrada a viure.
5. Les despeses d’habitatge s’han d’abonar a partir de a signatura del contracte de
cessió d’ús.
Quan el grup estigui complert, es continuarà recollint sol·licituds per cobrir possibles
vacants i baixes. El procediment serà el mateix: omplint el formulari que es troba al final de
la pàgina calonge.sostrecivic.cat es passarà a formar part de la llista d’espera del projecte.
Per a més informació, pots escriure’ns a incorporacionsprojectes@sostrecivic.cat
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